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Abstract 
 
We have in this qualitative study of inductive approach conducted two case studies in order to 
examine the differences between the functional or formal definition of the controller from the 
practical and action-oriented definition. We have also studied the differences between the 
controller’s own view of his role and the controller’s colleagues views on the controller role. The 
analysis has been carried out using a theoretical framework that we built up from two categories 
that affects the controller's role; which are internal and external factors. We have come to show 
that there are clear differences between the functional or formal definition from the practical and 
action-oriented definition. Moreover, results yielded by our study is that the controller now 
approaching the lead and the classic functions are increasingly being replaced by computers and 
accounting systems, which is the main difference that emerged from the functional definition that 
the literature gives us. Further, we found that the internal factors affect the controller's role in so 
far as external factors allow them. Finally, we also found that there are differences between the 
controller's view of their role and their colleagues' views on the controller's role. The main 
reason for this difference is, as we believe, that all individuals look at things from different 
perspectives and thus looks different in different situations. The purpose of this study is to 
highlight the differences in the two different issues we presented. We conclude that differences 
exists, therefore, we believe that the purpose of this study have been met. 
 
Keywords: controller, change, role, perspective. 
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Sammanfattning 
 
Vi har i denna kvalitativa studie med induktiv ansats genomfört två fallstudier med syfte att 
studera skillnaderna mellan den funktionella eller formaliserade definitionen av controllern från 
den praktiska och handlingsorienterade definitionen. Samtidigt studerade vi skillnaderna mellan 
controllerns syn på sin egen roll och controllerns kollegors syn på dess roll. Analysen har 
genomförts med hjälp av en teoretisk referensram som vi byggt upp utifrån två kategorier som 
påverkar controllerns roll, interna samt externa faktorer. Det vi kommit fram till visar att det 
finns tydliga skillnader mellan den funktionella eller formaliserade definitionen från den 
praktiska och handlingsorienterade definitionen. Vidare resultat som framkommit genom vår 
studie är att controllern idag närmar sig ledningen och de klassiska arbetsuppgifterna tas allt mer 
över av datorer och ekonomisystem, vilket är den största skillnaden som framkommit från den 
funktionella definitionen som litteraturen ger oss. Ytterligare har vi kommit fram till att de 
interna faktorerna påverkar controllerns roll i den mån som de externa faktorerna tillåter dem. 
Till sist kom vi även fram till att det finns skillnader mellan controllerns syn på sin egen roll och 
deras kollegors syn på controllerns roll. Den största orsaken till denna skillnad anser vi är att alla 
individer ser på saker ur olika perspektiv och ser därmed olika på olika situationer. Syftet med 
studien är att belysa om skillnaderna i de två olika frågeställningarna finns. Vi har kommit fram 
till att skillnaderna finns, således anser vi att studiens syfte har uppfyllts.  
 
Nyckelord: controller, förändring, roll, perspektiv. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 
Under tidigt 1900-tal blev det allt vanligare bland de amerikanske företagen att man 
decentraliserade sin verksamhet. Orsaken var att en hel del företag expanderade sina 
verksamheter samt att decentraliseringen i sin tur krävde en mer enhetsrelaterad 
redovisningsinformation. Samtidigt blev det mer strategiskt motiverat att styra verksamheten mot 
räntabilitets mål. I samband med förändringen växte en ny befattning fram i de amerikanska 
företagen. Denna befattning var den så kallade controllern (Källström, 1990). 
 
Begreppet controller har alltså använts i USA sedan tidigt 1900-tal, men till Sverige tillämpades 
den först runt 1970-talet då svenska företag utvecklades till att se sig som globala organisationer. 
De klassiska arbetsuppgifterna som föll på controllern var planering, uppföljning och 
rapportering, analyser, skattefrågor, skyddande av tillgångar samt att de fick bedöma och värdera 
ekonomiska och sociala krafter som påverkar företaget. (Olve, 2008) 
 
I Sverige har definitionen controller förändrats med tiden. I ett antal studier som gjordes under 
1980-talet granskades ett flertal platsannonser och deras arbetsbeskrivningar. Ofta begränsades 
controllerarbetet med uppgifter som ”sammanställning och analys av budget och periodiska 
rapporter”, ”lönsamhetsuppföljning för resultatenheter, produktgrupper och analys av 
marknader”, ”ansvar för budget- rapport- och kalkylsystem” man nämner även ”kvalificerade 
analyser och utredningar”. Gradvis växte begreppet business controller fram och på 1990-talet 
ökade intresset för mer än bara redovisningens mätetal. Saker som kvalitetsmått, 
genomloppstider och data om kunder blev intressant. Till exempel hävdade ABB år 1994 att 
ekonomistyrning skulle ersättas med verksamhetsstyrning (Olve, 2008). Denna förändring 
påverkade i sin tur controllerns arbetsuppgifter. 
 
Den traditionella bilden av en controller som beskrivs i den vetenskapliga debatten är att man ser 
controllern och dess arbetsuppgift som ”Bean-counters” respektive ”number-crunching” 
(Baldvinsdottir et al., 2009). Dessa uttryck baseras på den bilden som finns av controllerns yrke 
som någon som på olika sätt räknar pengarna i företaget. Studerar man på äldre studier så ser 
man att denna bild stämmer överens med de centrala arbetsuppgifter som formulerades i 
litteraturen. Man kan till exempel läsa om att controllern inte är delaktig i ledningens 
beslutsfattande utan istället i efterhand fastställer vilka resultat företaget har uppnått (Hopper, 
1980; Simon et al., 1954).  
 
I boken Ekonomistyrning för konkurrenskraft (Nilsson et. al., 2010) återfinns en modernare men 
fortfarande formaliserande definition av controllern där författarna beskriver controllers 
uppgifter som följande, ”Controllers ger förslag till utformningen av en organisations 
ekonomistyrning och förvaltar dess användning”. I boken kan man även läsa om att begreppet 
controller varken på svenska eller på engelska används med precision, och att där av kan 
controllers arbetsuppgifter variera beroende på vart man arbetar. Författarna menar att 
”ekonomistyrning” ger controllern profil och motiverar att ordet lånats in till svenskan. Vidare 
beskriver författarna controllern som organisationens expert på ekonomistyrning, men för att få 
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en konkurrenskraftig strategisk ekonomistyrning krävs att ekonomistyrningen, strategierna och 
affärssystemen i företaget verkligen hänger ihop. controllern påverkas av alla dessa tre begrepp, 
men är samtidigt i en position där den har möjlighet att påverka dessa tre funktioner. (Nilsson et. 
al., 2010) 
 
Sammanfattningsvis när man läser om controllerns arbetsuppgifter i litteraturen får man en mer 
eller mindre formaliserande information om vad controllern bör göra. Dels får man exempel på 
ett flertal olika arbetsuppgifter som controllern har, samtidigt som man kan läsa om att 
controllerns uppgifter varierar kraftig mellan olika företag eller att begreppet controller inte 
används precist på grund av att controllern kan tilldelas så många olika arbetsuppgifter. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Utifrån de senare årens utveckling inom företagsstyrning och redovisning samt den 
informationstekniska utvecklingen, kan man se en förändring inom handlingar relaterade till 
controllern. Detta påverkar samtidigt controllerns konstruktion och arbetsuppgifter. Bean-
counters respektive number-crunchers (Baldvinsdottir et al., 2009) syftar till det traditionella och 
formaliserade synsättet och därför innefattar det inte andra handlingsorienterade och strategiska 
arbetsuppgifter. 
 
Företagsvärlden ser inte likadan ut idag som när controllern först började användas på företagen i 
början på 1900-talet. Redovisning av exempelvis tillgångarna i balansräkningen innehåller idag 
mer immateriella tillgångar än tidigare. Levs och Zarowins (1999) studie undersöker skillnaderna 
mellan marknadsvärdet och det värdet som finns i balansräkningarna bland amerikanska företag. 
Resultatet blev att ca 40 % av marknadsvärdet inte återspeglar sig i balansräkningarna, då dem 
består av värden som inte får tas upp enligt dagens redovisnings praxis. (Lev & Zarowin, 1999). 

Produktlivscykeln har också förändrats då produkter har ett generellt sätt kortare liv idag jämfört 
med tidigare. Detta ökar kraven på controllern, bland annat genom att investerings processen 
förändras som i sin tur påverkar verksamhetsinformationen.  

Ytterligare en dimension som påverkar controllern är den ökande globaliseringen. Det är idag allt 
vanligare att företag har sitt kontor i ett land och sin produktion i en annan del av världen 
samtidigt som kunderna finns över hela världen (Baldvinsdottir et al., 2009). 

Slutsatsen är att den formaliserande definitionen av controllers arbetsuppgifter inte stämmer 
överens med vad en controller verkligen gör. Vidare kan vi konstatera att controllerns 
arbetsuppgifter ofta ser olika ut beroende på vilken organisation eller företag de befinner sig i. 
Man kan ifrågasätta varför det då finns en vedertaget accepterad beskrivning av en befattning 
som har så olika betydelse beroende vart man arbetar? Vad gör egentligen en controller? Är en 
formaliserande definitionen av controllerns handlingar tillräcklig? Vår studie fokuserar på att 
tydliggöra distinktionen mellan controllerns formella arbetsuppgifter i litteraturen och dess 
praktiska arbetsuppgifter ute på företagen.  
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Eftersom alla företag skiljer sig från varandra i form av att de har olika målsättningar och 
ambitioner ser också deras organisationsstruktur och informationsbehov olika ut. I och med att 
det ständigt sker förändringar, skapas även nya arbetsuppgifter och ansvarsförpliktelser vilket 
medför att strukturella befattningarna förändras eller diversifieras. Alla dessa förändringar sker 
på basis av information som sammanställs av controllern. 
 
Lindvall är en av få författare som tillämpar begreppet roll för att reflektera över controllerns 
handlingar. Enligt Lindvall (2009) formas roller utifrån förväntningar från omgivningen både på 
rollen samt rollinnehavaren. Detta innebär att undersökning av hur andra personers ser på 
controllers och dess roll inom företaget ökar förståelsen för deras handlingar. I själva verket 
finns det ett stort utrymme för controllers att utforma sina egna roller utifrån deras egna 
personliga, men också professionella, förutsättningar.  
 
Sammanfattningsvis indikerar studier av litteraturen att controllerns arbetsuppgifter presenteras i 
två olika anseenden.  
 

1. Controllerns arbetsuppgifter presenteras funktionellt utifrån den traditionella synen på 
arbetsuppgifterna. 
 
Ett exempel på detta är det som bland andra Bladvinsdottir tar upp där controllern presenteras 
som ”bean counters” eller ”number crunchers”. Controllerns arbetsuppgifter har utvecklats och 
förändrats över tiden, men den funktionella definitionen eliminerar utvecklingen. Controllern ses 
alltså fortfarande som en stabsfunktion till ledningen som skall serva dem med information. 
 

2. Controllerns arbetsuppgifter presenteras praktiskt.  
 
I en del av litteraturen kan man hitta listor över de arbetsuppgifter en controller anses ha på 
företagen. Även om listorna varierar finns det stora likheter mellan vilka arbetsuppgifter som 
nämns för en controller. Problemet är att denna litteratur presenterar praktiken normativt, d.v.s. 
vad det bör göra. 
 
De arbetsuppgifter som nämns som vanligast för en controller i ett större företag är rapportering, 
bokföring, administration och medverkan i IAS projekt samt deltagande i revision och intern 
kontroll, konsolidering och koncernrapportering, produktkalkylering, ABC kalkylering och 
kostnadsuppföljning. Man nämner även att controllern skall utveckla och använda informations- 
och kontrollsystem. De skall även förbereda finansiella rapporter för aktieägare och andra 
intressenter, förbereda och analysera rapporter, tolka dessa för ledningen samt analysera 
budgetförslag från olika avdelningar i företaget (Lassi 2003, Anthony & Govindarian 2003, Olve 
2008). 
 
En vidare specificering av litteraturen leder oss till följande problem. Under föregående avsnitt 
behandlades litteraturen utifrån teoretiska referensramar. En del litteratur har dock utvecklat de 
teoretiska begreppen ett steg vidare och benämner dem praktiskt. Men Controllers perspektiv (se 
avsnitt 3.3.3) måste undersökas efter just controllerns egna perspektiv. Vi vill därmed lyfta fram 
följande punkter: 
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• En funktionell beskrivning av controllerns arbetsuppgifter är inte adekvat för att 

möjliggöra en allomfattande reflektion på controllerns arbetsuppgifter på praktisk nivå. 
Controllern engagerar sig i en rad arbetsuppgifter och handlingar (typ: samverkan, 
kommunikation, diskussion, samordning, informations spridning, kommunikation utåt, 
horisontell kommunikation, analys av verksamhet, rådgivning etc.) utöver sina 
funktionsrelaterade arbetsuppgifter.  

 
• Varje företag har sin specifika karaktär i form av affärs idé, mål, strategi, kompetens, 

produkt/tjänst sortiment, budget och finansiella situationer. En controller måste utvidga 
sin kapacitet och förmåga för att kunna fånga just den information som är specifik för 
sitt företag. Controllern skall även kunna analysera informationen och bidra med sin 
analys till beslutfattarna.  

 
• Vidare måste en controller ta hänsyn till sin professionella roll som kräver att 

informationen ska vara felfri och förtroendegivande. Controllern måste samarbeta med 
andra anställda i organisation för att kunna kvalitetssäkra den information de levererar 
till ledning samt övriga intressenter. 

 
Istället för begreppet funktion vill vi lyfta fram begreppet roll (se avsnitt 3.3) för att kunna 
observera controllerns komplexa och ofta icke i förväg specificerade arbetsuppgifter. Utifrån 
begreppet roll hoppas vi även kunna analysera deras komplexa handlingar teoretiskt.  
 

1.3 Forskningsfrågor 
 
Utifrån problemdiskussionen har vi med avseende på de två företag, SKF och Ernst & Young, 
som ingår i vår studie kommit fram till följande frågor:  
 
På vilket sätt skiljer sig den funktionella eller formaliserade definitionen av controllern från den 
praktiska och handlingsorienterade definitionen? 
 
Finns det någon skillnad mellan hur controllern själv definierar sin roll samt hur anställda i 
koppling till controllern definierar controllerns roll? 
 

1.4 Studiens syfte 
 
Studiens huvudsyfte är att ta reda på om det finns någon skillnad mellan den funktionella och 
den formaliserade definitionen av controllerns arbetsuppgifter jämfört med den controllerroll vi 
möter ute i två studerade företag. Ett annat syfte är att studera om det finns någon skillnad mellan 
hur controllern definierar sin roll samt hur anställda som arbetar nära controllern definierar 
controllerns roll. 
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1.5 Studiens avgränsning 
 
Vi har genomfört en intervju med en controller på vardera av två utvalda företag som är 
verksamma i västra Sverige, och då framförallt i och kring Göteborgsområdet. Vi begränsar oss 
till att studera den roll som controllern har i just dessa företag. Vi är därmed inte intresserade av 
att ge en allmän bild av vilken roll controllern har i samhället.  
 
För att få en mer diversifierad bild av controllerns roll i dessa företag kommer vi även att 
intervjua en anställd per företag som är kopplad till controllerns omgivning. Detta för att fånga 
eventuella skillnader i hur controllerrollen uppfattas av andra personer än controllern själv.  
 
Vi kommer att utgå ifrån definitionen som National Encyklopedin ger för begreppet controller. 
Denna definition lyder “funktion inom företag eller organisationer med ansvar för drift och 
utveckling av ekonomistyrningen”1. Det är denna definition vi kommer att utgå ifrån i vår 
jämförelse mellan controllerns roll på de utvalda företagen och den funktionella definitionen. 
 
När det gäller rollen kommer vi inte att begränsa oss till att studera rollen ur ett visst perspektiv 
eller process utan kommer att studera just den rollen vi stöter på ute i företagen. 
 

1.6 Studiens struktur 
 
Kapitel 1 – Kapitlet består av en inledande bakgrund samt problemdiskussion där syftet är att 
väcka intresse hos läsaren. Vidare presenteras studiens syfte, forskningsfrågor samt avgränsning 
för att så tydligt som möjligt visa studiens inramning.   
 
Kapitel 2 – Här beskrivs studiens tillvägagångssätt samt vilka metoder som nyttjats för att 
läsaren lättare skall kunna bedöma studiens vetenskapliga värde. 
 
Kapitel 3 – Detta kapitel presenterar den teoretiska grund som studien baseras på. Grunden för 
argumentation i studiens slutskede läggs även här.  
 
Kapitel 4 – Här görs en presentation av studiens empiriska undersökning i form av en 
genomgång av de intervjuer som gjorts.  
 
Kapitel 5 – Kapitlet innehåller en analys av studiens empiriska resultat utifrån de intervjuer som 
gjorts samt den tidigare presenterade teoretiska referensramen. Vidare förs en diskussion kring 
dragna slutsatser utifrån analysen. 
 
Kapitel 6 – Studiens avslutande kapitel presenterar studiens resultat i form av ett besvarande av 
studiens forskningsfrågor. Avslutningsvis innehåller kapitlet en diskussion kring studiens 
trovärdighet samt förslag på vidare forskning. 

                                                
1 http://www.ne.se/kort/controller [2011-02-29] 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs och motiveras studiens valda undersökningsmetod. Vidare kommer vi 
redovisa samt kritiskt granska studiens metodval. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie med en induktiv ansats då vår ambition är att bygga 
vidare på tidigare kunskap med ny, alltså inte att testa befintliga hypoteser eller teorier. Induktion 
är de angreppsätt där teorin är resultatet av en forskningsansats. Samma författare skriver också 
att, ”den induktiva processen innebär således att man drar generaliserbara slutsatser på grundval 
av observationer” (Bryman, 2009, s. 22). Grovt uttryckt kan man illustrera induktion som en kort 
process mellan observation till teorigenerering;   

 
Figur 1. Induktion 
Källa: Bryman, 2009, s. 22.  
 
Vår studie bygger vidare på tidigare forskning kring controllerrollen och dess förändring över 
tid. Studien syftar till att frambringa ny kunskap kring hur controllerns roll kan yttra sig ute i 
olika företag samt att se på hur andra individer inom företagen som arbetar nära controllern ser 
på controllerrollen och dess förändring idag. 
 
Ofta associeras induktion med fallstudier då fallstudier ofta är kvalitativa teorigenererande 
studier (Merriam, 1994). Författaren hävdar samtidigt att ett instrument vid kvalitativ forskning 
gällande datainsamling skall ha förmågan att fånga upp både meningsfulla samt betydande 
detaljer. De instrument hon då syftar till som innehar dessa egenskaper och bäst lämpar sig för 
uppgiften är människan. Därför kommer studiens metod för datainsamling vara personliga 
intervjuer. 
 
Enligt Merriam (1994) är det att föredra att använda sig utav ett deskriptivt förhållningssätt i de 
fall då man ska beskriva olika situationer och företeelser. Därför har vi valt att genomföra vår 
studie med ett deskriptivt förhållningssätt där vi strävar efter att beskriva hur verkligheten ser ur 
istället för att leta orsakssamband. Detta med stöd av att företagsstrukturer i stort sett aldrig ser 
likadana ut även om det rör sig inom samma bransch, samt att controllerns arbetsuppgifter skiljer 
sig mellan olika företag och branscher (Zoni & Merchant, 2007).  
 
Merriam (1994) hävdar att det vid kvalitativ forskning är omöjligt att ha alla olika variabler 
kända. Samma författare beskriver samtidigt fallstudien som ”en undersökning av en specifik 
företeelse, till exempel ett program, en händelse, ett skeende, en institution eller en social 

Observation	   Resultat	   Teori	  
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grupp”(Merriam, 1994, s. 24). Detta styrker studiens metodval då vi studerar ett skeende i en 
social grupp där det är omöjligt att ha alla variabler kända från början. Detta innebär att den 
kvalitativa metoden är den mest lämpliga metoden för vår studie. 
 
Enligt Yin (2009) bör en fallstudie av fler än ett företag göras eftersom det ökar chanserna till att 
studien blir av högre kvalitet som i slutändan genererar bättre slutsatser. Samma författare hävdar 
samtidigt att en fallstudie av fler än ett företag ökar chanserna för att studien skall kunna 
replikeras samt att studien inte står och faller med enbart ett företag. Samtidigt stärks också 
studiens argument än mer om man kan påvisa liknande fenomen i fler än ett företag. 

2.2 Datainsamling samt urval 

2.2.1 Empirisk datainsamling 
 
Vi har valt att samla in studiens primärdata med hjälp av kvalitativa intervjuer. Intervjun är de 
mest lämpliga undersökningsmetoden för att fånga den information som annars är svår att 
observera samt utifrån rådande tidsram enligt Merriam (1994). 
 
Som intervjuteknik har vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer med personer som 
är anställda som controllers samt med controllerns medarbetare. Detta för att samla in data och 
kunna studera detta ur flera perspektiv. Vi tror oss kunna få en bredare syn på ämnet som 
studeras eftersom vi dels får själva controllerns syn på sin roll samt en ytterligare dimension då 
medarbetarnas syn undersöks.  
 
Bryman (2009, s. 127) hävdar att en semistrukturerad intervju “...handlar i regel om en situation 
där intervjuaren har en uppsättning frågor som generellt sett kan beskrivas som ett frågeschema, 
men där frågornas ordningsföljd varierar”. Detta tror vi passar vår studie väl då alla individer är 
olika samt att olika företagsförhållanden kan påverka frågorna samt i vilken ordning de kan 
komma att ställas. Samma författare resonerar samtidigt kring den semistrukturerade intervjun 
där han säger att; “frågorna också brukar vara mer allmänt formulerade än vad som är fallet vid 
strukturerade intervjuer. Intervjuaren har också ett visst utrymme för att ställa ytterligare frågor 
(uppföljningsfrågor) till det som uppfattas vara viktiga svar” (Bryman, 2009, s. 127). Därmed 
fångar man in styrkor från både den strukturerade samt den ostrukturerade intervjutekniken och 
behåller således jämförbarheten mellan de genomförda intervjuerna. 
 
Den första kontakten med intressanta företag för vår studie togs per e-post för att undersöka om 
intresse fanns för att medverka i vår studie. Vid positivt svar kontaktades de föreslagna 
respondenterna per e-post och ibland per telefon för att kontrollera att de passade studiens 
ändamål samt att de själva var intresserade. Inför varje intervju skickades sedan en intervjuguide 
ut till respondenterna där de mest centrala frågorna presenterades. Detta gjordes av skälen att vi 
ville utnyttja tiden vi hade till vårt förfogande på bästa möjliga sätt samt att underlätta för 
respondenten så att denne kunde ge så bra och utfylliga svar som möjligt. 
 
Under intervjuerna användes en diktafon för att underlätta datainsamlandet då vi slipper ödsla tid 
på att skriva ner all information i ett anteckningsblock. Diktafonen säkerställer samtidigt 
tillförlitligheten av studiens insamlade data. Nackdelen med att använda sig utav en diktafon i 
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intervjusammanhang är enligt Jacobsen (2002) att den kan få respondenterna att känna obehag 
och på så vis påverkar den respondenternas svar negativt i form av att de lämnar mindre 
uttömmande svar. Denna effekt är dock ofrånkomlig vid studier av denna karaktär. Vi har dock 
varken ändrat uttalanden eller tagit dem ur sitt sammanhang. 
 
Vi har genomfört fyra intervjuer där vi totalt intervjuat fyra personer, två från Ernst & Young 
och två från SKF. Intervjuerna genomfördes på respondenternas respektive arbetsplatser och 
varade i genomsnitt c:a 45 minuter. De intervjuade personerna från Ernst & Young består utav en 
controller och en linjechef samt på SKF har en controller och en tillverkningschef/linjechef 
intervjuats. 
 
Under empiriavsnittet kommer respondenterna citeras löpande då vi tror och hoppas att det gör 
respondenterna mer levande samt att det medför att det blir mer intressant för läsaren än under 
andra former. Strömquist (2006) hävdar genom sina anvisningar för hur muntliga källor bör 
återges i akademisk skrift att man bör ändra informationen från tal- till skriftspråk. Detta har 
således gjorts för att utelämna exempelvis tvekljud, slarviga uttal eller upprepningar. Vi har dock 
strävat efter att varken ta uttalandena ur sitt sammanhang eller förändra innebörden av dem. 
 

2.2.2 Urval 
 
Vi har valt att använda oss utav en subjektiv bedömningsurvalsmetod i vår studie. Detta då vi 
ville kunna komma i kontakt med så bra lämpade företag som möjligt för studiens ändamål. 
Merriam (1994) menar att forskaren först identifierar en analysenhet eller ett fall som skall 
studeras. Varje fall är unikt i sig vilket innebär att det finns enorma mängder information att ta 
del av i form av observationer som kan göras och litteratur som kan läsas. Detta innebär att 
forskaren måste begränsa sig till de resurser och den tid forskaren har till sitt förfogande. Detta i 
form av att begränsa sig till den litteratur eller de observationer som forskaren anser är viktiga 
för att framställa en bra studie (Bryman, 2009).  
 
I och med att ett slumpmässigt urval kan ge information som inte är relevant för studien så 
föredras det att använda ett bedömningsurval i studier av denna karaktär. Därmed är det 
forskaren själv som väljer ut den information som han eller hon anser är relevant för studiens 
ändamål. Detta innebär exempelvis den litteratur och artiklar för vilka referensramen bygger på 
samt vilka individer som skall intervjuas. Merriam (1994) hävdar att urvalet kan ske efter en del 
kriterier som forskaren själv tror sig uppnå ett bäst besvarande av studiens frågor på. Författaren 
menar samtidigt att subjektiva bedömningsurval är den vanligaste metoden gällande kvalitativa 
fallstudier. 
 
Om vi utgår från ovan så bygger studiens urval på ett antal kriterier. Kriterier för de två företag 
som valdes var att de skulle befinna sig i olika branscher samt att det skulle vara av större 
karaktär då rollerna ofta är mer utpräglade i sådana organisationer. De kriterier som ställdes för 
controllern var att de gärna skulle ha arbetat som controller i minst fem år. Detta därför att det 
innebär att controllern på så vis har mer erfarenhet av sin roll och kan tydligare yttra sig och ha 
åsikter kring den samma. De kriterier som användes för de personer vi intervjuat för att få en 
ytterligare dimension av controllerrollen var att de skulle ha en insikt i controllerns vardagliga 
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arbete samt ha haft de i ett antal år. Zoni & Merchant (2007) hävdar att företag som uppfyller 
dessa kriterier ofta har en controller som är mer inblandad i ledningen och beslutsfattande 
processen än i andra företag. 
 
Utifrån dessa kriterier valdes ett tiotal företag som var verksamma i Göteborgsregionen ut. Från 
början var målet att undersöka minst tre företag men då enbart två företag kom med positiva 
svar, Ernst & Young och SKF, valde vi att gå vidare med dem. 
 

2.3 Val av teoretisk referensram 
 
När vi formade vår teoretiska referensram valde vi att lägga tyngden på att återge en beskrivning 
av tidigare forskning och litteratur inom ämnet som passar studiens ändamål. Vår studies 
teoretiska referensram kan indelas i kategorier om interna samt externa faktorer som påverkar 
controllerrollen. Målet med studien är att den skall fylla en kunskapslucka som annan litteratur 
har lämnat. Samtidigt är målet att komplettera tidigare studier med ny kunskap vilket gör att den 
teoretiska referensramen utgör grunden för detta. 
 
Vi kommer inte pröva de teorier som används i den teoretiska referensramen i sig utan istället 
används teorierna för att kunna förstå, tolka och analysera empirin. En del av teorierna är 
samtidigt av enklare modelltyper. Detta förekommer därför att vi anser att det gör det enklare att 
kunna relatera till verkliga företeelser och kunna se likheter och olikheter i vår empiri vilket 
innebär att vi får en ökad förståelse för vårt empiriska material. 
 
Det finns ett flertal studier som behandlar controllerrollen, både i Sverige och i andra länder. Vi 
har i huvudsak inspirerats av en studie gjord av Eriksson & Olovsson (2010) då deras studie i 
stora drag har liknande grundpelare som vår studie i form av metodval samt relevant litteratur. 
 

2.4 Källkritik 
 
Källkritik är en bedömning på hur och till vilken grad en källa är trovärdig. Samtidigt är 
källkritik en central vetenskaplig metod för att säkerställa att en studies resultat verkligen baseras 
på tillförlitlig fakta (Thurén, 2005). Enligt författaren bedömer alltså källkritiken trovärdigheten 
av studiens källor som enligt honom antingen är skriftliga, muntliga eller materiella. Thurén 
(2005) hävdar samtidigt att det är särskilt viktigt med källkritik inom disciplinerna 
samhällsvetenskap och journalistik. 
 
Thurén (2005) lyfter samtidigt fram fyra kriterier som används vid källkritiska bedömningar; 
äkthet, tidssamband, beroende och tendens. Äkthet innebär att källan är de den framställs att vara 
och inget annat. Tidssamband innebär att källan skall vara aktuell och inte föråldrad, ju äldre 
desto sämre källa enligt författaren. Det tredje kriteriet, beroende, innebär att en källa bör vara 
oberoende av påverkan utifrån och där källan står för sig själv. Det sista kriteriet, tendens, 
innebär att en källa bör vara opartisk så långt det är möjligt, att den verkligen säger som den 
utger sig för att säga utan egna intressen att förvränga bilden av verkligheten. 
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Vår studie består i huvudsak av skriftliga och muntliga källor men i vissa fall även av 
elektroniska källor. De skriftliga källorna i vår studie består utav böcker samt vetenskapliga 
artiklar. De muntliga källorna i vår studie består utav personliga intervjuer av semistrukturerad 
karaktär. De elektroniska källorna i studien består i huvudsak av information kring företagen, 
årsredovisningar men även också någon enstaka definition. Intentionen har hela tiden varit att 
använda så aktuella källor som möjligt för att på så vis leverera en så aktuell studie som möjligt. 
Vi har dock inkluderat en del äldre källor av orsaken att det var nödvändigt för att få en bild av 
vad äldre litteratur säger för att vidare jämföra det med vad mer aktuell litteratur visar. Detta har 
underlättat när vi studerat controllerns förändring över tid. 

2.5 Kritisk granskning av studiens metod 
 
Bryman (2009) nämner fyra viktiga kriterier för bedömning av samhällsvetenskapliga 
undersökningar, dessa innefattar reliabilitet, replikation, validitet och generalisering. Reliabilitet 
handlar enligt Bryman (2009) om huruvida en annan forskare kan återgöra studiens 
undersökning och få ett likadant resultat, eller om de påverkas av slumpässiga eller tillfälliga 
förutsättningar. Eftersom vår studie består utav semistrukturerade intervjuer innebär det att det 
svårt för en annan forskare att exakt replikera denna studie då intervjuerna inte är så pass 
strukturerade som i så fall hade behövts. Samtidigt kan vi inte förhålla oss helt oberoende i våra 
tolkningar vilket gör det än mindre sannolikt att studien går att replikera. Studiens reliabilitet kan 
således inte anses vara hög då en exakt kopia av denna studie är svår, om inte omöjlig, att 
genomföra. 
 
Begreppet validitet handlar enligt Bryman (2009) om att bedöma om de slutsatser som genererats 
från en studie är rimliga eller inte. Då vi tidigare nämnde de strukturerade intervjuerna är det 
också intressant att belysa det faktum att om man intervjuar samma person två gånger kan 
respondenten återge olika svar på samma fråga. Detta gör de än mindre sannolikt till en 
replikation av vår studie. För att vår studie skall vara valid måste således samma respondenter 
intervjuas. Bryman (2009) hävdar att det finns flera svagheter i användandet av intervjuer som 
undersökningsmetod. Författaren menar att det kan finnas situationer under en intervju då 
respondenten vill ge en mer positiv bild av sig själv, där det handlar om en form av social 
önskvärdhet. Respondentens svar på frågorna kan således styras av vad dennes uppfattning om 
vad som är socialt accepterat. Samtidigt kan det finnas frågor där respondenten inte vill delge 
fullständiga eller sanningsenliga svar då den är medveten om att svaren spelas in och att svaren 
kan återges offentligt. Bryman (2009) pekar också ut risken för reflexivitet, alltså risken att 
respondenten ger sådana svar som respondenten tror att forskaren vill ha. 
 
Generalisering handlar enligt Bryman (2009) om att bedöma i vilken utsträckning en studies 
resultat kan generaliseras till andra grupper och situationer än de som varit aktuella i den 
specifika undersökningen. Författaren menar samtidigt att en fallstudie inte är ett stickprov ur en 
känd population. Det innebär att de personer som intervjuats i en kvalitativ undersökning av 
denna karaktär inte är representativa för en population. Syftet med studien har varit att undersöka 
en specifik roll i två specifika företag. Detta medför att ett generaliserbart resultat aldrig har varit 
målet med studien. 
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I både empiri- och analyskapitlet har vi valt att benämna respondenterna vid förnamn. Detta för 
att följa våra tidiga riktlinjer där vi eftersträvar en mer avslappnad och ett mindre formellt 
förhållningssätt till våra respondenter.. Det blir då en vänligare ton i syfte att komma närmare 
personen bakom yrkesrollen. Eftersom vi anser att vi kommer närmare respondenten som person 
och inte endast träffar den professionella rollen på detta sätt anser vi att det ökar våra möjligheter 
att få med även sociala faktorer som påverkar controllerns roll i studien. Under en 
intervjusammanhang är det lätt att respondenterna går in i sina professionella roller och kan 
därmed utelämna relevant information som kan vara värdefull för denna studie.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram i form av två delar som sedan avslutas 
med en kort diskussion kring controllern. Den första delen behandlar controllerns funktionella 
roll i form av arbetsuppgifternas funktionella definitioner. I den andra delen presenteras den 
sociala rollteorin som vi anser är viktig för att få en bredare förståelse för hur en controller 
handlar i verkliga situationer. 

3.1 Introduktion 
 
Controllerns arbetsuppgifter och roll i företaget påverkas av flera olika faktorer. Controllern 
skapar sin egen sociala roll genom integration och samspel med övriga medarbetare (se avsnitt 
3.3.4). Controllerns roll kan beskrivas bäst genom perspektiv på controllerns egna handlingar. 
Controllerns roll påverkas även av vilket företag den arbetar på, hur organisationen är 
strukturerad, vilken plats i hierarkin controllern besitter och ytterligare faktorer som hur företaget 
vill informera sina tjänster och handlingar till omgivningen (Källström, 1990). 
 
Byrne & Pierce (2007) skriver att innebörden av olika yrkesroller styrs av förväntningarna från 
andra personer inom organisationen, även kallade rollsändare. Rollsändare påverkas av olika 
organisatoriska faktorer som exempelvis storlek, struktur etc. Samtidigt skriver författarna att 
rollsändare även påverkas av sin relation till rolltagaren vilket i sin tur utökar utrymmet för 
rolltagaren att påverka sin egen roll genom att rolltagaren kan utveckla relationer med sin 
omgivning, så kallade rollgivare. Enligt rollteorin kommer därmed controllern få sin särskilda 
roll utifrån vad omgivningen förväntar sig vad en controller är och gör. 

3.2 Den funktionella rollen 

3.2.1 Bakgrund till controllerns roll 
 
Under sent 1800-tal dök termen controller upp i den amerikanska företagsvärlden. Det anses vara 
järnvägsbolagen som under 1880-talet införde tjänsten i sin verksamhet som under denna tid 
hade redovisningsuppgifter och kontroll av företagets tillgångar som sitt ansvarsområde 
(Mattsson, 1987 s. 28). 
 
Controllerns funktion inom företagen fick dock en drastisk förändring under tidigt 1930-tal, i 
samband med att man startade Controllers Institute of America. Controllerns funktion skiftade 
under denna tid från en mer passiv redovisningsroll till en mer grundlig roll i företagen. Detta var 
till största del en effekt av börskraschen som nyligen ägt rum i Europa och i USA. Kraven på att 
få mer korrekt information av företagen växte bland aktieägarna, och denna uppgift föll till stor 
del på controllern (Frenckner, 1980).  
 
Går vi över till controllerns historia i Sverige så hävdar Källström (1990) att controllern blev ett 
mer utspritt koncept i Sverige och i resten av Europa under de senare delarna av 70-talet. 
Samtidigt kan man läsa att Mattsson (1987) säger att den första controllern i Sverige anställdes 
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av Skandia under tidigt 70-tal, men att termen controller kunde hittas bland de svenska företagen 
redan under 60-talet då det blev allt vanligare att företagen decentraliserade sina verksamheter.  
 
Det har genom åren egentligen aldrig funnits en precis definition av termen controller i Sverige. 
Det är däremot vanligt att man tar in utländska termer och titlar i det svenska språket, termen 
controller är ett sådant exempel (Källström, 1990). Detta har lett till att man i Sverige ofta 
fokuserar för mycket på just ordet kontroll när man tänker på en controller, vilket skulle kunna 
vara en av anledningarna till att många svenska företag känner en viss ovilja att implementera 
controllern i sitt företag (Mattsson, 1987). 

3.2.2 Controllerns arbetsuppgifter 
 
Enligt Olve (2008) kan den ursprungliga amerikanska controllern liknas vid den rollen som en 
traditionell ekonomichef eller redovisningschef i Sverige har.  
 
Den roll som blivit vanligast bland företagen i Sverige och i resten av Europa är, enligt Olve 
(2008), den så kallade businesscontrollern. Businesscontrollerns roll på företagen anses vara 
snävare men även mer affärsorienterad än den ursprunglige amerikanske controllern (Olve, 
2008). 
 
Controllerns vanligaste arbetsuppgifter inom stora företag är; rapportering, bokföring, 
administration och medverkan I IAS anpassningsprojekt samt deltagande I revision och intern 
kontroll, konsolidering och koncernrapportering (Lassi, 2003). Förutom dessa uppgifter nämner 
Lassi även produktkalkylering, ABC kalkylering och kostnadsuppföljning bland controllerns 
arbetsuppgifter. Att controllern även är en del av den interna kontrollen och revisionen är ett 
tecken på att den i store företag har en specialiserad roll som beslutsstödjande gentemot 
företagsledningen och inte lika stort fokus på den klassiska redovisningen (Lassi, 2003). 
 
Enligt en annan studie som gjordes av Anthony och Govindarian (2003) är en controllers 
arbetsuppgifter vanligtvis att utveckla och använda informations- och kontrollsystem. Dem skall 
även förbereda finansiella rapporter för aktieägare och andra intressenter, tolka dessa för 
ledningen samt analysera budgetförslag från olika avdelningar i företaget. Även i denna studie 
nämns intern revision som en arbetsuppgift för att säkerställa informationens giltighet (Anthony 
& Govindarian, 2003).  
 
En fråga som diskuterats under den senaste tiden är frågan om vilka skillnader det är på 
controllerns arbetsuppgifter och övriga ekonomiska uppgifter. Beroende på hur man definierat 
controllerns arbetsuppgifter har man kommit fram till olika förklaringar på frågan. Det som 
framkommit ur diskussionen är att begreppet controller i vissa fall används för att kunna fylla det 
med dem arbetsuppgifter som passar in i situationen. Man har även kommit fram till att 
controllern är den som är ansvarig för att ekonomistyrningen är effektiv, vilket i sin tur innebär 
att styrningen och styrsystemen är anpassade efter företagets situation och krav (Källström, 
1990). Detta passar även in på definitionen att controllers ger förslag till utformningen av en 
organisations ekonomistyrning och förvaltar dess användning (Nilsson et. al., 2010). I en artikel 
från 2006 belyser Dahlqvist ett annat problem och menar att en del controllers lever kvar med 
rapportering som sin huvuduppgift. Konsekvensen av detta, enligt Dahlqvist. är att controllern 
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blir den person som har kontroll över information som för långsamt visar på förändringar utanför 
företagets ramar, och företagen hinner då inte anpassa sig till de nya förutsättningarna 
(Dahlqvist, 2006). 
 

3.2.3 Controllerrollens utveckling 
 
Baldvinsdottir et. al. (2009) skriver i sin studie att controllerns arbetsuppgifter traditionellt sett 
har, till stor del, innefattat sammanställning och förmedling av finansiell information åt olika 
individer som är intresserade av dessa istället för att själva framställa finansiella analyser kring 
ställningen i företaget. Idag ser världen annorlunda ut. Större krav på finansiell medvetenhet 
ställs på företagen vilket leder till att controllern behöver inta en mer proaktiv roll där denne 
involverar sig mer i det strategiska arbetet istället för att enbart fokusera på att förse ledningen 
med rapporter för diverse perioder. Genom att bli mindre objektiv och bli mer integrerad i 
företaget kan controllern istället hjälpa ledningen att fokusera på rätt saker och därmed, på ett 
bättre sätt, utnyttja företagets redovisningsinformation. I och med att prestationsmätning, 
budgetering samt kostnadskontroll tenderar att bli rutinmässiga har alltså controllern numera en 
mer betydande roll (Baldvinsdottir et. al., 2009). 
 
I en studie av Baldvinsdottir et al. (2009) kartläggs controllerns profilering (image) genom åren. 
Mellan åren 1965-1975 ansågs det att människan inte längre kunde bli effektivare utan hjälp av 
teknologin. Studien visar samtidigt att det under 1970-talet skiftades fokus från ”den föråldrade 
mannen”, till programvaror och redovisningssystem. Redovisningssystemen skapades helt enkelt 
i syfte att låta teknologin utföra de man kallade för ”manual work” och låta individen lägga sin 
energi på mer tidskrävande uppgifter som rationellt beslutsfattande, planering och kontroll. 
Controllerns arbetsuppgifter under 1970-talet gjorde därmed att de ansågs vara rationella och 
ansvarsfulla individer. Under 1980-talet fick redovisningssystemen sitt verkliga fäste. Detta 
medförde att controllerns traditionella arbetsuppgifter avlastades av redovisningssystemen vilket 
gjorde att controllern kunde ägna sin tid åt att ta rationella beslut utifrån de siffror som 
redovisningssystemen levererade. Controllern sågs därmed fortfarande som en rationell individ 
men med ett mer intellektuellt inslag. 
 
Under 1990-talet låg grunden till förändringen av controllerns arbetsuppgifter i den accelererade 
informationstekniska utvecklingen men framförallt också den utökade globalisering som då 
pågick (Baldvinsdottir et al., 2009). Controllern skulle numera se organisationen som en helhet 
oavsett var i världen företagets olika delar var baserade någonstans. Detta medförde att 
controllern mer och mer involverades i företagets strategiska beslutsfattande och därmed 
närmade sig ledningen. Controllern ansågs tidigare som bakåtblickande just för att man byggde 
sina prognoser på historiska data. Detta övergår under detta årtionde till ett mer framåtblickande 
synsätt, framförallt på grund av den ökade tekniska utvecklingen som möjliggör mer relevant 
information om nuet (Baldvinsdottir et al., 2009). 
 
Vidare skriver Baldvinsdottir et. al. (2009) att den traditionella synen på controllern som ”bean-
counter”, mer eller mindre är utraderad just på grund av de stora förändringar controllerrollen har 
genomgått den senaste tiden. Enligt författaren ses controllern idag som en mer dynamisk och 
populär yrkesroll inom företaget. De traditionella ansvarsområdena som controllers då hade, har 
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idag skiftat från att enbart innefatta rutinmässiga transaktioner och rapporteringar till att mer 
involvera centrala sysslor i nivå med ledningen. Zoni & Merchant (2007) skriver i sin tur att en 
av de stora orsakerna till denna utveckling är den mer datoriserade miljö vi lever i idag. De 
beräkningar som förr i tiden kanske tog flera timmar tar idag bråkdelen av en sekund. Detta har 
lett till att controllern har behövt utvecklas och anta nya ansvarsområden. Enligt författarna har 
controllern därmed involverats mer i det strategiska arbetet med planering och beslutsfattande. 
 
Framtidens controller kommer enligt Anastas (1997) agera som en slags intern konsult för 
företagen. En person med egenskaper som nyfikenhet, flexibilitet, motivation samt en stark 
förändringsbenägenhet. Författaren menar att controllern, som intern konsult, kommer gestalta 
en roll där han eller hon genererar olika värden till företaget som i slutändan gör företaget 
lönsamt. Controllern kommer således formulera strategier samt agera rådgivare åt ledningen i 
beslutsfattandeprocesser istället för att enbart fokusera på historiska data. 
 

3.2.4 Controllerns hierarkiska position 
 
Controllerns självständiga rollkonstruktion kan begränsas genom funktionella roller som är en 
direkt produkt av controllers hierarkiska position. Källström (1990) belyser den funktionella 
rollen med hjälp av flera olika modeller. 
 
1. Controllern rapporterar direkt till styrelsen 
(Källström, 1990). 
 
Detta är en modell som anses vara kontroversiell då det 
lätt uppstår konflikter mellan VD:n och controllern. 
Detta är även den tyngsta ställningen en controller kan 
ha i ett företag då den rapporterar direkt till styrelsen 
precis som VD:n gör. Detta innebär att information som 
VD:n väljer att inte föra vidare till styrelsen fortfarande 
kan nå dit via controllern. Ett stort hot mot att ha 
controllern så när styrelsen är att VD: n inte har lika stort 
förtroende för varken controllern eller styrelsen då VD: n kan 
uppfatta controllerns position som att styrelsen saknar förtroende för VD: n. Det uppstår lätt 
konflikter mellan de båda yrkesrollerna och VD:n kan undanhålla viss information som 
controllerns behöver för att genomföra det arbete som styrelsen förväntar sig av den (Källström, 
1990). 
 
2. Controllern rapporterar till VD: n (Källström, 
1990). 
 
I denna modell får controllern en väldigt stark 
position i förhållande till ekonomiavdelningen. 
Controllern får i denna lösning även en ”vice VD” 
titel. Då det ofta finns en ekonomifunktion som 
sköter uppgifter som budgetering, bokslut osv. kan 

Styrelsen 

VD Controller 

 

Styrelsen 

VD 
Controller 

 

Figur 2. Controllern rapporterar till styrelse 

Figur 3. Controllern rapporterar till VD 

Källa: Källström, 1990, s. 121 

Källa: Källström, 1990, s. 122 
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controllern här fokusera på de uppgifter den anser viktigast. I situationer då företaget behöver 
styras aggressivt uppifrån (t ex i krissituationer) är denna lösning även en fördel då controllern 
med sin starka position har ett starkt ord mot medarbetarna längre ner i hierarkin. En nackdel 
med modellen kan vara att controllern kommer ifrån verksamheten och ses som ”VDs egna 
controller”. Detta kan leda till att vissa funktioner inte rapporterar till controllern utan direkt upp 
till VD: n och informationsflödet blir lidande. Ett sätt att komma ifrån detta problem och få 
modellen att fungera är att låta till exempel ekonomifunktionen engagera sig i 
ekonomistyrningsarbetet på denna nivå (Källström, 1990). 
 
3. Controllern är ekonomichef (Källström, 1990). 
 
Detta är en väldigt vanlig modell och innebär att 
controllern även fungerar som ekonomichef. I denna 
modell koncentreras ekonomifunktionen till en person i 
ledningen som får en bra bild över helheten. Lösningen 
är även ekonomiskt fördelaktig och är därför vanlig i 
små och medelstora företag. Positionen underlättar 
controllerns arbete i verksamheten men nackdelen är att 
controlleruppgifterna oftast hamnar i skymundan då 
arbetsuppgifterna som krävs av en ekonomichef ofta 
måste göras för stunden. Som ekonomichef tillkommer 
även andra arbetsuppgifter som inte borde ligga på en 
controllers bord och controllerns arbete utanför själva 
ekonomifunktionen blir då lätt lidande (Källström, 1990).  
 
4. Controllern rapporterar till ekonomichefen 
(Källström, 1990). 
 
I denna modell blir controllerns kommunikation 
med ledning och VD:n lidande då ekonomichefen 
fungerar som en mellanhand och controllern 
fungerar då som en assistent. Controllern ges i 
denna modell ofta stora möjligheter att fokusera 
på ekonomistyrningsarbetet men controllerns 
möjlighet att påverka arbetet ute i organisationen 
är liten då den har lägre status än divisions- och 
funktionscheferna som rapporterar direkt till VD. 
Många anser att controllerarbetet är som viktigast 
då företag befinner sig i kris, och det är därför 
viktigt att controllern har en position i företaget 
där den har möjlighet att ställa krav och påverka ute i organisationen. I denna modell tappar 
controllern denna möjlighet vilket ses som en stor nackdel (Källström, 1990).  
 

VD 

Controller  

 

Figur 5. Controllern rapporterar till ekonomichefen 

Figur 4. Controllern är ekonomichef 

Källa: Källström, 1990, s. 123. 

Källa: Källström, 1990, s. 123. 

 
VD 

 Ekonomi 

 Controller 

 



 

17 

3.3 Den sociala rollteorin 

3.3.1 Rollkonflikter 
 
Controllerns organisatoriska roll som illustrerades med hjälp av figur 2-5 innehåller konflikter av 
varierande slag. Lindvall (2009) betonar andra typer av konflikter angående yrkesroller. 
Författaren hävdar att det oftast beror på att människor själva, eller människor runt omkring dem, 
inte tycker sig passa in i den föreskrivna yrkesrollen. Situationer som denna blir allt vanligare vid 
organisationsförändringar då nya krav ställs på de etablerade yrkesrollerna (Lindvall, 2009). 
 
Varje person har flera olika roller. När dennes olika roller innehar egenskaper som inte är 
förenliga kallas detta för en rollkonflikt2. Samtidigt skrivs det också att en rollkonflikt kan uppstå 
vid ambivalens, t.ex. då förväntningar på rollen framstår som oklara eller oförenliga3. 
Organisatorisk rollteori utvecklades under 1960-talet och ger en insikt till de processer som 
påverkar det fysiska samt de psykiska stadierna hos en individ som påverkar dess beteende på en 
arbetsplats (Parker & Wickham, 2007). I en organisatorisk miljö ses rollbeteende som 
återkommande handlingsmönster som anses viktiga för att effektivt kunna utföra det arbete som 
en specifik roll kräver i en specifik organisation (Parker & Wickham, 2007). Samma författare 
skriver att organisationer i grund och botten består av ett nätverk av anställda som antar specifika 
roller som både är nödvändiga och förväntade av den anställdes kollegor. Vidare hävdar de också 
att om inte rollinnehavaren kan eller vill fylla den förväntade rollen uppstår en rollkonflikt. 
Samtidigt skriver författarna att mångfacetterade och diffusa roller är så pass komplicerade för 
de anställda att anta att det också leder till en rollkonflikt. En rollkonflikt, utifrån den klassiska 
teorin, kan enligt Parker & Wickham(2007) lösas genom att den anställde antingen slutar eller 
genomgår någon form av utbildning för att på så vis slussas in i den förväntade rollen. 
 
Parker & Wickham (2007) anser vidare att den något föråldrade synen på roller inom företagen 
från begynnelsen på 60- och 70-talen inte riktigt håller längre då världen har förändrats en hel del 
under tiden som har gått. Arbetsplatserna har moderniserats i form av att kvinnor har fått en 
större plats på arbetsmarknaden, större kulturell diversifiering samt en större åldersdiversifiering 
idag gentemot tidigare. Vidare pekar författarna på den tekniska utveckling som möjliggjort mer 
flexibla arbetsroller då utvecklingen exempelvis gjort det möjligt för människor att arbeta 
hemifrån. Samtidigt har det också lett till att människor har svårt att avgränsa sig från sin 
arbetsroll vilket gör att individens övriga roller (maka/make, förälder etc.) blir lidande. 
 
Detta blev grunden till Parkers & Wickhams (2007) omdefiniering av teorin till att tydligare 
matcha den verklighet vi lever i idag. Den största skillnaden mot den klassiska organisatoriska 
teorin är att de framhäver att företagen måste beakta att individen har flera roller, inte bara 
familjära och arbetsroller, för att få individen att ta sig an sin yrkesroll på bästa sätt. Detta måste 
göras både innan och under hela anställningstiden för att fånga upp eventuella förändringar i den 
anställdes rollbeteende. En annan stor skillnad belyser individens förmåga att avskärma sig från 
sina olika roller. Med detta menar författarna att individen iklär sig antingen den ena eller den 
andra rollen för lättare kunna hantera diffusa eller mångfacetterade roller. 

                                                
2 http://www.ne.se/sok/rollkonflikt?type=ENC [2011-03-16] 
3 http://www.ne.se/lang/roll/294877 [2011-03-16] 
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3.3.2 Företags kultur 
 
I en studie som Geert Hofstede utförde i mitten på 1970-talet, undersöktes människors 
värderingar med hjälp av en enkätundersökning. Respondenterna kom från det multinationella 
företaget IBMs dotterbolag. När Hofstede senare undersökte svaren på enkäterna identifierade 
denne gemensamma problemområden för samtliga länder men där lösningarna skilde sig åt 
mellan länderna. De identifierade grundläggande problemområdena var: 
 

• Social ojämlikhet, inklusive förhållande till auktoriteter. 
• Förhållande mellan individen och gruppen. 
• Föreställningar om manligt och kvinnligt: de sociala och känslomässiga konsekvenserna 

av att ha fötts som pojke eller som flicka. 
• Sätt att hantera osäkerhet och tvetydighet, vilket visade sig vara relaterat till sätt att 

hantera aggressioner och uttrycka känslor. (Hofstede & Hofstede, 2005) 
 
Dessa grundläggande problemområden utgör olika dimensioner i en kultur. Författarna definierar 
en dimension som, ”En dimension är en aspekt av en kultur som kan mätas i förhållande till 
andra kulturer” (Hofstede & Hofstede, 2005, s. 37). Problemområdena motsvarar således fyra 
olika dimensioner; maktdistans, kollektivism kontra individualism, femininitet kontra 
maskulinitet samt osäkerhetsundvikande (Hofstede & Hofstede, 2005). 
 
Maktdistans kan enligt samma författare definieras som ”den utsträckning i vilken de mindre 
inflytelserika medlemmarna av organisationer och institutioner i ett land förväntar sig och 
accepterar att makten är ojämnt fördelad” (Hofstede & Hofstede, 2005, s. 59). Sverige hade ett 
lågt maktdistansindex enligt de presenterade resultaten i Hofstedes studie. Sverige placerade sig 
på en delad 67:e plats, tillsammans med Norge, av 74 studerade länder. Detta skulle således 
kunna betyda att svenska individer på arbetsmarknaden har en kortare distans till sina chefer och 
är därmed, i större grad, mer involverade i olika sorters ledningsbeslut än övriga länder som har 
fått en högre placering. 
 
Hofstedes studie visar också att Sverige kan ses som ett relativt individualistisk land då man 
placerade sig på en delad 13:e plats tillsammans med Frankrike. Om än dock inte i närheten av 
det traditionellt sätt starkt individualistiska nationerna, som studien även visar, USA, Australien 
och Storbritannien som placerade sig i samma ordning. Individualism kännetecknar; ”samhällen 
med svaga band mellan individer: alla människor förväntas ta hand om sig själva och den 
närmaste familjen” (Hofstede & Hofstede, 2005, s. 89). Författarna hävdar också att målet med 
arbetet inom den individualistiska synen är att ha ett arbete som ger personen tillräcklig tid över 
för familjen och som ger personen friheten att i stor grad själv bestämma över sitt arbete samt att 
arbetet erbjuder utmaningar som kan ge personen känslan av att hela tiden utvecklas och 
åstadkomma någonting.  
 
Gällande maskulinitet, hamnar Sverige enligt samma studie sist av de 74 studerade länderna. 
Därmed kan Sverige ses som den mest feministiska nationen av de studerade länderna. I en 
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feministisk kultur värdesätter man framförallt boende- och anställningstrygghet, gott samarbete 
samt att ha ett bra förhållande till sin närmaste chef. 
 
Osäkerhetsundvikande kan definieras som ”…i den utsträckning som människorna i en kultur 
känner sig hotade av tvetydiga eller okända situationer” (Hofstede & Hofstede, 2005, s. 183). 
Sverige ses enligt studien som ett av de mindre osäkerhetsundvikande länderna med en 71:a plats 
tillsammans med Hongkong. Controllers kan därmed tolkas vara bekväma att både agera 
prestationskontrollant samt del i en grupp som förväntas prestera. 
 

3.3.3 Perspektiv 
 
Alla individer är olika vilket medför att de också ser på situationer olika, med olika ögon 
(Charon, 2005). Individen måste plocka ut särskilda delar och placera det i en större kontext för 
att lättare kunna förstå sig på situationen. Det är så perspektiv fungerar: de gör individen mer 
känslig eller mottaglig för delar av den fysiska verkligheten samt mindre känslig eller mottaglig 
för andra delar av den samt att de hjälper individen att förstå den fysiska verklighet denne 
befinner sig i. Perspektiv är uppbyggt av ord. Det är de orden som betraktaren använder för att 
förstå en situation. Charon (2005) hävdar samtidigt att den bästa definitionen av ett perspektiv är 
en referensram, som i sig betonar att olika perspektiv är sammanhängande uppsättningar av ord 
som används för att göra antaganden och värderingar om vad individen ser, den fysiska 
verkligheten. Individens verklighet är därmed beroende av vilka ord individen använder för att se 
på den specifika situationen (Charon, 2005). Så är det även för controllern. 
 
Enligt Charon (2005) är människor begränsade till sina egna perspektiv, de kan alltså inte se 
utanför sitt egna perspektiv. Samtidigt skriver författaren att perspektiv än dock är mycket 
viktiga då det, för individen, möjliggör en förståelse för sin omgivning. Perspektiv måste 
samtidigt värderas av individer utifrån de situationer som uppstår. Olika perspektiv skall varken 
ses som rätt eller fel utan mer som hjälpsam eller värdelös för att kunna förstå en situation 
(Charon, 2005). 
 
Individer är samtidigt inte begränsade till ett perspektiv. De flesta individer har ett perspektiv för 
varje situation de möter. Perspektiven kan därmed ses som situationsberoende. Varje situation 
framkallar olika roller som därmed betyder olika perspektiv. Perspektiv är inte samma sak som 
individens föreställning utan ska mer ses som en guide till dennes föreställningar. De påverkar 
vad individen ser samt hur individen tolkar vad som ses (Charon, 2005). En individs perspektiv 
kan enligt samma författare sammanfattas med följande figur: 
 
 
 

 
Figur 6. Perspektiv 
Källa: Charon, 2005, s. 6. 
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3.3.4 Erving Goffmans dramaturgi 
 
När vi talar om sociologiska perspektiv så är det ofrånkomligt att skriva om Erving Goffmans 
syn på den sociala interaktionen. Enligt Goffman är individen beroende av den andra individens 
”front” eller utseende, uppträdande och under vilka omständigheter interaktionen sker när denne 
ska definiera en specifik situation (Charon, 2005). Även om individen bygger sina intryck av 
andra individer på så enkla och tydliga uttryck av sig själva som nämndes ovan, så är individen 
medveten om att andra individer gör samma sak och därför uppför sig individen därefter. Charon 
(2005) exemplifierar detta och säger att individer varken agerar eller klär sig likadant när det 
gäller olika situationer eller tillställningar som då exempelvis en fest eller en arbetsintervju. 
Genom sitt utseende och uppträdande försöker därmed individen styra andra individers intryck 
och tankar om sig själv. Enligt Charon (2005) beskriver Goffman denna aktivitet där individer 
försöker påverkar andras tankar som en föreställning eller skådespel. Individer måste således 
dramatiskt övertyga andra individer att de är verkligen är den personen som de vill att andra ska 
tro att de är (Charon, 2005).  
 
Individen ses inte bara som en aktör eller skådespelare när det gäller interaktionen mellan 
individer utan även som en åskådare för andra individers skådespel. I likhet med skådespelare 
intar sociala aktörer roller, antar karaktärer och uppträder i diverse scener i samspelet med 
varandra. Goffman beskriver den sociala interaktionen i två regioner, en frontregion (frontstage) 
där själva skådespelet utspelar sig samt en bakre region (backstage) där intrycken av 
framträdandet medvetet motsägs (Charon, 2005). Goffman försöker att exemplifiera detta 
genom, i detta fall, ett restaurangkök som den bakre regionen eller ”backstage” och där själva 
restaurangområdet där maten serveras som den främre regionen eller ”frontstage”. Om maten då 
har plockats upp från golvet för att sedan serveras på tallrikar och vidare ut till matgästerna, kan 
detta ske helt utan att matgästerna har möjlighet att märka det. Vad som pågår i köket har därmed 
matgästerna ingen aning om utan deras intryck speglas till stor del av servitörernas agerande och 
beteende som i sig är restaurangens ansikte utåt. Detta illustrerar väl vad Goffman menar med 
backstage och frontstage samt hur lätt det är att applicera på andra funktioner och roller. 
 
Charon (2005) hävdar också att genom att arbeta på ett företag, vara en familjemedlem eller vara 
medlem i vilken annan social enhet som helst, är likställt med att vara en del av en dramatisk 
konspiration för att kontrollera den information som är tillgänglig för andra individer i deras 
definitioner av specifika situationer. 
 

3.3.5 Role-taking och role-making 
 
Vi har i vår teori tittat på faktorer som påverkar controllern både externt och internt. De externa 
faktorerna är till exempel den hierarki som företaget har, eller den företagskultur som finns där 
controllern är verksam. Detta är faktorer som påverkar controllern utifrån, alltså externt. Hur 
faktorerna ser ut påverkar också hur controllern skapar sin roll i form av rolltagande och 
rollskapande.  
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Rolltagande är att föreställa sig världen ur någon annans perspektiv. Det är en förutbestämd 
aktivitet som människor förväntas göra i olika sociala situationer. Det är vad barn gör när de 
leker och försöker bete sig som mamma eller pappa, som brandmän, lärare eller tecknade 
seriefigurer. Det är vad människor gör på en date när dem försöker tolka vad den andre tänker 
och agera därefter. Men det är även vad politiker, säljare eller andra ledare gör när de föreställer 
sig hur de borde framstå för att på bästa sätt influera den publik de vill nå ut till. Vi beter oss som 
vi föreställer oss. Vi använder den informationen vi får ut av att föreställa oss situationerna för 
att hantera de situationer vi ställs inför. Rolltagande är enklast att förstå om man ser det som att 
ta någon annans perspektiv. Att se världen ur någon annan individs eller grupps perspektiv, för 
att sedan härleda dina egna handlingar därefter (Charon, 1995).  
 
De interna faktorerna som påverkar controllern är till exempel erfarenhet och kunskap eller hur 
man ser på saker via sitt eget perspektiv. Rollskapande går ut på att man skapar sig en egen roll 
utifrån dessa faktorer. Har man till exempel ett starkt ordförråd, kommer man ha en bättre 
förmåga att formulera den information man vill få fram. Vilket i sin tur påverkar den roll man 
skapar för sig själv. (Charon, 1995). 

3.4 Den professionella rollen  
 
Som professionell person har en controller också ett professionellt ansvar för att framställa data 
för ledningen och externa intressenter samt organisationens medlemmar. Därför måste en 
controller ha sitt eget perspektiv. Detta kan tolkas som ”egen bedömning av en situation”. Vi 
utvecklar uttrycket ”egen bedömning av situation” ett steg vidare. Egen bedömning kan göras 
endast genom perspektiv. Här krävs en definition av perspektiv. Enligt Charon (2005) kan 
perspektiv definieras som en grupp av begrepp och idéer för att tolka, förstå, kategorisera, 
bedöma och värdera sociala och materiella objekt i en miljö. Om vi relaterar en sådan definition 
till en controller som en professionell individ använder den individen data som är kronologiskt 
organiserade tillsammans med redovisningsprinciper exempelvis ”going concern”, objektivitet, 
materialitet för att bedöma företagets aktivitet som både är synliga men också osynliga i form av 
att det är data som inte är rapporterade genom ett ekonomi- eller redovisningssystem. 
 
Samtidigt är vi intresserade av vad en situation är. Vad är en controllers situation? Situationen 
kan förklaras genom två begrepp; det första är möjlighet och det andra är begränsningar. Detta 
innebär att företagets handlingar baseras på antingen möjligheter eller begränsningar. I en 
möjlighet inkluderas sådana aktiviteter som exempelvis ny strategi, nya mål, ny marknad, nya 
produkter och kvalitetsökning. Exempel på begränsningar är kostnadsreducering, minskning av 
budget, personalrationalisering och effektivisering. Ibland är det svårt att skilja på begränsningar 
och möjligheter där företagens satsningar på IT-system är ett exempel på detta.  
 
Ett centralt begrepp som man kan använda i samband med controllerns sociala roll är begreppet 
risk. Risk är ett begrepp som controller använder för att bedöma en situation.  
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4 Empiri 
I följande kapitel presenteras det empiriska material vi fått fram från de utförda intervjuerna. Vi 
börjar med att ge en kort bakgrundsbeskrivning av de företag våra respondenter arbetar i, följt av 
en presentation av intervjumaterialet person för person. 

4.1 Ernst & Young 
 
Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och 
redovisning. De bedriver sin verksamhet utifrån fyra olika affärsområden, Assurance, Tax, 
Advisory services och Transaction advisory services. I Sverige erbjuder Ernst & Young sina 
tjänster till publika, globala samt ägarledda företag. Andra viktiga kunder för företaget är 
kommuner, landsting, myndigheter samt icke vinstdrivna verksamheter.4 
 
I Sverige har företaget c:a 1800 anställda. Globalt finns företaget i 140 länder och har c:a 141 
000 medarbetare. För räkenskapsåret 2009/2010 omsatte den svenska delen av företaget 2,7 
miljarder kronor samtidigt som företaget globalt omsatte c:a 21,3 miljarder USD. Ernst & 
Youngs framgångar och expansion över tiden skapar en viss kulturell miljö för controllers 
rolluppfattning. 5 
 

4.1.1 Karin Brodin, Corporate Controller 
 
Karin studerade vid Handelshögskolan i Göteborg där hon också tog sin examen år 1984 med 
redovisning som fördjupningsämne. Karins första arbete var på dåvarande Hagström & Sillén där 
hon började som revisorsassistent. Hagström & Sillén gick senare igenom flera förvärv och 
sammanslagningar som till slut ledde till att man, år 1989, blev Ernst & Young. Efter ett par år 
som assistent blev hon Revisor och arbetade som de ett par år innan hon började arbeta som 
Management konsult med inriktning mot IT. Eftersom detta var i datorernas begynnelse så 
bestod hennes arbete av att hjälpa kunder med att komma igång med datorer och affärssystem. 
  
Efter ett par år som konsult blev Karin mammaledig. I och med detta intresserade sig Karin mer 
för internarbete och bytte således till ekonomiavdelningen där hon blev redovisningschef på 
ekonomiavdelningen för Göteborgsregionen. Så småningom gick hon vidare och blev 
ekonomichef för samma region. År 2000 omorganiserades ekonomifunktionen inom Ernst & 
Young till att enbart bestå utav en i hela landet. Större delen av ekonomifunktionen flyttades 
således till Umeå med undantag för lönehanteringen som stannade kvar i Göteborg. I samband 
med den omorganisationen blev Karin Controller för affärsområdet revision. Efter ett par år som 
controller slutade hennes dåvarande chef vilket ledde till att Karin fick ta över den tjänsten.  
 
Numera arbetar alltså Karin som corporate controller för Sverige vilket innebär att hon är 
ansvarig för controllerfunktionen i Sverige som består utav sju controllers fördelade på varsin 
region. Karin är samtidigt controller för, vad Ernst & Young kallar, ”sub-area” Norden. 

                                                
4 http://www.ey.com/SE/SV/About-us [2011-04-08] 
5 http://www.ey.com/SE/SV/About-us [2011-04-08] 
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4.1.2 Karins syn på sin roll samt dess utveckling 
 
Karins närmaste chef i form av den person hon löneförhandlar och har utvecklingssamtal med är 
Håkan Gustafsson som är CFO (Chief Financial Officer) för Ernst & Young Sverige. Men Karin 
hävdar samtidigt att det inte bara en chef eller person hon rapporterar till: 
 

I en sådan här organisation så fungerar det så att man inte bara rapporterar till sin 
närmaste chef utan man har ett antal personer man arbetar tillsammans med och 
rapporterar till. Eftersom jag är nordisk controller också så rapporterar jag till en 
nordisk CFO som sitter i Finland. Samtidigt jobbar jag mycket med affärsområdet 
Assurance vilket innebär att jag rapporterar till deras affärsområdeschef som sitter i 
Stockholm. 

 
Karins anser att hennes arbetsuppgifter har förändrats en hel del sedan hon startade sin karriär 
som controller. I början var det mycket manuellt arbete i form av bokslutsarbete som exempelvis 
bokföra olika saker och hålla kolla på lönereserver etc. Samtidigt bestod arbetsuppgifterna till 
stor del av manuellt rapporteringsarbete där hon fick skapa egna rapporter i Excel som i sig var 
tidskrävande. Karin tror sig ha en förklaring till varför det tog tid innan hennes nya position som 
controller distanserade sig från sin tidigare roll som ekonomichef: 
 

En del kan ju bero på min historik inom företaget. När vi organiserade om år 2000 då 
jag blev controller från att tidigare ha varit ekonomichef, blev det automatiskt så att 
vissa saker som man tidigare gjorde, de fick man fortsätta att göra därför att man 
kanske inte riktigt har hittat formerna för vem som skulle göra dem ännu. 

 
Karin pekar samtidigt att det inte fanns några datoriserade system på den tiden som gjorde att 
framställandet av rapporter gick på ett knapptryck som det gör idag. Detta ledde i sin tur att det 
tog tid från analysarbetet. 
 
IT systemen kom först till Ernst & Young i början på 2000-talet vilket i sin tur ledde till att 
analysarbetet fick större utrymme då rapporteringsskapandet inte fick samma tidsmässiga 
utrymme. Karin menar på att de senaste decenniet har präglats av IT-systemens intåg: 
 

År 2005 fick vi ett globalt redovisningssystem som möjliggjorde att alla Ernst & 
Young’s kontor över hela världen sammankopplades i samma redovisningssystem. 
Detta gjorde att de som sitter på globalnivå kan ta ut rapporter över månadens 
intäkter dagen efter månaden är slut från alla kontor i världen. 

 
För något år sedan fick Ernst & Young ett nytt webbaserat rapporteringsverktyg som gör det 
möjligt för chefer att själva, via internet, få fram rapporter över sina funktioner. Utveckling sker 
fortfarande säger Karin och nya system är på väg.  
 
Karin menar på att tyngdpunkten i hennes jobb har förflyttats från att bokföra i samband med 
bokslut och att skapa rapporter, till att analysera rapporterna. Detta på grund av att rapporterna 
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numera är enkla att få tag på för hennes del. En annan anledning till det förändrade 
arbetsuppgifterna är enligt Karin den ökande globalisering som hela tiden sker inom och runt 
omkring företaget. Karin ser positivt på förändringen av sina arbetsuppgifter och hävdar att 
hennes arbete blir mer internationellt i form av att hon har mer kontakt med controllers i andra 
länder, främst då den controllern som är ansvarig för det området (area) som Karin arbetar i: 
 

(…) sen har det inneburit för mig att jag har mycket mer kontakter med andra länder. 
Förutom de länder jag tidigare nämnde (Finland och Sverige) så har vi en Controller i 
varje ”area”. Organisationen är uppdelad i fem ”areas” där vår heter EMIA och 
består utav Europa, Mellanöster, Indien och Afrika. Vår area har en Controller som 
sitter i Paris, honom har jag ganska mycket kontakt med eftersom jag är controller 
för den nordiska delen. 
 

Karin anser att globaliseringen är den del som har förändrat hennes arbete mest men att det finns 
flera nackdelar med globaliseringen: 
 

Globaliseringen är nog det som har förändrat mest. På gott och ont skulle jag vilja 
säga då vi inte är lika självständiga längre, vi måste exempelvis ha en harmoniserad 
redovisningshandbok numera. Vi måste därmed följa globala redovisningsprinciper 
vilket inte alltid passar oss samtidigt som rapporteringen inte alltid blir som man 
själv vill eftersom vi måste anpassa oss. 
 

Karin ser samtidigt flera fördelar med globaliseringen där hon pekar på den internationella 
harmoniseringen inom företaget: 
 

(…) samtidigt underlättar det ju också om vi ska jämföra våra siffror i Sverige för att 
se hur vi ligger till jämfört med andra länder. Då är det bra att ha jämförbara 
nyckeltal och veta att alla redovisar på samma sätt. 
 

Sammantaget anser ändå Karin att fördelarna överväger nackdelarna och att den internationella 
harmonisering och tekniska utveckling som pågår kommer fortsätta vilket leder till mer 
automatiserade funktioner. 
 

4.1.3 Karins syn på controllern idag och dess framtid 
 
Enligt Karin bör man som controller vara analytiskt lagd, att tycka om att analysera samband och 
förstå sammanhang. Hon menar på att man skall kunna förstå vad som händer om siffrorna 
ändras i någon ände. Samarbetsförmåga och viss matematisk förmåga är ytterligare ett par av 
flera egenskaper Karin anser är viktigt att ha som controller: 
 

Man måste kunna samarbeta, ha en viss pedagogisk förmåga och kunna anpassa sig 
till att arbeta ihop med olika personer i olika grupper inom organisationen. I vår 
organisation måste man nog vara ganska förändringsbenägen också då de globala 
förändringarna gör att det händer saker hela tiden. 
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Angående framtiden känner sig Karin lite osäker på hur långt fram den tekniska utvecklingen är 
kommen men medger ändå att hon har en känsla av att de tekniska verktygen antagligen kommer 
bli ännu mer sofistikerade i framtiden: 
 

Jag tror att vi kommer få se någon typ av signal- och avvikelsesystem i större 
utsträckning än vi har idag. Ett system som skickar ut en rapport om ett nyckeltal har 
förändrats mot exempelvis budget, prognos eller andra länder istället för att ha 
månadsrapporter som ser precis likadana ut varje månad. 

 
I takt med utvecklingen håller Karin med om att arbetet blir mer och mer automatiserat. Hon 
hävdar samtidigt att det blir ännu mindre skapande av rapporter och ännu mer analyser och 
tolkningar av rapporter samt att Karin anser att controllern går mot att arbeta ännu närmare 
cheferna än vad man gör idag: 
 

Om man exempelvis tittar på de rapporterna jag har analyserat idag så skriver jag ju 
kommentarer till den svenska ledningen och till affärsområdesledningen där jag 
skriver mina kommentarer till vad som har hänt, vad som skiljer mot föregående år 
och vad jag tror om framtiden. Man kan ju utöka det ännu mer, för mitt mål är 
egentligen att ta bort så mycket administrativt arbete från dem (ledningen) som 
möjligt. Jag ska ju leverera ett beslutsunderlag till dem så de slipper skapa de själva. 

 
Karin anser att controllerns ansvar har ökat markant under det senaste decenniet. Hon anser 
samtidigt att det är viktigt att controllern faktiskt får delta på ledningsmöten för att få en 
förståelse för vilka problem ledningen står inför och vad de vill med organisationen: 
 

Jag tror det är väldigt viktigt att controllern faktiskt får vara med på ledningsmöten 
och vara med i verksamheten för att få en förståelse för vad det är de (ledningen) 
håller på med och vad de behöver för stöd och hjälp 

 
Karin hävdar att det lätt kan bli så att controllern enbart sitter på sitt rum och svarar på frågor 
utan att egentligen reflektera över eller förstå varför frågan ställts. Därför, menar Karin, är det 
bra att controllern får vara så delaktig och nära ledningen som möjligt för att på så vis få en 
bättre överblick över vad ledningen egentligen vill med företaget. Karin anser sig själv vara 
tillräckligt delaktig i informationsflödet och på ledningsmöten men hon ser tendenser att andra 
controllers på lite lägre nivå kanske inte har samma förmån. 
 

4.1.4 Stefan Freij – Segmentschef  
 
Stefan utbildade sig till Civilekonom med inriktning mot redovisning vid Högskolan i Jönköping 
där han tog sin examen i mitten på nittiotalet. Stefan inledde sin yrkeskarriär med att arbeta som 
ekonomiansvarig på ett mindre företag i ett par år för att senare, år 1997, söka sig till Ernst & 
Young där han började som revisorsassistent. Stefan har sedan tagit den inre yrkestrappan till att 
bli både godkänd och senare auktoriserad revisor. De senaste fem åren har Stefan haft olika 
ringansvar vid sidan av sin revisorstjänst där han varit ansvarig för olika sektioner inom Ernst & 
Young.  
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Stefan har sedan två och ett halvt år tillbaka varit Segmentschef för den ägarledda avdelningen i 
Göteborg som innefattar ett personalansvar om c:a 60 personer. 
 

4.1.5 Stefans syn på Controllerrollen samt dess utveckling 
 
Stefan ser controllern som en stabsfunktion, vilket enligt Stefan innebär en person som ingår i 
den yttersta ledningen eller, som i större företag, även i olika mindre sektioner inom 
organisationen. Stefan gör här skillnad på den tidigare intervjuade controllern, Karin Brodin, och 
den controller han arbetar med: 
 

Vi har ju en controller i vår ledningsgrupp för Assurance i Göteborg som även består 
utav en övergripande chef, fyra segmentschefer samt två stabspersoner i form av en 
HR-person och en controller. Karin som ni tidigare intervjuade är inte vår controller 
utan hon är på en högre nivå. Den controller vi arbetar med är således underställd 
Karin. 

 
Stefan anser samtidigt att controllern har utvecklats det senaste decenniet till att ha en mycket 
tydligare roll med större ansvar men att den ändå inte är så långt ifrån en revisors kompetens: 
 

Alltså i vår organisation är de absolut så att de har fått en större och tydligare roll. 
Tidigare har ju vi revisorer skött arbetet själva, vi kan ju detta mer eller mindre. Det 
är ju inte så långt ifrån vår egen kompetens så att säga men å andra sidan är det bättre 
att ha någon som gör detta arbetet professionellt och inte revisorer som gör det vid 
sidan om. 

 
Controllern har fått en klart högre inblandning och påverkan enligt Stefan. Han anser att det har 
inneburit att de har förbättrat sig avsevärt gällande lönsamhet och skapat bättre ordning och reda 
inom organisationen. 
 
Stefan poängterar vidare att han både stöter på controllers internt och externt då han både är 
segmentschef och auktoriserad revisor. Stefan anser att controllerns arbetsuppgifter i hans 
ledningsgrupp är flera: 
 

Huvudområdena är då naturligtvis budgetarbetet. Controllern är alltså en stödperson 
och administratör så att säga som fysiskt knappar in siffror och rimlighetsbedömer 
dem med avseende på budget och prognos. Man kan väl säga att controllern också 
beräknar den kostnadsbild vi har utifrån givna förutsättningar får hon då exempelvis 
ta fram vad vi har för personalkostnader och utbildningskostnader. 

 
Stefan anser att controllern i deras grupps arbete är att beräkna sådana siffror och sammanställa 
dem medans hans eget ansvarsområde mer innefattar att beräkna intäkterna och vilken lönsamhet 
han tror att han segment har.: 
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Controllern ger mig underlag, en modell för hur jag ska beräkna intäkterna och sen så 
är det mitt ansvar att beräkna och bedöma vilka intäkter vi kommer få och vilken 
lönsamhet vi kommer landa på. Sen rapporterar den controllern vi arbetar med upp 
dessa siffror till exempelvis Karin då som sammanställer dem i mer övergripande 
rapporter då. 

 
Stefan anser samtidigt att det finns fler viktiga arbetsuppgifter som controllern utför och de är 
analyser av resultat samt personalansvar och i viss mån även en stödperson för sina underställda: 
 

En annan uppgift vid sidan av analyser exempelvis är ett viktigt stöd i och med att 
hon är personalansvarig för dem som vi då kallar för uppdragsekonomer. De hjälper 
till med att fakturera samt att de har lite andra ekonomiska göromål. 

 
Vidare understryker Stefan dock att det är väldigt viktigt att controllern analyserar olika 
faktureringsmål och nyckeltal då det ställs höga krav på ledtider och hur snabbt de får betalt för 
sina tjänster. Stefan anser också att controllern är viktig i de avseenden då man behöver veta 
orsaken till någonting som är fel eller som går mindre bra, då kan controllern analysera och 
identifiera de processer eller personer som behöver förbättras för att rätta till felen: 
 

Controllern hjälper liksom till att analysera hur processerna ser ut och hur vi ligger 
till hela tiden och hjälper till att identifiera de personer vi behöver ”sparka på”, eller 
vad man nu ska säga, för att de då exempelvis skall fakturera i tid. 

 
För att sammanfatta Controllerns arbetsuppgifter så håller Stefan med om att controllern ger 
honom de medel han behöver för att ta rätt beslut: 
 

Ja absolut det kan man säga eftersom vi arbetar väldigt nära controllern många 
gånger. Man gör ju budgetar och uppföljningar och så vidare men det är i framförallt 
budgetarbetet vi har ett nära samarbete. 

 
Stefan ser samtidigt vissa likheter mellan controlleryrket och revisoryrket: 
 

Ja alltså likheterna är ju naturliga, vi analyserar ju också siffror hela tiden och vi är 
också ute och kontrollerar. Skillnaden är väl att vi revisorer åker ut till företagen och 
gör årliga stickprovskontroller medans controllern verkligen skall ha koll på läget 
hela tiden. 

 
Controllerns viktigaste arbetsuppgifter är enligt Stefan att de levererar korrekta rapporter, att 
analyserna stämmer som gör att de känner tillförlitlighet till de siffrorna. Om siffrorna avviker 
från tidigare budget skall man med tillförlitlighet kunna veta varför de gör de så att man så 
snabbt som möjligt kan lösa eventuella problem: 
 

Ja att vi känner tillförlitlighet till rapporternas siffror, att vi exempelvis har rätt 
personalkostnad och att den är rätt beräknad och analyserad. Om den avviker från 
budget från föregående år skall man med tillförlitlighet veta vad de beror på så att vi 
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snabbt kan vidta åtgärder om det nu skulle behövas. Så den dagliga 
resultatuppföljningen är väl kanske det viktigaste. 

 
Andra viktiga arbetsuppgifter är enligt Stefan att controllern skall sköta analysarbetet. Att 
controllern har förmågan att hitta vägar för att förbättra lönsamheten och en effektivisering av 
verksamheten:  
 

Ja analysarbetet är den absolut viktigaste arbetsuppgiften där målet är att förbättra 
lönsamheten och att effektivisera verksamheten. Det är inte bra om controllern bara 
sitter och sammanställer siffror utan att tänka vad man kan påverka med just de 
siffrorna. Om man ändrar en variabel i ena änden, vad händer i den andra då? Så 
kallade känslighetsanalyser utifrån de styrtalen vi mäter våran verksamhet på och se 
om man kan förbättra något helt enkelt. 

 
Stefan anser vidare att den ökade globaliseringen som har pågått under framförallt det senaste 
decenniet, har påverkat och förändrat controllern mot var den tidigare varit: 
 

Hos oss är det absolut så att globaliseringen har påverkat controllern i och med att det 
styrs mer och mer centralt och utifrån centrala riktlinjer. Det ställer mycket högre 
krav på rapportering och att man arbetar likadant i hela organisationen så det gör ju 
att vi är i ett mycket större behov av en controller idag än tidigare. Vi klarar oss 
egentligen inte utan en controller idag då vi måste ha någon som kan hålla i 
taktpinnen så till vida att han eller hon kan hjälpa till att införa nya system och stödja 
organisationen i syfte att öka harmoniseringen inom företaget över hela världen. 

 
Stefan anser att harmoniseringen och den IT-utveckling som skett är stora orsaker till varför 
controllern ses som en stödfunktion idag. Stefan anser att controllern bland annat har mycket mer 
ansvar nu för tiden: 
 

Ja de har mer ansvar, betydligt mer ansvar idag men det är samtidigt mycket mer 
styrda idag än förr i tiden. 

 
Kraven har flyttats från att ta fram rapporter till att se till att rapporterna presenteras på ett bra 
och korrekt sett som gör det lätt för läsaren att förstå innebörden: 
 

På ett bättre sätt ja absolut, snabbare. Det är absolut högre krav på leveransen idag jämfört 
med tidigare. Men det är väl som allt annat i samhället, större krav på det mesta, 
effektivisering av det mesta helt enkelt. 

 
Controllern har således mer ansvar och är mer styrd men har samtidigt större möjligheter att 
påverka sin omgivning i form av organisationens anställda enligt Stefan. 

4.1.6 Stefans syn på controllern idag och i framtiden 
 
Enligt Stefan är det viktigt att controllern är analytiskt lagd och har förmågan att tänka logiskt. 
Många controllers har personalansvar också vilket medför att controllern bör vara relativt 
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pedagogisk och bör samtidigt ha en social kompetens. Stefan understryker dock att de flesta 
arbeten idag kräver social kompetens då interaktionen mellan kollegor och kunder samt 
samarbete ofta är viktiga delar i mångas arbeten idag. Angående ledarförmåga tror Stefan att det 
kan skilja sig mellan olika företag: 
 

Det beror ju på vem du är, i vår organisation är det jätteviktigt då alla controllers, 
oavsett hierarkisk position, har olika sorters personalansvar. I vissa andra 
organisationer har inte controllern personalansvar på samma sätt så där kanske 
ledarskapsförmåga är mindre viktigt än hos oss. 

 
Samtidigt har Stefan svårt att se någon fördel med personalansvaret för controllers. Dock, menar 
Stefan, att eftersom tjänsten kräver det så innebär det att man måste kunna hantera det, annars 
tappar man förtroende och passar helt enkelt inte in i den föreskrivna rollen. Samtidigt får 
controllern inte ihop siffrorna utan sin grupp: 
 

Men å andra sidan får controllern inte ihop sitt arbete utan sin grupp och kan han/hon 
inte leda då blir det svårt att leverera en bra slutprodukt så det är absolut viktigt med 
en stark ledarförmåga, det är de. 

 
Stefan tror inte controllerns auktoritet har förändrats med åren utan controllern var lika viktig 
förr som nu men att den har fått en tydligare roll idag. Deras arbete går snabbare, smidigare och 
framförallt effektivare. Stefan tror också att man som controller bör vara väldigt 
förändringsbenägen då det hela tiden händer saker och ting som förändrar de givna 
förutsättningarna.  
 
Även om controllern har en typ av chefs roll i form av personalansvar så anser inte Stefan att 
controllern har någon större makt gällande implementering av nya idéer än någon annan inom 
organisationen. Men han anser dock att controllern har mer makt än övriga anställda i andra 
avseenden: 
 

Jag tror inte controllern har större makt än någon annan mer än personalansvar då. 
Det är väl som alla andra inom denna organisation, har man en bra idé så ventilerar 
man den med omgivningen för att söka stöd. Är idén bra och genomförbar så 
försöker vi alltid genomföra den men controllern har ingen makt att direkt 
implementera idéer, det skulle jag inte säga. Sen kan jag ju säga att controllerns 
analyser är det vi går på om man säger så, vi ifrågasätter sällan deras bedömningar 
utan så sätt har de väl en makt att påverka. 

 
Samtidigt säger Stefan att det dock finns utrymme för att avvika från controllerns analyser. 
Stefan hävdar att controllern ofta analyserar siffror för att få fram svar på var eventuella fel eller 
förändringar men att controllern sällan har koll på de bakomliggande faktorerna samt orsakerna 
till varför det ser ut som det gör. Stefan säger att de är den kunskapen han och övriga 
medarbetare som befinner sig ännu närmre verksamheten har: 
 

Så djupt har kanske inte controllern möjlighet att analysera utan det är mest 
siffermässigt hon kan bygga sina analyser på. Sen har vi möjligheten att se 
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verkligheten bakom förklaringarna och analyserna också vilket innebär att besluten 
inte alltid följer de riktlinjer controllern har lagt fram. Sen har ju controllern alltid 
fler duster med avdelningar som går sämre då controllerns analyser kanske inte alltid 
stämmer överens med vad avdelningen själv anser är felet, men så funkar det. 

 
Stefan anser samtidigt att det är viktigt att controllern har en stor pondus då den annars lätt kan 
bli överkörd eller inte tas på allvar. Det ökar samtidigt förtroendet för controllern om de kan 
uttrycka sig respektfullt och övertygande. 
 
Stefan hävdar också att controllerrollen formas efter dess omgivning: 
 

Det är ju inte de själva (controllern) som skapar sin roll utan det är ju vi runt 
omkring. Det är även branschen de arbetar i, företagskultur, mål, land etc. Så det är 
många faktorer som påverkar controllern och vilken roll de får i företagen.  

 
I Framtiden tror Stefan att controllers, i alla fall inom deras organisation, kommer försöka 
identifiera vägar eller processer för att förbättra den inre effektiviteten: 
 

Jag tror controllern kommer försöka hitta vägar eller tal för att förbättra den inre 
effektiviteten så att säga i syfte att förbättra företagens lönsamhet. De kommer arbeta 
för en effektivare planering och en effektivare budgetering för att på så sätt förbättra 
lönsamheten helt enkelt. 

 
Stefan poängterar att de personer som arbetar i linje arbetar med att få organisationen att dra in 
intäkter och skapa organisation för att folk ska sälja. Controllern ska, enligt Stefan, därmed 
hjälpa organisationen att bli mer säljande. Han menar att det är viktigt att man inom, i alla fall 
Ernst & Young, fokuserar på att större delen av deras tid skall säljas till kund. Detta eftersom 
man idag behöver mycket mer utbildning än vad man behövde förr vilket medför att 
effektiviteten försämras: 
 

Idag behöver man mycket mer utbildning än vad man behövde för några år sen. Det 
skapas väldigt mycket interna projekt och interna utbildningar i mycket högre grad 
än vad det gjordes förr som gör att vi tappar i effektivitet. Då gäller det för 
controllern att identifiera andra delar som går att effektivisera för att vi skall behålla 
en hög effektivitet i verksamheten då vi lever på en extremt liten marginal i vår 
bransch. Det medför dock stora hävstångseffekter om man lyckas bra åt andra hållet 
så det är positivt. 

 
Stefan tror samtidigt att controllerns arbetsuppgifter idag i mångt och mycket kommer 
automatiseras och i framtiden göras av datorer. Om man ser tillbaka, säg tio år, så har många av 
controllerns arbetsuppgifter då, automatiserats idag vilket gör att Stefan tror att den utvecklingen 
kommer fortsätta framöver. Stefan anser också att controllern kommer bli hårdare styrd samt mer 
låst till sina system: 
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Ja alltså trenden är ju absolut att man får mindre och mindre handlingsutrymme i sina 
egna system så ja det tror jag. Jag tror samtidigt att controllern kommer bli ännu 
hårdare styrd ä vad den är idag. 

 
Vidare påpekar Stefan att han tycker om controllern som yrkesroll då de är ett bra stöd för 
honom i hans arbete eftersom han slipper göra så många analyser på egen hand. Han anser dock 
att det ibland är lite väl styrt i form av vad han får för rapporter: 
 

Sen kan jag ju säga att det ibland kan vara lite väl styrt vilka rapporter jag får då jag 
ibland behöver eller vill veta andra saker. Då får jag ju göra en del av jobbet själv 
istället. Så controllern är ett jätteviktigt stöd för oss i vår organisation eftersom det 
ställs så höga krav på rapporteringar och att allt skall gå så fort och effektivt som 
möjligt. 

 
Avslutningsvis tror Stefan att controllern kommer få ett ännu mer analytiskt utrymme och att det 
kommer ställas ännu hårdare krav på att controllern levererar rapporter av hög kvalitet som 
underlättar för ledningen i sitt beslutsfattande. 
 

4.2 SKF 
 
SKF bildades år 1907 i Göteborg och växte snabbt till ett globalt företag. Redan år 1920 var 
företaget etablerat i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika. Idag är SKF representerat 
i 130 länder runt om i världen. Företaget har c:a 100 stycken tillverkningsplatser och säljbolag 
och stöds av återförsäljare på ca 15000 olika platser.6 
 
SKF skriver på sin hemsida att de är den ledande globala leverantören av produkter, lösningar 
och tjänster inom rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem.  
 
Allting började med att ingenjören Sven Wingquist år 1907 uppfann världens första 
självinställande kullager. Samma år bildas SKF och efter en lugn start, med 2200 kullager 
tillverkade och 15 anställda under det första året, växte företaget i snabb takt. Tre år senare har 
SKF 325 stycken anställda varav 15 % utav dem arbetar utanför Sverige. Ytterligare ett år senare 
etablerar SKF sin första kompletta fabrik utanför Sverige i staden Luton i England. Sedan dess 
har företaget växt i en jämn takt till den storlek och position där dem befinner sig idag. 7  
 
SKF:s vision är att förse världen med sin kunskap och deras affärsidé går ut på att vara det 
självklara valet för deras kunder, återförsäljare, leverantörer, medarbetare och aktieägare. 8  
 

4.2.1 Lotten Jansson, Tillverkningscontroller  
 

                                                
6 http://www.skf.com/portal/skf_se/home/omskf?contentId=055973&lang=sv [2011-04-11] 
7 http://www.skf.com/portal/skf_se/home/omskf?contentId=055973&lang=sv [2011-04-11] 
8 http://www.skf.com/portal/skf_se/home/omskf?contentId=055973&lang=sv [2011-04-11] 
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Lotten studerade civilekonomsprogrammet på handelshögskolan i Göteborg där hon också tog 
sin examen år 1995. Hennes första arbete var på SKF där hon började år 1996. Hennes 
arbetsuppgifter var då inom SKFs affärsutveckling och den interna marknadsföringen. Efter att 
ha arbetat i några år med den interna marknadsföringen kände hon att det behövdes ett större 
intresse för det tekniska området då SKF är ett väldigt tekniskt inriktat företag. Intresset som 
krävdes för att klara de kraven som ställdes kände hon helt enkelt saknades och Lotten började 
då fundera över alternativa karriärvägar.  
 
När hon återvände från sin föräldraledighet dök det upp en möjlighet om att testa på 
controlleryrket inom SKF. Eftersom hon tyckte att redovisningskurserna under studietiden var 
de roligaste kurserna hon läste så kände hon att det var rätt att testa på yrket. Hon har nu arbetat 
som controller hos SKF sedan 2005.  
 
Idag är hon tillsammans med ytterligare en controller ansvarig för rapporteringen för en utav 
produktionsfabrikerna i Göteborg. Tillsammans rapporterar de till en person i ledningsgruppen. I 
ledningsgruppen sitter en representant för varje avdelning eller funktion, och varje avdelning har 
i sin tur minst två controllers som rapporterar till sin representant i ledningsgruppen.  
 

4.2.2 Lottens syn på sin roll samt dess utveckling 
 
Lottens syn på sin roll inom företaget är att den är både administrativ och kreativ. Hon menar att 
controllerrollen på SKF kan vara väldigt bred då man anpassar sin roll efter vad den avdelning 
du tillhör behöver: 
 

Vårt jobb är att stödja organisationen i olika frågor, både i beslutsfattande men även i 
uppföljning och i vissa administrativa arbetsuppgifter, framförallt den ekonomiska 
uppföljningen där vi stöttar den som är ansvarig för just den specifika kanalen. För 
mig är controlleryrket ett serviceyrke då jag i första hand stöttar de 
produktionscheferna som arbetar nära mig.  

 
Lottens controllerroll har på SKF fått namnet tillverkningscontroller, eftersom hennes 
ansvarsområde ligger inom en utav de tillverkande fabrikerna hos SKF. Förutom de klassiska 
ekonomiska nyckeltalen tittar hon även mycket på effektivitet och produktivitet när hon 
förbereder sina rapporter. Och det är just rapporterna som ligger till grund för ledningsgruppen 
när det är dags för beslutsfattande som Lotten ser som controllerns viktigaste arbetsuppgifter: 
 

Absolut viktigast som jag ser det är att vi stöttar ledningen i beslutsfattande, och då 
framförallt med den finansiella kompetensen. Sedan sitter vi som controllers som 
ansvariga för vissa processer och det är vi som ser till att samordna allt och se till att 
dem bli gjorda. Vi här på SKF är till exempel ansvariga för arbetet med att ta fram 
affärsplanen. Det viktigaste i slutändan är ändå att vi ger ledningsgruppen relevanta 
och korrekta rapporter så att dem har bra underlag för sina framtida beslut. 
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Controllern ansvarar alltså för ett visst antal processer hos SKF, och när man skall kartlägga 
vilka arbetsuppgifter som är vanligast i arbetet så hamnar alla arbetsuppgifter just under dessa 
processer: 
 

Allting faller under processerna som vi är ansvariga för eller som vi äger. Vad gäller 
affärsplanen så lägger vi störst fokus på den under hösten eftersom den skall vara 
klar innan nyår. Under våren lägger vi nästan inget fokus på den alls. I denna process 
är vårt fokus mest att vi samordnar arbetet kring affärsplanen eftersom det är väldigt 
många olika personer inblandade i den. 

 
Varje enskild process har inte, som affärsplanen, en tidsperiod där man lägger mer fokus just på 
den utan det varierar från process till process. I flera utav processerna hos SKF är det däremot 
controllern som i flera fall har ansvaret för att samordna arbetet kring processen: 
 

När det kommer till standardkostnadsberäkning så är detta något vi arbetar med 
ständigt och processen går kort sagt ut på att beräkna tillverknings kostnaderna för 
varje enskild produkt som vi tillverkar. Även här är flera olika personer inblandade 
och vi har huvudansvaret för att samordna processen samtidigt som till exempel 
produktionsteknikerna har ansvar för att ta fram vilka produktionstider som gäller för 
varje produkt.  

 
Controllern är även ansvarig för bokslutsarbetet, prognosprocessen och investeringsprocesserna: 

 
Vad gäller bokslutsprocessen så skriver vi bokslut varje månad och denna process 
lägger vi fokus på under några dagar varje månad. Sedan jobbar vi väldigt mycket 
med prognoser och vi är även väldigt inblandade i investeringsprocessen. När det 
gäller investeringsprocessen så bistår vi framförallt men investeringsunderlag som 
lönsamhets- och riskbedömningar. 

 
Komplexiteten i uppgifterna varierar, vissa processer har man lyckats sätta rutiner för vilket gör 
arbetet väldigt enkelt samtidigt som andra blir mer komplexa då man får ta tag i det när behovet 
uppstår:  
 

Allt jag gör skulle man helt enkelt kunna säga faller in under dessa processer. Sedan 
är vissa arbetsuppgifter väldigt administrativa samtidigt som andra kan bli mer 
komplexa. Lyckas man bara sätta ihop en rutin för arbetet så kan det lätt bli väldigt 
basalt och enkelt egentligen. Andra uppgifter kan man inte riktigt sätta rutin på utan 
man får vara kreativ och lösa uppgifterna som dem kommer.  

 
Lotten ser tydliga förändringar i sin roll som controller. Hon säger att större delen av arbetet när 
hon började som controller på SKF gick ut på att rätta sådant som blivit fel i bokföringen eller i 
kalkyler. I takt med att företaget har utvecklat väl fungerande rutiner, så har även controllern 
utvecklats till en roll som är med och påverkar organisationen och är delaktig i beslutsfattande: 
 

Det blir nästan inga brandkårsutryckningar för oss längre vilket är bra. Att sitta och 
justera pengar mellan olika konton på grund av att dem hamnat fel är arbetsuppgifter 
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som jag inte tycker skall finnas i ett större företag. Tack vare att dessa har försvunnit 
så tror jag att controllerns roll har utvecklats mot den riktningen att man skall vara så 
delaktig i beslutsfattandet som möjligt.   

 
Hon tror även att rollen har utvecklats tack vare att synen på yrket från ledningens sida har 
förändrats: 
 

Företagsledningen ser inte längre controllern som en person som sitter på sin 
kammare och räknar pengar utan som någon som skall vara med och påverka hur 
organisationen utvecklas.  

 
Controlleryrket har med andra ord, enligt Lotten, haft en positiv ansvarskurva under åren. 
Samtidigt som rollen som support till verksamheten har blivit mer proaktiv istället för att man 
reder ut det som blivit fel i efterhand.  
 
Något annat som varit med och påverkat utvecklingen är just förändringarna som skett inom IT 
och andra verktyg. Även om Lotten tycker SKF i många fall har väldigt gamla system så är 
stödet från IT och hjälpmedel betydligt större idag än när hon först började arbeta där: 
 

Jag kommer ihåg när jag började arbeta på SKF, då hade vi ingen vanlig mail utan 
SKF hade ett eget internt system som vi kunde använda om vi behövde kontakta 
varandra. Vi brukade även använda fax för att skicka olika dokument till varandra då. 
Bara där har ju arbetet effektiviserats något helt otroligt.  

 
Lotten tror även att varje enskild individ som är anställd som controller påverkar sin egen roll. 
Med hjälp av erfarenhet kan man effektivisera många utav de administrativa arbetsuppgifterna 
vilket ger mer tid till att producera bättre prognoser, rapporter och analyser: 
 

Genom att arbeta inom samma organisation under en längre period som jag gjort, 
eller med liknande arbetsuppgifter, så bygger man upp en kompetens som leder till 
att man kan effektivisera mycket, trotts att grundarbetet är det samma. 

 

4.2.3 Lottens syn på controllern idag och dess framtid 
 
Lotten anser att de egenskaper en controller bör ha idag helt och hållet beror på vilken position 
man har i det företaget där man är anställd. Hon känner däremot att det finns två egenskaper en 
controller bör ha oavsett vilken position eller vilka arbetsuppgifter man har. Dessa två är dels en 
väldigt stark integritet samt en bra analytisk förmåga:  
 

Med en stark integritet menar jag en känsla för vad som är rätt och fel, och när något 
är fel så skall man våga stå upp för det. Jag kan inte riktigt komma ifrån det här med 
att controllern ändå har någon form av polisfunktion på företaget där man skall 
kontrollera så allt går rätt till. En uppgift som i en perfekt värld inte skall behövas 
men som ändå behövs många gånger. 
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När det gäller den analytiska förmågan så är det framförallt så att man skall vara duktig på att 
kunna se olika samband: 
 

Det är viktigt att snabbt kunna se varför vissa siffror blir som dem blir och samtidigt 
förstå vad som skulle hända med siffrorna om man ändrar något i en annan del av 
organisationen. Detta är framförallt viktigt när man även är involverad i de 
beslutsfattande delarna av organisationen. 

 
När det gäller framtiden och controller rollens utveckling har Lotten först svårt att ge oss ett svar. 
Vid närmare eftertanke tror hon däremot att stödet i form av IT och liknande verktyg kommer att 
utvecklas ytterligare. Och då kanske framförallt på SKF där hon själv är anställd:  
 

Det jag ser tydligast är att systemstödet kan förbättras, skall jag vara helt ärlig så har 
vi i många fall väldigt gamla system här på SKF. Det utvecklas ständigt men det går 
sakta framåt. Det tror jag definitivt kommer effektivisera många utav våra 
arbetsuppgifter ytterligare.  

 
Hon tror även att controllern kommer att fortsätta närma sig verksamheten och framförallt bli 
mer involverad i det beslutsfattande hos företagen:  
 

Jag tror även att den tanken som vi bland annat har här på SKF om att controllern 
skall vara mer involverad i det beslutsfattande och vara med mer i själva 
verksamheten kommer att utvecklas ytterligare i framtiden. Jag tror det har börjat 
vara mer så på många olika platser men inte riktigt överallt än.  

 
Lotten anser alltså att ett bra tekniskt stöd underlättar controllerns arbete då man får större 
möjligheter att effektivisera då, detta är även den utveckling hon tror kommer att ske under de 
kommande åren. Ett logiskt steg i utvecklingen, då controllern i så fall skulle få mer tid över till 
annat, är även att controllern i det läget kan komma närmare verksamheten och lägga mer tid på 
andra uppgifter som analys eller bli mer involverad i beslutsfattandet.  
 

4.2.4 Fredrik Lüsch, Linjechef  
 
Fredrik tog examen från Chalmers universitet i Göteborg år 1998 som civilingenjör. Förutom 
denna examen har han även läst en del fristående kurser inom psykologi, ekonomi och juridik för 
att komplettera sin utbildning.  
 
Han började ganska omgående efter examen att arbeta som managementkonsult. Detta gjorde 
han i 4 års tid innan han fick en anställning hos SKF i början av år 2003. Han arbetade då med 
affärsutvecklingen hos SKF. Därifrån blev han ansvarig för ett business intelligence och 
marketing project, och arbetade med detta på heltid.  
 
Efter att ha avslutat projektet blev Fredrik försäljningsansvarig för SKF Norden, det var under 
denna anställning som han för första gången fick nära kontakt med controllers. Idag är han alltså 
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linjechef för tillverkningsavdelningen på fabriken i Göteborg och arbetar i och med den 
positionen nära två controllers dagligen. 
 
 

4.2.5 Fredriks syn på controllerns roll samt dess utveckling 
 
Fredrik kommer i sitt yrke i kontakt med två olika controllers. Den ena är Lotten som vi även har 
intervjuat och den andre är så kallad huvudcontroller på tillverkningsavdelningen hos SKF. Dem 
båda befinner sig väldigt nära Fredrik i organisationen men har lite olika positioner: 
 

Huvudcontrollern befinner sig bredvid mig i organisationen och hon rapporterar till 
samma chef som jag rapporterar till. Lotten, som ni träffade rapporterar i första hand 
till mig och ser till att jag har rätt beslutsunderlag. Så mitt tillverkningsområde arbetar 
i första hand mot Lotten, och hon supportar oss. 
 

Fredrik ser en tydlig roll hos controllern och anser att dem har en viktig uppgift på företagen som 
man i många fall inte kan klara sig utan. Enligt Fredrik är det controllern som skall hålla ordning 
på pengarna, se till att det är redovisat på rätt konton, bokföra och skapa rapporter. Men anser 
även att de har ytterligare en uppgift: 
 

De skall förutom det jag redan nämnt även dra slutsatser om vad vi skall göra med 
våra pengar i framtiden, hur vi skall kunna utnyttja våra resurser på bästa sätt. Helt 
enkelt hur vi på bästa sätt kan dra nytta av våra resurser i verksamheten. 

 
Fredrik tycker samtidigt att controllern hela tiden måste se över att man mäter verksamheten på 
rätt sätt så att man hela tiden får en bra bild av hur man skall gå vidare. Efter att han funderar i 
några sekunder kommer han in på ytterligare arbetsuppgifter som han anser är viktiga i 
controllerns yrke:  
 

Controllern måste kunna tolka utfall, vilket kan vara väldigt komplext ibland. 
Plötsligt är en siffra i balansräkningen inte vad man räknat med, då skall controllern 
förstå vad detta beror på ganska snabbt för att sedan få mig att förstå det så att vi kan 
åtgärda det.  

 
Verksamhetsstyrningen är det som är viktigast enligt Fredrik och han återkommer till det på 
olika sätt flera gånger under intervjun. Han menar att controllern har en central roll när det 
gäller verksamhetsstyrningen. Detta eftersom han anser att det är controllerns ansvar att se till 
att ledningen tar rätt beslut: 
 

Den viktigaste av alla arbetsuppgifter är självfallet det som kopplas till 
verksamhetsstyrningen, det som gör att vi i ledningen förstår vad det är som händer 
och hur vi skall gå vidare. Det är det jag definitivt känner är viktigast.  

 
Fredrik tycker att controllern har en viktig roll i SKFs organisation. Han anser inte heller att 
denna roll har förändrats något under den senare tiden utan har förblivit oförändrad. Han 
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erkänner dock att han inte alltid haft nära kontakt med controllers och därför kanske missat att 
reflektera över detta: 
 

Under de åren som jag varit här känner jag att rollen varit ganska så oförändrad, så 
jag kan inte direkt säga att jag reflekterat över det om jag skall vara ärlig. Det beror 
väl på att controllern har vissa uppgifter i vår organisation som vi är i behov av och 
som man då räknar med att controllern gör. Dessa är uppgifter som kanske inte 
förändras även om organisationen gör det.  

 
Fredriks syn på controllerns roll på SKF kan sammanfattas som viktig, med arbetsuppgifter som 
det finns ett stort behov av inom organisationen. Han ser controllern som en viktig del av 
verksamhetsstyrningen och anser att arbetsuppgifterna är av den sorten att dem behövs oavsett 
hur organisationen utvecklas, därför har även controllern förblivit oförändrad. 
 

4.2.6 Fredriks syn på controllern idag och dess framtid 
 
Fredrik vill dela upp det egenskaper som han anser att en controller bör ha i två kategorier. Den 
första kategorin vill han kalla för personlighetsegenskaper och den andra kalla för erfarenhets- 
eller kunskapsegenskaper: 
 

När det gäller personligheten så tycker jag det viktigaste är att man är noggrann. När 
man arbetar med en så stor mängd fakta och siffror dagligen så är det otroligt viktigt 
att man ser till att få det rätt. Vidare skulle jag säga att det är otroligt viktigt att man 
har en känsla för verksamheten. Så att man inte bara fokuserar på siffror utan man 
skall ha en förståelse för vad det är företaget man arbetar för sysslar med. Det är de två 
egenskaperna jag skulle säga är absolut viktigast hos en controller. För att klara av det 
måste man vara noggrann som person, och för att skaffa sig känslan måste man 
antingen vara otroligt påläst eller ha en viss erfarenhet av branschen man arbetar inom.  

 
Fredrik tror att controller rollen kommer att fortsätta utvecklas på samma sätt som den gjort 
senaste tiden hos SKF. Han tror med andra ord att den inte kommer att förändras så mycket. 
Fredrik menar att han inte ser något behov av att rollen förändras och därmed inte att den kommer 
göra det. När han funderat en stund kommer han fram till att controllerns arbetsuppgifter 
förmodligen kommer att automatiseras en hel del i och med den informationstekniska utveckling 
som ständigt pågår. Han ser dock både fördelar och nackdelar med detta: 
 

Rollen idag är korrekt formulerad om du frågar mig, den fyller en viktig funktion som 
kommer fortsätta vara viktig. Självklart kommer mer av deras arbete att automatiseras 
och det är de säkert jätteglada för, jag anser även att de borde få så stor hjälp av 
systemen som möjligt. Just det här med att flytta siffror från ett Excel ark till ett annat, 
eller från ett system till ett annat är ju ett fullständigt elände och otroligt tidskrävande. 
Däremot så ser jag något positivt med detta tråkiga skyfflande, och det är att 
controllern automatiskt får en fullständig genomgång av alla siffror, och skulle detta 
försvinna är det lätt hänt att den som inte har disciplinen att gå igenom siffrorna ändå 
går miste om viktig information som kan försämra analyserna.  
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Fredrik håller samtidigt med om att automatiseringen skulle frigöra mer tid åt analys vilket ur den 
synvinkeln skulle förbättra analyserna, men menar på att det är där egenskapen om att vara 
noggrann blir ännu viktigare: 
 

Är du en otroligt noggrann person som de flesta controllers enligt min erfarenhet är, så 
läser man sig in på siffrorna även utan den automatiska genomgången man får när man 
skriver in dem i systemen. I det fallet så är IT utvecklingen positiv då den frigör mer 
tid åt analys. Jag har haft förmånen att jobba med individer som är otroligt duktiga på 
det dem gör så jag har själv inte upplevt brister hos controllerrollen. Men jag ser 
fortfarande risker med automatiseringen.  

 
Fredrik berättar även om hans tidigare erfarenheter av controllern, hur han innan han blev chef såg 
controller på ett annat sätt: 
 

I min nuvarande roll jobbar jag mycket med fasta transaktioner i försäljningen, det 
rullar på. När jag var försäljningsansvarig var varje affär en ny sorts transaktion. Detta 
ledde självklart till att mitt förhållande till controllern blev något helt annorlunda än 
den relation jag har till controllern idag.  

 
Fredrik berättar om att han i sin tidigare roll som försäljningsansvarig oftast samarbetade med 
controllern när de skulle redovisa de olika transaktionerna. Och det handlade ofta om hur man 
skulle fördela kostnaderna eller intäkterna:  
 

Eftersom jag var försäljningsansvarig för hela Norden, så fanns det fyra länder att 
använda sig av. Mitt samarbete med controllern då handlade ofta om vart jag skulle 
lägga kostnaderna, vilket land skulle vi redovisa kostnaderna på för att ge en så bra 
och rättvis bild som möjligt. Det var mycket trixande fram och tillbaka, och man kan 
ju fråga sig om det är rätt eller fel men målet var ju alltid att få rätt resultat i de olika 
länderna. Förutom kostnadsfördelning så arbetade jag mycket med intäktsredovisning, 
och även där handlade det om vart vi skulle redovisa intäkterna eller när vi skulle 
redovisa intäkterna. I dessa processer samarbetade jag alltid med controllern. 

 
Skillnaderna på samarbetena som Fredrik haft med controllern i sina olika roller sammanfattar 
han genom att han som chef har större nytta av controllerns analyser och information för att styra 
verksamheten, samtidigt som han som försäljningsansvarig snarare behövde deras kunskap inom 
redovisning för att fördela kostnader och intäkter på rätt sätt.  
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5. Analys 
 
I följande kapitel kommer vi att analysera det insamlade empiriska materialet med hjälp av den 
teoretiska referensramen. De två företagen som vi studerat kommer vi att analysera och 
presentera separat för att visa på skillnaderna hos företagen. 
 

5.1 Ernst & Young 

5.1.1 Synen på controllern inom Ernst & Young 
 
Enligt Mattsson (1987) kom controllern till Sverige under 1960- talet, han skriver även att 
termen controller i Sverige ofta förknippades med ordet kontroll. Detta skulle enligt honom 
kunna vara en utav anledningarna till att controllern implementerades så sent i Sverige. Enligt 
både Stefan och Karin ser man inte controllern som någon som kontrollerar utan snarare någon 
som analyserar siffrorna åt ledningen. 
 
Både Lassi (2003) och Anthony & Govindarian (2003) är överens om att controllern i större 
företag fungerar som en stabsfunktion åt ledningen. Det som skiljer studierna åt är däremot att 
Lassi, trots att han nämner att det är mindre fokus på klassisk redovisning, tar upp bokföring som 
en av de vanligare arbetsuppgifterna. Man kan alltså hitta både likheter och skillnader i 
forskarnas syn på controllerns arbetsuppgifter vilket kan ses som ett tecken på den vida innebörd 
och de olika former som begreppet controller tagit.  
 
Controllern på Ernst & Young ses som en stabsfunktion i likhet med en del av teorierna i 
studiens referensram. Detta medger både Stefan och Karin i våra intervjuer med dem. 
Skillnaderna i forskarnas syn kan man även identifiera på Ernst & Young då det finns många 
olika controllers som arbetar på olika nivåer inom organisationen och därmed kan 
arbetsuppgifterna skilja sig. Det Karin nämner som sina huvudarbetsuppgifter stämmer bra 
överens med det som både Anthony & Govindarian (2003) och Olve (2008) säger då de hävdar 
att controllern är mer affärsorienterad och har frångått flera av de klassiska arbetsuppgifterna. 
Stefan säger samtidigt att controllern är en stödperson samt en administratör som fysiskt knappar 
in siffror vilket snarare stödjer Lassis (2003) studie. Att Karin och Stefan ger olika versioner av 
controllerns arbetsuppgifter kan bero på att controllern kan ha olika arbetsuppgifter även inom 
samma organisation och att den controller som Stefan i större grad kommer i kontakt med inte 
befinner sig på samma plats inom organisationen som Karin gör.  
 
Arbetsuppgifterna för en controller hos Ernst & Young har, enligt Karin, utvecklats från att bestå 
av bokföring och framtagande av rapporter till analys av färdiga rapporter i likhet med den 
utveckling som Olve (2008) och Anthony & Govindarian (2003) pekar på. Stefan säger att 
controllern som yrkesroll inom Ernst & Young har utvecklats under det senaste decenniet till en 
tydligare roll. Samtidigt har controllern enligt Stefan fått större ansvar men det finns fortfarande 
stora likheter mellan controllern och revisorn i form av att båda analyserar siffrorna och båda är 
ute och kontrollerar. Skillnaderna mellan en revisor och controllern är enligt Stefan att revisorn 
gör årliga stick prov men controllern måste verkligen ha koll hela tiden.  
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Enligt den information vi fått fram genom våra intervjuer med både Stefan och Karin så passar 
controllern bäst in på figur 5 från studiens teoretiska referensram. Karin tillhör 
ekonomiavdelningen som i sin tur befinner sig under VD. Källström (1990) skriver att 
Controllern i denna modell tappar sin möjlighet att ställa krav eller att ha något större inflytande 
på arbetet ute i organisationen. Enligt Stefan så har controllern inte någon auktoritet att 
implementera idéer, däremot ifrågasätter man aldrig deras analyser vilket vi tolkar som att dem 
inte har någon direkt makt, men ändå en möjlighet att påverka organisationen. Inom 
organisationen fungerar det även så att om någon, oavsett position, har en idé så lyssnar man på 
den och genomför den om det är möjligt. Att controllern inte har någon egentlig makt i denna 
sorts hierarki som Källström (1990) skriver, stämmer alltså bra in med den beskrivning som 
Stefan återger.  
 
Något som skiljer sig åt är däremot att man hos Ernst & Young inte rapporterar till endast en 
person. Enligt figur 5 rapporterar controllern till ekonomichefen som sedan för informationen 
vidare, det är denna detalj som enligt Källström (1990) gör att controllern mister sin egen 
möjlighet att påverka. Hos Ernst & Young rapporterar man som controller till flera olika 
personer och Karin betonar att man samtidigt ofta arbetar tillsammans med flera olika personer 
som tar del av och nyttjar controllerns rapporter och analyser. 
 
Lindvall (2009) skriver att rollkonflikter oftast uppstår vid organisationsförändringar. Samma 
effekt ser vi hos Ernst & Young då de omorganiserade sin ekonomifunktion år 2000. Karin gick 
då från att vara ekonomichef till att vara controller och hon berättar att det tog tid innan hon 
kunde distansera sig från sin tidigare roll som ekonomichef. Det blev ofta så att hon arbetade 
med uppgifter som egentligen tillhörde rollen som ekonomichef. I nationalencyklopedin står det 
samtidigt att rollkonflikter kan uppstå vid ambivalens, t.ex. då förväntningar på rollen framstår 
som oklara eller oförenliga (se avsnitt 3.3.1). Under en omorganisation som den som skedde hos 
Ernst & Young är det lätt hänt att både omgivning och individen i sig fortfarande lever kvar i 
gamla mönster.  
 
Idag har controllern en tydlig roll hos Ernst & Young, huvuduppgiften är att analysera rapporter 
och förmedla detta till ledningen. Något som även Stefan håller med om, han lägger däremot till 
att controllern även är den som fysiskt skriver in siffrorna. Att Stefan lägger till denna detalj tror 
vi, som tidigare nämnt, beror på att det finns flera olika controllers inom organisationen och 
dessa har olika roller. Stefan menar att controllern är ett viktigt stöd för de så kallade 
uppdragsekonomerna, Stefan säger även att controllern vid sidan om övriga uppdrag även har 
personalansvar. Detta skiljer sig en del ifrån den teori som vi valt att inkludera i vår studie då det 
sällan nämns att controllern har personalansvar.  
 
Förutom att Ernst & Young haft den nuvarande organisationsstruktur ett tag så att rollerna har 
kunnat sätta sig i organisationen, har även införandet av de nya redovisningssystemen hjälpt till 
att tydliggöra controllerns roll. De nya redovisningssystemen har gjort det möjligt att få ut 
rapporter snabbare än tidigare vilket har ökat controllerns analytiska funktion och minskat 
controllerns behov av att skapa nya rapporter. Stefan poängterar även att det tack vare 
controllerns allt högre inblandning har skapats en bättre ordning och avsevärt förbättrad 
lönsamhet.   
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Redovisningssystemet är en tydlig del av den internationalisering som Ernst & Young ständigt 
genomgår. Karin pratar mycket om det som hon nämner som globalisering som en faktor till hur 
hennes roll som controller har förändrats eller formats. Även Stefan nämner att globaliseringen 
har påverkat controllern under de senaste decenniet eftersom controllern nu styrs mer centralt 
och efter centrala riktlinjer. Detta ställer enligt Stefan betydligt högre krav på rapportering inom 
organisationen och han menar därför att de inte hade klarat sig utan en controller idag vilket 
bland annat stödjer Zonis & Merchants (2007) studie där de tar upp hur controllern förändrats i 
och med nya system som förändrar deras arbetsområden. 
 
Det finns både fördelar och nackdelar med den stora internationalisering som Ernst & Young 
ständigt genomgår. Kontoren är inte lika självständiga längre då man hela tiden måste anpassa 
sig till övriga världen. Samtidigt är internationaliseringen något som gjort att Ernst & Young har 
väl utvecklade system för att göra det möjligt att arbeta på samma sätt över hela världen. 
Systemen i sin tur har haft en stor påverkan på controllerns arbete. Karin kan idag, som hon 
säger, få ut en rapport genom ett knapptryck. Hon behöver inte längre sitta och sätta ihop 
rapporterna själv. Möjligheten till goda analyser har därför ökat hos Ernst & Young under de 
senaste åren. Framför allt har controllern idag mer tid över för sina analyser. Systemet som ligger 
till grund för förändringen inom Ernst & Young är ett globalt redovisningssystem som idag 
används av alla kontor inom organisationen. Eftersom redovisningssystemet är harmoniserat 
inom Ernst & Young över hela världen underlättar det arbetet när ledningen vill jämföra olika 
nyckeltal i Sverige med övriga världen. Detta ser både Stefan och Karin som en fördel då det 
underlättar deras arbete.  
 
En annan del av internationaliseringen som påverkat controllerns roll, är att den idag har 
betydligt mer kontakt med omvärlden. Karin har ofta kontakt med andra controllers som arbetar 
inom samma area för att samordna arbetet. Hon har framförallt kontakt med controllern som är 
ansvarig för hela arean som består av Europa, Mellanöstern, Afrika och Indien. 
 

5.1.2 Controllern idag och i framtiden 
 
Karin menar att controllerns perspektiv (se avsnitt 3.3.3) bör innefatta egenskaper som att vara 
analytiskt lagd, kunna analysera samband och förstå sammanhang. Man skall ha en 
samarbetsförmåga och en viss matematiskt förmåga. Hon hävdar även att en viss pedagogisk 
förmåga är att föredra vilket passar bra ihop med det personal ansvar som controllern inom Ernst 
& Youngs organisation i många fall har. Stefan anser, precis som Karin att controllerns 
perspektiv bör innefatta en god pedagogisk förmåga samt att controllern bör vara analytiskt lagd. 
Han menar även att en social kompetens, ledarskapsförmåga och logiskt tänkande är viktiga 
egenskaper som controller. Då Stefan även kommer i kontakt med controllers externt medger han 
att controllern i många andra organisationer kan sakna personalansvar och att man i det läget inte 
är i lika stort behov utav ledarskapsförmågan som man har inom Ernst & Young.  
 
Anastas (1997) skriver i sin studie att controllern i framtiden kommer fungera som en intern 
konsult för företagen. Controllern kommer således att fungera som en rådgivare som genererar 
värden samt medverkar till att öka företagens lönsamhet. Denna studie är några år gammal och 
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en del av det som sägs i studien märker man redan av i förändringarna som Karin och Stefan tar 
upp, en del förändringar är redan genomförda samtidigt som en del förändringar bevisligen är på 
gång. 
 
Karins syn på framtiden är framförallt en fortsatt teknisk utveckling. Hon tror framförallt på ett 
system som reagerar på avvikelser, ett system som byter ut månadsrapporterna och istället 
fokuserar på att ge signaler om förändringar sker mot exempelvis budget. Karin menar därmed 
att arbetet kommer bli ännu mer automatiserat, och att controllerns roll kommer mer än idag 
bestå av att leverera beslutsunderlag till ledningen och därmed se till att ledningen får så lite 
administrativt arbete som möjligt.  
 
Stefan menar att controllern i framtiden kommer att identifiera nya vägar för att förbättra den 
inre effektiviteten, för att på detta sätt förbättra företagets lönsamhet. I likhet med Karins bild 
stödjer även Stefans utsagor Anastas (1997) bild av controllern i framtiden. Stefan menar även 
att controllern kommer att ha ett stort ansvar när det gäller att öka organisationens försäljning 
genom att hitta nya vägar. Eftersom det krävs betydligt mer utbildning idag menar Stefan att man 
tappar effektivitet. Och det är här han tror att controllern kommer kunna bidra med nya idéer för 
att effektivisera andra delar av verksamheten. 
 
I likhet med Karin kommer Stefan in på att den nuvarande trenden ser ut så att flera utav 
controllerns arbetsuppgifter kommer att automatiseras mer och mer tack vare den ökande 
informationstekniska utvecklingen. Detta tror Stefan i sin tur kommer leda till att controllern blir 
än mer låst i systemen än vad den är idag. 
 

5.2 SKF 

5.2.1 Synen på controllern inom SKF 
 
Lotten beskriver sitt yrke som ett serviceyrke. Hon menar att hennes roll är både administrativ 
och kreativ och att hennes främsta uppgift är att stötta produktionscheferna. Detta stämmer 
överens med den bild som Lassi (2003) och Anthony & Govindarian (2003) ger i sina studier där 
dem kallar controllern för en stabsfunktion.  
 
Lotten har titeln tillverkningscontroller. Detta eftersom hennes ansvarsområde ligger inom den 
tillverkande fabriken hos SKF. Lotten anser att hennes viktigaste arbetsuppgift är att stötta 
ledningen i beslutsfattande, och detta gör hon genom sina rapporter. Även detta stämmer överens 
med Lassis (2003) studie. Dahlqvist (2006) hävdar dock att det är ett problem att controllers ser 
rapportering som sin huvuduppgift då detta leder till att de har kontroll över den information som 
enligt Dahlqvist borde finnas hos ledningen. 
 
Fredrik berättar att controllern har en tydlig roll inom SKF. Deras arbetsuppgifter går enligt 
honom ut på att hålla reda på pengarna. Detta gör de i form av att controllern ser till att de 
redovisats på rätt konton, bokför och skapar rapporter. Ytterligare en viktig del i arbetet är att 
vara med och analysera rapporterna. Fredriks syn på controllerns arbetsuppgifter skiljer sig något 
från den bild Lotten ger oss men likheter syns även. 
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Lotten befinner sig inom linjechefens ansvarsområde, och rapporterar till honom. Linjechefen i 
sin tur rapporterar till ledningsgruppen. Detta kan jämföras med figur 5 ur den teoretiska 
referensramen (se avsnitt 3.2.4). Till skillnad från Källströms (1990) figur, så tillhör inte Lotten 
ekonomiavdelningen utan en tillverkande avdelning, effekterna av hierarkin kan dock ses som 
liknande. Då linjechefen fungerar som en mellanhand mellan controllern och ledningen får 
controllern en roll som mer liknar en assistent.  
 
Fredrik som själv är linjechef, bekräftar bilden av hierarkin inom SKF. Han berättar att Lotten 
befinner sig ett snäpp under honom och fungerar som en stödperson åt den avdelning som han 
ansvarar för. Han menar att det är Lotten som förser honom med korrekt beslutsunderlag. Han 
berättar även att det är viktigt för controllern att se samband så att dem snabbt förstår vad som 
hänt om någon siffra avviker från budget i någon av rapporterna. Controllerns uppgift är då, 
enligt Fredrik, att få honom att förstå vad som gått fel så att dem kan ordna det vilket styrker 
bilden av att controllern i detta fall fungerar som en slags assistent. 
 
Enligt Lotten bygger hennes arbetsuppgifter på flera olika processer som hon samtidigt är 
ansvarig för. Oftast är controllerns roll i processen att ansvara för att samordna arbetet kring 
processen. Controllern står även för stora delar av prognosarbetet, riskbedömningar och 
investeringsunderlag menar Lotten. Bilden som Lotten ger oss av controllerns roll på SKF 
stämmer överens med Lassis (2003) bild av controllern. Lassi skriver bland annat att controllern 
i större företag sysslar med produktkalkylering och kostnadsuppföljning. Han menar även att 
controllern i större företag snarare är en del av den interna kontrollen och revisionen vilket är ett 
tecken på att controllern fungerar som en beslutsstödjande funktion åt ledningen. 
 
Baldvinsdottir et. al. (2009) skriver om controllerns utveckling de senaste åren och framhäver i 
studien att controllern har blivit allt mer effektiv med åren, framförallt tack vare den tekniska 
utvecklingen. Lotten menar att den främsta förändring som skett i hennes arbetsuppgifter sedan 
hon började arbeta som controller är att hon idag inte behöver rätta information som blivit fel i 
samma utsträckning utan snarare lägger sin tid på de rapporter och processer som skall 
produceras och genomföras. Lotten menar att detta är en positiv utveckling som tar controllern 
närmare de beslutsfattande delarna av företaget. Hon framhäver även att rollen som support till 
ledningen har blivit mer proaktiv gentemot förr i tiden då hon snarare fick rätta fel i det som 
redan rapporterats. 
 
Ytterligare faktorer som stämmer överens med Baldvinsdottir et. al.(2009) studie är den 
informationstekniska utvecklingen som pågått i världen som även påverkat SKF. Lotten berättar 
bland annat att det inte fanns någon e-mail när hon började arbeta på SKF vilket tyder på att 
arbetet har effektiviserats en hel del inom SKF de senaste åren. 
 
Fredrik anser inte att controllerns roll har förändrats under de senaste åren. Han menar att 
controllern inom SKF har en roll som just SKF är i behov av, och att detta behov finns kvar trotts 
att organisationen förändras.  
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5.2.2 Controllern idag och i framtiden 
 
Lottens syn på en controllers perspektiv är att den oavsett position bör innehålla en stark 
integritet samt en analytisk förmåga. Med stark integritet menar hon att controllern skall våga 
säga till om något är fel och stå för det. Lotten menar att hon fortfarande anser att controllern har 
en form av polisuppdrag på företagen vilket Mattsson (1987) skriver i sin studie är en vanlig syn 
på controllern i Sverige. Mattsson menar att många anser att det amerikanska ordet controller i 
Sverige förknippas med ordet kontroll vilket har lett till att fokus ofta har hamnat på controllerns 
kontrollfunktion. Baldvinsdottir et. al. (2009) hävdar att controllern förr i tiden hade större fokus 
på bakåtblickande information, som att till exempel bygga rapporter på historiska data. Detta 
förändrades under 1990-talet då den informationstekniska utvecklingen tog fart och controllern 
gick då över till ett allt mer framåtblickande synsätt och närmade sig ledningen. 
 
Fredrik ger en liknande bild som Lotten men väljer att dela upp sitt perspektiv på controllern i 
två kategorier, interna och externa faktorer. Den första kategorin vill han kalla för 
personlighetsegenskaper och den andra för erfarenhets- eller kunskapsegenskaper. Den viktigaste 
personliga egenskapen enligt honom är att vara noggrann eftersom man arbetar med en stor 
mängd fakta och siffror dagligen och det är då viktigt att det blir rätt. Vad gäller erfarenhet eller 
kunskap så anser Fredrik att man bör ha en känsla för den verksamheten man arbetar inom för att 
förstå vad som är viktigt för företaget.  
 
Lotten tror att framtiden för controllern på SKF kommer att utvecklas genom ett starkare tekniskt 
stöd som förbättrar effektiviteten för flera av hennes arbetsuppgifter. Hon tror vidare att det finns 
en önskan inom organisationen att controllern skall vara med mer i beslutsfattandet och samtidigt 
komma närmare verksamheten. Lottens tankar om framtiden på SKF liknar den beskrivning som 
Baldvinsdottir et. al. (2009) ger angående utvecklingen under 1990-talet och tidigt 2000-tal. 
Lotten tror att en informationsteknisk utveckling kommer leda till att mer tid frigörs till annat 
vilket automatiskt kommer leda till att controllern hamnar närmare ledningen. Även detta liknar 
den utveckling som Baldvinsdottir et. al beskriver under 1990-talet där controllern blev mer 
framåtblickande och mer delaktig i beslutsfattandet. 
 
Fredrik tror däremot att controllern inte kommer att förändras något nämnvärt under de 
kommande åren då han inte ser något behov av förändring. Han anser att rollen är korrekt 
formulerad och att controllern har en plats inom SKF som organisationen alltid kommer att ha 
behov av. Fredrik tror däremot att den informationstekniska utvecklingen kommer fortgå och han 
ser precis som Lotten flera fördelar med detta. Fredrik ser däremot även risker i det och menar att 
controllern inte kommer ha lika bra koll på siffrorna om en dator sköter stora delar av arbetet 
istället för controllern själv vilket enligt Fredrik kan leda till försämrade analyser. Fredrik 
poängterar att en controller som är noggrann, tack vare tekniken skulle få mer tid över till analys. 
Är man däremot inte lika noggrann av sig, finns risken för att tekniken skulle försämra 
analyserna enligt Fredrik. 
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5.3 Social samt kulturell påverkan 
 
I en studie som presenteras i en bok av Hofstede och Hofstede (2005) som behandlar 
företagskultur (se avsnitt 3.3.2) delas resultaten upp i problem områden som senare representerar 
olika dimensioner. En av dessa dimensioner är maktdistans inom företagen. Maktdistans handlar 
kort om hur långt det är mellan den anställde och beslutsfattandet. Stefan säger att controllers 
inom Ernst & Young inte har mer makt en någon annan, men att dem som vilken annan anställd 
som helst kan komma med idéer som sedan diskuteras igenom. Controllers har själva inte 
mandat att implementera idéer utan det ligger hos ledningen. Han medger däremot att de 
anställda inom organisationen sällan ifrågasätter de rapporter eller analyser som en controller 
levererar vilket i sig tyder på att controllern har en viss makt att påverka. 
 
Inom SKF finns en vilja att öka controllerns deltagande i beslutsfattande menar Lotten. 
Controllerns uppgift är att se till att processerna fungerar samt att förse ledningen med rätt 
information och prognoser, som i sin tur även inom SKF sällan ifrågasätts vilket bekräftas både 
av Lotten och av Fredrik.  
 
Vidare beskrivs maskulinitet och feminitet av Hofstede och Hofstede (2005) där Sverige beskrivs 
som det mest feministiska (se avsnitt 3.3.2) landet bland de undersökta länderna. Både SKF och 
Ernst & Young har enligt respondenterna en öppen dialog vilket stödjer resultaten i Hofstedes 
studie. 
 
Rolltagande beskrivs av Charon (2005) som den process som individer går igenom när man 
anpassar sig till en förväntad roll. Han beskriver bland annat att man tydligt ser detta bland barn 
när dem lever sig in i sina lekar. Stefan förklarar att han ser hur controllerns roll anpassas efter 
hur företaget ser ut i form av hierarki, kultur, mål och personerna runt omkring. Ett exempel är 
att controllern på Ernst & Young även har personalansvar, vilket leder till att controllern då intar 
rollen som chef i vissa situationer inom den organisationen. 
 
Lotten hävdar att controllern på SKF anpassar sin roll till chefen och den avdelning som 
controllern tillhör. Utefter deras behov, tar controllern den rollen som omgivningen förväntar sig. 
Samtidigt berättar Lotten att man som controller påverkar sin egen roll. Hon berättar att hon tack 
vare erfarenhet har lyckats effektivisera flera arbetsuppgifter vilket har gett henne mer tid över 
till att producera bättre prognoser. Detta stämmer överens med Charons (2005) definition av 
rollskapande. Rolltagande påverkas av externa faktorer vilket i detta fall är företaget controllern 
arbetar inom, och det är faktorer som får controllern att ta en viss roll. Rollskapandet påverkas av 
interna faktorer vilket i detta fall är erfarenhet och kunskap. De externa faktorerna som påverkar 
controllerns roll förklarar även Karin när hon säger att en controller inom Ernst & Young måste 
vara förändringsbenägen då organisationen ständigt går igenom globala förändringar.  
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6 Resultat 
 
I följande kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån studiens analys följt av studiens 
resultat i form av ett besvarande av studiens frågor och syfte. Avslutningsvis granskas studiens 
resultat kritiskt samt att det presenteras förslag till vidare forskning kring controllerrollen 
 

6.1 Slutsatser 
 
Mattsson skriver i sin studie från 1987 att controllern ofta förknippas med kontroll i Sverige. 
Studien är flera år gammal och synen är inte den samma idag. På Ernst & Young betonar både 
Karin och Stefan att controllerns roll inte är att kontrollera utan controllern skall analysera 
siffrorna åt ledningen. På SKF är däremot bilden av den klassiska controllern inte helt utraderad. 
Både Fredrik och Lotten betonar på olika sätt att controllern skall kontrollera att allt går rätt till. 
Controllern på SKF har även som huvuduppgift att producera rapporter åt cheferna.  
 
Dahlqvist (2006) skriver i sin artikel att detta är ett hot eftersom utvecklingen då går för 
långsamt. Skillnaderna som vi ser mellan de båda företagen i detta ärende är att controllern på 
Ernst & Young inte fokuserar på att skapa rapporter, eftersom informationstekniska system 
sköter det, och istället fokuserar på att analysera dessa rapporter. Controllern sitter även med i 
ledningsmötena och presenterar själv tankar och funderingar kring verksamheten. På SKF har 
den informationstekniska utvecklingen inte kommit lika långt samtidigt som controllern där inte 
sitter med på ledningens möten på samma sätt. På SKF är det controllern som producerar 
rapporten som en dator producerar på Ernst & Young.  
 
SKF uttalar däremot en vilja av att involvera controllern i de beslutsfattande delarna av 
organisationen. Det är ett mål som framförallt Lotten talar om, och något som vi tror att de 
kommer uppnå i takt med att de informationstekniska hjälpmedlen som controllern kan dra nytta 
av utvecklas även där.  
 
Vi tog i problemdiskussionen upp att controllern förändras beroende på företaget, då den 
påverkas av de externa faktorerna som hierarki, affärsidé, kultur och flera andra faktorer som 
finns inom en större organisation. Tydliga tecken på detta har framkommit i vår studie. Inom 
Ernst & Young är controllern starkt påverkad av den globalisering som ständigt tvingar 
organisationen att utveckla sina system för att kunna arbeta på liknande sätt över hela världen. 
De befinner sig även i en bransch där man tvingas ligga långt fram i utvecklingen för att deras 
produkter skall sälja. Detta är några av faktorerna som ligger bakom att controllern på Ernst & 
Young idag är betydligt närmare ledningen och har arbetsuppgifter som innebär mer makt inom 
organisationen.  
 
SKF är samtidigt ledande inom kullager i världen. De har filialer över hela världen men har inget 
behov utav system som harmoniserar deras arbete över hela världen på samma sätt som Ernst & 
Young. Som Fredrik uttrycker det, så har SKF ett behov av den roll som controllern uppfyller 
idag, och han ser inte heller att det behovet kommer försvinna inom den närmsta framtiden.  
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Det vi ser är att de externa faktorerna (se avsnitt 3.3.5) har en väldigt stor betydelse när rollen 
formuleras. De interna faktorerna får möjlighet att påverka rollen först när de externa faktorerna 
tillåter detta. På SKF får vi uppfattningen om att rollen är tydligt styrd av de externa faktorerna. 
Detta tyder på att controllern endast kan påverka sin egen situation (se avsnitt 3.4) genom att 
effektivisera de arbetsuppgifter den har och kan därmed inte utveckla sin egen roll utan denna 
påverkan måste komma externt, genom att omgivningen förändras.  
 
På Ernst & Young får vi en annan uppfattning. Även här påverkar de externa faktorerna 
controllerns roll. Men företaget är i större behov av en ständig förändring på grund av den 
bransch de tillhör och bör därmed ligga längre fram i utvecklingen än SKF. Systemen som 
controllern har är avancerade och ger controllern en större möjlighet till kreativitet. Eftersom 
större vikt läggs på analyserna och de förslag som controllern kommer med under 
ledningsmötena så får de interna faktorerna en större möjlighet att påverka. En controller som till 
exempel har lång erfarenhet och en hög verbal kompetens har därmed en större möjlighet att 
påverka vilket således leder till en roll med större inflytande inom företaget. Därmed får de 
interna faktorerna ett större spelutrymme, vilket i grunden enligt oss beror på att de externa 
faktorerna tillåter detta. 
 
Följer man den utveckling som Baldvinsdottir et. al. (2009) presenterar för controllern, kan man 
säga att SKFs controller idag enligt Baldvinsdottir et. al. befinner sig några år bakom Ernst & 
Youngs controller. 
 
Synen som de olika respondenterna ger oss vad gäller egenskaper som controllern bör ha följer 
samma mönster. Ernst & Young fokuserar på egenskaper som gynnar analys och ledarskap 
samtidigt som respondenterna från SKF fokuserar på egenskaper som mer pekar på noggrannhet 
och kontroll. Den bilden som vi får genom vår studie förstärks därmed genom att 
respondenternas olika svar på olika frågor trotts allt pekar åt samma håll.  
 
Den slutsats vi kan dra om framtidens controller inom de båda företagen är att SKF kommer gå 
mot att mer likna den struktur Ernst & Young visar idag där controllern har större 
handlingsutrymme än tidigare. Nya informationstekniska lösningar kommer underlätta 
controllerns arbete i form av att controllern i större grad slipper hantera all information manuellt 
och istället kan fokusera på sina analyser samt få en ännu viktigare roll än vad fallet är idag. 
 
Hos Ernst & Young ser vi motsatta tendenser. Både Karin och Stefan hävdar att nya och än mer 
avancerade system kommer styra controllern i en viss riktning. Detta skulle kunna innebära att 
även en del av analysarbetet då sköts av system vilket i sin tur låser controllern och rollen 
påverkas än mer av externa faktorer än av controllern själv. 
 

6.2 Resultat 
 
På vilket sätt skiljer sig den funktionella eller formaliserade definitionen av controllern från 
den praktiska och handlingsorienterade definitionen? 
 



 

48 

Den funktionella eller formaliserade definitionen av controllern skiljer sig enligt oss från den 
praktiska och handlingsorienterade controllern på flera sätt. I teorin ger man ofta en bild av 
controllern och radar då upp en hel del arbetsuppgifter som controllern har. Flera utav dessa 
arbetsuppgifter har vi märkt stämmer, men definitionen är trotts detta inte fullständig. 
 
Den största anledningen till att den bild som litteraturen ger inte stämmer överens med den bild 
de controllers vi träffat genom vår studie gett oss är att litteraturen inte tar upp de faktorer som 
formar controllerns roll. Vilka arbetsuppgifter eller vilken roll en controller har i företaget beror 
på hur företaget ser ut eller vilken bransch företaget arbetar inom. Det är med andra ord de 
externa faktorerna som enligt oss har störst påverkan, men även de interna faktorerna påverkar 
hur rollen ser ut. Det är därför, enligt oss, viktigt att poängtera att både företaget och individen är 
de som formar controllerns roll.  
 
Vidare har vi upptäckt att det finns arbetsuppgifter som vi stött på ute bland företagen som inte 
tas upp av litteraturen. Personalansvar är en av dessa arbetsuppgifter som respondenterna på 
Ernst & Young även betonar som viktiga för att få en bild av controllerns roll. Detta är en tydlig 
del i den utveckling som vi ser på företagen där controllern på flera sätt lämnat rollen som 
assistent och snarare närmat sig ledningen. Controllern på SKF passar bättre in på den controller 
som beskrivs i litteraturen. Men även här ser vi tendenser till förändring. Controllern har idag 
inte personalansvar på SKF men är däremot ansvarig för att samordna olika processer. Det finns 
även en uttalad vilja av att flytta controllern närmare de beslutsfattande positionerna.  
 
Ytterligare en stor skillnad om man ser till fallet på Ernst & Young är att flera av de 
arbetsuppgifter som beskrivs i litteraturen inte görs av controllern utan av ett ekonomisystem 
eller en assistent. Controllern kopplas först in när resultatet av dessa arbetsuppgifter skall 
analyseras. 
 
Genom vår studie har vi sett att controllern idag antingen tillhör eller är på väg att mer och mer 
ingå i ledningen. Den funktionella eller formaliserade definitionen av controllern beskriver oftast 
controllern som en stabsfunktion. Bilden av controllern som en hjälpreda till ledningen stämmer 
än idag, men controllern har idag allt mer inflytande på vilka beslut som ledningen tar och sitter, 
i Ernst & Youngs fall, även med under ledningsmötena samt har personalansvar. 
 
Slutgiltigt svar på frågan är att det finns en skillnad mellan den funktionella eller formaliserade 
definitionen vi får i litteraturen och den praktiska och handlingsorienterade som vi möter ute på 
de studerade företagen och den största anledningen till att denna skillnad finns är att man i 
litteraturen inte beaktar de faktorer som påverkar controllern och att de ser i stort sett annorlunda 
ut för varje företag och bransch. 
 
Finns det någon skillnad mellan hur controllern själv definierar sin roll samt hur anställda i 
koppling till controllern definierar controllerns roll? 
 
Controllerns roll har i denna studie definierats via olika perspektiv, dels controllerns egen syn på 
sin roll men även en kollegas syn på controllerns roll.  
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De största skillnaderna i synen på controllerns roll ser vi hos SKF. Exempelvis berättar 
controllern själv att synen på en controller som bara räknar pengar, är utraderad. 
Samtidigt som dennes chef ser controllerns huvuduppgift som att hålla koll på pengarna. 
Ytterligare skillnader finns i respondenternas svar på till exempel vilka arbetsuppgifter som är 
viktiga eller vilka som är vanligast. Man ser även skillnad i hur utvecklingen kommer se ut i 
framtiden för controllern. Där controllern själv ser att controllern kommer närma sig ledningen 
samtidigt som chefen inte ser någon större förändring från dagens roll bortsett från att den 
informationstekniska utvecklingen kommer att underlätta deras arbete något. 
 
Även inom Ernst & Young finns skillnader i hur controllern ser på sin roll och hur en av dennes 
kollegor ser på rollen. Dem är dock mer samspelta i sin syn på rollen inom Ernst & Young. Två 
punkter där det skiljer sig åt är bland annat controllerns makt samt controllerns framtid. 
 
Sammanfattningsvis så kan vi identifiera skillnader mellan controllerns syn på sin egen roll och 
omgivningens syn på controllerns roll. I stora drag ser controllern sig själv som en individ med 
större inflytande än vad deras kollegor anser att de har. Men orsakerna till skillnaderna kan bero 
på flera olika faktorer som vi lyfter fram i nästkommande avsnitt. 
 

6.3 Kritisk granskning av studiens resultat 
 
Vi som författare vill i detta stycke reflektera kring faktorer som kan ha påverkat tillförlitligheten 
av denna studies slutsatser samt resultat. Vi inser att det finns effekter under intervjuerna som 
kan ha påverkat respondenternas svar. De kan exempelvis ha blivit ledda av de intervjuguider vi 
skickat ut innan vi träffat dem för våra intervjuer eller som vi väljer att kalla det, samtal. 
Samtidigt finns en möjlighet att deras svar har påverkats av det faktum att de är medvetna om att 
vi även har intervjuat deras kollegor. Detta kan vara en effekt av det som Charon (2005) kallar 
för frontstage och backstage beteende. Det kan således finnas en risk att respondenterna 
förmedlar en bild av controllern som i viss mån inte stämmer överens med verkligheten. Detta är 
något som vi är medvetna om men det är för oss inte möjligt att kringgå detta problem.  
 
Vidare är resultaten i denna studie våra egna subjektiva tolkningar av två specifika fall, de skall 
således inte ses som objektiva tankar kring hur controllerns situation ser ut i de studerade 
företagen. Resultaten är varken menat eller möjligt att applicera på alla företag utan endast på de 
två som deltagit i studien.  
 

6.4 Förslag till vidare forskning 
 
Ett förslag till vidare forskning är enligt oss författare en kartläggning av controllerns roll i olika 
branscher. Vi har i denna studie presenterat skillnader mellan Ernst & Young och SKF. I och 
med att skillnaderna i stor grad beror på att de är olika företag som tillhör olika branscher skulle 
en studie där en tydligare kartläggning av skillnaderna mellan hur controllerns roll ser ut i olika 
branscher vara intressant. Syftet skulle kunna vara att tydligare kartlägga vilken typ av 
controllerroll som finns i respektive bransch.  
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En annan tanke är de externa samt interna faktorerna och hur dessa påverkar rollen. Man skulle 
till exempel kunna göra en liknande studie som vår på Ernst & Young i USA. Studien skulle då 
behandla samma företag, samma redovisningssystem och samma hierarkiska uppbyggnad men 
ett annat land medför en annan kultur och andra erfarenheter bland individerna. 
 
Det finns således en uppsjö av tänkbara studier kring controllerrollen och dess komplexa 
omgivning. 
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Bilagor 

 

Intervjuguide – Controller 
 
Kort introduktion av respondenten 
 
1. Vad har du för bakgrund i form av utbildning samt tidigare yrkeserfarenheter? 
 
2. Hur länge har Du arbetat åt din nuvarande arbetsgivare? 
 
3. Hur länge har Du arbetat som controller? 
 
4. Varför valde Du att arbeta som controller? 
 
Din yrkesroll samt om/hur den har förändrats 
Avsikten är att vi vill veta hur Du ser på din yrkesroll idag samt även om/hur du tycker den har 
förändrats över tid. 
 
5. Vem är din närmaste Chef, vilken position i företaget har han/hon? 
 
6. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
7. Vilken är din viktigaste arbetsuppgift enligt dig? 
 
8. Har dina arbetsuppgifter förändrats utifrån den erfarenhet du skaffat dig sedan du började 
arbeta som controller? 
 
9. Med tanke på den globalisering som skett de senaste åren samt det mer immateriella samhälle 
vi lever i idag, anser Du att controlleryrket har genomgått någon speciell förändring under den 
senaste tiden? I så fall, hur och varför? 
 
10. Anser Du att det finns speciella egenskaper som en Controller bör ha? Om ja, vilka då och 
varför? 
 
11. Tror du controlleryrket kommer förändras i framtiden? Om ja, på vilket sätt? 
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Intervjuguide – Övrig medarbetare 
 
Kort introduktion av intervjupersonen 
 
1. Vad har du för bakgrund i form av utbildning samt tidigare yrkeserfarenheter? 
 
2. Hur länge har du arbetat åt din nuvarande arbetsgivare? 
 
3. Hur länge har du haft din nuvarande befattning? 
 
Controllerrollen igår, idag, imorgon 
Vår intention är att undersöka hur du ser på Controllern och dess utveckling samt hur framtiden 
ser ut för yrket.   
4. Var i organisationen befinner sig Controllern i förhållande till dig? 
 
5. Vilka är Controllerns huvudsakliga arbetsuppgifter enligt dig? 
 
6. Vilken är Controllerns viktigaste uppgift enligt dig? 
 
7. Med tanke på den globalisering som skett de senaste åren samt det mer immateriella samhälle 
vi lever i idag, anser Du att controlleryrket har genomgått någon speciell förändring under det 
senaste decenniet? I så fall, hur och varför? 
 
8. Anser du att det finns speciella egenskaper som en Controller bör ha? Om ja, vilka då och 
varför? 
 
9. Tror du Controlleryrket kommer förändras i framtiden? Om ja, på vilket sätt? 
 
 
 



 

 

 
	  
	  

	  
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap.	  
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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