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Sammanfattning 
 
 
Det finns många definitioner av vad yrket controller innebär, vilket visar att yrkestiteln är 
svårdefinierad. Syftet med studien är att beskriva controllerns arbetsroll i medelstora 
tillverkande privata företag och om controllerns roll fokuserar mer mot styrorienterade 
uppgifter eller mer mot traditionella ekonomiuppgifter. Vi utformade därför följande 
frågeställning: Är dagens controller i tillverkande företag mer styrorienterad eller mer en 
traditionell ekonomichef? Vi valde att genomföra en kvalitativ studie eftersom det möjliggör 
en djupare förståelse och sedan använde vi oss av en deduktiv ansats där vi gick från teori till 
empiri. I vår teoretiska referensram har vi beskrivit olika egenskaper, färdigheter, roller och 
arbetssätt som ingår i controllerns yrke. Vår empiriska studie omfattade personliga intervjuer 
med fem controllers som kompletterades med en enkät där respondenterna fick rangordna sina 
arbetsuppgifter i förhållande till tiden. Resultatet visar att vi inte kan påvisa att controllern 
arbetar mer med styrorienterade uppgifter eller mer med ekonomiuppgifter, men däremot 
anser vi att controllern arbetar med både styrorienterade- och ekonomiuppgifter.  
 
Nyckelord: Controller, Roll, Ekonomichef, Styrorienterad roll 
 



 

  

Abstract 
 
 
There are many definitions of what the profession controller imply, which indicates that the 
profession is difficult to define. The purpose of this study is to describe the controller's job 
role in medium-sized manufacturing companies within the private sector and if the 
controller’s role focuses more on controlling-oriented tasks or more on traditional business 
tasks. Therefore we enunciated the following framing of question: Is today’s controller in 
manufacturing companies more controlling-oriented or more a traditional chief financial 
officer? We chose to conduct a qualitative study because it enables a deeper understanding 
and then we chose a deductive approach where we went from theory to empiricism. In our 
theoretical framework we described various characteristics, skills, roles and ways of working 
as part of the controller's profession. Our empirical study involved personal interviews with 
five controllers, which were supplemented by a survey where the respondents ranked their 
tasks in relation to time. The result shows that we can’t demonstrate that the controller works 
with more controlling-oriented tasks or more with traditional business tasks, but we believe 
that the controller works with both controlling-oriented- and traditional business tasks. 
 
Keywords: Controller, Role, Chief financial officer, Controlling-oriented 
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1 Inledning 
 

I inledningen återfinns främst problembakgrund och -diskussion som leder fram till vår 
problemformulering. I problembakgrunden och problemdiskussionen vill vi ge läsaren en 

inblick i controllerfunktionens historia och arbetsuppgifter. Kapitlet är till för att ge läsaren 
en första inblick i vad som kommer att behandlas i uppsatsen. 

 

1.1 Problembakgrund 
Olve och Samuelson (2008) skriver att Europa i slutet av 1970-talet började använda 
benämningen controllerfunktion, men den hade redan funnits i USA sedan tidigt 1900-tal. 
Anledningen till att intresset för en controllerfunktion inte funnits tidigare i Europa hade flera 
orsaker. Många företag genomförde en uppdelning av företagen i affärsområden och 
divisioner, något som de amerikanska företagen börjat med redan på 1920-talet, vilket 
medförde två något olika controlleruppgifter. Den första uppgiften innebar att chefer med 
decentraliserat ansvar behövde förses med anpassat beslutsunderlag och nya former av 
planering och ansvarsuppföljning. Den andra uppgiften innebar att den centrala ledningen, för 
att bevara styrning och kontroll inom koncernen, behövde en ny form av övervakning och 
analys av de lokala affärerna. Enligt Olve och Samuelson (2008) fungerade inte de gamla 
arbetssätten, detta på grund av en strukturkris i många europeiska företag, en period av 
inflation följd av nya villkor genom EU-samarbete och omprövning av traditionella 
marknadsgränser. Cheferna över den operativa linjen behövde en snabb, enkel och relevant 
bild av hur mål skulle påverkas av olika åtgärder. Dessutom drabbades europeiska företag av 
krav från samhälle, anställda och miljögrupper. En controller med analytisk förmåga hade då 
goda förutsättningar att ge värdefull hjälp till den operativa verksamheten som en följd av alla 
dessa nya krav (Olve & Samuelson, 2008). 
 
Enligt Olve och Samuelson (2008) ägnade sig controllers i Sverige under 80-talet åt 
sammanställning och analys av budget och periodiska rapporter, lönsamhetsuppföljning av 
resultatenheter, produktgrupper och marknader. På 90-talet ägnade controllers mer tid åt 
förändringsprojekt och åt följderna av att organisera företagens verksamheter. 
 
Det finns många definitioner av vad yrket controller innebär, vilket visar att yrkestiteln är 
svårdefinierad. I böcker och på internet finns det flera olika definitioner som exempelvis:  
 
”… befattningshavare inom företag och förvaltningar med uppgift att verka för att organisationens 
ekonomiska möjligheter tillvaratas på ett effektivt sätt vad beträffar resurser, kostnader och intäkter” 
                            (www.ne.se/lang/controller) 
 
”First and foremost, a controller is a person trained in accountancy”              (Blazek, 1994, s. 56) 
 
“… befattningshavare som i en organisation eller del av en organisation som ansvarar för att 
ekonomistyrningsprocessen fungerar, dvs ger förväntad styreffekt”                  (Källström, 1990, s. 96) 
 
Idag har controllern två huvuduppgifter. Den första huvuduppgiften är att ansvara för 
ekonomistyrningen och se till att styrsystemet motsvarar företagets situation och krav. Den 
andra huvuduppgiften är att administrera de löpande processerna i ekonomistyrningen (Olve 
& Samuelson, 2008). 
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Enligt Anthony och Govindarajan (2007) är personen med titeln controller den person på 
företaget som är ansvarig för utformning och användandet av företagets affärssystem. I många 
företag kan även controllerns titel vara ekonomichef. Controllern utför flera uppgifter i 
företaget, som exempelvis att förbereda finansiella underlag och rapporter för såväl interna 
och externa parter. Controllern förbereder och analyserar även resultatrapporter som sedan 
tolkas och används vid budgetering. Bevakning och kontroll av den interna revisionen görs 
för att motverka bland annat bedrägeri och stöld. Utbildning av de anställda och utveckling av 
deras kompetens ingår också i controllerns arbetsuppgifter (Anthony & Govindarajan, 2007). 
 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Karlöf och Helin Lövingsson (2010) har utvecklingen av controllern i Europa och USA 
skett på olika sätt. Dem menar att den europeiska controllern arbetar med 
ekonomistyrningsuppgifter, alltså med stödjande och analytiska uppgifter, medan controllern i 
USA arbetar med förvaltning och finansiering. I dagens företagsverksamhet handlar det om 
att uppfylla ägarnas avkastningskrav. Controllern ska arbeta fram finansiella mål som matchas 
mot planering och utfall för respektive enhet, samt se över flöden och processer inom 
företaget för att bidra till ökad effektivitet och lönsamhet. Controllerns huvuduppgift är mer 
konkret att stödja företagsledningen i styrningen mot företagets uppsatta mål (Karlöf & Helin 
Lövingsson, 2010). 
 
Olve och Samuelson (2008) skriver att beteckningen controller används för en snävare, men 
också mer affärsorienterad tjänst än den ursprungliga amerikanska och detta är skillnaden 
mellan en ekonomichef och en styrorienterad controller. Det är inte enbart en svensk 
uppfinning utan snarare en europeisk, eftersom controllern i USA har starka inslag av 
redovisningsarbete. Att även ekonomichefen kallas för controller är inte fel, men det kan 
uppfattas som förvirrande (Olve & Samuelson, 2008). 
 
Enligt Cytron (2002) förändras synen på controllern. I det tidigare synsättet var controllerns 
roll att granska finansiella rapporter och företagets kontrollinstrument. Synen har förändrats 
till att dagens controller har många olika egenskaper och färdigheter, som till exempel att vara 
en bra ledare, bra på att kommunicera, utbilda de anställda och inte helt överraskande vara 
duktig på att arbeta med siffror. Det är egenskaperna och färdigheterna som lägger grunden 
till controllerns roll menar Cytron (2002). 
 
Lindvall (2009) menar att den tidigare uppfattningen, som är allt mer sällsynt idag, var att 
controllern endast skulle arbeta med redovisningsinformation, helt utan kontakt med kunder 
och kvalitet. En sådan uppfattning kring controllern ansågs vara ett hinder för en effektiv 
yrkesutövning. Lindvall (2009) menar att förväntningarna om en utvidgning av controllerns 
arbete både kan uppfattas som något positivt och något negativt. Det positiva är ett mer 
kvalificerat analytiskt arbete. Det negativa är att det blir en ökad arbetsbörda, det uppstår 
prioriteringsproblem och den djupa förståelsen för företagets finansiella flöde kan gå förlorad 
(Lindvall, 2009). 
 
 



Inledning 

 3 

Olve och Samuelson (2008) menar att det idag finns ett stort antal datakällor i det moderna 
företaget. Dessa datakällor kan till exempel vara interna planerings- och uppföljningssystem, 
både lokala, för hela koncernen och för hela branschen. Det finns även externa databaser som 
blivit mer lättillgängliga via Internet som exempelvis innehåller information om kunders 
beteende. För att använda denna typ av data är en controller med god analytisk förmåga mest 
lämpad och när controllern ses som styrorienterad, blir det mer naturligt att fokus läggs på 
affärsmöjligheter och mått på resursanvändning (Olve & Samuelson, 2008). 
 

1.3 Problemformulering 
I diskussionen ovan ges olika synvinklar av vilka roller controllers har och detta är något som 
förändras. Vi ska undersöka om controllerns arbetssätt fokuseras mer mot ett styrorienterat 
arbete eller om controllern fokuserar mer på de traditionella ekonomiuppgifterna. Genom vår 
diskussion har vi kommit fram till följande problemformulering: 

§ Är dagens controller i tillverkande företag mer styrorienterad eller mer en traditionell 
ekonomichef? 

 

1.4 Syfte 
Syftet är att beskriva controllerns arbetsroll i medelstora tillverkande privata företag och om 
controllerns roll fokuserar mer mot styrorienterade uppgifter eller mer mot de traditionella 
ekonomiuppgifterna. 
 

1.5 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att innefatta medelstora företag från den privata sektorn och i vårt 
geografiska område, Halmstad kommun. Enligt Källström (1990) agerar ofta VD personligen 
som controller i mindre företag, därför har vi valt att undersöka företag med minst 100 
anställda eftersom vi vill att företagen ska ha en särskilt utsedd controllerfunktion. 
 

1.6 Centrala Begrepp 
Roll: Begreppet roll i sin avskildhet avser ett standardiserat sätt att agera och reagera på olika 
sätt. Attityder och beteenden utgör rollen som är anpassad till vissa situationer och miljöer. 
Den begränsas dock av utövarens kapacitet, resurser, formella krav och restriktioner menar 
Källström (1990). 
 
Styrorienterade uppgifter: Styrorienterade uppgifter innebär att tydliggöra strategier och 
hjälpa till att formulera framtidsorienterade mål och åtgärdsprogram (Olve & Samuelson, 
2008). 
 
Ekonomiuppgifter: De traditionella ekonomiuppgifterna innefattar redovisning, budgetering, 
rapportering och den interna kontrollen (Olve & Samuelson, 2008; Källström, 1990).  
 
Medelstora företag: Enligt definitionen på Europa.eu, har ett medelstort företag färre än 250 
anställda, en årlig omsättning som understiger 40 miljoner euro eller en balansomslutning 
som understiger 27 miljoner euro. Inga av de företagen vi undersökte i Halmstad kommun 
överstiger lokalt alla dessa krav. 
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1.7 Uppsatsens disposition 
Kapitel 2 
I metoden beskrivs uppsatsens metod och val av metod för datainsamling och 
slutledningsmetod. Inledningsvis förklarar vi vårt val av en kvalitativ studie med deduktiv 
ansats. Vi redogör även för de alternativ vi valt bort. Vidare beskriver vi vårt val av empirisk 
metod, varför vi valt att göra en små-N-studie. Kapitlet beskriver grunderna för våra val och 
hur vi har gått till väga. 
 
Kapitel 3 
I den teoretiska referensramen redovisar vi de antaganden och modeller som vi kommer att 
använda för att analysera vår empiri. Den teoretiska referensramen består av controllerns 
historia, controllerns egenskaper och färdigheter, controllerns roll och controllerns 
arbetsuppgifter. 
 
Kapitel 4 
I empirin beskriver vi controller för controller och hur deras situation ser ut på företagen. 
Respondenterna är controllers i företagen. Vi inleder med att beskriva allmänt om företaget 
och controllern för att läsaren ska få en uppfattning om dem. Sedan tar vi upp controllerns 
egenskaper och färdigheter, controllerns roll och controllerns arbetssätt. Avslutningsvis i 
kapitlet har vi en sammanfattning för att läsaren ska kunna få en bättre överblick av resultatet 
i empirin. 
 
Kapitel 5 
I detta kapitel analyserar vi vårt material från empirin där vi även knyter samman den 
teoretiska referensramen med vår empiriska studie. Här analyseras controllerns egenskaper, 
färdigheter, roll och arbetssätt. Avslutningsvis summerar vi kapitlet i en sammanfattning. 
 
Kapitel 6 
Inledningen av slutsatskapitlet tar vi upp svaret på vår problemformulering. Sedan tar kapitlet 
upp en diskussion som är kopplad till problemformuleringen och analysen. Därefter tar 
kapitlet upp de lärdomar vi fått genom vår studie. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt 
forskning. 
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2 Metod 
 

I metoden beskrivs uppsatsens metod och val av metod för datainsamling och 
slutledningsmetod. Inledningsvis förklarar vi vårt val av en kvalitativ studie med deduktiv 

ansats. Vi redogör även för de alternativ vi valt bort. Vidare beskriver vi vårt val av empirisk 
metod, varför vi valt att göra en små-N-studie. Kapitlet beskriver grunderna för våra val och 

hur vi har gått till väga. 
 

2.1 Val av metod 
Vid insamling av data går det att använda antingen kvantitativ metod eller kvalitativ metod. 
De två metoderna är olika sätt att samla in information om det berörda ämnet. Kvalitativa 
studier kännetecknas av flexibilitet och kvantitativa kännetecknas av strukturering. 
Metodvalet bör göras utifrån den frågeställning som ska undersökas (Holme & Solvang, 
1991). 
 
Vår studie bygger på den kvalitativa metoden eftersom vi vill få en djupare förståelse kring 
problemet och detta kommer leda till att vi kan göra en bättre analys av informationen vi 
samlat in precis som Jacobsen (2002) skriver. Vår insamling av information har skett genom 
personliga intervjuer, ansikte mot ansikte, med fem respondenter från olika företag. Med hjälp 
av den kvalitativa metoden och de personliga intervjuerna kommer vi genom en bra relation 
och tillit till varandra få ärliga svar av respondenterna. Detta är precis vad Holme och Solvang 
(1991) skriver, att den kvalitativa metoden handlar om en relation mellan forskare och 
undersökta personer. Den relationen bygger på ömsesidig tillit och förståelse. 
 
Eftersom vi valt att göra personliga intervjuer, har vi möjlighet att ställa följdfrågor. 
Följdfrågorna är användbara för att gå mer på djupet samt att intervjuns öppenhet ökar. De ger 
oss även möjligheten att reda ut eventuella oklarheter och få mer specifik information kring 
särskilda frågor. Den djupa förståelsen för problemet erhålls inte i samma utsträckning vid 
användandet av den kvantitativa metoden enligt Jacobsen (2002). För att få en korrekt bild 
bör respondenten inte styras för mycket av frågorna, vilket respondenten gör vid en 
kvantitativ undersökning (Jacobsen, 2002). Det ger oss ytterligare en anledning att använda 
oss av den kvalitativa metoden. 
 
Enligt Jacobsen (2002) är fördelarna med den kvalitativa metoden att den får en öppenhet, 
hög intern giltighet och flexibilitet, vilket vi anser är väldigt viktigt för vår undersökning. 
Respondenterna bestämmer vilken information vi får in, vilket skapar en öppenhet i vår 
undersökning. Eftersom vi inte påtvingar respondenterna fasta frågor med givna 
svarskategorier, skapas en hög intern giltighet. Startpunkten är att vi har en problemställning 
som vi vill klarlägga, denna kan ändras efterhand som vi får mer information under 
forskningsperioden. Processen blir interaktiv, vilket innebär att forskningsprocessen inte är 
låst utan den är flexibel (Jacobsen, 2002). 
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Ett problem som kan uppstå vid personliga intervjuer är att undersökningspersonen skapar sig 
en uppfattning om oss. Detta kan leda till att undersökningspersonen försöker leva upp till de 
förväntningar som dem tror att vi har på dem, istället för att ge uttryck för de verkliga 
uppfattningar som de egentligen har. Vi bör ta en roll som den intresserade lyssnaren för att 
på detta sätt locka fram undersökningspersonens egen uppfattning precis som Holme och 
Solvang (1991) anser. 
 
Nackdelarna med den kvalitativa metoden är att personliga intervjuer oftast tar lång tid och 
blir resurskrävande. Eftersom det är resurskrävande kommer det leda till att vi endast kan 
intervjua ett fåtal respondenter på grund av tidsbrist och begränsade resurser. Eftersom vi 
endast intervjuat ett fåtal personer, uppstår ett generaliseringsproblem som i sin tur leder till 
problem med den externa giltigheten. Flexibilitet behöver inte bara betraktas som en fördel 
utan kan även vara ett problem. Med tanke på att problemformuleringen förändras under 
uppsatsens gång kan det upplevas att det ständigt dyker upp ny information och det infinner 
sig en känsla av att uppsatsen aldrig blir färdig. Därmed kan vi hamna i en ond cirkel och där 
dem inte lyckas fullborda undersökningen menar Jacobsen (2002). 
 
En kvantitativ metod innehåller flera enheter och därför kan den inte vara alltför komplex. 
Det leder till problemet att den ofta får en ytlig karaktär och det är svårt att gå på djupet, 
vilket vi vill göra i vår undersökning. Ett annat problem är de fördefinierade frågorna och 
svaren, hårdraget sett kan det leda till att vi endast får de svar vi söker efter och den interna 
giltigheten blir låg. Om det dessutom är för stort avstånd mellan oss och 
undersökningspersonerna, kan det leda till sämre förståelse av det fenomen som vi undersökt 
vilket Jacobsen (2002) betonar. 
 
Vid användning av den kvantitativa metoden är det enligt Holme och Solvang (1991) lätt att 
feltolka och missbruka den information som samlas in. Detta eftersom människor ofta har för 
stor tilltro till det som kan beskrivas med siffror. Holme och Solvang (1991) menar att något 
som kan beskrivas i siffror inte gör att det blir sannare eller riktigare, utan på samma sätt som 
med kvalitativa metoder bygger också kvantitativa metoder på förutsättningar kring 
värderingar och kunskaper. 
 

2.2 Val av slutledningsmetod 
Vi har valt att använda oss av deduktiv ansats och utgår från teorin. Detta eftersom att det 
finns mycket intressant tidigare forskning såsom artiklar, böcker och uppsatser kring 
controllern och dess arbetsuppgifter (Anthony & Govindarajan, 2007; Källström, 1990; 
Lindvall, 2009; Olve & Samuelson, 2008). Vi gick in i studien med ett öppet sinne och efter 
att ha läst olika teorier, som kommer tas upp i nästa kapitel, har vi valt att titta djupare på 
controllerns roll med hjälp av teorier från olika författare som vi funnit. 
 
En risk med att använda sig av deduktiv ansats är att många insamlade variabler inte kan 
användas samtidigt, vilket innebär att vissa faktorer inte beaktas (Gustavsson, 1998). Enligt 
Jacobsen (2002) har ansatsen även fått kritik för att ge begränsad information och vara 
självuppfyllande, det vill säga att det forskarna letar efter finner dem. Å andra sidan kan vi 
med hjälp av denna ansats se om teorierna stämmer överens med verkligheten och därför blev 
vårt val deduktiva ansatsen. Vi har då möjlighet att ta del av information som vi inte tidigare 
haft i åtanke, eftersom att respondenten får uttrycka sig fritt. 
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Vi kommer med hjälp av teorier som finns, skaffa oss förväntningar och förutfattade 
meningar om verkligheten. Efter detta går vi ut och samlar in empiri för att se om 
förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Enligt Jacobsen (2002) bygger den 
deduktiva ansatsen på att forskaren skaffar sig vissa förväntningar om hur världen ser ut, 
alltså att forskaren går från teori till empiri.  
 
Den induktiva ansatsen innebär att forskaren går från empiri till teori, teorier formuleras med 
utgångspunkt från empirin. Det hade också inneburit att vi saknat litteratur om controllern 
(Gustavsson, 1998), vilket inte stämmer in i vårt fall eftersom det finns en del tidigare 
forskning kring ämnet. Teorier skapas utifrån vad som har observerats, alltså ska verkligheten 
bilda en utgångspunkt för teorin. Forskaren ska inte ha några förväntningar eller förutfattade 
meningar av verkligheten, detta för att den information som samlas in ska bli sanningsenlig 
och återge en korrekt bild. Genom att först försäkra sig om att all data är relevant och korrekt, 
kan därefter teorierna utvecklas (Jacobsen, 2002). 
 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Primär- och sekundärdata 
Vid insamling av data, delas data upp i två olika typer, primär- och sekundärdata. Primärdata 
är nya data, vilka forskaren själv samlar in. Sekundärdata kan beskrivas som data som redan 
finns i någon form (Halvorsen, 2006). 
 
Enligt Jacobsen (2002) är en förstahandskälla information från en person som själv har 
deltagit i något, det kan exempelvis röra sig om en dagbok för av en arbetare eller referat från 
ett styrelsebeslut. I vårt fall är det uteslutande primärdata som vi samlat in till vår empiri, 
eftersom att vi gjort alla personliga intervjuer med controllers på respektives kontor. Om 
informationen kommer från en person som inte själv varit närvarande vid en händelse klassas 
det som en andrahandskälla, det kan till exempel vara ett tidningsreportage där en arbetare 
intervjuats eller där tidningens tolkning av styrelsebeslutet presenteras (Jacobsen, 2002).  

2.3.2 Empiriskt urval 
Vi gick in på Halmstads Näringslivs AB:s hemsida och sökte fram de största arbetsgivarna 
och företagen i Halmstads kommun. Därefter selekterade vi fram och kontaktade åtta företag 
bland de tio största på listan som verkar inom olika branscher. När vi ringde till växeln på de 
olika företagen talade vi först med personen i växeln och sökte efter deras controller på 
ekonomiavdelningen. Därefter blev vi kopplade till personen vi sökte, detta kontrollerade vi 
genom att fråga om de var controllers eller hade liknande arbetsuppgifter. Vi upplevde inga 
svårigheter med att komma fram till rätt person. De fem första controllers på företagen som 
svarade när vi ringde, tackade ja till intervjuerna och därefter bokade vi möte med dem. Varje 
intervju pågick i cirka 20-30 minuter där vi började med att presentera oss själva, vår uppsats 
och syftet med intervjun eftersom vi ville börja intervjun på ett avslappnat sätt vilket Repstad 
(1999) anser är en fördel.  
 
Intervjuerna genomfördes mellan den 21 februari och 11 mars på respektives kontor. Detta 
gjorde vi för att underlätta för våra respondenter och för att de skulle känna sig trygga i den 
miljö de är vana vid. Enligt Jacobsen (2002) kan utfallet av en intervju påverkas beroende på 
var den utförs, eftersom respondenten kan känna sig mer eller mindre trygg vid platsen.  
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Vi valde att spela in intervjuerna för att ha möjlighet att gå tillbaka till intervjuerna och 
försäkra oss om att ingen viktig information förbisågs. Att intervjuerna spelades in gav oss 
även möjlighet att ha en mer öppen intervju, eftersom vi kunde vara aktiva och diskutera 
istället för att endast ta anteckningar. Vår intervjuguide har vi arbetat fram med hjälp av vår 
teoretiska referensram där Olve och Samuelson (2008) och Lindvall (2009) var de författare 
som bidrog mest med idéer, detta eftersom att deras undersökningar innehöll flera intressanta 
ämnen som vi kunde använda till vår undersökning. 
 
Anledningen till vårt val av medelstora företag är för att dem ska ha en specifik controller, 
med ett för litet företag är risken att det inte finns någon utformad controllerfunktion i 
företaget påpekar Källström (1990). Önskvärt hade varit att intervjua fler respondenter för att 
kunna dra mer generella slutsatser, men på grund av tidsramen har vi begränsat urvalet till 
fem stycken. Företagen i studien har en likvärdig storlek och ligger som tidigare nämnt inom 
samma geografiska område, dessa gränsdragningar har vi gjort för att tjänsterna ska vara 
jämförbara på företagen eftersom att vår undersökning fokuserar på arbetsuppgifterna och 
rollen inom tjänsten.  

2.3.3 Empirisk undersökning 
Jacobsen (2002) skriver om små-N-studier som innebär att ett fåtal enheter väljs ut, oftast 
färre än tio stycken. Detta passar in på vår undersökning och gör att vi kommer att kunna gå 
mer på djupet eftersom att antalet enheter blir lättare att överblicka. Vi har också valt ut 
enheter från olika områden och lägger fokus på ett visst fenomen, även här passar små-N-
studier in. Små-N-studier görs för att få ett bredare perspektiv på ett givet fenomen, detta 
eftersom att det sträcker sig över flera fall. Dessutom är denna undersökning lämpligast när vi 
vill ha en mer detaljerad beskrivning av ett fenomen enligt Jacobsen (2002). I empirin har vi 
valt att kalla våra fem respondenter för C1-C5 (Controller 1 – Controller 5) för att behålla 
dem anonyma, detta är ingenting som har påverkat resultatet av vår studie. I vårt empirikapitel 
har vi valt att strukturera upp vårt innehåll på ett sätt som följer strukturen i teorikapitlet, dels 
för att underlätta för läsaren och dels för att underlätta vid vårt analysarbete.  
 
I slutet av varje intervju har våra respondenter rangordnat tidsåtgången på sina arbetsuppgifter 
i en mindre enkät. Jacobsen (2002) skriver att enkätundersökningar sker med givna 
svarsalternativ och med till exempel naturliga datamängder i en skala 1-7. I vår enkät har 
respondenten fått rangordna på en skala från 1-7, där 1 står för lite tid och 7 står för mycket 
tid. Vi har sedan sammanfattat resultatet från respektive respondent i ett cirkeldiagram som 
beskriver tidsåtgången i procent av deras totala uppskattade arbetstid för varje arbetsuppgift. 
Arbetsuppgifterna är klassificerade in i två kategorier som är ekonomiuppgifter och 
styrorienterade uppgifter. Det är teorin från bland annat Olve och Samuelson (2008) och 
Lindvall (2009) som bestämt indelningen av arbetsuppgifterna i respektive kategori. Sedan 
kontrollerade vi definieringen av arbetsuppgifterna med våra respondenter. 
Ekonomiuppgifterna är internkontroll, redovisning, rapportering och budgetering. De 
styrorienterade uppgifterna är strategiutveckling, utbildning, riskanalys och finansiell analys. 
Dessa kommer vi att beskriva mer ingående i vår teoretiska referensram.  
 
Syftet med denna enkät är att få reda på vad de olika respondenterna ägnar sin arbetstid åt. Vi 
kommer dock att behöva vara försiktiga när vi drar våra slutsatser kring egenskaperna och 
färdigheterna hos en controller, detta eftersom våra respondenters egenskaper och färdigheter 
kommer från vad de personligen utger sig för att ha. Vi har varit försiktiga när vi dragit 
slutsatser mellan de olika arbetsuppgifterna eftersom att gränsen mellan dessa är mycket tunn. 
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2.3.4 Källkritik 
Den empiri som vi samlat in anser vi vara relevant och användbar. Vi valde som tidigare 
nämnt att spela in intervjuerna för att ha möjlighet att gå tillbaka till intervjuerna och försäkra 
oss om att ingen viktig information förbisågs. Vi är medvetna om att vår insamlade 
information från intervjuerna är subjektiv och vi har därför varit kritiska vid vår 
sammanställning. 
 
De källor som använts i uppsatsen anser vi vara relevanta, vi är dock väl medvetna om att en 
del av litteraturen och artiklarna är aningen ålderdomlig då de är skrivna från slutet av 1980-
talet till början av 2000-talet. Vi började en bit tillbaka i tiden medvetet för att kunna se hur 
controllerns arbetsuppgifter sett ut under de senaste två-tre decennierna och kan på detta sätt 
konstatera att det har hänt mycket inom området, därför anser vi att detta påverkat vår 
undersökning på ett positivt sätt. Vi har mestadels använt oss av svenska källor, det anser vi 
har påverkat vår studie positivt eftersom vi ska uttala oss om den svenska marknaden. Vi har 
dock tagit med några källor från USA eftersom controllerfunktionen härstammar därifrån. 
 
En andrahandskälla är ett historiskt dokument och vi är inte själva direkta observatörer till det 
som händer. Vi är beroende av vilka källor som vi har tillgång till, det innebär att merparten 
av informationen huvudsakligen kommer från det som finns i närheten. Vi kan använda oss av 
många källor, men kan också stöta på problemet att det inte finns några källor som ger svar på 
det upplysta problemet. Med tanke på att källmaterialet i många fall innehåller mer 
information än vad en forskare föreställer sig. Därför är det en bra regel att undersöka vilka 
källor som finns innan insamlingen av information påbörjas anser Holme och Solvang (1991), 
vilket vi hade i åtanke innan vår insamling av information påbörjades.  
 
Vi har tagit upp ett kapitel om controllerns historia i vår teoretiska referensram för att ge 
läsaren en ökad förståelse kring controllerns tidigare roll och utveckling. Controllerns historia 
kommer inte att beaktas i analysen, men återkopplas i slutsatsen. Controllerns egenskaper och 
färdigheter tas upp under samma rubrik i den teoretiska referensramen. Vi vill förtydliga 
gränsen mellan dessa. Med egenskaper menar vi olika typer av karaktärsdrag som en person 
inte kan träna sig till. Med färdigheter menar vi olika typer av skickligheter som en person 
kan träna sig till. 
 

2.4 Giltighet 
Enligt Jacobsen (2002) ska den empiri vi samlar in, oavsett av vilket slag den är, vara giltig 
och relevant (valid). Giltighet och relevans innebär att det vi mäter är det som vi önskar mäta, 
att det anses vara relevant och att forskaren kan generalisera, då har undersökningen hög 
validitet precis som Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) menar.  
 
Vi arbetade konsekvent igenom allt material och undersökte det kritiskt vid vår insamling av 
data innan vi valde att ta med det i uppsatsen. Vi granskade giltigheten, både i studierna och 
även författarna eftersom Jacobsen (2002) skriver att det är viktigt att få med rätt typ av data i 
en undersökning. De fem controllers vi besökt och intervjuat arbetar på olika företag i 
Halmstad kommun. Respondenterna är oberoende av varandra eftersom de varken samarbetar 
eller konkurrerar med varandra. Därför har giltigheten i vår studie ökat eftersom 
respondenternas svar kommer från flera oberoende källor, dessutom har respondenterna inte 
några gemensamma motiv eller fördelar med att snedvrida verkligheten, vilket annars kan 
vara en risk som påverkar utfallet menar Jacobsen (2002).  
 



Metod 

 10 

I vår undersökning är det svårt att hålla en hög extern giltighet eftersom Jacobsen (2002) 
anser att det krävs ett flertal respondenter för att en undersökning ska kunna generaliseras. En 
undersökning som utgår från den kvalitativa metoden har sällan det syfte att komma fram till 
ett fenomens utbredning enligt Jacobsen (2002). Vi har endast intervjuat ett fåtal respondenter 
och därför är det svårt att bevisa att vår undersökning gäller för en större population. 
 

2.5 Reliabilitet 
För att vår undersökning ska gå att lita på bör den ha en hög tillförlitlighet och trovärdighet. 
Den får inte innehålla några uppenbara mätfel, alltså ska samma mätinstrument eller metod 
för datainsamling ge samma resultat, då har vår undersökning hög reliabilitet precis som 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) skriver. Anledningen till att ta hänsyn till 
reliabiliteten är för att minska bristerna i undersökningen enligt Eriksson och Wiedersheim-
Paul (2008). Reliabilitet betyder också i vilken omfattning undersökningsmetoden påverkat 
resultatet (Jacobsen, 2002). 
 
Vid våra personliga intervjuer kunde respondenterna påverkas av olika signaler via vårt 
kroppsspråk, talesätt och utseende menar Jacobsen (2002). Alltså att respondenterna gav oss 
ett svar som de trodde vi vill höra. För att undvika detta turades vi om att ställa frågor i 
intervjuerna och vi turades även om att observera och föra anteckningar. Eftersom vi 
dessutom varit medvetna om dessa negativa effekter kunde vi ta hänsyn till dem i vår analys. 
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3 Teoretisk referensram 
 

I den teoretiska referensramen redovisar vi de antaganden och modeller som vi kommer att 
använda för att analysera vår empiri. Den teoretiska referensramen består av controllerns 

historia, controllerns egenskaper och färdigheter, controllerns roll och controllerns 
arbetsuppgifter. 

 

3.1 Controllerns historia 
Under 70- och 80-talet blev cheferna oroliga över effektiviteten i företagens olika 
avdelningar, inklusive ekonomiavdelningen. Med hjälp av konsulter ökade pressen på 
controllern att hitta nya sätt att driva avdelningen och att bli av med all ineffektivitet. Denna 
trend tvingade bort många äldre controllers som inte var bekväma med de nya systemen. 
Detta gjorde att välutbildade controllers med konsulterfarenhet anställdes. Under ett sekel har 
controllers stigit från en ledande kontorist till en av de mest välutbildade och mest användbara 
personerna i hela koncernstrukturen (Roehl-Anderson & Bragg, 2005). 
 
Olve och Samuelson (2008) skriver att controllerarbetet i Sverige under 80-talet framförallt 
handlade om lönsamhetsuppföljning, granskning och ansvar för utvecklingen av budget-, 
rapport- och kalkylsystem. På 90-talet ägnade en del controllers mer tid åt förändringsprojekt 
av kampanjkaraktär och åt konsekvenserna av ändrade sätt att organisera företags verksamhet. 
Även möjligheterna som gavs av IT-utvecklingen spelade in, där intranät och databaser gav 
helt nya förutsättningar för att hela tiden kunna komma åt viktig företagsinformation (Olve & 
Samuelson, 2008). 
 
Även under 90-talet kom ett ökat intresse för helt andra mätetal än redovisningens nämligen 
kvalitetsmått och genomloppstider. Företag ville gå från ekonomistyrning till 
verksamhetsstyrning och samtidigt började många företag intressera sig för olika varianter av 
styrkort. Det gjorde att en del betraktade affärskunnande som viktigare för controllern än 
ingående kunskaper i redovisning (Olve & Samuelson, 2008). 
 
Från början var controllern inget mer än en revisor enligt Roehl-Anderson och Bragg (2005). 
Controllerns roll var att på ett korrekt vis registrera alla transaktioner som passerade genom 
ekonomiavdelningen. Även faktureringen till kunder, betalningar till leverantörer och 
hantering av pengar sköttes av controllern. Funktionen ändrades i takt med att datorn började 
användas eftersom ekonomiavdelningen var en av de första avdelningarna i företagen att 
införa automatisering. Controllern var nu tvungen att ha mer kunskap om ekonomisystem 
(Roehl-Anderson & Bragg, 2005). 
 
Åsikten att en controller ska fokusera på verksamheten och dess inriktning och inte bara på 
regelrätt redovisning, verkar ha fått starkt genomslag anser Olve och Samuelson (2008). Detta 
syns ännu tydligare i Sverige och övriga Nordeuropa än i controllerfunktionens hemland 
USA. Controllern som styrorienterad behöver en djup förståelse för verksamheten och för vad 
som gör organisationen framgångsrik. Efter 20-30 år av diskussion har utvecklingen i många 
organisationer ännu inte kommit särskilt långt. Ofta framförs det att controllers bör fokusera 
på verksamheten och inte siffrorna. I praktiken får dock de korrekta finansiella rapporterna 
högst prioritet då tiden inte räcker till för att arbeta med strategin och styrningen (Olve & 
Samuelson, 2008). 
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Enligt Källström (1990) har controllerrollen utvecklats stegvis. Förändringen har skett från att 
enbart varit inriktad mot bokföring, till en aktiv roll i ledningsgruppen. Medan föregångarna 
hade sina starkaste sidor inom historik, förväntas den moderna controllern vara en vidsynt 
visionär som kan se framtida möjligheter till utveckling. Kompetensmässigt var det kunskaper 
inom redovisning och skatter som gällde för ekonomerna, idag krävs en genomgripande 
förståelse för hur både företaget och dess omgivning fungerar (Källström, 1990). 
Controllerbegreppet har tyvärr missbrukats, Källström (1990) menar att det beror på 
frånvaron av en kvalificerad diskussion kring professionen. Utan att arbeta med 
uppgifter/funktioner som normalt placeras in i rollen, finns det ekonomer som kallar sig just 
controller. Alltså har ekonomen av någon anledning bytt titel för några år sedan, detta utan att 
förändra sina arbetsuppgifter. Eftersom att ekonomer får titeln controller är risken att många 
företag tror att de har en riktig controller, därför är det viktigt med språkvård. Sedan den tid 
då ekonomen i fråga endast var en ekonom har i själva verket ingenting förändrats till att idag 
kallas controller (Källström, 1990). 
 
Pipkin (1989) skriver att controllern tidigare var en linjechef som behandlade stora mängder 
redovisningsrapporter vilket företagsledningen och statliga myndigheter krävde. I framtiden 
kommer controlleryrket vidgas och controllern kommer att vara mer än bara en person som 
enbart tillhandahåller information menar Pipkin (1989).  
 

3.2 Controllerns egenskaper och färdigheter 
Källström (1990) anser att det viktigaste verktyget hos en controller är tillämpandet av sina 
egenskaper och färdigheter. Vilka övriga verktyg controllern än använder, i form av strategier 
och system, är controllern med sina egenskaper och färdigheter en gemensam nämnare i 
arbetet mot framgång. I litteratur, artiklar och platsannonser räknas det upp egenskaper kring 
controllerrollen som i det närmaste beskriver ett övernaturligt väsen skriver Källström (1990). 
Controller ska vara en historiker och samtidigt en visionär. Kreativ och på samma gång 
noggrann. En specialist och samtidigt en generalist. Dessutom vara ung och på samma gång 
ha många års arbetslivserfarenhet. Eftersom att det aldrig finns personer som har alla dessa 
egenskaper och färdigheter, menar Källström (1990) att det kan hindra många potentiella 
controllers från att söka controllerjobb. Beskrivningarna fyller dock en viktig funktion, de 
visar hur en controller bör agera och vilka egenskaper och färdigheter som krävs. Enligt 
Källström (1990) tar aldrig de ekonomiska problemen slut och det är controllerns ansvar att 
hitta och åtgärda dem. Detta ställer höga krav på arbetskapacitet, tankekapacitet, energi, 
ambition och uthållighet. Enligt Olve och Samuelson (2008) utgår rekryterare av controllers 
än idag från att controllern ska ha en ekonomisk utbildning där kunskapskraven ofta är 
ekonomisk analys, redovisning och finansiering. 

3.2.1 Analytisk förmåga 
Källström (1990) skriver att analytisk förmåga är förmågan att kunna bryta ner helheten i 
mindre delar, för att sedermera kunna klarlägga otydligheter eller sammanhang. Med 
analytisk förmåga bör en controller kunna tala om vad som hänt, varför det har hänt, 
strukturera informationen för att göra den lätt att använda, analysera verkligheten bakom 
siffrorna och till sist kunna prognostisera framtiden utifrån mönster i det befintliga och i det 
förflutna (Källström, 1990).  
 
Enligt Olve och Samuelson (2008) är analytisk förmåga en viktig färdighet hos controllern, 
för att förstå den ekonomiska förbättringspotentialen inom olika områden i företaget. Att ta 
till sig information om till exempel teknologier och konkurrenter hör även till detta. 
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Även Roehl-Anderson och Bragg (2005) anser att analytisk förmåga är en viktig färdighet 
eftersom controllern bör vara tillräckligt bekväm med finansiell information för att lätt kunna 
förstå meningen av olika nyckeltal och trender och vad de betyder för företaget (Roehl-
Anderson & Bragg, 2005).  

3.2.2 Ansvarstagande 
Enligt Lindvall (2009) är ansvarstagande och lojalitet det viktigaste i controllerns 
yrkesidentitet, alltså att controllern ställer upp för företaget och verksamheten. Lite mer 
konkret innebär det att controllern ska ha en hög tillgänglighet, fysiskt vara på plats, vara 
beredd att omprioritera bland arbetsuppgifter om det behövs samt att bidra med en hög 
arbetsinsats. Det leder ofta till en stor arbetsbelastning på controllers och i ett sådant fall kan 
klagomål uppstå. Det är förståelsen för den övergripande ekonomin och just lojaliteten som är 
anledningen till att controllern trots detta fortsätter arbeta på. Controllern tar också ansvar för 
helheten och ser sig som en representant för ett större organisatoriskt perspektiv. Vid möter är 
det inte heller ovanligt att controller tillsammans med VD försöker se saker ur 
helhetsperspektiv till skillnad från representanter för enskilda funktioner i organisationen 
skriver Lindvall (2009).  
 
Controllern bör enligt Roehl-Anderson och Bragg (2005) kunna tillhandahålla aktuella och 
kostnadseffektiva tjänster eftersom controllern bör driva ekonomiavdelningen som om det 
vore en resultatenhet. På detta sätt används de mest effektiva metoderna för att slutföra varje 
uppgift och uppmärksamheten på avdelningen riktas mot den mest brådskande uppgiften 
(Roehl-Anderson & Bragg, 2005). 

3.2.3 Kommunikationsförmåga 
Enligt Olve och Samuelson (2008) är kommunikationsförmåga en viktig egenskap hos 
controllern, eftersom företagens situation har förändrats inom både IT och organisation. 
Kontaktytorna är fler än tidigare och förståelsen finns i allt större omfattning att även om 
informationen och kunskapen finns i en rapport, innebär det inte att åtgärder vidtas som 
controllern vill. Därför behöver controller ofta kommunicera och förmedla innehållet där 
controllern tar upp vilka prioriteringar som ska göras (Olve & Samuelson, 2008). Även 
formuleringsförmåga är en betydelsefull egenskap vilket innebär att controllern kan 
sammanfatta mer komplexa samband i enkla mätetal eller samband som är anpassade till 
mottagarens förutsättningar (Olve & Samuelson, 2008). 
 
Att kunna delge andra och att själv kunna förstå vad andra menar, är vad förmågan att 
kommunicera går ut på (Källström, 1990). För att mottagaren ska kunna ta åt sig av 
information, bör controllern kunna plocka ut vilken information som är relevant och sedan 
uttrycka detta på ett korrekt sätt. För att styr- och beslutsprocesserna ska effektiviseras kan 
controllern stötta de övriga ekonomiskt ansvariga. Det sker genom att sätta sig in i andras 
situation och förstå vad de menar. Controllern behöver bygga upp personliga förhållanden för 
att bli delgiven viktigt information, det sker genom kommunicering skriver Källström (1990). 
 
Roehl-Anderson och Bragg (2005) menar att kommunikationsförmåga är en av 
nyckelkomponenterna i controllerns färdigheter där controllern exempelvis sammanställer 
information och sedan förmedlar det vidare till ledningen. Bara för att sammanställningen av 
informationen går bra betyder inte det att ledningen eller den operativa delen av företaget 
förstår innehållet. Då bör controllern förbättra sin kommunikationsförmåga för att bättre 
kunna förmedla den finansiella informationen till ledningen (Roehl-Anderson & Bragg, 
2005). 
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Cytron (2002) skriver att controllerns mest användbara egenskap är förmågan att förmedla 
svåra rapporter och data till en viss grupp på ett sätt som är lättförståeligt och mest 
fördelaktigt. Controllern bör kunna förmedla saker och ting till de anställda och till chefen för 
att få dem att förstå och lita på controllern (Cytron, 2002). 

3.2.4 Fackkunskaper 
Med fackkunskaper menar Källström (1990) kompetens inom ekonomistyrning, som kan 
delas in i teoretiska kunskaper och praktiska kunskaper. Den teoretiska kunskapen gör att 
controllern kan hitta andra lösningar på problem än de tillvägagångssätt som organisationen 
redan använder. För att över huvud taget kunna få ut något av de teoretiska kunskaperna bör 
controller omsätta detta till någonting konkret, det sker med hjälp av de praktiska 
kunskaperna (Källström, 1990). När beslutsfattare vill veta hur räntabilitet, likviditet, 
förädlingsvärde med mera påverkar varandra och helheten, ska de kunna vända sig till 
företagets främsta expert inom ekonomi, med andra ord, controllern. Controllern bör utöver 
detta kunna stödja ledningen med kvalificerade värderingar kring den ekonomiska 
informationen i företaget. Controllern ska även ha goda kunskaper inom internredovisning, 
budgetering, för- och efterkalkyler och genom detta vara tillräckligt kompetent för att se till 
att ekonomistyrningen ska ge förväntad styreffekt (Källström, 1990). 
 
Rätt utbildning behövs enligt Roehl-Anderson och Bragg (2005) för att skapa korrekta 
finansiella uttalanden. Detta är speciellt viktigt i publika företag eftersom controllern bör ha 
betydande kunskap om redovisningsregler och förordningar. Därför bör controllern vara insatt 
i alla allmänt accepterade redovisningsprinciper (Roehl-Anderson & Bragg, 2005). 

3.2.5 Kreativ och innovativ 
Enligt Källström (1990) är det viktigt för en controller att tänka ut och genomföra nya saker, 
detta innebär att controllern bör vara kreativ och innovativ. Båda begreppen är starkt kopplade 
till företagets målsättning, men de fungerar inte särskilt bra utan varandra. Exempelvis är 
kreativitet inte till någon nytta ifall den inte resulterar i innovation. Det är även betydelsefullt 
att controllern lyckas dela med sig av sin kreativitet och innovation i organisationen för att få 
samtliga delar av organisationen att bidra med kunskaper. 
 

3.3 Controllerns roll 
Cytron (2002) menar att det finns många definitioner av controllerrollen. Controllers i 
allmänhet lägger fram finansiella rapporter som sammanfattar och förutsäger företagens 
framtida finansiella position exempelvis genom resultaträkningar, balansräkningar och 
analyser om framtida intäkter och kostnader. Controllers är också ansvariga för 
förberedelserna av särskilda rapporter som myndigheterna kräver. Myndigheterna övervakar 
redovisning, revision och budgetavdelningar. Controllern kan inte utföra dessa arbeten om 
controllern inte har en god kommunikationsförmåga. Eftersom controllers aktivt styr de 
anställda till att konstant kommunicera med externa parter, såsom kunder, återförsäljare och 
allmänheten, måste controllers kommunicera både verbalt och i skrift med dem (Cytron, 
2002). 
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Enligt Pipkin (1989) bör controllern tillhandahålla rätt information, i rätt tid och i rätt format 
för att företaget ska kunna fatta rätt beslut, vilket i sin tur leder till den bästa nyttan. 
Controllern måste ha stöd från ledningen för att kunna utföra sitt jobb. Därför spelar 
controllern en nyckelroll i företaget som en pedagog eller utbildare. Controllern bör utbilda 
cheferna och de anställda för att de ska förstå controllerns styrning i organisationen. 
Controllern har det yttersta ansvaret för personalutvecklingen och moralen hos dem. Detta 
ansvar är alltför viktigt för att bli delegerat. Den tid som ägnas åt detta kommer ge stora 
resultat (Pipkin, 1989). 
 
Olve och Samuelson (2008) menar att de huvudansvariga för ekonomistyrningens utformning 
är företagsledningen. Controllern har som stabsfunktion till ledningen det primära ansvaret för 
att ekonomistyrningen är effektiv och där har controllern två huvuduppgifter. För det första 
ska controllern se till att ekonomistyrningen och det formaliserade styrsystemet motsvarar 
företagets situation och behov. Det innebär att controllern ska se till att organisation och 
styrsystem kontinuerligt anpassas till företagets aktuella problem och ledningsstil (Olve & 
Samuelson, 2008). För det andra ska controllern administrera de löpande processerna i 
ekonomistyrningen. Innebörden av detta är att controllern ska informera om 
ekonomistyrningens processer och att särskilt anpassa processerna i detalj till företagets 
situation. Controllern ska även lägga fram beslutsunderlag, instruktioner och datastöd till 
ledningen och den operativa delen av verksamheten (Olve & Samuelson, 2008). 
 
Enligt Blazek (1994) är det inte controllern som sköter styrningen av verksamheten utan den 
står cheferna för. Controllerns uppgift är att förse cheferna med finansiella beslutsunderlag, 
vilket gör att de sedan kan sätta upp mål för verksamheten. Däremot bör en duktig controller 
inte vänta på att cheferna ber om hjälp utan controllern bör ta egna initiativ och komma med 
egna förslag på förbättringar. Controllern ger alltså sina råd utan att någon bett om dem. 
Controllern presenterar exempelvis ekonomiska konsekvenser som tar upp vad som händer 
med verksamheten om de agerar på ett visst sätt. Därför sägas det att controllern är väldigt 
aktiv (Blazek, 1994). 
 
Controllern bör arbeta närmare verksamheten för att bättre kunna förstå den enligt Lindvall 
(2009). Alltså bör controllern fysiskt arbeta närmare verksamheten för att controllern på bästa 
sätt ska kunna stödja verksamheten. Dessutom ska det vara enkelt för medarbetarna att 
komma i kontakt med controllern. Controllern ges, genom en lokal placering, större 
möjligheter att kontinuerligt kommunicera med den operativa delen och bättre förstå 
verksamheten. Alltså förbättras med andra ord controllerns fysiska närhet till verksamheten 
och möjligheterna till att bedriva värdefullt analytiskt arbete (Lindvall, 2009). 
Pipkin (1989) menar att företagens chefer förväntar sig att controllern ska se efter 
tillgångarna, säkerställa en god intern kontroll, offentliggöra finanserna korrekt och i tid, 
undvika överraskningar och framförallt vara en god lagspelare. Trots detta accepterar inte 
chefen controllern som en integrerad del i beslutsprocessen enligt Pipkin (1989). 
 
Enligt Cytron (2002) gör dagens controllers mycket mer än vad många tror och har i själva 
verket en plats i ledningsgruppen. Dagens controller bör delta i den strategiska ledningen av 
företaget, hjälpa de anställda och företaget med att fatta bättre beslut, fastställa och uppnå mål 
och hålla alla informerade om hur företagen styrs (Cytron, 2002).  
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Controllers idag bör förse sina organisationer med mer användbar och relevant information 
enligt Shultis (1996). De bör integrera den operativa informationen med den finansiella 
informationen och de måste förmedla den snabbt, noggrant samt till en rimlig kostnad. Att 
enbart rapportera den finansiella informationen är idag inte tillräckligt. Som controller är det 
viktigt att förstå företagets processer eftersom controllern ska kunna försäkra att arbetet utförs 
på det mest effektiva sättet, till den lägsta kostnaden och till den största nyttan (Shultis, 1996). 

3.3.1 Traditionell ekonomichef 
Enligt Källström (1990) är det fördelaktigt att använda controllern som ekonomichef ur flera 
olika synpunkter. Controllern får på detta sätt stor inverkan på företagets 
ekonomistyrningsverktyg (redovisning, budget etcetera). Det blir dessutom enklare om enbart 
en ekonom finns med i ledningsgruppen som entydigt svarar för ekonomistyrningen, detta 
underlättar även vid beslutsfattandet. Lösningen är förmånlig ur ekonomisk synpunkt och är 
mycket vanlig i mindre företag. Det finns dock en stor risk att controllerarbetet kommer 
hamna i skymundan för ekonomiarbetet, vilket är en av lösningarnas stora nackdelar. Detta 
eftersom ekonomiarbetet ofta innehåller många uppgifter som måste lösas omgående. Frågor 
kring finansiering, skatter, försäkring, internrevision, personalärenden etcetera bör en 
ekonomichef vara insatt i. Detta tar viktig tid från nödvändiga engagemanget för 
verksamheten, som i sin tur är utgångspunkten för controllerarbete (Källström, 1990). Först 
och främst bör controllern ha en redovisningsutbildning (Blazek, 1994). Med andra ord är 
redovisningen en nödvändig del i controllerns utbildning. Controllern bör utöva sitt arbete på 
ett sätt som får verksamheten att uppnå ett speciellt uppsatt resultatmål. Beräkningar av 
resultatmått, exempelvis i form av avkastning på investering, kräver en viss utbildning inom 
redovisning (Blazek, 1994). 
 
Enligt Olve och Samuelson (2008) är skillnaden mellan en ekonomichef och en styrorienterad 
controller att beteckningen controller används för en snävare, men också mer affärsorienterad 
tjänst än den ursprungliga amerikanska. Det är inte enbart en svensk uppfinning utan snarare 
en europeisk, eftersom controllern i USA har starka inslag av redovisningsarbete. Att även 
ekonomichefen kallas för controller är inte fel, men det kan vara förvirrande (Olve & 
Samuelson, 2008). 

3.3.2 Business controller 
Den gamla bilden av controllern som endast hade kännedom om de data som förts in i 
företagets bokföring är på väg att försvinna. I de flesta företagen idag är det en ekonom med 
en god analytisk förmåga den som är bäst lämpad att ta ansvar för att utnyttja sådana data och 
när controllern ses som en affärsekonom, blir det naturligt att affärsmöjligheter kommer i 
fokus (Olve & Samuelson, 2008). 
 
Det som enligt Lindvall (2009) avgör ett effektivt agerande hos controllern är det egna 
företaget med dess historia, nuvarande situation och framtidsutsikter. Controllerns tillgång till 
kritiska resurser, viktiga sociala relationer, arbetsrutiner och regler för agerande, är av 
avgörande betydelse för hur controllerarbetet kan utföras. Med hjälp av dessa tillgångar kan 
controllern även förändra företagets arbetssätt i önskvärd riktning, det innefattar både egna 
arbetssätt samt medarbetarnas rutiner och regler (Lindvall, 2009). 
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Förr intresserade sig ekonomen mest för de data som förts in i företagets bokföring och 
redovisning och arbetet låg i att göra korrekta analyser av denna information (Olve & 
Samuelson, 2008). På senare år har uppgifterna vidgats och kompletterats. Det betyder att 
företagsekonomen utnyttjar ekonomisk information och ekonomiska måltal för att påverka 
vad som händer i företaget. De representanter för ekonomifunktionen som ansvarar för 
utformningen av styrmål behöver alltså ett annat tänkande, utöver en väldigt god analytisk 
förmåga (Olve & Samuelson, 2008). 
 
Olve och Samuelson (2008) skriver att controllern är på väg ur den traditionella 
ekonomichefsrollen. Detta eftersom att många ekonomer ser möjligheten att få arbeta med ett 
bredare urval av uppgifter. I intervjuer med ekonomer på koncernnivå kunde de se en tydlig 
utveckling mot mer styrorienterade uppgifter, där ökat affärsfokus anges vara viktigast för 
framtiden (Olve & Samuelson, 2008). 
 

3.4 Controllerns arbetssätt 
Vissa arbetsuppgifter kan inte väljas bort på grund av olika skäl, enligt Lindvall (2009), 
eftersom vissa arbetsuppgifter måste göras vid en viss tidpunkt. Situationen är sådan för 
controllers att ungefär hälften av arbetsuppgifterna bestäms av andra förhållanden än sådana 
som de själva kan påverka. Endast cirka en tiondel av arbetsuppgifterna är helt öppna där 
controllern själv kan avgöra om aktiviteten ska utföras eller inte (Lindvall, 2009). 
 
Lindvall (2009) skriver att controllers mål är att bättre förstå den verksamhet de arbetar inom. 
En generell uppfattning är att controllern arbetar isolerat från övrig verksamhet, detta på 
grund av personligheten eller organisationen och därför kan controllern få svårt att förstå den. 
En vanlig fråga är hur controllern kan uppfatta att det finns problem i kunskapen om 
verksamheten i verksamheten, utan att controllern själv anser sig vara direkt berörd av detta. 
Trots detta finns fortfarande behovet för controllern att ständigt utveckla sin egen kunskap för 
att bättre bistå en verksamhet som ständigt förändras (Lindvall, 2009). 
 
Lindvall (2009) skriver att controllerns arbetsdagar präglas av etablerade vanor och rutiner, 
därför har controllerns arbetsdagar en generell struktur som i de allra flesta fallen är likartad 
över tiden. När arbetsdagen skiljer sig från det vanliga, rör det sig oftast om att arbetsdagen 
varit extra lång och att extra många aktiviteter genomförts under dagen. Avvikelserna från en 
vanlig arbetsdag är få vilket betyder att controllern har stabila arbetsrutiner (Lindvall, 2009). 
 
Enligt Lindvall (2009) har arbetssätten i olika företag på senare år blivit bristfällig, detta beror 
på att organisatoriskt sett friare aktörer och en ökad komplexitet i hur arbetet genomförs. Det 
har också varit alldeles för mycket uppmärksamhet på slutresultatet, den viktiga 
målstyrningsfilosofin har helt hamnat i skymundan. För att öka intresset kring hur arbetet 
genomförs i företaget bör de internt ta del av de kunskaper som finns i organisationens olika 
delar. Till exempel att de tittar på de enheter som presterar bäst resultat vad gäller kostnad, 
kvalitet och tidsanvändning. Nuförtiden finns det gott om tekniska hjälpmedel att ta till, för att 
få en ökad detaljkunskap i verksamheten och det är en av de stora anledningarna till att 
intresset för utveckling av arbetssätten växer. Utvecklingen för att beskriva ett företags olika 
arbetssätt framstår tydligast genom det ökade användandet av begreppet processer menar 
Lindvall (2009). Exempelvis i årsredovisningar visar företag grafiskt ofta upp processer, 
värdekedjor och flöden av olika slag. 
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Olve och Samuelson (2008) menar att controllerns arbetsuppgifter kan delas in i ett antal 
generella uppgifter, där alla uppgifter på ett eller annat sätt är relaterade till företagets 
informationshantering. Generellt handlar det löpande arbetet om att producera information, 
analysera information, utifrån gjorda analyser bidra med underlag till beslut och kommunicera 
tagna beslut till organisationen. Att producera information är oftast mer av en rutinuppgift och 
det betyder att transaktionsarbetet betonas medan analysen av informationen kan innebära en 
betydande skillnad för verksamheten. Sedan är de två sista uppgifterna stark 
relationsorienterade och anpassade till mottagarens behov. En enklare men vanligt 
förekommande skillnad mellan ekonomens- och controllerns arbete, är att ekonomen utför 
arbetsuppgifter som är standardiserade och upprepande medan controllern utför mer unikt 
analysarbete (Olve & Samuelson, 2008). 
 
Kritik som ekonomer och controllers i allmänhet får är att för mycket tid och resurser läggs på 
grundläggande informationsskapande menar Olve och Samuelson (2008). Information måste 
tas fram och ofta omtolkas för att sedan registreras på nytt. Fel kan då uppkomma i den 
manuella bearbetningen, vilket betyder att tid måste läggas ner på att genomföra 
kvalitetskontroller i efterhand. Controllern arbetar ofta under tidspress och tidsbegränsningar 
eftersom det finns rapporteringstidpunkter som måste hållas. Detta innebär att det viktiga 
analysarbetet riskerar att förbises. Controllerns uppgift, att bidra till bättre beslutsfattande 
genom grundläggande analyser, uppfattas ofta som grunduppgiften i controllerns arbete (Olve 
& Samuelson, 2008). 
 
Enligt Lindvall (2009) tar ett utvecklingsarbete betydande tid att genomföra för en 
organisation. Viktigast vid en sådan förändring är fördelningen av ansvaret och utvecklingen 
av nya organisatoriska roller, det ska inte finnas några oklarheter kring vem som gör vad. 
Controllerns hjälp i denna arbetsgång blir att bistå i styrning och uppföljning av 
utvecklingsarbetets utförande i företagets olika delprocesser. I produktionsprocessen, som 
överlag är en process som präglas av många beräkningsbara problem, är controllern 
involverad både praktiskt men förförallt analytiskt skriver Lindvall (2009). Där kan 
controllern räkna fram bästa möjliga tillvägagångssätt, tack vare att det går att fastställa 
viktiga orsak-verkan-samband (Lindvall, 2009). 
 
Stora delar av controllerns arbete handlar om att öka förståelsen för ekonomiska sammanhang 
hos medarbetarna menar Olve och Samuelson (2008). Detta leder i sin tur till att de 
ekonomiska konsekvenserna av deras agerande uppmärksammas. Även kommunikation är en 
viktig del i vardagen för controllern. Det är inte tillräckligt att information finns tillgänglig 
om enbart få eller ingen förstår innebörden av informationen. Ett vanligt problem är att det 
ofta tas för givet att mottagaren av styrinformation förstår den. I de flesta fall gäller det inte 
alls, vilket blivit särskilt tydligt när det idag är många fler i företaget som behöver förstå den 
ekonomiska informationen (Olve & Samuelson, 2008). 
 
Enligt Lindvall (2009) vill controllers idag utveckla arbetsprocesser som är standardiserade 
och stabila. Detta eftersom det bland annat leder till en förbättrad effektivitet, men även andra 
relaterade aspekter som risk och kvalitet. Kvalitets- och riskbristen är det som avviker från det 
standardiserade, vilket kan leda till både positiva eller negativa utfall, beroende på hur 
standardiseringen förankras i organisationen. Speciellt riskidentifiering och hantering blir allt 
viktigare i företagets styrning, samtidigt som det hävdas skada det kreativa och utvecklande i 
affärsverksamheten. Till syvende och sist innebär all affärsverksamhet risk, men läggs det ett 
för stort fokus på det, kan det leda till att färre affärer genomförs.  
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Definitionen av risk handlar om oförutsedda och oönskade avvikelser från målsättningen. De 
risker som historiskt sett har hanterats och uppmärksammats är de finansiella riskerna, 
exempelvis valutarisk. Controllerns roll i riskfrågor är fortfarande ganska oväsentlig, det 
mesta hanteras av speciella riskhanterare. Lindvall (2009) menar dock att det finns mycket 
som tyder på att riskfrågor kommer uppmärksammas mer i organisationen och denna 
utveckling kommer leda till att controllern blir mer involverad i ämnet. 
 
Roehl-Anderson och Bragg (2005) menar att controllern har sex distinkta arbetsuppgifter. De 
fyra första är sådana uppgifter som kan tillskrivas vilken avdelningschef som helst i företaget. 
Dessa arbetsuppgifter består av planering, organisering, styrning och mätning. De två sista 
uppgifterna är finansiell analys och process analys och de är mer specialiserade mot 
controllerns uppgifter. Finansiell analys innebär att controllern ansvarar för granskning, 
tolkning och generering av beslutsunderlag, relaterat till företagets finansiella resultat. Detta 
kräver god kommunikationsförmåga, både skriftligt och muntligt eftersom controllerns 
information korrekt och effektivt ska förmedlas till ledningsgruppen (Roehl-Anderson & 
Bragg, 2005). Process analys betyder att controllern ansvarar för att regelbundet granska och 
utvärdera resultatet för varje större process som är inblandad i genomförandet av 
transaktioner, med målet att upprätthålla en strikt finansiell kontroll över processerna och 
samtidigt köra dem på ett kostnadseffektivt sätt. Tidigare uppmärksammade controllern 
endast de första fyra uppgifterna men den senaste utvecklingen av controllerns uppgifter 
kräver att de två sista uppgifterna uppmärksammas för att controllern ska bli framgångsrik i 
sitt arbete (Roehl-Anderson & Bragg, 2005). 
 
Enligt Lindvall (2009) är kostnadskontroll den enklaste och vanligaste formen av ekonomisk 
styrning. För controllern har kostnadskontroll länge varit det dominerande 
uppmärksamhetsområdet, men det har under senare år ändrat karaktär. Kostnadsökningar såg 
tidigare som oundvikligt och styrningens primära uppgift har varit att hålla kostnadsökningen 
inom rimliga gränser. En förklaring till varför dessa kostnadsökningar accepterades utan 
diskussion, är att arbetet under en betydande inflation och under längre tid skapade ett 
mönster. Dessa kostnadsökningar var egentligen inget större problem, då de enkelt kunde 
föras vidare till kund genom prishöjningar (Lindvall, 2009). 
 
Enligt Lindvall (2009) är mycket av det som sker på företag historiskt betingat. Idag är 
situationen annorlunda. Kontinuerliga prishöjningar är svårare att genomföra på grund av den 
hårda globala konkurrensen. Frågan är istället hur en sjunkande prisnivå ska hanteras, detta 
ställer nya krav på kostnadskontroll och controllerns arbete. Controllern bör vara delaktig i ett 
tidigt skede av utvecklingen och utformningen av framtida kostnadsstrukturer, eftersom att 
det sedermera ska resultera i goda kostnadsnivåer. Det är ett område som controllers generellt 
vill arbeta mer med, eftersom att det benämns som strategi, men vilka möjligheter som ges till 
detta varierar mellan företag och personer skriver Lindvall (2009). 
 
Lindvall (2009) menar att en del återkommande dagar eller veckor uppfattas som intensiva 
och stressiga. Dessa intensiva perioder utmärks ofta av att de handlar om särskilda 
rapporteringstider. Det innebär exempelvis att speciella rapporter ska färdigställas för att 
sedan skickas vidare, exempelvis till VD. Ofta sker detta arbete under stark tidspress enligt 
Lindvall (2009).  
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Enligt Blazek (1994) blir ekonomichefen en controller vid den tidpunkt då 
redovisningstjänsterna upphör att bara vara dokumentation av det förflutna. Istället blir 
redovisningstjänsterna en språngbräda för idéer kring hur företaget ska hantera framtida 
händelser. Varje del av beslutsfattande ser på framtiden eftersom det inte går att fatta beslut 
om igår. Prognoser har blivit absolut nödvändigt eftersom siffror för det faktiska resultatet är 
försent. Beslut kan inte baseras på faktiska händelser, de kan endast grundas på förväntade 
resultat. Ledningen tar inga beslut om de senaste fem månaderna utan om de kommande fem 
månaderna (Blazek, 1994). 

3.4.1 Egen analysmodell 
Olve och Samuelson (2008, s.63) visar i en modell hur ekonomichefens uppgifter ställs mot 
den styrorienterade controllerns uppgifter. Vi har inspirerats av denna modell och har 
komponerat en analysmodell där vi ställer ekonomiuppgifterna gentemot de styrorienterade 
uppgifterna. Denna modell kommer att användas vid analyseringen av vår enkät. 

 
Ekonomiuppgifter Styrorienterade uppgifter 

Internkontroll Strategiutveckling 
Redovisning Utbildning 
Rapportering Riskanalys 
Budgetering Finansiell analys 

3.4.1.1	  Ekonomiuppgifter	  
Enligt Olve och Samuelson (2008) ingår redovisning, budgetering och produktkalkylering i 
definitionen av de traditionella ekonomiuppgifterna. Inom ekonomiområdet är dessa processer 
de mest formaliserade och rutinartade. Ekonomisystemet är en central del i controllerns arbete 
med ekonomiuppgifter som bland annat innefattar den interna kontrollen (Olve & Samuelson, 
2008). Vidare skriver Källström (1990) att controllern ansvarar för ekonomiuppgifter såsom 
planering och rapportering. 
 
Internkontroll 
Enligt Landstinget i Uppsala Län (2011) är den interna kontrollen rutiner för kontroll av in- 
och utdata till och från ekonomisystemet. 
 
Redovisning 
Enligt Nationalencyklopedin (2011) är redovisning en metod för att informera om en 
organisations ekonomiska och finansiella förhållanden. Information som hämtas ur 
bokföringen lägger grunden till redovisningen. 
 
Rapportering 
Enligt Metodhandboken (2011) är rapporteringen ett underlag för redovisningen av 
verksamheten till finansiärer. 
 
Budgetering 
Enligt Nationalencyklopedin (2011) är budgetering när en plan skapas över beräknade 
inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år. 
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3.4.1.2	  Styrorienterade	  uppgifter	  
Enligt Olve och Samuelson (2008) ingår det i business controllerns uppgifter att tydliggöra 
strategier och hjälpa till att formulera framtidsorienterade mål och åtgärdsprogram. Utöver 
detta ska controllern utbilda de anställda inom ekonomi. I företaget finns ett fokus på kontroll 
och riskhantering som controllern hanterar. Sedan arbetar controller även med att säkra 
finansiell analys och stödja beslut i affärsenheter (Olve & Samuelson, 2008).  
 
Strategiutveckling 
Enligt Olve och Samuelson (2008) innebär strategi vilken riktning och omfattning i stort 
företagets affärsidé ska ha. 
 
Utbildning 
Enligt Nationalencyklopedin (2011) är utbildning en organiserad undervisning och träning 
som ger kunskaper och kompetens för en viss sysselsättning. 
 
Riskanalys 
Enligt Nationalencyklopedin (2011) är risk en möjlighet att något oönskat ska inträffa och 
riskanalys är när riskkällor studeras från två aspekter, exponering och effekt. 
 
Finansiell analys 
Enligt Nimade (2011) är finansiell analys något som görs för att identifiera mönster, 
möjligheter, svaghet och styrka i verksamheten.  
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4 Empiri 
 

I empirin beskriver vi controller för controller och hur deras situation ser ut på företagen. 
Respondenterna är controllers i företagen. Vi inleder med att beskriva allmänt om företaget 
och controllern för att läsaren ska få en uppfattning om dem. Sedan tar vi upp controllerns 
egenskaper och färdigheter, controllerns roll och controllerns arbetssätt. Avslutningsvis i 

kapitlet har vi en sammanfattning för att läsaren ska kunna få en bättre överblick av 
resultatet i empirin. 

 

4.1 Controller 1 (C1) 
Den första controllern som vi intervjuade arbetar på ett privat företag i Halmstad kommun och 
de har 260 anställda. Företaget har även tillverkning på tre andra orter i Sverige och de har en 
controller placerad på varje ort. C1 har totalt 4,5 års erfarenhet av controllerjobb på andra 
företag. Under C1 arbetar en controllerassistent som hjälper C1 med det dagliga arbetet. 
Organisationsstrukturen på företaget är uppbyggd som en funktionsorganisation, som innebär 
att VD är högst upp i organisationsschemat och de andra enheterna ligger placerade på samma 
nivå under VD. I företaget där C1 arbetar, ligger finansavdelningen placerad mellan VD och 
de andra enheterna. 

4.1.1 Controllerns egenskaper och färdigheter 
C1 har en fyraårig universitetsutbildning inom internationell ekonomi med inriktning mot 
tyska. C1 läste tre år i Lund och ett år utomlands i Wien, Österrike. C1 anser sig ha 
egenskaperna enkel, lyhörd och anpassningsbar. Med att vara enkel menar C1 att C1 ska tala 
samma språk som dem i produktionen för att dem ska förstå vad C1 säger. Att vara lyhörd 
anser C1 vara en betydelsefull egenskap eftersom C1 måste kunna lyssna och vara mottaglig 
för vad andra har att säga. Anpassningsbarhet är även detta viktigt eftersom att C1 måste 
kunna samarbeta med de anställda i företaget. Företaget hade en speciellt önskvärd färdighet 
vid anställningen av C1, de ville ha en person med god analytisk förmåga vilket C1 anser sig 
ha. Detta tycker både företaget och C1 är viktigt eftersom en controller måste vilja gå in på 
djupet och inte bara skrapa på ytan. Dessutom ska controllern kunna förändra och förbättra 
processer i företagets dagliga arbete för att de ska bli mer effektiva enligt C1. 

4.1.2 Controllerns roll 
C1 anser sig ha en stark ställning på företaget i och med sitt medverkande i ledningsgruppen. 
C1 säger sig ha ett stort inflytande och kan påverka besluten som tas i företaget, men har 
dessutom en god relation till de andra i ledningsgruppen. C1 nämner att företaget tidigare 
hade en controller som ansvarade för alla orter. Sedan skedde en förändring och företaget 
tillsatte istället en controller för varje ort, detta genomfördes för att controllern skulle komma 
närmare verksamheten och bättre förstå den berättar C1. C1 nämnde även att C1 vill arbeta 
närmare den operativa delen för att på detta sätt kunna förstå den bättre samtidigt som C1 kan 
komma med förslag på hur företaget ska bli mer effektivt. Detta hinner C1 inte riktigt med 
eftersom att det läggs för mycket tid på exempelvis budgetering. 
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4.1.3 Controllerns arbetssätt 
C1 anser att arbetet som controller överlag är väldigt självständigt men det finns en del 
rapporttidpunkter som måste hållas, annars är det väldigt fritt. C1s arbete förändras ständigt 
då anställda på företaget efterfrågar fler och olika saker. Sedan C1 anställdes sommaren 2010 
har arbetsbördan ökat en aning i och med medverkandet i ledningsgruppen och C1s ökade 
arbete med företagets strategi. C1 rapporterar inom redovisning till finansdirektören för 
Norden som befinner sig på ett kontor i Göteborg. Vid bokslut sker speciell 
lönsamhetsrapportering till Tyskland, som visas i resultat för hela Europa. C1 arbetar väldigt 
mycket med historiska siffror. C1 uppskattar fördelningen till 90 % historiska- och 10 % 
framtidsorienterade siffror, detta eftersom väldigt mycket tid läggs på budgetering som 
baseras på historiska siffror.  
 
C1 rangordnade tidsåtgången på sina arbetsuppgifter enligt följande: 

 
                (Figur 1: Diagram från enkätundersökning av controller 1) 
Resultatet för C1 visar att ekonomiuppgifterna (internkontroll, redovisning, rapportering och 
budgetering) uppgavs ta 52 % och de styrorienterade uppgifterna (strategiutveckling, 
utbildning, riskanalys och finansiell analys) uppgavs ta 48 % av tiden. 
 

4.2 Controller 2 (C2) 
Den andra controllern som vi intervjuade arbetar på ett privat företag i Halmstad kommun. De 
har 320 anställda, varav 30 är inhyrda från ett bemanningsföretag. I företaget finns det en 
controller, men det huserar andra controllers inom samma koncern. Under C2 finns det en 
controllerassistent som avlastar C2 i C2s olika arbetsuppgifter. Det finns en 
redovisningsansvarig under C2 som endast sköter internredovisning. Dessutom finns det en 
ekonom vars arbete är att räkna vilket resultat företaget gör på sina investeringar i maskiner. 
Utöver dessa finns det ytterligare fyra personer som arbetar med fakturering och 
leverantörsreskontra. Organisationsstrukturen på företaget är i förändring, de går från en 
funktionell struktur med specifika avdelningar för varje område till att idag utveckla en 
matrisorganisation med fyra olika affärsenheter. C2 berättar att anledningen till 
förändringarna är att de olika affärsenheterna behöver olika typer av styrning, dessutom blir 
det tydligare fördelning av resurser. 
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4.2.1 Controllerns egenskaper och färdigheter 
C2 har en civilekonomexamen och läste i Stockholm. C2 bedömer magkänslan som sin 
viktigaste färdighet och menar på att det handlar om att ha en lång erfarenhet av diverse olika 
kalkyler för att skapa känslan för vad som är rimligt och inte rimligt, det vill säga den 
analytiska förmågan. En controller bör även kunna se det affärsmässiga i olika projekt, inte 
vara någon strikt redovisningsekonom menar C2. Vid anställningen av C2 sökte företaget en 
person med mycket god analytisk förmåga som dessutom skulle ha en rejäl erfarenhetsbank 
att luta sig mot. C2 säger att det är vissa företag prioriterar unga nyexaminerade fast i deras 
fall var det tvärtom, rutinen som låg till grund för deras val av ny controller.  

4.2.2 Controllerns roll	  
C2 berättar att controllerrollen på deras företag består av två delar. Den första delen är den 
traditionella ekonomichefsrollen som arbetar med rapportering, ekonomistyrning, 
internkontroll, legala bitar och koncernrapportering. Den andra delen är vad C2 kallar för 
”controlling” (C2, personlig kommunikation, 28 februari, 2011), som för det mesta innebär 
projektledning och olika typer av förbättringsprojekt. ”Controllingen” (ibid.) innebär också 
att arbeta med intern uppföljning, ta fram beslutsunderlag och att vara en resurs i 
projektgrupper. Precis som att vissa företag har en särskild person för kvalitetssäkring eller 
inköp, har företaget där C2 figurerar ett ekonomiskt perspektiv som C2 arbetar med. C2 
tycker sig ha en stark ställning på företaget i och med sitt medverkande i ledningsgruppen och 
tycker att sina synpunkter tas på allvar om resten i gruppen. Eftersom att ekonomin är viktig, 
är C2s roll betydande. De ekonomiska konsekvenserna av något som görs kan bli både 
positiva men givetvis negativa också, det blir därför naturligt att det läggs stor vikt vid dem 
frågorna. När det gäller strategiska beslut har C2 inte varit med och planerat någon sådan 
ännu, men har däremot varit med och exekverat planen som innebar en omstrukturering från 
en funktionell struktur till olika affärsenheter. 

4.2.3 Controllerns arbetssätt 
C2 tycker att arbetet inom ekonomichefsdelen är väldigt enformig och styrd i sin karaktär 
medan controllerbiten är mer självständig i form av projekt. C2 tillägger också att det speglar 
dem två olika bitarna väldigt bra. Arbetsbelastningen har inte förändrats sedan C2 anställdes i 
oktober 2010, men behovet av en controller har funnits tidigare och därför kommer de att ta in 
en person till som kommer att arbeta med analysering och kalkylering. Vid rapportering 
vänder sig C2 överlag till sin VD lokalt, men vissa projekt rapporteras direkt till koncernen. 
C2 arbetar jämnt fördelat med historiska siffror och framtidsorienterade, de historiska 
siffrorna kommer till användning vid kalkylering inom controllerarbetet såväl som vid 
redovisningen inom ekonomiarbetet. De framtidsorienterade används främst vid 
prognostisering.  
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C2 rangordnade tidsåtgången på sina arbetsuppgifter enligt följande: 

 
                (Figur 2: Diagram från enkätundersökning av controller 2) 
Resultatet för C2 visar att ekonomiuppgifterna uppgavs ta 58 % och de styrorienterade 
uppgifterna uppgavs ta 42 % av tiden. 
 

4.3 Controller 3 (C3) 
Den tredje controllern som vi intervjuade arbetar på ett privat företag i Halmstad kommun. De 
har 120 anställda, varav 40 tjänstemän, 30 inhyrda från bemanningsföretag i Halmstad samt 
att 50 stycken arbetar i produktionen. Under C3 arbetar en person som fokuserar på den 
löpande bokföringen, men personen hanterar även kund- och leverantörsreskontra. Det arbetar 
även en ekonom med inriktning på produktionen som räknar på företagets investeringar i 
produktionen samt har hand om lager och lagervärderingar. Utöver dessa finns det en 
receptionist som sköter faktureringen och en IT-tekniker. Organisationsstrukturen på företaget 
är utformad som en funktionsorganisation där controllern sitter strax under VD, men är 
avskild från de andra enheterna. 

4.3.1 Controllerns egenskaper och färdigheter 
C3 har en treårig gymnasieutbildning inom ekonomi. C3 har även läst en speciallinje, 
ekonomiskspecial med inriktning mot revision motsvarande 30 högskolepoäng. Dessutom har 
C3 läst en del andra högskolekurser för att hänga med i utvecklingen. C3 anser sig ha 
egenskaperna och färdigheterna analytisk förmåga, erfarenhet, noggrannhet och kunna se 
förbättringspotential i olika processer. C3 säger sig även ha en god förmåga att kunna 
överblicka, inte ”stirra upp sig” (C3, personlig kommunikation, 1 mars, 2011) för små 
avvikelser och intresse för verksamheten. Företaget hade en del önskvärda egenskaper och 
färdigheter vid anställandet av C3 där företaget sökte en ansvarsfull person, noggrann person 
som dessutom hade ekonomisk förståelse, ekonomiska kunskaper, koll på läget och ordning 
och reda. 
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4.3.2 Controllerns roll 
C3 anser sig ha en stark ställning på företaget eftersom C3 sitter med i ledningsgruppen där 
många beslut tas. C3 anser att det ligger ett övergripande ansvar på controllern att se till att 
resurserna används på det mest kostnadseffektiva sättet. Dessutom ska C3 hela tiden förbättra 
och förändra rutiner för att helt enkelt säkerställa en god ekonomi. C3 menar att controllern 
ska vara väldigt delaktig ute i verksamheten och även förankra det ekonomiska tänkandet i 
organisationen. Controllern ska på ett lättförståeligt sätt få hela organisationen att se vad 
siffrorna betyder för organisationen. Tanken är att C3 ska ha en tät kontakt med dem ute i 
produktionen, men det har inte blivit på detta sätt på grund av tidsbrist. C3 ska även vara 
mycket utåtriktad där C3 ska ut och prata med de anställda och förankra det ekonomiska 
tänkandet i verksamheten. C3 säger att controllertjänsten även innebär att kontrollera, 
analysera historiska siffror, men framförallt analysera företagets likviditet. Arbetet innebär 
därför mycket analysarbete och räknande på investeringar. 

4.3.3 Controllerns arbetssätt 
C3 anser att C3s arbetsdag både är styrd och självständig. C3 har vissa styrda rutiner när det 
gäller externkontakt med banker och försäkringsbolag, har koll på trender och likviditet. I 
övriga delar är arbetet självständigt, speciellt arbetet mot en effektivare verksamhet. C3 
tillträdde som controller december 2010 och då var det ingen som hade haft C3s position 
sedan mars 2010, därför har C3 mest arbetat med att ta ifatt det som missats och försökt 
skaffa sig en överblick hur det ser ut i organisationen. Framåt kommer C3 att börja arbeta mer 
med framtid och strategi. C3 rapporterar till sin VD lokalt på företaget. C3 arbetar ungefär 
lika mycket med historiska- som framtidsorienterade siffror. Hittills har C3 haft mycket 
ekonomiarbete, eftersom C3 säger att den biten måste bibehållas. Det går inte bara att fastna i 
det historiska, utan C3 betonar vikten av att också ha verksamheten i åtanke. 
 
C3 rangordnade tidsåtgången på sina arbetsuppgifter enligt följande: 

 
                (Figur 3: Diagram från enkätundersökning av controller 3) 
Resultatet för C3 visar att ekonomiuppgifterna uppgavs ta 62 % och de styrorienterade 
uppgifterna uppgavs ta 38 % av tiden. 
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4.4 Controller 4 (C4) 
Den fjärde controllern som vi intervjuade arbetar på ett privat företag i Halmstad kommun. 
De har 130 anställda, varav 50 är tjänstemän och 80 som arbetar i produktionen. På företaget 
finns det en IT-chef som också är inriktad på styrning, men i produktionen där IT-chefen 
arbetar med analysering och kalkylering av företagets investeringar. Under C4 arbetar en 
ekonomiassistent med fokus på kund- och leverantörsreskontra, moms och det interna 
anläggningsregistret. Sedan finns det en personaladministratör som givetvis har hand om 
löner men som också hjälper till med den löpande bokföringen. Till sist finns det en person 
som arbetar uteslutande med fakturamatchning. Organisationsstrukturen på företaget är 
uppbyggd som en funktionsorganisation där företaget ingår i en större koncern. Detta innebär 
att det finns en central operativ chef, en central inköpschef, en central ekonomichef etcetera, 
vilket påminner om en matrisorganisation. 

4.4.1 Controllerns egenskaper och färdigheter 
C4 har studerat en treårig ekonomisklinje med inriktning mot redovisning och beskattning. C4 
säger att de viktigaste egenskaperna som C4 besitter är ansvarsfullhet, ärlighet, noggrannhet 
& lojalitet. C4 anställdes som ekonomiassistent för cirka 25 år sedan och när 
controllertjänsten blev ledig fanns C4 lättillgänglig inom organisationen. Eftersom att C4 har 
fått lära sig allt från grunden och redan var inne i företaget, har C4 endast kompletterat med 
ett par kortare utbildningar.  

4.4.2 Controllerns roll 
C4 beskriver sin roll på företaget som mest ekonomiinriktad och i vardagen ingår allt som har 
att göra med redovisning, rapportering till myndigheter och bokslut. C4 tycker sig ha en stark 
ställning i företaget eftersom C4 är med i ledningsgruppen där alla övergripande och 
strategiska beslut fattas. Som ekonomiskt inriktad blir C4 delaktig i alla beslut eftersom att 
det oftast finns en ekonomisk påverkan. Sedan C4 tog vid som controller har de genomfört en 
stor strategisk förändring i och med en implementation av ett nytt affärssystem som 
verkställdes under 2006. Denna förändring innebar att C4 i allra högsta grad var en viktig 
aktör, då C4 på sin ekonomipost var med och utformade rutinerna kring de ekonomiska 
delarna såsom redovisning och lagerhantering. 

4.4.3 Controllerns arbetssätt 
C4 tycker att arbetet både är självständigt och styrt. En ekonomiavdelning har regler och 
förordningar som ska följas, inom till exempel redovisning kan du inte göra som du vill, utan 
måste följa speciella rekommendationer och rutiner. Sedan anser C4 är själva upplägget av 
arbetsdagarna är mycket självständigt och där finns ingen påverkan från annat håll. Fokus har 
sedan C4 anställdes flyttats från ett företag med intresse för resultaträkningen, till ett företag 
med fokus på balansräkningen. C4 berättar att detta skedde naturligt efter att de blev uppköpta 
av en större koncern, men trots att deras fokus förändrats är arbetsmängden den samma som 
den var när C4 anställdes. C4 har spridit ut de klassiska arbetsuppgifterna som redovisning 
och budgetering lite mer på sina kolleger och lägger sitt stora fokus på rapportering. 
Rapporteringen sker dels till företagets VD lokalt, och dels till koncernens ekonomichef. 
Eftersom att koncernen finns utomlands behöver de inte göra en officiell koncernredovisning i 
Sverige och därför sker stora delar av rapporteringen direkt till koncernen. C4 arbetar med 
både historiska och framtidsorienterade siffror, fast inom ekonomidelen är det överlag lite mer 
med historiska siffror. C4 uppskattar fördelningen till 70 % historiska- och 30 % 
framtidsorienterade siffror.  
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C4 rangordnade tidsåtgången på sina arbetsuppgifter enligt följande: 

 
                (Figur 4: Diagram från enkätundersökning av controller 4) 
Resultatet för C4 visar att ekonomiuppgifterna uppgavs ta 79 % och de styrorienterade 
uppgifterna uppgavs ta 21 % av tiden. 
 

4.5 Controller 5 (C5) 
Den femte controllern som vi intervjuade arbetar på ett privat företag i Halmstad kommun. De 
är idag cirka 370 anställda i Halmstad, men finns också i Anderslöv och Västerås. Inom 
företaget är C5 ensam controller inom ekonomiområdet. Under C5 arbetar två assistenter, den 
ena arbetar med löpande redovisning och den andra arbetar med kundreskontra, 
leverantörsreskontra och med att minska kapitalbindningen. Organisationsstrukturen på 
företaget är utformad som en funktionsorganisation, där avdelningen Finance-IT är en egen 
självbestämmande stödfunktion. 

4.5.1 Controllerns egenskaper och färdigheter 
C5 har en fyraårig civilekonomutbildning och läste i Växjö. C5 anser sig ha egenskaperna och 
färdigheterna analytisk förmåga, noggrann, lyhörd, uppfinningsrik, klurighet, finurlighet och 
erfarenhet. Företaget hade en del önskvärda egenskaper och färdigheter vid anställandet av 
C5, de sökte en person med rätt utbildning, analytisk förmåga, noggrannhet, vilja att 
informera, utbilda personalen, gå ut och prata med personalen och ledaregenskaper. 

4.5.2 Controllerns roll 
C5 anser sig inte ha en stark ställning på företaget som controller, eftersom att C5 inte sitter 
med i ledningsgruppen på företaget. C5 arbetar med att analysera resultat och gör prognoser 
över året. C5 arbetar även med redovisning, både internt och externt. Dessutom sköter C5 
rapportering mot olika intresseorganisationer och myndigheter. Företaget genomförde en 
strategisk förändring då de lade ner två stora enheter i Hässleholm och Oskarström, detta som 
en effekt, men även en nytta av finanskrisen. 
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4.5.3 Controllerns arbetssätt 
C5 anser att arbetet både är styrt och självständigt eftersom målen är fastställda. C5 nämner 
att 70-80 % av arbetet är styrt, exempelvis med arbetet vid olika rapporteringstidpunkter. Hur 
företagets mål ska uppnås är upp till C5, där har C5 fria tyglar bortsett från rapporteringen. C5 
rapporterar till divisionen och hela företaget. Sedan görs även en konsolidering för divisionen 
som rapporteras till koncernen. C5 sköter även rapporteringen till myndigheterna. C5 säger att 
fokus ligger i att blicka framåt, alltså på prognoser. C5 förbättrar sina rutiner i att träffa de 
anställda i produktionen för att kolla hur de ligger till kostnadsmässigt eftersom det är viktigt 
för att hålla kostnaderna nere. C5 arbetar mestadels med historiska siffror. Procentuellt 
fördelat arbetar C5 med 70 % historiska- och 30 % framtidsorienterade siffror. 
 
C5 rangordnade tidsåtgången på sina arbetsuppgifter enligt följande: 

 
                (Figur 5: Diagram från enkätundersökning av controller 5) 
Resultatet för C5 visar att ekonomiuppgifterna uppgavs ta 60 % och de styrorienterade 
uppgifterna uppgavs ta 40 % av tiden. 
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5 Analys 
 

I detta kapitel analyserar vi vårt material från empirin där vi även knyter samman den 
teoretiska referensramen med vår empiriska studie. Här analyseras controllerns egenskaper 

och färdigheter, roll och arbetssätt. Avslutningsvis summerar vi kapitlet i en sammanfattning. 
 

5.1 Egenskaper och färdigheter 
C2, C3 och C5 nämner analytisk förmåga som en av de två viktigaste färdigheterna som de 
har. C1, C2 och C5 talar om att deras arbetsgivare prioriterade analytisk förmåga vid 
tillsättande av en controller. Enligt Olve och Samuelson (2008) är analytisk förmåga en viktig 
färdighet hos controllern, för att förstå den ekonomiska förbättringspotentialen inom olika 
områden i företaget. Källström (1990) skriver att controllern som analytisk bör kunna tala om 
vad som har hänt, varför det har hänt och strukturera informationen på ett sätt som gör den lätt 
att förstå och använda. Roehl-Anderson och Bragg (2005) anser även dem att analytisk 
förmåga är en betydelsefull färdighet eftersom controllern bör vara tillräckligt bekväm med 
finansiell information för att lätt kunna förstå meningen av olika nyckeltal och trender och 
vad de betyder för företaget (Roehl-Anderson & Bragg, 2005). Respondenterna säger att 
analytisk förmåga, ansvarstagande och lojalitet är de egenskaper och färdigheter som anses 
vara viktigast. Dessa förekommer såväl som personlig egenskap som något företagen söker 
efter vid rekrytering av en controller. 
 
Både C3 och C4 framhåller ansvarstagande som en egenskap som de värdesätter högt, båda 
respondenterna nämner även att detta är en egenskap som deras arbetsgivare sökte efter vid 
deras rekrytering. Enligt Lindvall (2009) är dessa egenskaper det viktigaste i controllers 
yrkesidentitet. Lojaliteten finns i att controllern ska ställa upp, finnas tillgänglig på företaget 
samt vara beredd att omprioritera bland arbetsuppgifter. Controllern ska också ta ansvar för 
helheten och se sig som en representant för ett större organisatoriskt perspektiv menar 
Lindvall (2009). Roehl-Anderson och Bragg (2005) anser att controllern bör driva 
ekonomiavdelningen som om det vore en resultatenhet, då får controller visa prov på lojalitet 
genom att rikta uppmärksamheten mot den mest brådskande uppgiften (Roehl-Anderson & 
Bragg, 2005). Majoriteten av respondenterna nämner att ansvarstagande och lojalitet är 
egenskaper som respondenterna har och det är en egenskap som företagen söker efter vid 
anställning av en controller. 
 
C1 och framförallt C5 räknar upp flera egenskaper inom kommunikation och tar upp den som 
en av de främsta egenskaperna de har. C5 framhåller även kommunikation som en egenskap 
som deras företag främjade vid valet av controller. Olve och Samuelson (2008) skriver att 
kommunikationsförmåga är viktig egenskap hos controllern, eftersom företagens situation har 
förändrats inom IT och organisation. Därför är formuleringsförmåga är en betydelsefull 
egenskap som innebär att controllern kan anpassa budskapet efter mottagarens förutsättningar 
(Olve & Samuelson, 2008). När controllern sammanställer information och sedan ska 
förmedla den vidare till ledningen, bör controllern förbättra sin kommunikationsförmåga. 
Detta för att bättre kunna förmedla den finansiella informationen till ledningen (Cytron, 2002; 
Roehl-Anderson & Bragg, 2005).  
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Enligt Källström (1990) bör controllern kunna plocka ut vilken information som är relevant 
och sedan uttrycka detta på ett korrekt sätt, för att mottagaren ska kunna ta åt sig av 
information. Ett par av våra respondenter betonar kommunikationsförmåga som en ledande 
egenskap hos dem. Det är dock bara ett företag som framhåller kommunikationsförmåga vid 
anställning av en controller. 
 
Ingen av våra respondenter sätter fackkunskaper som den viktigaste färdigheten, men C2 och 
C3 berättar att denna färdighet var ytterst angelägen när deras företag utsåg en controller. 
Källström (1990) skriver att beslutfattare på företag ska kunna vända sig till controllern för att 
få reda på hur räntabilitet, likviditet, förädlingsvärde med mera påverkar varandra och 
helheten. Controllern ska vara företagets främsta expert inom ekonomi och bör därför stödja 
ledningen med kvalificerade värderingar kring den ekonomiska informationen i företaget 
menar Källström (1990). Enligt Roehl-Anderson och Bragg (2005) behövs rätt utbildning för 
att skapa korrekta finansiella uttalanden. Detta är speciellt viktigt i publika företag eftersom 
controllern bör ha betydande kunskap om redovisningsregler och förordningar. Som ovan 
nämnt är det ingen av våra respondenter som pekar på fackkunskaper som en värdefull 
färdighet, däremot är det en färdighet som alla respondenter har med tanke på deras 
utbildning inom ekonomi. Det är dock flera av respondenterna som berättar att kompetens 
inom området var något som var önskvärt vid anställning av en controller. 
 
Att vara kreativ och innovativ är egenskaper som både C1 och C5 talar om att de har och som 
de rankar som en av de två mest viktiga. Att vara kreativ och innovativ var dock endast 
önskvärda egenskaper hos en controller på företaget där C1 arbetar. Källström (1990) skriver 
att det är viktigt för en controller att vara kreativ och innovativ, det innebär att controllern bör 
tänka ut och genomföra nya saker. Det är även betydelsefullt att controllern lyckas dela med 
sig av sin kreativitet och innovation i organisationen för att få samtliga delar av 
organisationen att bidra med kunskaper. Att vara kreativ och innovativ belyser bara ett par av 
respondenterna som en central egenskap hos dem. Bland dem efterfrågade egenskaperna är 
det endast ett företag som nämnt kreativitet vid valet av controller. 
 

5.2 Roll 
C4 beskriver sin roll som mest inriktad på ekonomiuppgifter, där C4 exemplifierar med 
redovisning och bokslut. C2 berättar att C2s controllerroll består av två delar, den första är 
uppgifter som tillhör den traditionella ekonomichefen, såsom rapportering och internkontroll. 
Den andra är vad C2 kallar ”controlling” (C2, personlig kommunikation, 28 februari, 2011) 
som innehåller projektledning och analysering. C5 arbetar däremot mestadels med 
styrorienterade uppgifter som analysering och prognostisering, övriga traditionella 
ekonomiuppgifter ägnar C5 mindre tid åt och försöker tilldela sina kollegor dessa i den mån 
det går. Källström (1990) skriver att denna rolluppdelning är vanlig framförallt i mindre 
företag. Risken är dock att controllerarbetet kan hamna i skymundan för ekonomiarbetet. Att 
även ekonomichefen kallas för controller är inte fel, men kan vara förvirrande enligt Olve och 
Samuelson (2008). Däremot anser Blazek (1994) att det även är en fördel att controllern 
arbetar med traditionella ekonomiuppgifter eftersom controllern i grunden har en 
redovisningsutbildning.  
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Olve och Samuelson (2008) skriver att den gamla bilden av controllern som endast hade 
kännedom om de data som förts in i företagets bokföring är på väg att försvinna och att fokus 
kommer att flyttas mot en mer styrorienterad controller. En viktig roll är den styrorienterade, 
där controllern presenterar ekonomiska konsekvenser av de anställdas agerande och lägger 
fram instruktioner till den operativa delen av verksamheten (Olve & Samuelson, 2008; 
Blazek, 1994; Lindvall, 2009). Majoriteten av våra respondenter poängterar vikten av att 
befinna sig nära den operativa delen av verksamheten för att förankra det ekonomiska 
tänkandet och för att förstå verksamheten. På detta sätt får den operativa delen av 
verksamheten förståelse för hur deras agerande påverkar företaget rent ekonomiskt. 
Majoriteten av våra respondenter säger även att de arbetar med ekonomiuppgifter exempelvis 
i form av redovisning, rapportering, internkontroll och budgetering. Våra respondenter 
nämner som sagt att deras controllerroll innebär en del arbete med ekonomiuppgifter men att 
de samtidigt försöker arbeta mycket med att förankra det ekonomiska tänkandet i 
organisationen genom ett mer styrorienterat arbete. 
 
C1, C2, C3 och C4 anser sig ha en stark ställning på företaget där deras inflytande är stort. 
Detta eftersom de sitter med i ledningsgruppen, där de bidrar med det ekonomiska 
perspektivet i olika beslutssituationer. C5 som inte sitter med i ledningsgruppen säger att C5 
inte påverkar företagets situation på någon nämnvärt sätt. Teorierna går mot varandra på detta 
område. Både Blazek (1994) och Pipkin (1989) skriver att controllern inte har en stark 
ställning på företaget eftersom controllern inte sitter med i ledningsgruppen och lägger fram 
beslutsförslag istället för att vara involverad i besluten som tas. Cytron (2002) menar dock att 
controllern i själva verket har en plats i ledningsgruppen. Controllern är alltså i allra högsta 
grad en viktig person som deltar i den strategiska ledningen av företaget och får företaget att 
fatta bättre beslut för att sedan kunna uppnå företagets mål (Cytron, 2002). Som tidigare 
nämnt är fyra av våra fem respondenter med i ledningsgruppen på respektive företag där de 
påpekar att deras röst blir hörd. Detta beror på att det ekonomiska perspektivet är viktigt i 
olika projekt vilket C2 och C4 båda tar upp. 
  
C4 berättar om att C4 var delaktig i den senast genomförda strategiförändringen då företaget 
implementerade ett nytt affärssystem. C5 säger att de också genomfört en strategisk 
förändring när de stängde ner två stora fabriker, men att C5 personligen inte var delaktig i 
detta. C2 nämner att det var en strategisk förändring inplanerad i form av en omstrukturering 
inom organisationen när C2 tillsattes som controller. C2 var inte delaktig i planeringen, men 
däremot deltog C2 i exekveringen av denna förändring. Detta är en viktig del av controllerns 
roll eftersom controllern bör ge förslag på förbättringar, anpassa processer och effektivisera 
processer (Olve & Samuelson, 2008; Blazek, 1994; Shultis, 1996). De flesta av 
respondenterna nämner att de varit delaktiga i strategiska förändringar och förbättringar av 
processer. Detta för att dels göra hela organisationen mer effektiv och dels för att effektivisera 
processer inom verksamheten. 
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5.3 Arbetssätt 
C5 uppskattar cirka 70-80 % av sitt arbete som styrt och berättar att rapportering tar upp en 
stor del av tiden. C1 säger raka motsatsen att arbetet som controller är väldigt självständigt, 
men även att den del som är styrd, är precis som för C5 rapporteringen. Enligt Lindvall (2009) 
kan vissa arbetsuppgifter inte väljas bort på grund av olika skäl, detta eftersom att vissa 
arbetsuppgifter måste göras vid en viss tidpunkt. Situationen är sådan för controllers att 
ungefär hälften av arbetsuppgifterna bestäms av andra förhållanden än sådana som de själva 
kan påverka. Lindvall (2009) skriver att en vanlig fråga kring controllern är hur denna kan 
uppfatta att det finns problem i kunskapen om verksamheten i verksamheten, utan att 
controllern själv anser sig vara direkt berörd av detta. En generell uppfattning kring 
controllern är att denna vanligtvis arbetar isolerat och självständigt från övrig verksamhet, 
p.g.a. personlighet eller organisationen, och därför kan ha svårt att förstå den.  
 
Lindvall (2009) skriver även att controllerns arbetsdagar präglas av etablerade vanor och 
rutiner, därför har controllerns arbetsdagar en generell struktur som i de allra flesta fallen är 
likartad över tiden. Avvikelserna från en vanlig arbetsdag är få vilket betyder att controllern 
har stabila arbetsrutiner (Lindvall, 2009). Alla respondenter berättar att arbetet är både 
självständig och styrt. De flesta påpekar att ekonomiuppgifterna är mer styrda, där det är 
redovisningsregler och tidsgränser för rapporter som ska följas. Till skillnad från de styrda 
ekonomiuppgifterna är de styrorienterade uppgifterna mer självständiga, där majoriteten av 
respondenterna arbetar med att effektivisera verksamheten och mot verksamhetens 
målsättning. 
 
C1 berättar att arbetsbelastningen har ökat en aning i och med sitt medverkande i 
ledningsgruppen. Trots sitt medverkande i ledningsgruppen har arbetsbelastning däremot inte 
ökat något för varken C2 eller C4. C1, C3 och C4s fokus ligger på strategi och framtiden, 
dessa respondenter påpekar att det hela tiden finns med i det dagliga arbetstänkandet. C5 
berättar att C5s fokus också ligger på framtiden, fast mer åt prognostisering. Enligt Lindvall 
(2009) har arbetssätten i olika företag på senare år blivit bristfällig, detta beror bland annat på 
att det har varit alldeles för mycket uppmärksamhet på slutresultatet, den viktiga 
målstyrningsfilosofin har helt hamnat i skymundan menar Lindvall (2009). Olve och 
Samuelson (2008) menar att controllern oftast arbetar under tidspress och tidsbegränsningar 
eftersom det finns rapporteringstidpunkter som måste hållas. Detta innebär att det viktiga 
analysarbetet riskerar att förbises. Controllerns uppgift, att bidra till bättre beslutsfattande 
genom grundläggande analyser, uppfattas ofta som grunduppgiften i controllerns arbete (Olve 
& Samuelson, 2008). 
 
Enligt Lindvall (2009) tar ett utvecklingsarbete betydande tid att genomföra för en 
organisation. Controllerns hjälp i denna arbetsgång blir att bistå i styrning och uppföljning av 
utvecklingsarbetets utförande i företagets olika delprocesser. I produktionsprocessen, som 
överlag är en process som präglas av många beräkningsbara problem, är controllern 
involverad både praktiskt men förförallt analytiskt skriver Lindvall (2009). Enligt Lindvall 
(2009) och Olve och Samuelson (2008) vill controllers idag utveckla arbetsprocesser som är 
standardiserade och stabila. Detta eftersom det bland annat leder till en förbättrad effektivitet, 
men även andra relaterade aspekter som till exempel risk.  
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Till syvende och sist innebär all affärsverksamhet risk, men läggs det ett för stort fokus på det, 
kan det leda till att färre affärer genomförs. Controllerns roll i riskfrågor är fortfarande ganska 
oväsentlig, det mesta hanteras av speciella riskhanterare. Det finns dock mycket som tyder på 
att riskfrågor kommer att uppmärksammas mer i organisationen och denna utveckling leder 
till att controllern blir mer involverad i ämnet menar Lindvall (2009).  
 
Roehl-Anderson och Bragg (2005) menar att controllern har två arbetsuppgifter som är 
specialiserade mot controllerns uppgifter och de uppgifterna är finansiell analys och process 
analys. Dessa uppgifter ska uppmärksammas av controllern för att controllern ska bli 
framgångsrik i sitt arbete menar Roehl-Anderson & Bragg (2005). Majoriteten av 
respondenterna säger att fokus ligger på strategi och prognostisering och att fokus ligger där 
är naturligt, eftersom att majoriteten av respondenterna ingår i ledningsgruppen. Arbetsbördan 
har dock inte ökat något särskilt för de flesta respondenterna trots deltagandet i 
ledningsgruppen, utan förblir den samma tack vare att de fördelar vidare andra arbetsuppgifter 
till sina kollager som arbetar under dem. 
 
C5 använder sig mycket av rapportering för att kolla hur de ligger till kostnadsmässigt, denna 
kontroll är viktig för att hålla kostnaderna nere. C1 berättar att det sker speciell rapportering 
kring lönsamhet vid bokslut. Lindvall (2009) skriver att kostnadskontroll länge varit det 
dominerande uppmärksamhetsområdet, men att det under senare år ändrat karaktär. Idag är 
situationen annorlunda. Kontinuerliga prishöjningar är svårare att genomföra på grund av den 
hårda globala konkurrensen. Controllern bör vara delaktig i ett tidigt skede av utvecklingen 
och utformningen av framtida kostnadsstrukturer, eftersom att de sedermera ska resultera i 
goda kostnadsnivåer. Oftast sker detta arbete under stark tidspress enligt Lindvall (2009). 
Tidspressen är inget som våra respondenter poängterar utan de menar bara att arbetet blir mer 
styrt på grund av att rapporteringen görs vid vissa förutbestämda tillfällen. Våra respondenter 
säger att de lägger en del tid på rapportering, vilket de även nämner är en uppgift som är 
väldigt styrd eftersom de måste göras vid vissa förutbestämda tidpunkter. Respondenterna 
rapporterar i allmänhet till VD, myndigheter och koncernens ekonomichef. 
 
C2 nämner att de framtidsorienterade siffrorna är användbara vid prognostisering. C3 säger 
att det är viktigt att inte fastna i det historiska eftersom controllern bör tänka på verksamheten 
också. Blazek (1994) menar att ekonomichefen blir en controller vid den tidpunkt då 
redovisningstjänsterna upphör att bara vara dokumentation av det förflutna, alltså bör 
controllern arbeta mer med framtidsorienterade siffror. Varje del av beslutsfattande ser på 
framtiden eftersom controllern inte kan fatta beslut om igår. Prognoser har enligt Blazek 
(1994) blivit absolut nödvändigt eftersom siffror för det faktiska resultatet är försent vilket 
framförallt C2 och C3 betonar. Beslut kan inte baseras på faktiska händelser, de kan endast 
grundas på förväntade resultat. Ledningen tar inga beslut om de senaste fem månaderna utan 
om de kommande fem månaderna (Blazek, 1994). Lindvall (2009) menar dock att mycket av 
det som sker på företaget är historiskt betingat vilket passar in på majoriteten av 
respondenternas arbete. Tre av våra respondenter arbetar mestadels med historiska siffror 
medan resterande två arbetar lika mycket med både historiska- och framtidsorienterade 
siffror. Anledningen till att de arbetar mer med historiska siffror är för att de lägger en del 
fokus på ekonomiuppgifter som budgetering och redovisning. 
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   (Figur 6: Sammanfattning controller 1 – controller 5) 
Bilden ovan visar en sammanfattning över respondenternas svar i enkäten. Det sammanfattade 
resultatet för våra fem respondenter visar att ekonomiuppgifterna (internkontroll, redovisning, 
rapportering och budgetering) uppgavs ta 62 % och de styrorienterade uppgifterna 
(strategiutveckling, utbildning, riskanalys och finansiell analys) uppgavs ta 38 % i genomsnitt 
av tiden. Respondenterna tenderar att lägga större delen av sin arbetstid på ekonomiuppgifter, 
speciellt på budgetering som i genomsnitt uppgavs ta 20 % av tiden och på rapportering som i 
genomsnitt uppgavs ta 18 % av tiden. Den arbetsuppgift som respondenterna tenderar att 
lägga minst tid på är utbildning som i genomsnitt uppgavs ta 4 % av tiden. 
 

5.4 Sammanfattning 
Vid en beskrivning av controllerns roll poängterar majoriteten av våra respondenter vikten av 
att befinna sig nära den operativa delen av verksamheten för att förankra det ekonomiska 
tänket i verksamheten. På detta sätt får den operativa delen av verksamheten förståelse för hur 
deras agerande påverkar företaget ur ett ekonomiskt perspektiv. Större delen av våra 
respondenter säger även att de arbetar med ekonomiuppgifter exempelvis i form av 
redovisning, rapportering, internkontroll och budgetering. Våra respondenter nämner som sagt 
att deras controllerroll innebär en del arbete med ekonomiuppgifter men att de samtidigt 
försöker arbeta mer med att förankra det ekonomiska tänkandet i organisationen genom ett 
mer styrorienterat arbete. Fyra av våra fem respondenter sitter med i ledningsgruppen på 
respektive företag där de påpekar att deras röst blir hörd, eftersom det ekonomiska 
perspektivet är viktigt i olika projekt. De flesta av respondenterna nämner även att de varit 
delaktiga i strategiska förändringar och förbättringar av processer. 
 
Vi tolkar det som att controllerns egenskaper och färdigheter ligger till grund för den roll som 
beskrivs ovan. Den färdighet som ingen av respondenterna ser som den viktigaste men som 
alla respondenter har, är utbildning och kunskaper inom ekonomi. De viktigaste egenskaperna 
och färdigheterna som våra respondenter utger sig för att ha är analytisk förmåga och 
ansvarstagande. Detta är egenskaper och färdigheter som de flesta företagen i vår 
undersökning också sökte efter vid tillsättandet av en controller.  
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När vi diskuterar arbetssättet med våra respondenter nämner alla att arbetet både är 
självständigt och styrt. Den övervägande delen av våra respondenter påpekar att 
ekonomiuppgifterna upplevs vara styrda, till skillnad från de styrorienterade uppgifterna som 
upplevs vara mer självständiga. De berättar vidare att fokus ligger på strategi och 
prognostisering och att fokus ligger där är naturligt, eftersom att majoriteten av 
respondenterna ingår i ledningsgruppen. Våra respondenter säger att de lägger en del tid på 
rapportering, vilket de även nämner är en uppgift som är väldigt styrd eftersom den måste 
göras vid vissa förutbestämda tidpunkter. Tre av våra respondenter arbetar mestadels med 
historiska siffror, anledningen till detta är att de arbetar med budgetering och redovisning. 
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6 Slutsats 
 

Inledningen av slutsatskapitlet tar vi upp svaret på vår problemformulering. Sedan tar 
kapitlet upp en diskussion som är kopplad till problemformuleringen och analysen. Därefter 
tar kapitlet upp de lärdomar vi fått genom vår studie. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt 

forskning. 
 

6.1 Svar på problemformuleringen 
Är dagens controller i tillverkande företag mer styrorienterad eller mer en traditionell 
ekonomichef? 
 
Vår studie visar att controllern i medelstora tillverkande företag arbetar med både 
styrorienterade uppgifter och ekonomiuppgifter. Det är dock svårt att påvisa om controllern 
arbetar mer med styrorienterade uppgifter eller mer med ekonomiuppgifter. Enligt vår 
enkätundersökning finns det tendenser till att controllern arbetar mer med ekonomiuppgifter, 
detta eftersom våra respondenter uppgav att de i genomsnitt arbetar med ekonomiuppgifter 62 
% av tiden. Däremot passar respondenternas egenskaper och färdigheter bra in på vad som 
skrivs i teorin om vilka egenskaper och färdigheter den styrorienterade controllern bör ha. 
Både teorin och våra respondenter menar på att controllern bör ta mycket ansvar och ha en 
god analytisk förmåga för att kunna styra verksamheten mot företagets mål. Inom 
controllerrollen skiljer sig resultatet åt från våra respondenter. C4 nämner att en stor del av 
arbetstiden läggs på ekonomiuppgifter som redovisning och bokslut. C2 säger att 
controllerrollen är uppdelad i två delar, dels ekonomichefsrollen och dels en roll som C2 
kallar ”controlling” (C2, personlig kommunikation, 28 februari, 2011) vilket innebär en mer 
styrorienterad roll. De resterande respondenterna framhäver en mer styrorienterad roll där 
controllern bör arbeta nära den operativa delen av verksamheten eftersom controllern bör 
förankra det ekonomiska tänkandet i verksamheten samtidigt som controllern får bättre 
förståelse för verksamheten. Respondenterna tenderar även till att arbeta mer med historiska- 
än framtidsorienterade siffror, där bland annat Blazek (1994) menar på att den styrorienterade 
controllern bör arbeta mer med framtidsorienterade siffror. Eftersom vårt resultat skiljer sig åt 
i jämförelse med controllerns egenskaper, färdigheter, roll och arbetssätt, kan vi inte påvisa att 
controllern arbetar mer med styrorienterade uppgifter eller mer med ekonomiuppgifter. 
Däremot anser vi att dagens controllers i medelstora tillverkande företag arbetar med både 
styrorienterade- och ekonomiuppgifter. 
 

6.2 Diskussion 
Anledningen till vårt valda problemområde var att teorin kring controllerns historia pekade på 
att controllern var på väg från att vara en traditionell ekonomichef till att bli en mer 
styrorienterad controller. Från början var controllern inget mer än en revisor enligt Källström 
(1990) och Roehl-Anderson och Bragg (2005) och controllerns roll var att på ett korrekt vis 
registrera alla transaktioner som passerade genom ekonomiavdelningen. Olve och Samuelson 
(2008) skriver att controllern redan under 90-talet började ägna mer tid åt helt andra mätetal 
än redovisningens, nämligen kvalitetsmått och genomloppstider. Det gjorde att en del 
betraktade affärskunnande som viktigare för controllern än ingående kunskaper i redovisning 
(Olve & Samuelson, 2008).  
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Därför ville vi undersöka om detta stämmer på dagens controllers, alltså om dagens 
controllers arbetar mer med styrorienterade uppgifter eller mer med ekonomiuppgifter. 
 
Som tidigare nämnt kan vi inte påvisa att controllern arbetar mer med styrorienterade 
uppgifter eller mer med ekonomiuppgifter. Däremot anser vi att controllern i medelstora 
tillverkande företag arbetar med både styrorienterade- och ekonomiuppgifter. Detta anser vi 
eftersom både C4 och C5 tydligt nämner att de arbetar med både styrorienterade- och 
ekonomiuppgifter. Dessutom menar Olve och Samuelson (2008) att controllers bör fokusera 
på verksamheten och inte siffrorna, men i praktiken får de korrekta finansiella rapporterna 
högst prioritet då tiden inte räcker till för att arbeta med strategin och styrningen. 
 
Att controllern arbetar med både styrorienterade- och ekonomiuppgifter behöver inte vara 
något negativt för företagen. Enligt Källström (1990) är det fördelaktigt att använda 
controllern som ekonomichef ur flera olika synpunkter eftersom controllern på detta sätt får 
stor inverkan på företagets ekonomistyrningsverktyg. Denna kombination passar bra eftersom 
alla respondenter i grunden har en ekonomiutbildning vilket även Blazek (1994) menar. Först 
och främst har controllern en redovisningsutbildning (Blazek, 1994). Med andra ord är 
redovisningen en nödvändig del i controllerns utbildning. Controllern bör utöva sitt arbete på 
ett sätt som får verksamheten att uppnå ett speciellt uppsatt resultatmål. Beräkningar av 
resultatmått, exempelvis i form av avkastning på investering, kräver en viss utbildning inom 
redovisning (Blazek, 1994). Därför anser vi att denna kombination är till fördel för 
controllerns arbete. 
 
Det kan dock finnas en risk med denna kombination där controllerarbetet kan hamna i 
skymundan för ekonomiarbetet, vilket är en av lösningarnas stora nackdelar. Detta eftersom 
ekonomiarbetet ofta innehåller många uppgifter som måste lösas omgående. Frågor kring 
finansiering, skatter, försäkring, internrevision, personalärenden etcetera bör en ekonomichef 
vara insatt i. Detta tar dyrbar tid från det nödvändiga engagemanget för verksamheten, som i 
sin tur är utgångspunkten för controllerarbete (Källström, 1990).  
 
Det kan även diskuteras huruvida controllerns utbildning bör förändras. Controllern bör 
fysiskt arbeta närmare verksamheten för att controllern på bästa sätt ska kunna stödja 
verksamheten enligt Lindvall (2009). För att fokus i controllerarbetet ska hamna på de 
styrorienterade uppgifterna, där controllern arbetar närmare verksamheten för att bättre kunna 
förstå och effektivisera den. Därför anser vi att utbildningen bör utformas på ett sätt som 
fokuserar på affärsutveckling, pedagogik och känsla för personliga relationer.  
 
En förklaringsvariabel till att de controllers vi undersökt arbetar med både styrorienterade- 
och ekonomiuppgifter är att de arbetar i medelstora företag. Enligt Källström (1990) är 
lösningen förmånlig ur ekonomisk synpunkt och mycket vanlig i mindre företag. Vi anser att 
detta till viss del skulle kunna förklara varför respondenternas arbetsfördelning ser ut som den 
gör. 
 
Sammanfattningen över respondenternas svar i enkäten visar att våra fem respondenter i 
genomsnitt arbetar med ekonomiuppgifterna internkontroll, redovisning, rapportering och 
budgetering 62 % av tiden med en spridning mellan 52 % och 79 %. Respondenterna tenderar 
att lägga större delen av sin arbetstid på ekonomiuppgifter, speciellt på budgetering som i 
genomsnitt uppgavs ta 20 % av tiden och på rapportering som i genomsnitt uppgavs ta 18 % 
av tiden.  
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En anledning till detta utfall kan vara att vi intervjuat dem vid ett tillfälle då respondenterna 
lagt mycket tid på ekonomiuppgifter, vilket kan ha påverkat deras svar i enkäten. Därför har 
vi varit försiktiga och inte dragit slutsatsen att controllern arbetar mer med ekonomiuppgifter 
än styrorienterade uppgifter. 
 
Vi tolkar det som att våra respondenter framhäver egenskaper och färdigheter som passar in 
på den styrorienterade controllern. Respondenterna nämner egenskaper och färdigheter som 
analytisk förmåga, ansvarstagande, kommunikationsförmåga, kreativitet och innovation. Vi 
tolkade respondenternas svar angående deras egenskaper och färdigheter som att de ville 
framhäva sig själva som styrorienterade och att deras fokus ligger på just styrorienterade 
uppgifter. Respondenternas svar i enkäten visar dock att de i själva verket arbetar minst lika 
mycket med ekonomiuppgifter som styrorienterade uppgifter. Därför anser vi att 
respondenterna innehar egenskaper och färdigheter som inte utnyttjas fullt ut eftersom tiden 
inte riktigt räcker till för att arbeta mer med strategi och styrning. 
 

6.3 Lärdomar 
Under studiens gång har vi fått se och höra hur en controller arbetar i verkligheten vilket har 
varit oerhört lärorikt. Om vi ser till ekonomiuppgifterna, trodde vi inte på förhand att 
controllern lägger så mycket tid på dessa uppgifter, som till exempel budgetering och 
rapportering. Vi har även fått lära oss att controllers ägnar lite tid åt utbildning av personal, 
vilket är förvånansvärt anser vi. Det borde vara en mer central arbetsuppgift hos controllern 
eftersom de arbetar med att förankra det ekonomiska tänkandet i organisationen. När våra 
respondenter berättar om sina arbetsuppgifter fick vi intrycket av att tiden inte riktigt räcker 
till för dem, eftersom många olika arbetsuppgifter ska hanteras inom begränsad tid. 
 
Sett till de styrorienterade uppgifterna var det mycket intressant att lära sig vad controllern 
förväntas bidra med uppåt i organisationen i form av beslutstöd. Även hur controllern arbetar 
med att förankra det ekonomiska tänkandet i den operativa delen av verksamheten var 
intressant.  
 
Sett till egenskaperna och färdigheterna har vi, som tidigare nämnt, endast tagit del av 
respondenternas egna utsagor. Det som var mest intressant var att de flesta respondenterna 
hade ungefär samma syn på vilka egenskaper och färdigheter de har och vilka egenskaper och 
färdigheter en controller bör ha. Vi trodde att det skulle bli en mycket större spridning, med 
tanke på att det är en svårdefinierad yrkestitel som innehåller många olika arbetsuppgifter. 
 
Helhetsintrycket vi har fått av controllern är att denne fungerar som en länk mellan ledningen 
och den operativa delen av verksamheten. Controllern har en nyckelroll där denna ska vara 
med och sätta upp mål för företaget, för att sedan se till att dessa uppfylls. Helheten tycker vi 
också visar att det är en komplex roll som innehåller varierande arbetsuppgifter där ingen 
uppgift kan negligeras, eftersom controllerns arbetsuppgifter är väsentliga för företagets 
ekonomiska perspektiv. 
 
Vårt bidrag till forskningen är att den bild av controllerrollen som beskrivits i teorin under de 
senaste åren inte är helt korrekt. Teorin ger bilden av att controllerns arbetssätt inriktar sig 
näst intill uteslutande mot styrorienterade uppgifter medan vår studie påvisar att verkligheten 
är annorlunda. Alla våra respondenter arbetar både med ekonomi- och styrorienterade 
uppgifter, men ger samtidigt intryck av att de vill lägga mer tid på styrorienterade uppgifter. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Under studiens gång har vi funnit andra intressanta områden för vidare forskning: 
 
• Kvalitativ undersökning där controllerns egenskaper och färdigheter undersöks, inte bara 

utifrån controllerns egen utsago, utan även från exempelvis controllerns chef samt en som 
arbetar under controllern. 

 
• Hur förändringen i controllerns roll har sett ut, göra en jämförelse kring hur utvecklingen 

sett ut 5,10 och 25 år bakåt i tiden fram till idag. 
 
• Hur controllern arbetar med verksamhetsstyrning, hur controllern agerar för att förankra 

det ekonomiska tänket i den operativa delen av verksamheten. 
 
• Hur tiden påverkar controllerns arbetssätt. 
 
• Göra en kvantitativ undersökning kring controllerns roll, detta för att kunna se tydligare 

gränser och kunna dra mer generella slutsatser. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Vi undersöker yrket controller och dess arbetsuppgifter inom verksamheten genom att 
intervjua controllers eller personer med motsvarande arbetsuppgifter.  
 
• Hur många anställda är ni på företaget? 
 
• Finns det fler controllers på ert företag?  

(Om ja, hur skiljer sig deras arbetsuppgifter åt från dina?) 
 

• Vem/vilka arbetar ”under” dig i företaget? 
 
• Hur ser er organisationsstruktur ut? 

 
• Vilken utbildning har du? 
 
• Vilka anser du är dina viktigaste egenskaper och färdigheter? 

 
• När du blev anställd i företaget, vilka speciella kunskaper och kvalifikationer var 

önskvärda? 
 
• Beskriv controllerrollen i ert företag som du ser den? 
 
• Anser du att du har en stark ställning i företaget där du kan vara med och påverka? 
 
• Har ni genomfört någon strategisk förändring sedan du anställdes?  

(Om ja, på vilket sätt var du delaktig i detta?) 
 

• Är ditt arbete väldigt styrt eller mestadels självständigt? 
 
• Har ditt arbetssätt förändrats i företaget under de senaste åren.  

Vart låg fokus och vart ligger fokus idag?  
 
• Har det växt fram ett behov att utöka eller minska dina arbetsuppgifter?  
 
• Vem rapporterar du till? 
 
• Arbetar du mestadels med historiska siffror eller med framtidsorienterade siffror? 
 
 
 
  



 

 

Controllers har många funktioner och vi vill få en uppfattning av vilka arbetsuppgifter som är 
mest betonade i ditt arbete. Vi antar att de vanligaste arbetsuppgifterna är internkontroll, 
redovisning, rapportering, budgetering, strategiutveckling, utbildning, riskanalys samt 
finansiell analys. Är det någon av dessa arbetsuppgifter som du ej ägnar dig åt? 
Har du fler arbetsuppgifter i ditt dagliga arbete?  
 
Vänligen rangordna dessa arbetsuppgifter efter vilken tidsåtgång respektive arbetsuppgift har 
i ert dagliga arbete, där 1 betyder lite tid och 7 mycket tid.  
 
Uppgift              Lite tid   Mycket tid 
 
Internkontroll 1          2          3          4          5          6          7 
 
Redovisning  1          2          3          4          5          6          7 
 
Rapportering  1          2          3          4          5          6          7 
 
Budgetering  1          2          3          4          5          6          7 
 
Strategiutveckling 1          2          3          4          5          6          7 
 
Utbildning         1          2          3          4          5          6          7 
 
Riskanalys  1          2          3          4          5          6          7 
 
Finansiell analys 1          2          3          4          5          6          7 
 
Vill du ha en sammanfattning av resultatet när vi är klara?  
Uppsatsen kommer att vara klar i juni månad.



 

 

Bilaga 2: Underlag för bokning av intervjuer 
 
Hej, mitt namn är _____________ 
Jag ringer från Högskolan i Halmstad, jag och en vän skriver tillsammans vår kandidatuppsats 
inom ekonomi. Jag söker er controller på ekonomiavdelningen, vem är det jag ska tala med 
då?  
 
Hej, mitt namn är _____________ 
Jag ringer från Högskolan i Halmstad, jag och en vän skriver tillsammans vår kandidatuppsats 
inom ekonomi. Vi undersöker yrket controller och dess arbetsuppgifter inom verksamheten. 
Vi intervjuar controllers och fick ditt namn och genom växeln.  
Därför undrar jag om du möjlighet att träffa oss under vecka __ för en intervju? 
(tar ca: 20-30 minuter) svaren kommer att behandlas anonymt. 
Vilken adress besöker vi er på? 
 
Bekräftelse mail: 
Hej _______! 
 
Vi talades vid i förra veckan angående vår kandidatuppsats. 
 
Jag bekräftar här med vår tid för en intervju med dig, ___dagen den __/__ kl.__.__, detta 
kommer att ta ca: 20-30 minuter. 
 
Jag bifogar vår intervjuguide så att det finns möjlighet för eventuella förberedelser. 
 
Om något problem skulle uppstå vänligen kontakta oss: 
Victor Wallin 
victor_wallin@hotmail.com 
0735-41 50 90 
 
Tack på förhand! 
 
MVH Victor Wallin & Niklas Wentzel 


