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Sammanfattning 
Titel Controllers roller utifrån förväntningar och position i två stora företag - En kvalitativ 
undersökning.  
 
Författare Linnea Hultqvist 900730 och Rasmus Klanglund 930312 
 
Handledare Arne Söderbom 
 
Examinator Jonas Gabrielsson 
 
Uppsatsnivå Kandidatuppsats - företagsekonomi 
 
Syfte Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva och förklara controllers olika roller i två 
stora företag som arbetar med sin controllerfunktion på olika nivåer. Vi vill skapa en 
fördjupad förståelse för controllerrollen och hur rollen påverkas av förväntningar från olika 
nivåer i företaget och controllerns position i företaget. 
 
Bakgrund Controllerrollen är under ständig förändring och det finns mycket forskning kring 
controllers. Det finns dock ett kunskapsgap som vi vill fylla när det gäller hur controllers 
roller påverkas utifrån förväntningar och position i företaget.  
 
Problemformulering Hur påverkar förväntningar och position i företaget controllers roller i 
ett företag? 
 
Metod Denna kvalitativa undersökning bygger på en induktiv ansats för att försöka fördjupa 
läsarens förståelse för området. Insamlade teorier och genomförda intervjuer tolkas genom ett 
hermeneutiskt synsätt. Vi har genomfört intervjuer på två stora svenska företag med sex olika 
controllers. 
 
Slutsats Varje controllerroll är unik och det är svårt att kategorisera controllers i bestämda 
fack. För varje controller som undersöks uppstår en ny kombination av controllerroller. 
Osäkerhet i rollen kan leda till att controllers tar hjälp av sin chef för att prioritera i sin roll. 
Överlag har controllers ingen formell beslutsmakt utan är indirekt aktiva i beslutsfattandet 
genom att ta fram beslutsunderlag, och besitter därigenom informell makt istället. Controllers 
roller påverkas även av ledningens tillit och graden av frihet som tilldelas controllern. Genom 
att controllers agerar flexibelt kan de motverka rolltvetydighet. Controllers påverkas även av 
var de är positionerad i företaget då de förväntas vara mest lojala mot den delen av 
organisationen de är anställda i.  
 
Nyckelord Controllers, förväntningar, position i organisationen, ekonomistyrning 
  



 
 

Abstract 
Title Controllers roles based on expectations and position in two large companies - a 
qualitative study. 
 
Author Linnea Hultqvist 900730 och Rasmus Klanglund 930312 
 
Director Arne Söderbom 
 
Examiner Jonas Gabrielsson 
 
Essay level Bachelor thesis - business administration 
 
Purpose Our purpose of this paper is to describe and explain the controllers different roles in 
two large companies who work with their controller function at various levels. We want to 
create a deeper understanding of controller roles and how the role is influenced by 
expectations from various levels of the company and the controller's position in the company. 
 
Background The controller role is constantly changing and there is much research on the 
controllers. However, there is a knowledge gap we want to fill in terms of how expectations 
and position in the company affects controllers roles. 
 
Research question How do expectations and position in the company affect controllers roles 
in a company? 
 
Methods This qualitative study is based on an inductiv approach to try to deepen the reader's 
understanding of the area. Collected theories and conducted interviews are interpreted by a 
hermeneutic approach. We conducted interviews at two large Swedish company with six 
different controllers. 
 
Conclusion Each controller role is unique and it is difficult to categorize the controllers in 
specific compartments. With every studied controller there is a new combination of controller 
roles. Insecurity in the role can result in controllers taking help of his boss to priority in their 
role. Overall, controllers have no formal power in decision making but is indirectly active in 
decision-making by providing decision basic data, and instead posses informal power in 
decision making. Controllers roles are also affected by the trust of the management and the 
degree of freedom controllers have been assigned. By acting flexible, controllers can work 
against role ambiguity. The position in the company also affects the controllers as they are 
expected to be most loyal to the part of the organization they are employed in.  
 
Keywords Controllers, expectations, position in the organization, management accounting 
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1. Introduktion 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för bakgrunden till vår undersökning. Vi kommer även 
att redogöra för problemdiskussionen som ligger till grund för vårt syfte och vår 
problemformulering. 

1.1 Bakgrund 
Controllerbegreppet kommer ursprungligen från USA där rollen huvudsakligen innebar att 
vara en typisk ekonomichef (Nilsson, Olve & Parment, 2010). Nilsson och Olve (2013) 
beskriver den amerikanska controllerns ansvarsområden som bland annat planering, 
uppföljning, rapportering samt analysering. Under 1960- och 1970-talet spred sig 
benämningen till Sverige där det fick en annorlunda innebörd, att vara en handlingsorienterad 
och affärssinnad ekonom (Nilsson et al., 2010). Den moderna controllern beskrivs idag enligt 
Nilsson och Olve (2013) genom två huvuduppgifter, att ansvara för ekonomistyrningen och se 
till så att styrsystemet motsvarar företagets situation och krav, samt att administrera de 
löpande processerna i ekonomistyrningen. Nilsson och Olve (2013) delar in controllerrollen i 
“accounting controller” och “business controller”. 
 
Det som har väckt intresse hos oss är att controllerns roll är under ständig förändring och att 
benämningen har diskuterats flitigt under de senaste åren. Förändringen i rollen kan påverka 
vilka faktorer som controllers roller i praktiken. Controllerns arbetsuppgifter ser olika ut i alla 
organisationer då olika organisationer söker efter olika information för att nå framgång 
(Graham, Davey-Evans & Toon, 2012). Samtidigt menar Teh, Yong och Lin (2014) att en 
rollkonflikt skapar högre nivå av rolltvetydighet som innebär att motstridiga förväntningar på 
en individ bidrar till större osäkerhet kring hur individen ska prioritera och hantera 
förväntningarna. Maas och Hartmann (2010) menar att controllers dagligen måste ta ställning 
åt något håll och beskriver positionen i hierarkin som en viktig faktor till hur controllern 
kommer att agera. 

1.2 Problemdiskussion 
Järvenpää (2007) beskriver att controllerns roll har förändrats under de senaste åren från att 
fokusera på siffror och ett övergripande ansvar över redovisningssystem, till att istället bli mer 
affärsorienterad. Graham et al. (2012) förklarar att den traditionella controllerns roll har 
kompletterats med framåtblickande uppgifter. Goretzki, Strauss och Weber (2013) menar att 
när en organisation använder controllern som en affärspartner arbetar controllern närmre den 
operationella verksamheten. Tidigare har controllerns arbete varit nästintill fristående från den 
operationella verksamheten (ibid.). Genom att organisationer använder sig av controllern som 
en affärspartner kan detta leda till en förbättring av organisationen i form av interna processer, 
beslut och effektivitet (Wolf, Weissenberg, Wehner och Kabst, 2015). Förändringen i 
controllerns roll i en organisation influeras framförallt av att ledningens förväntningar på 
controllern har förändrats (ibid.). En sådan förväntan kan exempelvis vara att controllerns 
personlighet bör speglas av hög tillgänglighet och hög flexibilitet (Lindvall, 2009). Dessa 
egenskaper beskriver Lindvall (2009) som en stor del i en persons lojalitet. Förväntningar 
finns även från olika håll i organisationen, och exempel på detta är att både chefer och 
medarbetare ställer krav på controllern (Onyemah, 2008). Enligt Maas och Matejka (2009) är 
det inte alltid självklart vem controllerns arbete ska tillgodose i första hand, då controllern ska 
stödja både ledningen i sin affärsenhet och den högre ledningen, vilket leder till att 
förväntningar på controllern krockar då det inte alltid går att leva upp till dessa krav samtidigt. 
När förväntningar från olika håll kommer samtidigt på controllern uppkommer en rollkonflikt 
då personen har svårt att kombinera förväntningarna (Lynch, 2007).  
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Mintzberg (2009) beskriver att i en centraliserad organisation finns det en beslutsfattare 
centralt i organisationen vars uppgift är att ta beslut för organisationen. Motsatsen till 
centralisering är decentralisering, vilket innebär att beslutsmakt flyttas utåt till positioner i 
organisationen där personer med rätt kunskap kan ta välgrundade beslut (ibid.). I en 
centraliserad organisation krävs att all information når beslutsfattare vilket kan leda till att det 
blir för mycket information, vilket i sin tur kan leda till att beslutsfattaren inte hinner sätta sig 
in i all information och förstå den. Med en decentraliserad organisation är det istället den som 
har kunskapen kring området som tar beslut (ibid.). Business controlling har succesivt börjat 
användas mer decentraliserat i företag (Nilsson & Olve, 2013). Det har blivit allt vanligare 
med lokala controllers i större företag eller koncerners olika bolag eller enheter (ibid.) Nilsson 
et al. (2010) menar däremot att controllerfunktioner och ekonomifunktioner har utvecklats 
mot att bli mer centraliserad.  
 
Controllern behöver ta fram information för både lokalt beslutsfattande men även för styrning 
av verksamheten (Maas och Matejka, 2009). Med detta menas att controllern har både “local 
responsibility” och “functional responsibility”. Controllers verkar uppfatta det lokala ansvaret 
som viktigare än det funktionella ansvaret (ibid.). Då det funktionella ansvaret ökas blir det 
svårare för controllers att förena sina dubbla roller vilket kan leda till högre nivåer av 
rollkonflikter och rolltvetydighet. Befintlig litteratur visar att genom att låta controllern utöka 
sitt funktionella ansvar ökas kvaliteten på finansiell rapportering och intern kontroll (ibid.). 
Maas och Matejka (2009) menar däremot med sin studie att en ökning av det funktionella 
ansvaret leder till tvetydigheter och konflikter i controllers roller. Lambert och Pezet (2011) 
går ifrån bilden av controllern som en hjälte som klarar av många arbetsuppgifter samtidigt. 
På grund av mängden arbetsuppgifter menar de att det i princip är omöjligt att sköta dessa 
samtidigt som de ska skapa sanningsenliga informationsrapporter (ibid.). Med denna bild av 
controllern anser Lambert och Pezet (2011) att det inte finns tid för controllern att sätta sig in 
i den operationella verksamheten, vilket krävs för att kunna skapa rättvisande rapporter. 
Eftersom det i litteraturen verkar finnas många oklarheter och tvetydigheter i förväntningar på 
controllerns roll är det intressant att analysera hur controllers roller påverkas i ett företag i 
praktiken. 
 
Om controllers upplever tvetydigheter i sina roller, eller inte vet vilka förväntningar som finns 
från olika håll, är det intressant att se hur detta påverkar controllerns olika roller och 
beslutsfattande. Om controllers inte vet vilka förväntningar som finns kan det uppstå 
rollkonflikter och rolltvetydigheter som i sin tur kan orsaka svårigheter för controllern i sitt 
arbete. Det är inte alltid självklart om controllers i en organisation bör fokusera på att 
tillgodose den högsta ledningen och VDn:s intressen eller om controllers ska tillgodose den 
lokala ledningens intressen (Maas & Matejka, 2009). Därför kan det uppstå en konflikt då 
controllers roller blir splittrade när det finns olika förväntningar på controllern. Dras 
controllern mot att vara lojal mot den högre ledningen eller de lokala cheferna? Hur 
prioriterar en controller i dessa värderingar?  I stora svenska företag och koncerner där 
controllers arbetar på olika nivåer i organisationen kan det finnas olika förväntningar 
beroende på nivå. Till skillnad mot mindre företag där en person kan agera som controller 
men ha en annan befattning, exempelvis ekonomichef, har de större företagen en mer 
utpräglad controllerroll. På grund av de olika förväntningar som finns undrar vi hur 
controllers olika roller påverkas i stora svenska företag med en controllerfunktion på olika 
nivåer. 
 
Att ha rätt person på rätt position i företaget är något som Maas och Hartmann (2010) samt 
Nilsson och Olve (2013) menar är viktigt. Om en organisation har en brant hierarki riskerar 
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företaget att mindre information skickas vidare uppåt i organisationen (Reitzig & 
Maciejovsky, 2015). Eftersom controllers arbetar med att kommunicera information undrar vi 
hur de påverkas av var i företagets hierarki de befinner sig och därmed är det intressant att 
undersöka hur positionering av controllers påverkar rollerna.  
 
I företag där controllers har en decentraliserad position kan organisationen bli mer 
affärsinriktade (Järvenpää, 2007). Däremot menar Nilsson et al. (2010) att utvecklingen av 
många ekonomifunktioner och controllerfunktioner går mot att bli mer centraliserade. Hur 
påverkas en controllers roll av vart i organisationen han eller hon är positionerad? Controllern 
verkar gå mot att arbeta mer som en affärspartner och enligt teorin borde då rollen vara mer 
decentraliserad. Beroende på om företag arbetar med en decentraliserad eller centraliserad 
controllerfunktion funderar vi på om de har olika förväntningar på sig från olika håll och om 
förväntningarna i sin tur påverkar controllers olika roller. Därför är det intressant att 
undersöka om positionering av controllers i ett företag påverkar controllerns arbete och 
därmed controllerns roll. Vi vill även undersöka om och hur controllers roller påverkas av var 
i organisationen beslutsmakten finns. 
 
Tidigare studier visar att det inte finns en controllerroll som är den andra lik. Vi undrar då 
vilka faktorer som påverkar controllers roller. Hur påverkas controllers roller av förväntningar 
som finns på controllers? Hur påverkas controllers roller av var i organisationen controllers är 
positionerade? Vi har inte hittat någon tidigare forskning om controllerrollen ur detta 
perspektiv och vi anser därför att det finns ett kunskapsgap som behöver fyllas. Det finns ett 
behov av att öka kunskapen kring controllers och genom att undersöka detta vill vi uppnå en 
fördjupad förståelse för controllers olika roller och vad som påverkar hur de utformas. 

1.3 Problemformulering 
• Hur påverkar förväntningar och position i företaget controllers roller i ett företag? 

1.4 Syfte 
Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva controllers olika roller i två stora företag som 
arbetar med sin controllerfunktion på olika nivåer. Vi vill skapa en fördjupad förståelse för 
controllerrollen och hur rollen påverkas av förväntningar från olika nivåer i företaget och 
controllerns position i företaget. 
 

1.5 Disposition 

 
Figur 1. Disposition över uppsatsen 
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I kapitel 1 presenteras en bakgrund samt en problemdiskussion som leder fram till uppsatsens 
forskningsfråga och syfte. Bakgrund och diskussion är uppbyggda genom förankring i tidigare 
forskning. Uppsatsens andra kapitel innehåller teorier med begrepp och modeller som anses 
vara relevanta för uppsatsens undersökning. I uppsatsens tredje kapitel presenteras synsätt och 
tillvägagångssätt för uppsatsen. Här presenteras även urvalsprocessen för den empiriska 
delen. Kapitel 4 innehåller uppsatsens insamlade data som samlats in via intervjuer med sex 
controllers. Under analyskapitlet presenteras uppsatsens insamlade data analyserad med den 
teoretiska referensramen. I sista kapitlet presenteras de slutsatser som visar vad uppsatsen 
bidragit med till forskningen. Detta kapitel ger även förslag på fortsatt forskning inom 
området. 
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2. Teoretisk referensram 
Vår teoretiska referensram inleds med vår teorimodell (figur 2) som består av tre huvuddelar 
- controllers roller, förväntningar på controllerrollerna samt controllers positioner i 
företaget. Dessa tre huvuddelar kommer att beskrivas mer ingående i följande kapitel. 
 

2.1 Sammanfattning Teoretisk referensram 
 

 
Figur 2. Teorimodell 
 
Vår teoretiska referensram är framtagen utifrån teorimodellen ovan och modellen har 
utvecklats från vår problemformulering. Vårt huvudbegrepp är controllers och utifrån detta 
har vi kommit fram till tre viktiga begrepp för att kunna besvara vår problemformulering. En 
controller kan anta flera olika roller i ett företag och det finns ofta olika betydelser för olika 
controllerbenämningar. Under begreppet controllers roller kommer förändringar i 
controllerrollen och olika roller controllers kan anta i ett företag beskrivas. Vidare kommer vi 
att diskutera att controllers har fått utökade arbetsuppgifter och börjat arbeta mer som en 
affärspartner och mindre som en ren ekonomifunktion. 
 
Nästa begrepp förväntningar på controllerroller kommer att utvecklas genom en beskrivning 
av rollkonflikter och rolltvetydigheter som kan uppstå och effekter av dessa, samt 
förväntningar på controllers. Då controllers inte alltid har en tydligt definierad roll i ett 
företag och inte alltid vet vilka förväntningar som finns kan det uppstå rollkonflikter och 
rolltvetydigheter som påverkar controllers arbete. Ledningens förväntningar påverkar 
controllers arbete och controllers kan hamna i en lojalitetskonflikt när det finns förväntningar 
från olika håll. 
 
Det tredje begreppet controllers positioner kommer beskrivas genom insamlade teorier kring 
organisationsstruktur i förhållande till controllers, samt en mer djupgående utveckling av 
decentralisering och centralisering av företag och controllers. Då det är viktigt att ha rätt 
person på rätt position i företaget och beroende på hur företagets organisationsstruktur är 
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konstruerad positioneras controllern på olika nivåer i olika företag. Vi kommer även att 
diskutera decentralisering respektive centralisering av företag och controllers.  

2.2 Controllers olika roller 
I detta kapitel kommer vi att beskriva förändringen i controllers roller, vilka olika roller 
controllers kan anta i en organisation, samt en presentation av den växande rollen av 
controllers som affärspartner. 

2.2.1 Controllerroller 
Goretzki et al. (s.45, 2013) definierar roll som ”Roles are conceptions of appropriate goals 
and activities for particular individuals or specified social positions” och att controllerns roll 
formas av ledningen och controllern själv. Formellt kan en roll bestämmas genom den 
organisatoriska hierarkin men reellt är det varje individ som formar rollens innehåll och 
mening (Lindvall, 2009). Redovisningsarbete styrs framförallt av legala och andra formella 
krav som sätter tydliga gränser för tidpunkter då arbetet måste vara klart (Nilsson & Olve, 
2013). Många större företag har därför utvecklat en fristående roll som business controller för 
att den här personen inte ska ta hand om redovisningsarbetet i samma utsträckning. Istället för 
att ansvara för rutinuppgifter, redovisningssystem samt bokslut, ska business controllern ha 
ett större ansvar när det gäller att stödja företagets affärer (ibid.). 
 
Controllerrollen kan delas in i “accounting controller” och “business controller” (Nilsson & 
Olve, 2013). Accounting controllern arbetar framförallt med att ta fram siffror, arbeta med 
resultat, samt måluppfyllnad ur ett historiskt perspektiv och ett nulägesperspektiv (Nilsson & 
Olve, 2013). De behöver ha kompetens inom såväl ekonomi som olika system. Business 
controllern däremot arbetar med att använda sig av siffrorna istället för att ta fram dem. Till 
skillnad från accounting controllern arbetar de ur ett mer framtidsorienterat perspektiv och 
hjälper utifrån detta till med att formulera mål och åtgärdsprogram. Viktiga kompetenser hos 
en business controller är bland annat verksamhetskompetens, affärskompetens samt 
ekonomikompetens (ibid.). Emsley (2005) beskriver att business controllers associeras med 
en högre grad av innovationsförmåga, samt med mer radikala innovationer jämfört med en 
accounting controller. Engagemang i rollen beskrivs som den förklarande variabeln för att 
visa att controllers i högre grad efterfrågar att lära sig saker kring ett enskilt affärsområde för 
att frambringa innovationer som kan hjälpa affärsområdet (ibid.).  
 
I större företag eller koncerner finns det ofta divisionscontrollers som arbetar under 
divisionschefen och en koncerncontroller som rapporterar till koncern-, finans- eller 
ekonomicheferna (Nilsson & Olve, 2013). Ute i divisioner, enheter och funktioner behöver 
controllers ha kontakt med den kontinuerliga verksamheten och beslutsfattare. 
Divisionscontrollers ansvarar för att det i divisionen ska finnas information-, planerings- och 
styrsystem och utifrån detta ska det bland annat gå att se var divisionen tjänar och förlorar 
pengar. Genom att divisionscontrollern rapporterar till divisionschefen menar Nilsson och 
Olve (2013) att chefen kan följa divisionens ekonomiska situation och utveckling och även få 
tidiga varningssignaler när det sker förändringar. Divisionscontrollers ska ansvara för att 
divisionen arbetar efter de ekonomiska och finansiella regler som finns för hela koncernen. 
Divisionscontrollern ska se till att divisionen korrekt kommunicerar sina planerings- och 
rapporteringsuppgifter till koncernledningen och koncerncontrollern. Detta ska underlätta för 
koncernledningen att få en helhetssyn över koncernens ekonomiska utfall och göra 
uppföljningar av hur olika delar i koncernen utvecklas. Koncerncontrollers ansvarar för att 
allokera resurserna som finns i koncernen och utforma planerings- och uppföljningsprocesser 
av verksamheten i koncernen (ibid). 
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I figur 3 ses Olve och Petris modell (refererad i Nilsson, Olve & Parment, 2010) som 
beskriver controllerns fyra olika roller; analytiker, coach, kamrer och pedagog. Avvägningen 
och fördelningen mellan de fyra ovanstående rollerna bestäms enligt Olve och Petri (refererad 
i Nilsson et al., 2010) av ledningens val av strategi. På modellens X-axel presenteras vilka 
kontakter som controllern påverkar i verksamheten och genom vilka vägar dessa kontakter 
tas. Ur den vänstra sidan i modellen, betecknad “analysera”, går det att utläsa en mer 
traditionell controllerroll. Den mer traditionella rollen speglar en controller som arbetar 
genom den egna chefen och lämnar beslutsunderlag till beslutsfattare då organisationen ska 
besluta någonting centralt (ibid.). Högersidan av modellen beskriver den inte lika traditionella 
controllerrollen där controllern inte enbart arbetar genom sin egen chef utan har kontakt med 
alla operativt verksamma. I denna roll kan controllern påverka hur ansvar fördelas i 
organisationen och hur beslut ska tas. Viken information som controllern arbetar med 
presenterar Nilsson et al. (2010) på modellens Y-axel vilken delas upp i två delar, den övre 
delen med all affärsrelevant information och den nedre delen med redovisningsinformation. 
Med all affärsrelevant information menas inte bara finansiell information, utan även icke-
finansiell information (ibid.) Icke finansiell information kan exempelvis vara de anställdas 
kompetens, ägarnas ledaregenskaper och trivsel (Larsson, 2008).  Redovisningsinformation 
innefattar nästintill enbart finansiell information (Nilsson et al., 2010). 
 

 
 
Figur 3. Controllerns fyra roller. Nilsson, Olve & Parment 2010, s.229;Ursprungligt 
publicerade: vänstra figuren Olve 1988 s.14; högra figuren Olve & Petri 2008 s. 8  
 
Controllerrollen kamrer innebär ett controllerarbete med stor tyngd på ekonomiarbete och går 
att jämföra med arbetet som ekonomer utförde innan begreppet controller introducerades 
(Nilsson et al., 2010). Genom att skapa en förståelse för redovisningsinformationen och tolka 
denna kan sedan en sammanfattning till sin chef skapas (ibid.). Som kamrer arbetar 
controllern med att utföra konsoliderade lönsamhetsbedömningar, bevaka och utreda 
avvikelser samt värdera lönsamhet (ibid.). Om controllern istället fokuserar på att använda 
ytterligare information än den från redovisningen, menar Nilsson et al. (2010) att controllern 
kan kategorisera in sig som analytiker. Genom att kombinera finansiell information med 
exempelvis personal- och produktionsdata kan det skapa en förståelse för det historiska men 
även ge en fingervisning kring vad som komma skall (ibid.). Blandas denna information även 
med marknadsdata finns det risk att informationen blir alltför komplex och blir då för svår att 
tolka för controllern. När informationen blir så komplex kan det vara svårt att skapa 
tolkningar och analyser som förstås av chefen (ibid.). Rollen som analytiker speglas av 
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arbetsuppgifter så som omvärldsbevakning, affärsrådgivning och nyckeltalsjämförelser 
(ibid.). 
 
Olve och Petris (refererad i Nilsson et al., 2010) tredje controllerroll är pedagogen. Som 
pedagog försöker controller huvudsakligen sprida ett finansiellt tänkande i organisationen. 
För att kunna genomföra denna spridning av kunskap krävs internutbildningar som ger alla i 
organisationen kunskaper inom ekonomi (ibid.). Pedagogen fokuserar mer på ansvar och 
beslut som är decentraliserade och controllern förenklar resonemang så att alla i 
organisationen förstår. Pedagogens arbetsuppgifter kan vara att utforma måltal, utbilda andra i 
ekonomi samt tydliggöra strategier (ibid.). Den fjärde rollen som coach, fokuserar mindre på 
finansiell information än pedagogen men de två rollerna liknar ändå varandra (Nilsson et al., 
2010). Istället för att fokusera på decentraliserade beslut försöker coachen sätta sig in i 
affärsinformation och sedan sprida denna information till olika delar i organisationen. I 
arbetet med att sprida informationen ligger fokus på att ge chefer och medarbetare råd och 
konsultationer. Som coach ska controllern agera som en samtalspartner samt ansvara för att 
åtgärder som beslutats vidtas (ibid.). 
 
Jablonsky, Keating och Heian (1993) refererad i Hartmann och Maas (2011) försöker särskilja 
olika typer av controllers och beskriver två olika rolltyper, “corporate policeman” och 
“business advocate”. En corporate policemans arbete är att se till så att beslut på lägre nivå i 
organisationen följer resterande del av organisationens övergripande mål. Maas och Matejka 
(2009) förknippar rollen som corporate policeman med controllerns funktionella ansvar. Detta 
ansvar handlar om att objektivt och rättvist rapportera, till den högre ledningen, om sin enhets 
ekonomiska situation för att underlätta företagets styrning och kontroll.  En business advocate 
arbetar med att ge stöd åt chefer på lägre nivåer i organisationen för att bidra med information 
som tillfredsställer dessa nivåer (Jablonsky, Keating & Heian, 1993, refererad i Hartmann och 
Maas, 2011). Maas och Matejka (2009) har en liknande uppfattning och beskriver denna roll 
som “business partner” eller “service-aid” som fokuserar på det lokala ansvaret. Det lokala 
ansvaret innebär att vara en del av lokala ledningsgrupper och att här ge ledningen 
information för att stödja deras strategiska och operationella beslutsfattande (ibid.). 

2.2.2 Förändring i controllers roll 
Goretzki et al. (2013) argumenterar för hur controllerns roll över tid har förändrats från att 
vara en bönräknare till att i dagsläget ses som en affärspartner och innovatör. Förändringar i 
rollen beskrivs av Goretzki et al. (2013) genom ändrade mål och åtgärder för aktörer kring 
controllern. Att arbeta som en mer affärsorienterad controller beskrivs som “the willingness 
and ability of management accounting to provide more added value to the management 
(decision-making and control) of the companies” (Järvenpää, s. 100., 2007). Järvenpää (2007) 
beskriver att förändringen mot att bli mer affärsorienterad kan bero på kultur i en organisation 
och hur den förändras. Förändringen mot en mer affärsorienterad redovisningskultur i en 
organisation kan i sin tur bero på bland annat åtgärder i struktur, utveckling av effektiva 
redovisningssystem, samt förebilder i ledningspositioner. För att kunna implementera en ny 
roll i en organisation anser Goretzki et al. (2013) att det är viktigt att både den vars roll ska 
förändras, samt de övergripande cheferna, accepterar förändringen. Utan en sådan acceptans 
försvåras etableringen av den nya rollen (ibid.).  
 
Den finska ekonomistyrningen har länge präglats av den finska kulturen vilken har ansetts 
vara homogen för hela landet men som nu verkar präglas av en förändring (Granlund & 
Lukka, 1998). Företag i Finland började decentraliseras allt mer vilket gjorde att controllerns 
roll för företagen blev allt viktigare genom att arbeta nära den operationella verksamheten 
(Granlund & Lukka, 1998). Genom denna förändring upptäcktes att företag i allt större 
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utsträckning ansåg att controllers var en viktig del i beslutsfattandet (ibid.). För att kunna 
förklara denna utveckling tittade Granlund och Lukka (1998) på internationalisering, där de 
finska företagen var tvungna att anpassa sig efter rådande utveckling av ekonomistyrningen 
för att överleva på marknaden. Dock påpekar Granlund och Lukka (1998) att det inte går att 
utesluta bönräknar-rollen utan en kombination av controller och bönräknare är nödvändig. 

2.2.3 Controllers som affärspartners 
När ett företag börjar använda controllers som affärspartners går det att urskilja mönster där 
controllern arbetar närmare den operationella verksamheten än tidigare (Goretzki et al. 2013). 
Tidigare har controllerns arbete varit i princip fristående från den operationella verksamheten. 
Vid ett närmre samarbete med den operationella verksamheten kan controllern skapa sig 
information som tidigare inte funnits (Goretzki et al. 2013). Graham et al. (2012) ifrågasätter 
om det är realistiskt att en person kan genomföra arbetsuppgifter som en traditionell controller 
men även som affärspartner, med resultat som gynnar företaget. Faktorer som påverkar 
skapandet av controllerrollen är till största del individen själv, men även kultur, 
organisationsstruktur och ansvarsfaktorer (Graham et al. 2012).  
 
Lambert och Sponem (2012) identifierar fyra ekonomistyrningsstilar vilka är diskret, 
skyddande, partner, samt allsmäktig. Den diskreta ekonomistyrningsstilen innebär att förse 
den lokala ledningen med information och controllers inom denna stil har en reducerad 
auktoritet. I den skyddande ekonomistyrningsstilen rapporterar controllers till den högre 
ledningen istället för den lokala ledningen men behåller fortfarande låg nivå av auktoritet. 
Med en partnerstil jobbar controllers tätt med den lokala ledningen med en hög grad av 
auktoritet. Denna stil är vanlig då operativa chefer är tvingade att ta ekonomiskt välgrundade 
beslut. Här måste den operativa chefen lita på att controllern kan plocka fram nödvändig 
information för beslutsfattande. Den allsmäktiga ekonomistyrningsrollen speglas av hög grad 
av auktoritet med uppgift att assistera den högre ledningen (ibid.). Många medverkande 
controllers i Lambert och Sponems (2012) undersökning antog en diskret roll. Alla olika stilar 
har för- och nackdelar både på individnivå men även på organisatorisk nivå (Lambert & 
Sponem, 2012). Controllern arbetar ofta i en oberoende redovisningsfunktion men när 
controllern även ska anta roll som affärspartner kan det vara svårt att enbart vara oberoende 
(ibid.). 
 
En decentralisering av controllerrollerna innebär att controllers arbetar närmre ledningen och 
därmed påverkar ledningens förväntningar mer genom att dagligen integrera med varandra 
(Järvenpää, 2007). Detta kan ge controllern större chans att stödja ledningen och fungera som 
affärspartner. Smidiga grundläggande redovisningssystem bidrar till den kulturella 
förändringen genom snabbare rapportering och högre trovärdighet, vilket även lämnar mer 
utrymme och tid för controllern att arbeta med uppgifter som affärspartner (Järvenpää, 2007). 
Personer i höga ledningspositioner har en stor effekt på den kulturella förändringen mot en 
mer affärsorienterad inriktning på företaget (ibid.). 

2.3 Förväntningar 
I detta kapitel kommer teorier kring betydelsen av rollkonflikt och rolltvetydighet att 
presenteras, samt vilka effekter detta kan ha på controllers. Vidare beskrivs även hur 
förväntningar från olika håll påverkar controllers roller. 

2.3.1 Förväntningar på controllers 
Motstridiga förväntningar i en roll leder till mer osäkerhet hos en individ vilket försvårar hur 
prioriteringar ska göras i arbetet (Teh et al., 2014). Wolf et al. (2015) menar att controllers 
beteende framförallt influeras av vilka förväntningar som finns från ledningen. En controller 



 10 

som agerar som en affärspartner styrs av subjektiva normer, så som ledningens förväntningar, 
istället för sin personliga attityd. Ledningens förväntningar på en controller är viktiga då 
controllers ska agera som en affärspartner och aktivt delta i ledningens beslutsfattande 
(ibid.).  Huvuddelen av de controllers som deltog i Wolfs et al. (2015) studie hade en positiv 
inställning till att engagera sig i ledningens beslutsfattande. Genom att använda sig av 
controllern kan detta bidra till kostnadsmedvetenhet och effektiv resursallokering i en 
organisation, samt även en förbättring av interna processer och beslut, vilket bidrar till en 
ökad konkurrenskraft för företaget (Wolf et al., 2015). För att påverka controllerns subjektiva 
normer positivt behöver ledningen fokusera på att kommunicera sina behov och förväntningar 
på controllern. En ändring i ledningens förväntningar på att controllern ska ha en mer 
affärsinriktad roll leder till högre engagemang och effektivitet från controllerns håll (ibid.). 
 
När controllern ska inta en roll som affärspartner uppstår ett dilemma för controllern där 
denna person ska vara oberoende och samtidigt tillgodose ledningens intressen, vilket kan 
vara en svårhanterlig kombination (Lambert & Sponem, 2012). Ett exempel där en controller 
fick frågan om det gick att använda delar av marknadsföringsbudgeten för att ge återförsäljare 
rabatter och på så vis underlätta framtida affärsförbindelser (ibid.). Controllern hamnar i ett 
dilemma där denna måste välja att antingen tillåta manipulation av redovisningen eller att 
istället gå emot ledningens planer och i längden mista förtroende (ibid.). Lindvall (2009) 
beskriver ett av de viktigaste dragen hos en controller är lojalitet. I lojalitetsbegreppet ingår 
hög tillgänglighet och hög flexibilitet vilket visar sig i att fysiskt vara på plats och att snabbt 
ställa upp. Controllern förväntas även vara villig att omprioritera sina arbetsuppgifter och att 
understödja med en hög arbetsinsats (ibid.). 
 
Maas och Hartmann (2010) visar att controllers inblandning i ledningen kan ge både positiva 
och negativa effekter beroende på controllers personlighet. Personlighet kan beskrivas som 
grad av Machiavellism (ibid.). Hög nivå av Machiavellism innebär en mer beräknande 
personlighet som förlitar sig mindre på etiska principer, medan låg nivå av Machiavellism 
innebär att personen är fast vid etiska principer och sätter laget före jaget (Christie, 1970 
refererad i Maas & Hartmann, 2010). Personer med låg nivå av Machiavellism anser att 
budgetslack är etiskt oförsvarbart medan andra tycker tvärtom (ibid.). När organisationen 
behöver en controller som kan skapa en stark inblandning i ledningen bör de eftersöka en 
person med låg nivå av machiavellism. När organisationen istället söker en person som inte 
ska blanda sig i ledningen i samma utsträckning, bör en person med hög nivå av 
machiavellism eftersökas (Maas & Hartmann, 2010). Maas och Hartmann (2010) definierar 
budgetslack som en övervärdering av prestationsmål vilket ger ett större budgetutrymme att 
nå målen. Denna definition skapar problem då ledningen vill att budgeten ska motsvaras av 
det verkliga värdet. I sin studie visar Maas och Hartmann (2010) att en sammanvägning 
mellan tre faktorer, deltagande i styrningen, påtryckningar från divisionschefer, samt 
personlighet, ger en förståelse för om controllern väljer att vara lojal mot ledningen eller 
hellre uppnå de uppsatta målen. 

2.3.2 Rollkonflikt och rolltvetydighet 
Teh et al. (2014) menar att rollkonflikt är positivt relaterat till rolltvetydighet. Ju större 
rollkonflikten är hos de anställda desto mer kommer han eller hon uppleva rolltvetydighet i 
sina arbetsuppgifter (ibid.). Rizzo, House och Lirtzman (s. 155, 1970) definerar rollkonflikt 
som “the dimensions of congruency-incongruency or compatibility-incompatibility in the 
requirements of the role, where congruency or compatibility is judged relative to a set of 
standards or conditions which impinge upon role performance”. Exempelvis kan detta enligt 
Tang och Chang (2010) vara en anställd som måste ha två eller flera roller samtidigt och 
upplever att rollerna är oförenliga att leva upp till samtidigt. En rollkonflikt uppkommer när 
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det finns flera olika förväntningar samtidigt på en roll vilket resulterar i att individen upplever 
en motsättning när personen ska försöka kombinera rollerna (Lynch, 2007). Onyemah (2008) 
beskriver rollkonflikt som en känsla av att dras i olika riktningar och att det känns omöjligt att 
göra alla parter nöjda. Ett exempel på när en controller kan hamna i kläm och få en dubbel 
roll är enligt Nilsson och Olve (2013) en divisionscontroller som bör ansvara både mot 
divisionschefen, kallat linjeansvar, och samtidigt mot koncerncontrollern, kallat funktionellt 
ansvar. 
 
Rizzo et al. (s.156, 1970) definerar rolltvetydighet som “reflect certainty about duties, 
authority, allocation of time, and relationships with others; the clarity or existence of guides, 
directives, policies; and the ability to predict sanctions as outcomes of behavior”. Onyemah 
(2008) och Tang och Chang (2010) beskriver att rolltvetydighet uppstår när en individ 
upplever avsaknad av nödvändig information om hur sitt arbete ska utföras. Onyemah (2008) 
menar att detta bidrar till att individen känner sig hjälplös. En anställd som är osäker på 
förväntningarna från olika håll på sin roll kan uppleva detta som rolltvetydighet (Onyemah, 
2008; Tang & Chang, 2010). Förväntningar från olika håll kan exempelvis vara från chefer 
och medarbetare (Onyemah, 2008). 

2.3.3 Effekter av rollkonflikt och rolltvetydighet 
Onyemah (2008) beskriver rollstress som en blandning av rolltvetydighet och rollkonflikt. En 
måttlig nivå av rolltvetydighet eller rollkonflikt leder till motivation och kan vara en drivkraft 
för individen som därmed höjer sin prestation. Låga eller höga nivåer av rolltvetydighet och 
rollkonflikt kan däremot minska prestationsnivån hos individen då de inte vet hur de ska 
arbeta och blir mer försiktiga (ibid.). Även Li och Bagger (2008) menar att rolltvetydighet 
påverkar självförtroendet negativt. En anledning till detta är att anställda har svårare att se 
framför sig hur de ska prestera och därmed hur de effektivt ska utföra sitt arbete. En annan 
anledning är att sämre självförtroende leder till att det krävs mer information för en individ 
för att kunna göra en egen bedömning av sin förmåga att utföra en uppgift (ibid.).  
 
Maas och Matejka (2009) beskriver att en ökning av det funktionella ansvaret gentemot det 
lokala ansvaret leder till tvetydigheter och konflikter i controllers roller. Detta kan i sin tur 
leda till en ökad tolerans av felaktig rapportering av information från controllern. De lokala 
och funktionella cheferna för controllers, samt även controllern själv, anser enligt studien att 
det i första hand är stöttningen av det lokala beslutsfattandet som är viktigast. De kan dock 
tänka sig att kombinera det lokala ansvaret med funktionella arbetsuppgifter till viss del. 
Genom att öka tonvikten på controllerns funktionella ansvar blir det dock svårare för 
controllern att hantera sitt dubbla ansvar och tillgodose krav från både funktionella chefer och 
den lokala ledningen (ibid.). 

2.4 Controllers positioner i ett företag 
Detta kapitel kommer att beskriva olika organisationsstrukturer och graden av 
decentralisering eller centralisering i organisationen i ett företag. I sin tur kan detta påverka 
var i organisationen controllers positioneras och därmed controllers olika roller. 

2.4.1 Organisationsstruktur 
Koncerner kan ha olika organisationsstrukturer och några av de vanligaste är resultatenhet och 
divisionsorganisationer, samt den bolagiserade organisationen (Nilsson & Olve, 2013). En 
organisationsstruktur där företaget är indelade i resultatenheter innebär att varje enhet 
bedriver en självständig verksamhet, vilket är fallet med koncerner där det kan finnas många 
olika enheter. Resultatenheterna konsolideras och bildar olika divisioner eller affärsområden. 
Fördelarna med en divisionaliserad organisationsstruktur beskrivs bland annat som att beslut 
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kan fattas snabbare, större inriktning på resultat samt ökad handlingsorientering (ibid.). I en 
divisionaliserad organisationsstruktur menar Nilsson och Olve (2013) att centraliseringen av 
serviceenheter som tidigare tillhört resultatenheterna ökat. Det handlar framförallt om enheter 
som arbetar med redovisning genom ekonomidatasystem. Tidigare när enheterna varit 
decentraliserade försvårade detta kommunikationen då det blev för stora variationer i 
systemhanteringen (ibid.). 
 
Den bolagiserade organisationen har utvidgat resultatenheternas ansvar så att de bildar 
självständiga dotterbolag (Nilsson & Olve, 2013). Genom detta stärks varje divisions 
självständighet och decentralisering. Det skapar en tydligare rollfördelning mellan 
koncernledning gentemot divisionsledningen och dotterbolagets styrelse blir en tydlig instans 
för dialog mellan de två ledningarna. Bolagiseringen ger ofta en mer realistisk balansräkning 
för dotterbolaget jämfört med en division men samtidigt kan det innebära att koncernen 
förlorar finansiella fördelar i form av sämre lånevillkor, eller större svårigheter att ge ut 
säkerheter för krediter för dotterbolagen jämfört med koncernen (ibid.).   
 
Nilsson et al. (2010)  menar att samspelet inom en organisation bör vara kongruent. Utifrån 
ett koncernperspektiv innebär detta att se till så att affärsenheter och funktioner har en enad 
bild av vad som skapar värde för koncernen samt hur de olika verksamheterna kan hjälpa till 
med detta (ibid.).  Varje affärsenhet ansvarar för att de underliggande funktionernas strategier 
reflekterar den affärsstrategi som bedrivs i enheten. Koncernstrategin i sin tur ska fokusera på 
att alla affärsenheter samarbetar och se till så att enheterna samordnas. Det finns flera fördelar 
med detta, framförallt att ekonomistyrningen effektiviseras och en gemensam styrfilosofi 
underlättas där beslutssituationer och framgångsfaktorer i de olika affärsenheterna liknar 
varandra. Strategierna på olika organisatoriska nivåer bör fungera tillsammans vilket ställer 
höga krav på controllern att samordna, koordinera och utvärdera strategierna (Nilsson et al., 
2010). 

2.4.2 Controllers inverkan på beslutsfattande 
Företag behöver ta ett strategiskt beslut angående om “ledningen vill hålla strama tyglar och 
föra upp många frågor till central bedömning eller förlita sig på långtgående decentralisering” 
(Nilsson et al. s. 70, 2010). Centralisering beskriver Mintzberg (2009) som ett sätt att 
samordna beslutsfattande i organisationen. Vid centralisering går alla beslut genom en person 
som själv tar ställning till varje beslut och bestämmer vad som är bra eller dåligt för företaget. 
Med denna struktur ska en och samma person kunna ta ställning till allting som händer i ett 
företag och ha kunskap och information kring detta. Den största anledningen till en 
centraliserad organisation anses vara behovet av samordning (ibid.). För att klara av att ta alla 
beslut från en position krävs information och en kunskap att kunna tolka information från alla 
delar av organisationen. Här menar Mintzberg (2009) att det finns stor risk för 
informationsöverflöd och att ju mer information som tas in desto mindre information når 
verkligen fram. Från detta överflöd finns då risken att personer med viktig kunskap slutar att 
leverera information till beslutsfattare som därmed har svårare att skapa förståelse kring hur 
verkligheten ser ut (ibid.). Dock menar Legerer, Pfeiffer, Schneider och Wagner (2009) att en 
så kallad informationskaskad, som bygger på att en individ utgår från information som fås av 
personer runt omkring sig och inte från sin egen information, tenderar att påverka beslut 
negativt. Beslutsfattaren kan påverkas av rekommendationer från chefer under sig så mycket 
att de därmed ignorerar egna tankar, vilket gör att beslut kan bli bättre om beslutsfattaren inte 
har tillgång till all information (ibid.). 
 
Mintzberg (2009) presenterar tre huvudanledningar till varför företag istället bör 
decentralisera organisationen. Det finns tillfällen då det inte är möjligt att leverera 
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information till den högre ledningen och få dem att förstå den. I en sådan situation anser 
Mintzberg (2009) att det bättre att beslutsmakten finns hos de personer med kunskap och 
förståelse. Den andra anledningen är att organisationen snabbare kan reagera på förhållanden 
som enbart finns i en specifik del av organisationen. Det som talar emot centralisering av 
denna anledning, är att det tar tid att skicka information till den centrala ledningen och att 
sedan få tillbaka ett beslut (ibid.). Mintzbergs (2009) tredje anledning till decentralisering är 
att det kan ses som en motivationsfaktor för de anställda. I en decentraliserad organisation ges 
utrymme för kreativa och innovativa människor vilket i sin tur kan leda till att organisationen 
får lättare att behålla dessa personer (ibid.).  
 
För att kalla en organisation decentraliserad menar Mintzberg (2009) att beslutsmakt ska vara 
fördelad över många olika personer. Mintzberg (2009) presenterar två typer av 
decentralisering, vertikal och horisontell. Den vertikala decentraliseringen fokuserar på 
formell makt och det innebär att avgöra vilka personer som ska inneha vilken maktposition 
(ibid.). Inom den vertikala decentralisering går det att göra ytterligare två uppdelningar, 
selektiv och parallell. Horisontell decentralisering riktar sig i första hand mot området med 
informell makt så som att exempelvis kontrollera informationsinsamlingen. Den horisontella 
decentraliseringen går ifrån tanken att formell makt måste ligga hos den högre ledningen och 
att den istället kan ligga hos någon med behörighet att vara med och välja ut den strategiska 
ledningen. I den bästa av världar menar Mintzberg (2009) att makt bör utformas efter vilka 
meriter en person har och inte genom demokratiska val.  
 
Maas och Hartmann (2010) och Nilsson och Olve (2013) argumenterar för att det är viktigt att 
ha rätt person på rätt position i företaget. Nilsson och Olve (2013) argumenterar för att 
business controlling successivt har börjat användas mer decentraliserat i företag. I större 
företag eller koncerner har det blivit vanligare med lokala controllers i de olika bolagen eller 
enheterna (ibid.). Förändringar i strukturen i ett företag kan innebära en decentraliserad 
position av controllern som visar sig vara ett effektivt sätt att förändra kulturella värderingar 
och gå mot en mer affärsinriktad organisation (Järvenpää, 2007).  
 
Nilsson et al. (2010) framhäver att utvecklingen har gått mot att många ekonomifunktioner 
och controllerfunktioner centraliseras och ser två nackdelar med detta. Den första är 
“management by numbers” vilket innebär att controllern framförallt styr verksamheten genom 
siffror, värden och indikationer som kommer från systemen. När detta sker är risken att 
controllerns insyn i den operativa delen av organisationen minskar och att allt fokus läggs på 
information från systemen. Den andra nackdelen är när controllers fysiskt försvinner från 
avdelningar i den operativa verksamheten. Då sker största delen av kommunikationen via 
mail och automatiserade rutiner och den personliga relationen mellan ekonomer och 
medarbetare minskar. Genom denna minskning kan det bli svårare för controllern att se om 
ekonomistyrningen i organisationen verkligen är ett ramverk som alla arbetar utefter. Risken 
med att vara för centraliserad är att någon annans styrning tar över, och inte den som är tänkt 
för företaget (ibid.). 
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3. Metod  
I detta kapitel kommer vi att beskriva grunderna för hur uppsatsen har arbetats fram och 
argumentation för de val vi har gjort gällande; förhållningssätt, ansats och forskningsmetod. 
Sedan presenteras datainsamlingen där urvalsprocessen av teori och empiri förklaras och 
även tillvägagångssätt. Slutligen kommer uppsatsens validitet och reliabilitet att diskuteras. 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt, val av ansats och forskningsmetod 
I vår undersökning väljer vi att utgå från vår problemformulering för att sedan studera 
helheten genom teoriinsamlingen och intervjuer. Den hermeneutiska cirkeln beskrivs som att 
“delen kan endast förstås ur helheten och helheten endast ur delarna” (Alvesson & 
Sköldberg, s.115, 2008). Genom att börja i en del och sedan sätta in den i ett samband med 
helheten, så får helheten en ny belysning och går därefter tillbaka till den studerade delen, 
vilket bildar ett cirkelmönster. Hermeneutik går ut på att alternera mellan både en enskild del 
och helheten för att få en fördjupad förståelse för båda. Genom ett hermeneutiskt synsätt 
sätter vi oss in i någon annans situation och försöker förstå innebörden av handlingen (ibid.). 
Genom att studera helheten önskar vi skapa en fördjupad förståelse för problemet. På så vis 
anser vi att ett hermeneutiskt synsätt kan tillämpas på vår undersökning. 
 
Utifrån vårt hermeneutiska perspektiv vill vi skapa en djupare förståelse för controllers olika 
roll och vilka förväntningar som finns på controllers i en organisation. Jacobsen (2002) 
beskriver att kvalitativ metod är mest användbar då undersökningens syfte är att skapa en 
större förståelse inom ett ämne. Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar att författare av 
kvalitativa undersökningar utgår från studiesubjektens perspektiv. Genom våra intervjuer 
utgår vi från vad intervjupersonen anser. För att få en djupare förståelse för problemet 
(Jacobsen, 2002) passar en deskriptiv undersökning. Då syftet med vår undersökning är att 
skapa en djupare förståelse för hur controllers roller påverkas av organisationens 
förväntningar, samt av hur controllers är positionerade i företaget, gör vi en deskriptiv 
undersökning. Fördelarna med kvalitativ metod är enligt Jacobsen (2002) att vid 
djupintervjuer utan givna svar framkommer den genuina förståelsen av problemet. Jacobsen 
(2002) presenterar även några nackdelar med kvalitativ metod så som att den är 
resurskrävande. Djupintervjuer tar lång tid och ger komplex data som inte går att generalisera 
vilket kan leda till problem med att uppnå hög nivå av extern validitet (ibid.). Vår 
undersökning är inte utformad för att skapa ett generaliserande exempel utan istället ge en 
fördjupad bild av området som undersöks. Vi anser att djupintervjuer skapar en djup 
förståelse för vårt problem samt att det under djupintervjuer är lättare att läsa av hur en person 
reagerar på de frågor som vi ställer.  
 
Induktiv ansats innebär att gå från empiri till teori medan deduktiv ansats motsatt går från 
teori till empiri (Jacobsen, 2002). Genom att samla in teorier byggde vi upp en förståelse för 
området för att sedan kunna gå ut i verkligheten och samla in data. Vi anser att det krävs 
grundläggande kunskaper för att kunna ha en givande dialog med intervjupersonerna. Utan 
sådan kunskap blir det allt för svårt att urskilja vad som är givande och vad som är alldagligt 
vetande eller vad som är ointressant för undersökningen. Den insamlade datan kategoriseras 
utifrån de insamlade teorierna för att tillsammans kunna skapa en analys. Kritiker mot 
induktiv ansats menar att det är väldigt svårt att gå ut i verkligheten utan några som helst 
förväntningar och med ett helt öppet sinne (ibid.). Genom en induktiv ansats kan vi uppnå en 
djupare förståelse för hur controllers olika roller påverkas av förväntningar i organisationen, 
samt av controllers positioner i ett företag. 
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3.2 Datainsamling 
Vår uppsats bygger på både primära och sekundära källor. De primära källorna innefattas av 
de intervjuer som genomförts med controllers på företagen Peab och Stena AB samt deras 
årsredovisningar. Vi anser det vara av vikt att beskriva hur företagen är verksamma för att få 
en bättre förståelse för hur controllerfunktionerna fungerar, då detta även kan påverka de 
resultat som uppkommer. 
 
De sekundära källorna bygger på relevanta vetenskapliga artiklar samt böcker inom området. 
I teorin har vi valt att utgå från tre huvudbegrepp, controllerns olika roller, förväntningar på 
rollerna och controllers positioner i ett företag. Dessa begrepp har hjälpt oss att formulera 
intervjufrågor vid datainsamlingen. Teorier har samlats in via böcker och studentlitteratur, 
samt vetenskapliga artiklar hämtade via Högskolan i Halmstads sökmotor Summon. I 
sökningarna användes sökord så som controller, management accounting, dual responsibility, 
role conflict och role ambiguity. När vi sökte efter artiklar fokuserades sökningarna på artiklar 
från tidskriften Management Accounting Research, men även andra tidskrifter har använts så 
som European Accounting Review. 

3.2.1 Urval 
Vi har studerat två stora, svenska, företag Stena AB och Peab, som arbetar med sin 
controllerfunktion på olika nivåer i organisationen. Båda företagen har en relativt hög 
omsättning (33 miljarder respektive 43 miljarder kronor) samt ett relativt stort antal anställda 
(11000 respektive 13000). Vi tyckte att det kunde vara intressant att undersöka vad som 
påverkar controllers roller i ett företag som har en differentierad verksamhet och därför valde 
vi Stena AB.  I motsats till Stena AB har Peab en mer enhetligt inriktad verksamhet vilket 
skulle kunna bidra till både likheter och skillnader i vad som påverkar controllers roller. 
Eftersom dessa företag använder sig av controllers på flera nivåer i företaget ger det oss 
möjlighet att uppfylla vårt syfte och besvara vår problemformulering. Anledningen till att vi 
vill undersöka större företag är att det finns många olika nivåer för controllern att 
tillfredsställa samt att rollen ofta är mer utpräglad, till skillnad från mindre företag då i vissa 
fall controllern och exempelvis ekonomichefen är samma person. I stora företag är det även 
intressant att se hur förväntningarna ser ut på controllerns roll utifrån de olika nivåerna, 
eftersom olika nivåer oftast inte existerar i samma utsträckning i mindre företag.  
 
Vid urvalet av respondenter var ett kriterium att personen arbetar i yrkesrollen som controller 
i dagsläget för att på så sätt få en aktuell uppfattning av problemet ur controllers perspektiv. 
Ett annat kriterium var att intervjua respondenter från minst två olika nivåer i företaget. 
Genom att intervjua controllers på olika nivåer i organisationen vill vi uppnå en djupare 
förståelse för de olika controllerna sett ur flera olika nivåperspektiv i företaget. Detta hade 
varit svårare att uppnå genom att endast intervjua exempelvis controllers på koncernnivå 
respektive affärsområdesnivå eller chefscontroller respektive Business controller på 
affärsområdesnivå, och därför valde vi en kombination för att få ett helhetsperspektiv. Utifrån 
detta valde vi att göra intervjuer med en Group Business Controller, en Group Financial 
Controller och två controllers som arbetar på affärsområdesnivå på Stena AB. På Peab valde 
vi att intervjua en Business controller på affärsområdesnivå samt en Business controller på 
regionsnivå. Då en del av våra intervjufrågor kan uppfattas som känsliga, där 
intervjupersonen till viss del behöver beskriva vart de lägger sin lojalitet, måste vi vara 
förberedda på att svaren kan påverkas beroende på hur ärlig intervjupersonen är. 

3.2.2 Intervjuförberedelser 
Till undersökningens intervjuer har vi utifrån en kvalitativ metod valt att genomföra 
semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju innebär att forskaren utgår från 
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tydliga teman och ställer öppna frågor för att ge intervjupersonen möjlighet att ge sin egen 
vinkel på frågorna (Bryman & Bell, 2013). Enligt Bryman och Bell (2013) ska frågor i en 
intervjuguide inte vara fullt så strukturerade och specifika som i ett intervjuschema. Frågor 
som ingår i intervjuguiden är inte tvungna att ställas i den följd som de står vilket skapar en 
viss flexibilitet i intervjun (ibid.). Därför kunde vi även ställa följdfrågor om intervjupersonen 
berättade om något intressant eller om något var otydligt. Vid djupintervjuer uppstår en så 
kallad intervjuareffekt, vilket betyder att vi som intervjuare påverkar intervjupersonen 
(Jacobsen, 2002). Därför har vi försökt att ställa så öppna frågor som möjligt och påverka 
svaren så lite som möjligt. Vi vill få intervjupersonens synvinkel på frågorna och låta 
intervjupersonen få fram sina egna åsikter och kunna berätta så utförligt som möjligt.  
 
Ungefär en månad i förväg tog vi kontakt med våra intervjupersoner via mail och bokade in 
tid och datum för intervjuer i mars månad. Vi valde att inte skicka ut intervjuguiden till våra 
respondenter i förväg då vi ville undvika att få i förväg uttänkta svar och istället försöka 
uppnå spontana svar. På detta sätt ansåg vi att vi skulle få mest tillförlitliga svar till vår 
undersökning.  
 
Utifrån vår teoretiska referensram med tre utpräglade huvudbegrepp valde vi att också dela in 
vår intervjuguide (se bilaga 1) i tre teman för att kunna besvara vår problemformulering och 
vårt syfte. Vi byggde upp intervjuguiden med en inledande fråga i varje del för att 
respondenten skulle få berätta fritt. Under varje fråga hade vi sedan avstämningsfrågor som vi 
ställde om vi inte redan hade fått svar i första skedet. Vi valde att ställa lite enklare frågor i 
början för att sedan ta de lite mer känsliga frågorna i slutet och på sätt bygga upp en bekväm 
situation för intervjupersonerna. Vi började intervjuguiden med att intervjupersonen allmänt 
fick berätta om sig själv som controller. Då vårt huvudsakliga problem är att bringa djupare 
förståelse kring hur controllers roller påverkas av förväntningar och position i ett företag 
skapades en öppen fråga där intervjupersonerna själva fick beskriva sina roller som controller. 
Vi skapade även frågor som skulle förklara vilken typ av information som controllers hanterar 
för att kunna koppla detta till arbetsuppgifterna. Vidare hade vi en bred fråga angående hur 
controllers roller påverkas av företagets organisationsstruktur som kopplas till controllers 
positioner i ett företag. Utifrån detta gick vi vidare för att försöka ta reda på vilka 
intervjupersonen arbetar närmast och hur de kan påverka styrningen av företaget. Vi ville 
även få reda på hur rollkonflikter uppkommer i verkligheten och skapade därför frågor kring 
vilka förväntningar som finns på en controller samt om det finns tillfällen då de krockar. 

3.2.3 Genomförande av intervjuer 
Vi genomförde besöksintervjuer med fyra controllers på Stena AB i Göteborg. Vi fick genom 
kontakt med Fredrik Aaben som är Group Business Controller på Stena AB möjlighet att 
genomföra våra intervjuer i ett enskilt rum. Då intervjuer genomfördes på den plats där 
intervjupersonerna vanligtvis arbetar ville vi skapa en trygghet som gör att respondenterna 
känner sig bekväma och vill anförtro sig åt oss. Intervjuerna med de utvalda controllerna på 
Peab genomfördes på grund av geografiska olägenheter via Skype. Känsliga ämnen är oftast 
lättare att prata om i intervjuer som sker ansikte mot ansikte jämfört med över telefon 
(Jacobsen, 2002). Därför valde vi att göra videointervjuer med respondenterna istället för 
telefonintervjuer, vilket bidrog till att vi kunde observera respondenten och enklare läsa av 
reaktioner. Inför varje intervju frågade vi intervjupersonen om vi fick möjlighet att spela in 
intervjun. Alla intervjuade gick med på att spela in sina intervjuer. Inspelningen genomfördes 
via mobiltelefonens inspelningsfunktion. Genom att spela in intervjuerna riskerade vi inte att 
missa någonting och därför behövde vi inte anteckna allting som diskuterades utan bara saker 
vi tyckte var extra intressanta. Istället kunde vi fokusera på att se mönster mellan de olika 
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intervjuerna och kommentera saker som vi ansåg var viktiga. Varje intervju var 30-45 minuter 
lång, vilket var den ungefärliga tiden vi hade avsatt till varje intervju. 
 
Efter intervjuerna transkriberade vi alla intervjuer. Vid en transkribering överförs ljud till text 
och nerskrivna intervjuer är fördelaktigt för att vara säker på att få med allt och inte glömma 
eller missa något (Jacobsen, 2002). En baksida med detta är att det tar lång tid att skriva ut 
intervjuer (ibid.) men vi tyckte att det var värt tiden för att vara säkra på att inte missa viktiga 
detaljer. Vi mailade även de intervjuade personerna en extra gång i efterhand för att 
säkerställa att vi hade tillåtelse att använda deras riktiga namn i uppsatsen och alla godkände 
sin medverkan. 

3.2.4 Bearbetning och tolkning av intervjudata 
För att få en bättre överblick kan enskilda datakällor kategoriseras genom att samla in olika 
data i grupper (Jacobsen, 2002). Genom att tematisera intervjuundersökningen skapar 
forskaren sig en förståelse för de olika teoretiska delar som ska undersökas med avsikt att ha 
en bas att stå på som sedan appliceras på den nya informationen (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Det transkriberade materialet delades in i teman utifrån den teoretiska referensramen. Detta 
för att skapa en överskådlighet kring vad som framkommit och samtidigt kunna koppla till 
vårt syfte. Jacobsen (2002) beskriver att intervjuhandledningens olika ämnen blir som en 
första indelning av kategorier. Utifrån dessa teman gjorde vi underrubriker för att tydliggöra 
innehållet och göra det tillgängligt för läsaren. Vid genomläsning av det transkriberade 
materialet från intervjuerna användes olika färger för olika teman vid understrykning. Genom 
att stryka under med olika färger fann vi vissa mönster vilket ledde till kategoriseringen av 
centrala teman. För att göra det tydligt för läsaren har vi valt att presentera varje respondent 
var för sig, men med underrubriker utifrån utvalda centrala teman.  

3.2.5 Källkritik 
Våra sekundära källor innefattas av den teoretiska referensramen och har valts ut baserat på 
undersökningens problemformulering och syfte. Genom att utgå från dessa kriterier i 
datainsamlingen har vi försökt att skapa en hög grad av relevans i våra källor. Via relevanta 
teorier kan vi lättare analysera teorierna mot empirin för att skapa en djupare förståelse för 
undersökningens problem. I våra teorisökningar har vi försökt att använda senaste 
forskningen inom området med undantag för några äldre artiklar och böcker som fortfarande 
är relevanta. Undantag från den nyaste forskningen är de artiklar som valts utifrån referenser i 
artiklar där vi sedan använt ursprungsartiklarna.  
 
Alla respondenter har under flera år arbetat inom controlleryrket, förutom en controller som 
arbetat ett och ett halvt år. Vi anser att de är kompetenta och har stor kunskap inom 
controllerområdet och att de därför kan anses tillförlitliga. Den controllern som arbetat något 
kortare i yrkesrollen var genom sin kompetens väldigt insatt i yrket och vi anser därför att 
även han är tillförlitlig. Alla respondenter ställde upp frivilligt på att medverka i intervjuerna 
utan någon påverkan från exempelvis chefer. Detta kan också anses som ett led i 
tillförlitligheten då en påtvingad intervju skulle kunna ge snedvriden information. Vi 
uppfattade även att alla respondenter svarade uppriktigt och ärligt på frågorna och anförtrodde 
oss mycket relevant information. Angående antalet respondenter anser vi det vara tillräckligt 
då vårt syfte är att uppnå en fördjupad förståelse och inte att generalisera. Hade vi valt att 
försöka generalisera verkligheten hade ett större antal respondenter krävts. 

3.3 Validitet och reliabilitet 
Sammanfattningsvis beskriver Jacobsen (2002) validitet som ett mått för att visa om 
undersökningen faktiskt mäter vad som ska mätas och om det är relevant. Validitet kan enligt 
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Jacobsen (2002) delas in i två olika delar, intern validitet och extern validitet. Genom att 
uppnå en hög grad av intern validitet ska undersökningen mäta det som är syftet med 
undersökningen, medan extern validitet ska visa hur hög grad som generaliseringar kan göras 
från undersökningen (ibid.). För att skapa en hög nivå av intern validitet är det viktigt att 
intervjufrågor utformas så att de inte kan vinklas eller misstolkas så att svaren på frågorna kan 
hjälpa till att svara på vår problemformulering. Genom att noga tänka igenom våra metodval 
kontinuerligt under uppsatsens gång vill vi säkerhetsställa att vi undersöker det som är syftet 
med undersökningen. Vid utformningen av intervjuguiden så har vi försökt att utforma frågor 
som kan leda till en hög nivå av intern validitet. Genom att intervjua på två företag istället för 
ett företag kan vi försöka se mönster i controllerns roll och vad det är som påverkar dennes 
roll i de olika företagen, på så vis försöka skapa en högre grad av extern validitet. Vårt syfte 
med denna undersökning är inte att generalisera och vi anser därför att den interna validiteten 
är viktigare i sammanhanget.  
 
Begreppet reliabilitet mäter i hur hög grad undersökningen går att lita på eller inte (Jacobsen, 
2002). Reliabilitet kan också beskrivas som ett begrepp vilket förklarar om det går att upprepa 
undersökningen med liknande resultat (ibid.). Genom att samla in empiri via intervjuer är det 
omöjligt att skapa frågor som ger identiska svar varje gång frågan ställs. På grund av den 
mänskliga faktorn är det därför mycket svårt för oss att kunna upprätthålla en hög grad av 
reliabilitet i vår undersökning. För att på något sätt kunna uppnå någon nivå av reliabilitet är 
det viktigt att intervjufrågor ställs likadant till alla respondenter och att vi som intervjuare inte 
försöker rikta svar så som vi vill ha dem, utan låter respondenterna svara fritt. Om 
intervjupersonerna försöker ge en allt för positiv bild av företaget och inte vågar analysera 
svårigheter och problem, är det möjligt att detta kan bli en felkälla i intervjun då svaren 
vinklas av respondenten. Som skribent är det svårt att bedöma om undersökningen har hög 
eller låg reliabilitet då det finns en partisk uppfattning från oss som skribenter. För att stärka 
undersökningens trovärdighet har vi valt att noggrant beskriva hur vi har gått tillväga vid 
intervjuer och teoriinsamling. 
  



 19 

4. Empiri 
I detta kapitel kommer den insamlade informationen från sex semistrukturerade intervjuer 
med controllers från de utvalda företagen att presenteras. Först beskrivs de två företagen och 
deras controllerfunktion, samt en presentation av respondenterna. Informationen från 
respondenterna är sedan sammanställd utifrån varje respondents svar och uppdelad i 
centrala teman utifrån den teoretiska referensramen. Det framkommer både sammanfattande 
och detaljerade redogörelser. För att framhäva centrala svar från respondenterna återges 
citat med tillhörande beskrivningar. Först presenteras fyra intervjuer med controllers på 
Stena och sedan presenteras två intervjuer med controllers på Peab. 

4.1 Om fallföretagen och deras controllerfunktion 
Stena AB är ett av tre moderbolag i Stena Sfären som grundades 1939 av Sten Allan Olsson 
och som sedan dess expanderat till en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper, där 
sonen Dan Sten Olsson är VD (www.stena.com, 2015). Totalt har sfären cirka 19000 
anställda medan moderbolaget Stena AB har över 11 000 anställda (ibid). Stena AB:s 
omsättning för 2014 uppgick till cirka 33 miljarder kronor (Stena AB:s årsredovisning, 2014). 
Exempel på Stena AB:s dotterföretag är bland annat Stena Line, Stena Bulk, Stena Roro och 
Stena Fastigheter (Stena AB:s årsredovisning, 2014). Via mailkorrespondens med Fredrik 
Aaben (2016-02-01) innan intervjuerna fick vi reda på att Stena AB arbetar  med både Group 
Business- och Group Financial Controllers på koncernnivå medan business controllers på 
affärsområdesnivå arbetar med sitt specifika område i varje dotterbolag. Controllers på 
koncernnivå är anställda under CFO, medan affärsområdescontrollers är anställda under VD:n 
i respektive affärsområde. Stena AB:s affärside lyder:  
 

“Genom vår kompetens inom framför allt service, handel och fartyg, ska vi tjäna pengar på 
affärsområdena shipping, färjelinjer, offshore, fastigheter och finans. Vi ska skapa nya företag 

för framtiden. Vi ska sköta vår långsiktigt viktigaste tillgång, våra kunder, på ett sådant sätt 
att vi bidrar till deras och samhällets positiva utveckling.” (Stena AB Hållbarhetsrapport 

2014, s.3) 
 
Peab är ett av nordens ledande bygg- och anläggningsföretag och grundades 1959 av bröderna 
Mats och Erik Paulsson och har idag cirka 13 000 anställda (Peab:s årsredovisning, 2014). 
Peabs verksamhet spänner över de nordiska länderna Sverige, Norge och Finland där 
företagets huvudkontor är beläget i Förslöv. Omsättningen för Peab under 2014 uppgick till 
cirka 43 miljarder kronor. Vid intervjun med Torbjörn Nauclér (2016-03-09) beskrev han hur 
organisationen är uppbyggd och hur controllers arbetar i organisationen. Organisationen är 
uppbyggd genom fyra affärsområden, bygg, anläggning, industri och projektutveckling. 
Business controllers på Peab är anställda under ekonomi där de representeras genom CFO, 
koncerncontroller, samt Business controllers på regionsnivå och affärsområdesnivå. Varje 
affärsområde innefattar en Business controller som arbetar under koncerncontrollern med 
denna som chef. Varje affärsområde är uppbyggt genom regioner där en Business controller 
ansvarar för en, två eller tre regioner med Business controllern på affärsområdesnivå som 
chef. Peab arbetar inte med Financial Controllers utan låter istället det arbetet utföras till viss 
del av Business Controllers på affärsområdesnivå eller av koncernredovisningsenheten. 
Organisationen arbetar kontinuerligt med att delegera ut ansvar och befogenheter i respektive 
affärsområden och som stöd finns specialister och även styrande och stödjande dokument att 
luta sig mot (Peabs Hållbarhetsredovisning, 2014). Peabs affärsidé lyder:  
 
“Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av 
byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra 
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kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden” (Peab:s årsredovisning, s.8. 
2014) 

4.1.1 Om intervjupersonerna 
Alla intervjuade controllers har någon form av akademisk bakgrund, som exempelvis 
civilekonomexamen, civilingenjörsexamen, masterexamen i ekonomi eller auktoriserad 
revisor. Alla respondenter har flera års erfarenhet av controlleryrket på de utvalda företagen 
och även från tidigare arbetsplatser, med undantag från Fredrik Aaben i Stena AB som enbart 
arbetat ett och ett halvt år i rollen som controller. 
 

• Fredrik Aaben, Group Business Controllern i Stena AB har arbetat som controller på 
företaget i cirka ett och ett halvt år och tidigare arbetat som managementkonsult i 6-7 
år. Han är utbildad civilingenjör.  

 
• Charlotte Kruuse, Group Financial Controllern i Stena AB har arbetat som controller 

på företaget i fyra år och innan det arbetat på en revisionsbyrå, samt varit 
redovisningschef på ett bolag i många år. I grunden är hon är auktoriserad revisor. 

 
• Anders Bäckelin, Business Controller i Stena RoRo har arbetat som controller på 

företaget i 24 år. Han är sjöofficer i grunden men har även studerat Shipping i London, 
samt internationell ekonomi.   

 
• Sofia Ericsson, Business Controllern i Stena Bulk har arbetat som controller på 

företaget i cirka två år men tidigare arbetat som Financial Controller i ytterligare två 
år, samt arbetat som analytiker. I grunden är hon utbildad civilekonom. 

 
• Torbjörn Nauclér, Business Controller i affärsområdet Bygg i Peab har arbetat som 

controller i företaget i tio år. Han har arbetat som controller på olika nivåer i företaget 
innan han fick sin nuvarande titel. Före anställningen som controller på Peab arbetade 
han som ekonomiansvarig i ett mindre bolag. Controllerns akademiska bakgrund är en 
civilekonomexamen.  

• Joakim Hübel, Business Controller i region Stockholm och Gotland i Peab har arbetat 
i företaget fyra år där tre av åren inneburit controllerarbete. Under första året på Peab 
arbetade hans som Entreprenadingenjör. Han anställdes hos Peab direkt efter sin 
masterexamen i ekonomi. 

4.2 Intervjuer Stena AB 
I detta avsnitt kommer en sammanställning från de intervjuade controllerna på Stena AB att 
presenteras. Alla intervjuer genomfördes på Stena AB:s huvudkontor i Göteborg 2016-03-02. 

4.2.1 Fredrik Aaben – Group Business Controller 

4.2.1.1 Controllers olika roller 
Fredrik beskriver att rollen som Group Business Controller i Stena AB innefattar många 
varierande arbetsuppgifter. Större verksamhetsrelaterade projekt så som intäktsökning, 
effektivisering och kostnadsreducering är en del av arbetet. En annan del av arbetet innebär att 
stödja affärsområdena i deras strategiutveckling. Fredrik arbetar även med att hålla relationer 
med kreditinstitut och banker vid liv, titta på möjliga förvärv men även möjliga avyttringar, 
både enskilda tillgångar och bolag. I arbetet ingår även en uppföljning av hur affärsområdena 
utvecklas. Som Group Business Controller medverkar Fredrik i uppdatering av en femårsplan 
för de olika affärsområdena, frågor så som vilket resultat affärsområdet visar och hur 
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marknaden påverkar affärerna kan tas upp. För att arbeta framtidsorienterat jobbar Fredrik 
med att scenarioplanera, vilket innebär att han räknar på olika scenarion och hur de olika 
utfallen kan påverka koncernen. Benchmarking är en annan del av arbetet där Fredrik plockar 
fram information för de olika affärsområdena och presenterar för koncernens styrelse. Den 
vanligaste informationen Fredrik arbetar med är finansiell information från både de egna 
bolagen men även från konkurrenter. Det finns ett tydligt ramverk för vem som ansvarar för 
vad men utöver dessa ansvarsområden har Fredrik ganska hög frihetsgrad att styra sitt arbete. 
Fredrik menar att detta dock kan skilja sig beroende på var i organisationen controllern sitter 
och vilken chef denna person har. 
 

“Jag upplever att så länge vi gör det vi blir tilldelade så har vi väldigt stor frihetsgrad.” - 
Fredrik Aaben, Group Business Controller Stena AB 

 
Fredrik arbetar närmast sin chef som är CFO och även vice VD i Stena AB. Han arbetar också 
nära ägare, affärsområdeschefer, affärsområdescontrollers samt koncernredovisningschefen. 
Fredrik anser att controllers roller i Stena AB gått från att vara ganska snävt definierade med 
mål att följa upp de olika affärsområdena till att nu arbeta mer med affärsutveckling och att 
stödja affärsområdena i strategiutveckling. 
 

“Varje organisation har sin egen syn på controllerrollen och vad man lägger i den och hur 
mycket ansvar man lägger på controllern.” - Fredrik Aaben, Group Business Controller Stena 

AB 

4.2.1.2 Förväntningar på controllers 
Fredrik beskriver att det ställs höga krav från den högre ledningen på att han räknar rätt, 
strukturerar upp saker bra och samtidigt kunna hålla många bollar i luften och ha hög 
tillgänglighet. Han rekommenderar inte att arbeta som Group Business Controller på Stena 
AB om du vill ha mycket ledig tid och tycker att det känns betungande att det alltid ringer 
folk. Den som blir stressad av det bör jobba med något annat. Några andra krav Fredrik har på 
sig är att vara flexibel och tjänstvillig och det finns även en förväntan att vilja utveckla 
bolaget och att på olika sätt förbättra koncernen.  
 

“Min chef vill att vi ska vara aktiva och komma med nya förslag och idéer, tänka nytt och 
utmana saker, vilket ger oss väldigt stor frihet att tänka själva” - Fredrik Aaben, Group 

Business Controller Stena AB 
 
Det är inte uppskattat om controllern inte är tillräckligt förberedd och kan svara på frågor 
kring exempelvis ett beslutsunderlag under ett styrelsemöte. Fredrik förklarar att 
förväntningar från den operationella verksamheten uttrycker sig i att de vill ha en liten 
tidsbuffert på saker som koncerncontrollers vill få svar på utav dem. Krav på tillgänglighet 
och flexibilitet är inte lika hög genom hela organisationen, vilket kan leda till konflikter. 
Fredrik upplever också att det uppkommer situationer när information ska fram väldigt 
snabbt. Då måste controllern värdera hur viktigt det är att få fram informationen. Är det 
kritiskt får den person med informationen kontaktas och vi tvingas då störa den personens 
arbete.  
 

“Det blir väldigt situationsanpassat och personberoende. Ibland går det inte och då får man 
säga att det inte går att få fram. Oftast blir det inga hårda reaktioner på det. De förstår att vi 
inte försöker hålla på information eller bråka med dem och försöker hjälpa till så gott det 

går.” - Fredrik Aaben, Group Business Controller Stena AB 
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4.2.1.3 Controllers positioner i ett företag 
Fredrik tror att Stenas filosofi med hög grad av decentralisering påverkar controllerns roller. 
Sitter controllern centralt som Fredrik gör, finns möjlighet att medverka i väldigt mycket som 
händer i organisationen, stora projekt och stora beslut som tas i koncernen. Dock har Fredrik 
och hans kollega på grund av sin centrala position ingen beslutsmakt men genom att plocka 
fram beslutsunderlag och göra rekommendationer har de en indirekt påverkan på beslut. 
Längre ut i organisationen sitter controllern på mer beslutsmakt då de jobbar med snävare 
ansvarsområden.  
 

“Så man kan säga att controllerrollen har mindre beslutsmakt ju mer centralt man sitter.” - 
Fredrik Aaben, Group Business Controller Stena AB 

 
Fredrik beskriver att hans arbete i första hand ska tillgodose koncernledningen och 
koncernens styrelse, och i andra hand intressenter utanför koncernen. Han tror att han som 
Business Controller är den som arbetar tätast med sin chef. Eftersom han jobbar tätt med vice 
VD blir det automatiskt att han även arbetar tätt med VD:n. Fredrik producerar mycket 
material kring den långa planen som styrelsen är väldigt intresserad av. De har också ansvar 
för att ta fram beslutsmaterial och utformar detta för att utmana affärsområdena. I slutändan är 
det Stena AB:s styrelse som tar investeringsbesluten och det finns en tydlig riktlinje för vilket 
mandat varje individ har att ta egna beslut. 
 
“Ledningen har en tydlig struktur för hur stora beslut olika personer får ta på egen hand innan 

man behöver gå till chef eller styrelse men alla större beslut tas av styrelsen.” - Fredrik 
Aaben, Group Business Controller Stena AB 

4.2.2 Charlotte Kruuse – Group Financial Controller 

4.2.2.1 Controllers olika roller 
Charlotte som är Group Financial Controller i Stena AB, beskriver sina arbetsuppgifter som 
att se till så koncernresultatet blir rätt, göra koncernelimineringar, samt göra analyser genom 
att ta fram olika specifikationer på exempelvis lån och amorteringar. I rollen ingår även att 
sortera vad som är kopplat till fartyg och vad som är kopplat till fastigheter och analysera de 
olika balansposterna i balansräkningen. Det ingår också att göra delårsrapporter och 
årsredovisningar. Dock är det inte så mycket fokus på att arbeta med resultatet. Informationen 
som används är framförallt inrapporterade siffror men även information från olika typer av 
möten där information delas.  
 

“Jag tänker inte mig jättemycket som controller eftersom jag jobbar med actual-siffror och 
inte följer upp så mycket med varje affärsområde, utan jag analyserar mer det som har hänt”. - 

Charlotte Kruuse, Group Financial Controller Stena AB 
 
Charlotte arbetar närmast sin egen arbetsgrupp där fem personer ingår som arbetar med 
koncernredovisning. Hon arbetar även nära koncernredovisningschefen och rapportörer i olika 
dotterbolag. Hon ser sig själv mer som redovisare än controller för att hon inte lämnar ifrån 
sig beslutsunderlag och jobbar framåtriktat på samma sätt som gruppen med Group Business 
Controllers på Stena AB. Hon kan få en del ad-hocuppgifter men mer sällan än vad Group 
Business Controllers får så hon tycker själv att gruppen hon arbetar i lika gärna skulle kunna 
kallas för Group Accounting. Hon tror att “många vill kalla sig för controller för att det låter 
lite bättre, att jobba med redovisning låter ju lite tråkigare.” 
 
Charlotte tycker inte att controllerrollen som sådan har förändrats men att hennes roll 
förändras i takt med att hon lär sig mer om bolaget och att arbetsuppgifter fördelas 
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annorlunda. Ett exempel är att hon fick börja analysera siffror på ett helt annat sätt efter att de 
bytte ett affärssystem i koncernredovisning för drygt ett år sedan. Då förändrades arbetssättet 
och det blev samtidigt mer flexibelt, vilket hon ser som positivt. Charlotte uttrycker att sin roll 
som controller har ändrat sig allt eftersom arbetsgruppen har förändrats och menar att alla i 
gruppen är lyhörda om de skulle vilja ändra arbetssättet inom gruppen. Däremot 
organisationen som helhet är svårare att affärsmässigt påverka vilket hon menar att hon inte 
heller är anställd för att göra. 
 
Charlotte lämnar inte analyser till styrelsen på samma sätt som Group Business Controllers på 
Stena AB, utan jobbar mer bakåt med actual-siffror och inte med budget och prognos och 
anser därför inte kunna påverka styrningen i samma grad. Genom att arbeta med budget eller 
prognos och estimera hur det ska bli framåt, tror Charlotte att det finns större möjlighet att 
påverka styrningen. 

4.2.2.2 Förväntningar på controllers 
Huvudmålet för Charlotte är att leverera rätt siffror i rätt tid. Det är bestämt när rapporter ska 
publiceras och då gäller det att de är färdiga och korrekta. Dock poängterar Charlotte att på 
grund av att Stena AB inte är ett noterat bolag så finns inte samma krav på att visa siffrorna 
vid exakt en tidpunkt och de kan då ofta jobba med lite längre tidsramar än noterade bolag. 
Samtidigt som de kan ha längre tid för sina deadlines är de färre som arbetar med detta än i ett 
noterat bolag, men hon tror ändå att det är svårare att leva upp till denna förväntning i till 
exempel Volvo, Ericsson eller Electrolux. 
 
Charlotte beskriver att det är viktigt i controllerrollen att förstå vem hon pratar med och från 
vilken vinkel de tittar på siffrorna. Olika delar i organisationen vill se på siffrorna på olika 
sätt. Det finns en klyfta mellan de operationella och de legala delarna i organisationen. Det 
kan bli frågor kring vem som ansvarar för vad och det får inte falla saker mellan stolarna för 
att någon har ett operationellt tänk men inget ansvar för det legala.  
 

“Man slits ju hela tiden mellan det. De som jobbar operationellt ser bara saker operationellt, 
och de som jobbar legalt ser det bara legalt och då gäller det att kunna förstå båda språken.” - 

Charlotte Kruuse, Group Financial Controller Stena AB 

4.2.2.3 Controllers positioner i ett företag 
Charlottes arbete ska i första hand tillgodose styrelse, ägare och investerare. Hon arbetar i 
liten utsträckning med de operationella delarna av företaget och arbetar istället väldigt mycket 
legalt. På koncernnivå i Stena AB beskriver Charlotte att rollerna påverkas av 
organisationsstrukturen genom att controllern sitter på huvudkontoret Stena AB och väldigt 
nära beslutsfattare och Vice VD. Samtidigt rapporterar dotterbolagen och affärsområden upp 
till henne vilket gör att hon får den information hon behöver för att kunna göra sitt jobb. Hon 
kommer närmre informationen och får snabbare ta del av stora beslut som hon kanske inte 
hade fått på samma sätt ute i organisationen. 

4.2.3 Anders Bäckelin – Business Controller Stena RoRo 

4.2.3.1 Controllers olika roller 
Anders beskriver att controllers roller kan se väldigt olika ut både mellan olika företag men 
även internt inom en organisation. Ett exempel på detta är att business controllers på 
dotterbolag inom Stena AB kan ha helt olika ansvarsområden.  
 

“På Stena RoRo är det jag som business controller som sköter till exempel försäkringar, 
medan på Stena Bulk är det deras fleet manager som har det ansvaret, medan deras business 
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controller inte ägnar sig åt försäkringar. Det är så det blir, det finns ingen given mall. ” - 
Anders Bäckelin,  Business Controller Stena RoRo. 

 
Anders beskriver sina arbetsområden som väldigt breda. Ena dagen kan arbetet handla om att 
göra lönsamhets- eller investeringskalkyler medan andra dagen kan arbetet handla om 
skattefrågor för ett projekt i Kanada. För Anders är den ekonomiska driften på Stena RoRos 
fartyg en ganska stor del av arbetet där han jobbar tätt med bolagets driftchef. Anders arbetar 
även nära sin egen arbetsgrupp, VD och vice VD på Stena RoRo, koncerncontrollers samt 
operationsavdelningen och deras sjökaptener. I hans ansvarsområden finns även en del 
standardiserade uppgifter så som resultatuppföljning och budget. Exempel på andra 
arbetsuppgifter är finansieringsfrågor, skattefrågor, juridiska frågor och valutariskhantering. 
Som business controller för ett dotterbolag i Stena AB samlar han inte in så mycket 
information till några system med rapporter, utan är läsare av rapporterna. Om det är något i 
dessa system som inte skulle stämma kring bolaget är det oftast han som ser det och 
rapporterar detta för att felet ska kunna rättas till.  
 

“Så mina arbetsuppgifter... många skulle bli helt schizofrena.” - Anders Bäckelin, Business 
Controller Stena RoRo 

 
Anders beskriver att rollen som controller inte direkt har förändrats men att exempelvis 
arbetsuppgifter och redovisningsstandarder har förändrats som i sin tur påverkar rollen. 
Nuförtiden tycker han att det oftare är kollegor som kommer till honom och ber om hjälp när 
de inte vet vad de ska göra, än att han själv delar ut uppgifter. Han beskriver att förändringen 
inte enbart beror på tidsaspekten utan menar att det också beror på att människor är olika.  
 
Anders beskriver att det finns en legal struktur och en affärsområdesstruktur som spänner 
över flera legala enheter i olika länder. Det betyder att det inte utifrån Göteborg finns samma 
beslutsrätt över vad som sker i andra länder som exempelvis London eller Cypern som har 
egna styrelser och VD. Det är de som fattar besluten men Business Controllern serverar 
underlagen som de fattar besluten på. Anders tar även fram information om sin affärsenhet 
Stena RoRo som controllerna på koncernnivå i Stena AB sedan gör sammanställningar från. 

4.2.3.2 Förväntningar på controllers 
Anders ser förväntningar från den högre ledningen som att controllern ska leverera rätt siffror 
och göra det i tid. Anders beskriver det som att “... förväntningarna är knutna till 
almanackan...”, och kan innefatta exempelvis budget och bokslut. Anders beskriver att han 
arbetar i en mångfasetterad verksamhet och beskriver både för- och nackdelar med det. 
Fördelarna är att han får ett stort verksamhetskunnande samtidigt som han bidrar med ett 
ekonomiskt kunnande. Nackdelen kan vara att en förväntan byggs upp att controllern alltid 
ska vara en tillgänglig resurs. Från den operationella verksamheten är en av de största 
förväntningarna att finnas som hjälp och stöd för att få den dagliga verksamheten och hela 
bolaget att gå runt. Anders förklarar att han ofta upplever tidsbrist i sin roll men har accepterat 
att det inte är möjligt att hinna med allt utan att han istället får välja det som är viktigast eller 
mest akut. 
 
När vi frågar om förväntningar någon gång krockar svarar Anders, Business Controller på 
Stena RoRo: 
 

“Ja, jämt! Ibland blir man ombedd att vara med på någonting, eller har aktiviteter, man ska 
möta människor internt eller externt eller vad det nu kan vara. Ibland lyckas man med det om 

det är en aktivitet, men ibland är det två eller tre aktiviteter som man har blivit ombedd att 
vara med på samtidigt. Det går liksom inte” 
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4.2.3.3 Controllers positioner i ett företag 
I första hand anser Anders att hans arbete ska tillgodose Stena RoRos VD och finansfunktion, 
för att i andra hand rapportera uppåt i organisationen in mot moderbolaget Stena AB. 
 
Som Business Controller är Anders aktiv i beslutsfattandet genom att framförallt bistå med 
information och beslutsunderlag. Han beskriver att stora affärer är föremål för styrelsebeslut 
och att det är ett arbete som föregår dessa beslut, och detta arbete är Anders involverad i. 
“Först måste vi ha en egen uppfattning och sen blir det föremål för ett styrelsebeslut”. Det kan 
exempelvis vara investeringskalkyler, valutariskhantering, juridiska bitar eller bedömningar 
med avseende på risker i olika länder som Anders ansvarar för. 

4.2.4 Sofia Ericsson – Business Controller Stena Bulk 

4.2.4.1 Controllers olika roller 
Sofia arbetar som Business Controller på Stena Bulk men har tidigare arbetat som Financial 
Controller på Stena Bulk. Hon jämför rollerna och menar att rollen som Business Controller 
handlar om att jobba med det som är aktuellt just vid ett tillfälle. Det är inte lika stort fokus på 
att det redovisningsmässiga rapporteras rätt utan controllern tittar exempelvis på hur ett fartyg 
har gått istället för att bara se hur det ser ut i de olika bolagen. Som Business Controller är 
arbetet mer framåtriktat och handlar om att titta på budget och prognoser och hur bolaget ser 
på framtiden. Sofia uttrycker det som att “man försöker göra allt historiskt lite mer effektivt 
för att kunna arbeta framåt så mycket som möjligt”. Som Financial Controller i Stena Bulk är 
arbetet mer planlagt och controllern vet vad som behöver rapporteras varje månad. I båda 
rollerna handlar det om att månadsboksluten blir rätt och att resultaten rapporteras in som 
förväntat och sedan analyseras resultaten gentemot befintliga budgetar och 
forecasts/prognoser. En stor del i båda rollerna handlar om att verkligen se till så att bolagens 
siffror stämmer.  
 
Sofia beskriver att rollen som Business Controller i Stena Bulk framförallt handlar om att 
rapportera till styrelsen, samt till Stena AB och då inte bara rent finansiellt utan även annan 
typ av data. Det handlar inte lika mycket om att legalt rapportera och den 
redovisningsmässiga delen, utan att ta fram datan och använda den till exempelvis projekt och 
investeringar och andra delar av verksamheten. Det ingår också att göra budget och 
forecasts/prognoser, att ta fram material när exempelvis Stena Bulks VD vill ha olika typer av 
rapporter eller presentationer. Det är framförallt allt resultat- och balansräkningar för Stena 
Bulks bolag och enheter som ligger till grund för controllerns arbete och som de sedan vrider 
och vänder på. I sin roll som controller arbetar Sofia närmast VD på Stena Bulk och sin 
arbetsgrupp i financeteamet. 
 
Sofia anser att rollerna som controller har förändrats. Dels genom att arbetsuppgifter 
förändras som en naturlig orsak av vilka personer som finns på plats, samt att det ibland 
behövs mer resurser på ett visst område. Sofia förklarar även att de i Stena Bulk försöker 
stänga och göra bokslut så fort som möjligt för att kunna använda informationen för att 
analysera den och försöka förutspå vad som händer i framtiden. Tidigare har fokus legat på att 
rapportera resultat historiskt sett i Stena Bulk. Denna förändring tror Sofia har lett till 
tydligare uppdelning mellan financial controllers och business controllers.  
 

“Att försöka stänga eller göra bokslutet så snabbt som möjligt för att ha tid över att titta 
framåt och använda all information för att försöka göra det bästa framåt istället för att ägna 

för mycket tid åt att titta bakåt.” - Sofia Ericsson, Business Controller Stena Bulk 
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Sofia beskriver att det går att påverka styrningen genom att ta fram underlag och visa sin syn 
på saken på det sättet.  
 
“Mycket genom att bygga upp och ha information om saker och bygga upp det underliggande 

så att man själv eller andra kan ta de bästa besluten baserat på den informationen.“ - Sofia 
Ericsson, Business Controller Stena Bulk 

4.2.4.2 Förväntningar på controllers 
En stor förväntan som finns från Stena Bulk är att få den dagliga verksamheten i bolaget att 
gå runt. Sofia uppfattar att det kan komma perioder när det är mycket saker som ska göras 
väldigt snabbt från både moderbolaget Stena AB och Stena Bulk. Vid tillfällen när bolaget 
inte vet att det kommer upp saker som ska göras mot Stena AB kan controllern hamna i kläm 
då det inte är koordinerat på något håll och controllern ska rapportera åt båda håll. Då finns 
förväntningen att få fram svar på vad som har högst prioritet och starta med det och det får 
alltid vara en dialog så att alla vet vad som ska gå före det andra. Det finns även förväntningar 
inom Stena Bulk då Financeteamet är beroende av varandra, så även åt detta håll måste 
arbetet koordineras.  
 
En konflikt som kan uppkomma beskriver Sofia som att själva enheten ofta vill titta framåt 
samtidigt som det finns krav från revisorer att de finansiella delarna måste göras ordentligt. 
Då hamnar controllern i ett dilemma att fördela sina resurser. Exempelvis kan det vara så att 
bokföringen hamnar sist på prioriteringslistan så att hon får sitta och göra det hemma när det 
inte hinns med i tuffa perioder. Sofia beskriver att hon som controller måste vara flexibel och 
ibland behöver ta ansvar för saker som egentligen kanske är någon annans ansvar.  
 

“Det är hela tiden nya arbetsuppgifter som kommer in som någon måste ta. Och det är inte 
alltid självklart var det hamnar och det är något som är väldigt typiskt hos oss. Man får inte 

vara för fixerad vid att exakt det här är mina arbetsuppgifter utan man får vara ganska flexibel 
för saker förändras hela tiden.” - Sofia, Ericsson, Business Controller Stena Bulk 

4.2.4.3 Controllers positioner i ett företag 
Sofia beskriver att hon i första hand ska tillgodose finansfunktionen och VD:n i Stena Bulk 
medan arbetet i andra hand riktas mot att rapportera till Stena AB. Hon är aktiv i 
beslutsfattandet när det gäller vissa projekt genom att ta fram data som sedan ligger till grund 
för beslut som styrelsen tar. 
 
Sofia förklarar att hon har ganska mycket ansvar på grund av att alla bolag är sina egna och 
controllern jobbar då på mindre enheter. Att som controller arbeta på mindre bolag tror Sofia 
kan bidra till en bättre översyn i bolaget samtidigt som controllern har mycket kontakt med 
moderbolaget. Av tidigare erfarenheter kan hon påstå att arbetet som controller vid ett större 
bolag blir mer strukturerat och controllern då blir ansvarig för ett snävare område.  
 

“Det är en kul kombination, att kunna vara så nära sin verksamhet men även nära Stena.” - 
Sofia Ericsson, Business Controller Stena Bulk 

4.3 Intervjuer Peab 
I detta avsnitt kommer en sammanställning från de intervjuade controllerna på Peab att 
presenteras. Båda intervjuerna genomfördes via Skype. Intervjun med Torbjörn Nauclér 
genomfördes 2016-03-09 och intervjun med Joakim Hübel genomfördes 2016-03-14. 
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4.3.1 Torbjörn Nauclér – Business Controller på affärsområdesnivå 

4.3.1.1 Controllers olika roller 
Torbjörn beskriver sitt arbete som business controller till stor del som “prognos, process och 
budgetprocess.”. Peab har en succesiv vinstavräkning vilket gör att de måste lägga en prognos 
på samtliga projekt som pågår och där har Torbjörn ansvar för alla byggverksamhetens 
projekt. Arbetschefen har det övergripande ekonomiska ansvaret för sina projekt men det är 
controllerns ansvar att prognosarbetet blir gjort. För att hela prognosprocessen ska fungera 
krävs prognosgenomgångar, samt avstämningar på de nära 1000 projekt han ansvarar för 
tillsammans med Joakim och kollegorna på regionsnivå. Som affärsområdescontroller har 
Torbjörn som uppgift att stödja controllerna på regionsnivå. Parallellt med detta ingår att göra 
kvartalsbokslut där Torbjörn har ett övergripande ansvar för att resultat- och balansräkning är 
rimlig. Dessutom ska det hållas avstämningsmöten med revisorerna fyra gånger om året, samt 
en del analysarbeten på olika projekt. Han är även ekonomiskt sakkunnig och ska kunna 
hjälpa till i diverse problem som kan uppstå i affärsområdet som helhet. Utöver detta ingår i 
Torbjörns uppgifter att vara delaktig i ett anbudsråd där alla projekt över 200 miljoner ingår, 
samt ingå i ledningsgruppen för affärsområdet där olika beslut i ledningsfrågor tas. 
Huvudsakligen är det den ekonomiska datan i form av bokföring och prognos som ligger till 
grund för arbetet. Det är framförallt bokföringen som analyseras i deras system, men även 
prognoser som ligger till grund för framtida projekt. Det finns även mycket information i 
affärsområdets ledningsgrupp där det kommer input från olika håll i organisationen som sedan 
analyseras. I sin roll som controller arbetar Torbjörn närmast sin affärsområdeschef samt sin 
arbetsgrupp där alla affärsområdescontrollers är med. 
 
Torbjörn kan inte se någon markant förändring i controllers roller på företaget. Vid lite 
eftertanke anser Torbjörn ändå att controllers nuförtiden överlag arbetar med att försöka se 
framåt i större utsträckning istället för att använda gamla siffror. 
 
“Kanske gått åt att man är mer inriktad mot att man jobbar med proaktiva saker något mer än 
vad man gjorde förut då man tittade på gamla siffror och analyserade, nu tittar man lite mer 

framåt.” - Torbjörn Nauclér, Business controller  affärsområdesnivå Peab 
 
Torbjörn beskriver sitt uppdrag som ganska grovt och att han själv styr vad som ska 
prioriteras. Det finns dock vissa uppgifter som är låsta till rollen och som Torbjörn måste 
genomföra. Två av dessa uppgifter är prognosprocessen och boksluten, de är styrda till rollen 
men hur det ska göras är ganska fritt. Vidare beskriver han sin roll som ganska fri så länge 
controllern håller sig inom uppdraget.  
 
“Där emellan är det ganska mycket som jag styr och prioriterar i vad som jag anser vara mest 

nödvändigt och viktigt att vi tittar på. Så inom uppdraget har jag en ganska fri roll.” - 
Torbjörn Nauclér, Business controller  affärsområdesnivå Peab 

 
Torbjörn kan påverka styrningen i sin roll genom att påverka hur ledningen för affärsområdet 
arbetar. Han kan även bidra med mycket analyser och understödja beslut, samt att välja vad 
som ska analyseras och tvinga fram ett beslutsunderlag för att påverka. Torbjörn kan indirekt 
påverka styrningen genom beslutsunderlag. 

4.3.1.2 Förväntningar på controllers 
Torbjörn blir tilldelad ansvarsområden från andra som tycker att det borde ligga på 
controllern och som förväntar sig att han genomför dessa uppgifter som följer med. Dessa 
ansvarsområden kan exempelvis tillkomma genom koncernbeslut som direkt påverkar hans 
roll som controller via nya förväntningar. Ett exempel på ett sådant ansvarsområde är när 
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Torbjörn blev tilldelad ansvaret och hanteringen av bonusmål baserat på personers 
prestationer i enheterna. Förväntningar på Torbjörn kan även komma från den operationella 
verksamheten. I varje region sätts måldokument upp på 3-4 års sikt där Affärsområdeschefen 
förväntar sig att han ska summera dessa så att processen hänger samman.  
 
Torbjörn upplever att det ibland uppstår en så hård tidsbelastning att det inte går att uppfylla 
alla förväntningar samtidigt. När detta händer beskriver han att det får diskuteras med 
respektive ledning och ta hjälp av dem för att se vad som ska prioriteras. Det finns en önskan 
från alla delar i företaget att lösa krocken genom en kompromiss eller genom att omdisponera 
tiden. Dock är det inte alltid fallet. 
 

“Skulle det inte gå att lösa på det sättet så får jag låta min chef eller CFO bestämma vad jag 
ska prioritera.” - Torbjörn Nauclér, Business controller affärsområdesnivå Peab 

 
Torbjörn har förväntningar på sig att stödja den ekonomiska redovisningen och att göra 
korrekta bedömningar och prognoser, och efter detta kan han stödja affärsområdeschefen med 
produktionen. Han vill helst inte välja vem hans arbete ska tillgodose i första hand om han 
inte behöver.  
 

“Det är delat. Och jag skulle nog inte vilja välja mellan. Men det första är att stödja 
produktionen och supporta dem men absolut högst är nog ändå att stödja CFO.”- Torbjörn 

Nauclér, Business Controller affärsområdesnivå Peab. 

4.3.1.3 Controllers positioner i ett företag 
Genom Peabs organisationsstruktur ritas ramar upp för vilka delar av organisationen som 
controllern ska stödja. Torbjörn tror att rollerna på Peab påverkas mycket av hur produktionen 
är organiserad då en av de största uppgifterna i arbetet är att stödja denna. På Peab anser 
Torbjörn att den högre ledningen i organisationen är den målgrupp som han ska tillgodose 
med sitt arbete, detta för att koncernledningen ska få rätt information. Torbjörn uppger även 
att en stor del av arbetet är att stödja affärsområdeschefen som också är en av hans närmsta 
kollegor.  
 
Torbjörn sitter med i ledningsgruppen och kan därmed påverka beslut därifrån. Det han kan 
påverka mer är ekonomiska rutiner och beslut gällande sitt eget affärsområde, där han styr 
väldigt mycket själv hur det läggs upp. De ekonomiska rutinerna och besluten styrs av lagar 
och regler men själva processerna och rutinerna kan de styra väldigt mycket själva.  
 

“Kan bidra med mycket med analyser och understödja beslutet och påverka beslutet på det 
sättet. Att beslutet tas på grund av något som controllerenheten har upptäckt och analyserat 

vidare.” - Torbjörn Nauclér, Business Controller affärsområdesnivå Peab. 

4.3.2 Joakim Hübel – Business Controller på regionsnivå 

4.3.2.1 Controllers olika roller 
Joakim sitter som business controller placerad ute i regionen för att komma så nära 
informationen som möjligt och snabbt kunna rapportera uppåt i organisationen. Han får 
information både muntligt och genom ekonomisystem. Som business controller i Peab finns 
det risk att anställda tar för givet att controllern kan allting om ekonomi då företaget i sig är 
ganska ingenjörstungt och de flesta som jobbar med ekonomi inom företaget huvudsakligen 
arbetar med redovisning.  
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Joakim ägnar mycket tid åt rapportering av ekonomi. Han och hans controllerkollegor på 
regionsnivå gör kvartalsprognoser och då är det mycket arbete med att samla in information 
och att få folk att arbeta på rätt sätt i prognoshanteringen. Kvartalsprognosen går hela vägen 
från projektet upp till regionen, vidare till affärsområdet och sist till koncernledningen. Joakim 
håller också i utbildningar om hur de ska arbeta teoretiskt med ekonomi i byggprojekten men 
också i ekonomisystemen. Om det finns tid över görs analyser av större slag för att se trender 
och dra slutsatser om vilka projekt de ska ta och vilka kunder de ska arbeta mot. Arbetet 
beskrivs som varierat från månad till månad. Joakim arbetar närmast sin regionschef samt sin 
egen chef. Han förklarar även att han arbetar nära sin arbetsgrupp där de andra 
regionscontrollerna medverkar. 
 
Joakim kan inte se någon större förändring i controllers roller på företaget under den tid han 
varit verksam. Han förklarar att han vid sin utbildning läst om att arbetet går mer mot att 
analysera och arbeta med affärsutveckling. Joakim förklarar att hans roll innefattar väldigt lite 
traditionell bokföring vilket han kopplar till det han har läst under sin utbildning.  
 
Joakim beskriver sin controllerroll på regionsnivå som ganska fri. Peab som företag anses 
vara ganska ingenjörstungt och att ekonomer på Peab ofta arbetar med redovisning. Chefer i 
Peab ansåg att det kan vara bra att ha ekonomer involverade ute i byggprojekten också, vilket 
har lett till att det finns controllers ute i regionerna. Han förklarar att rollen inte varit särskilt 
uppstyrd och att han själv kunnat sortera in uppgifter i sin roll som han anser passar bra in. 
 

“Rollen har varit väldigt fri och inte så uppstyrd vilket har gjort att man fått ganska fria 
händer med att forma rollen med vad man tycker passar bra och så vidare.” - Joakim Hübel, 

Business Controller på regionsnivå på Peab 
 
Joakim anser att han har en begränsad påverkan på styrningen av organisationen eftersom 
controllers generellt sett inte ingår i ledningsgrupper på Peab. Han anser sig kunna påverka 
beslut indirekt då beslutsfattare kommer till honom och vill ha beslutsunderlag.  
 

“Det är väl just det här med att ta fram beslutsunderlag till olika ledningsmöten. Påvisa med 
hjälp av siffror hur något ligger till” - Joakim Hübel, Business Controller på regionsnivå på 

Peab 

4.3.2.2 Förväntningar på controllers 
Joakim ser att förväntningar från den högre ledningen innebär att controllern ska leverera rätt 
siffror och i tid. Prognoser måste stämma och de ska vara kvalitetssäkrade innan de går vidare 
uppåt i organisationen. Han förklarar att det inom Peab är väldigt tydligt vad som ska göras, 
när och hur, och förväntningarna blir då att följa dessa riktlinjer. Exempelvis finns det 
tidsplaner för hur ett år ska se ut och tidsplaner för bokslut. Förväntningar på controllers blir 
då att följa ekonomiplanen så att verksamheten flyter på som den ska. 
 
“Just ekonomidelen är en väldigt uppstyrd verksamhet, man vet exakt när det ska rapporteras, 
vad som ska rapporteras, det finns mallar för typ allting, bra och användarvänliga system” - 

Joakim Hübel, Business Controller på regionsnivå på Peab 
 
Joakim upplever att det finns personer i organisationen som tror att bara för att controllern 
jobbar med delar av ekonomin så ska denna person kunna svara på allting som gäller 
ekonomin. Förväntningen att en controller kan allt om ekonomi gör att Joakim upplever en 
krock med förväntningar från koncernen som vill att han ska vara helt dedikerad till sin roll 
att kvalitetssäkra rapporteringen till koncernen. Många tror även att bara för att controllern är 
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ekonom så ska denna person kunna många typer av system som exempelvis excel, och blir 
därmed en typ av systemsupport.  
 
“Så de har förväntningar att jag kan allt om ekonomi och kan fråga ungefär vad som helst.” - 

Joakim Hübel, Business Controller på regionsnivå på Peab 
 
Joakim ansvarar för två regioner och kan ibland uppleva att båda regionerna vill att han ska 
arbeta mest mot just den regionen. Just nu sitter han fysiskt placerad där det krävs mest insats. 
Den regionen han sitter fysiskt placerad i blir ofta den regionen han arbetar och blir mest 
involverad i. Han förklarar också tydligt vem han prioriterar i sitt arbete genom att beskriva: 
“-Är det min chef som kommer med något så får man släppa det andra.”.  

4.3.2.3 Controllers positioner i ett företag 
Joakim anser att controllers i första hand ska tillgodose den högre ledningen i organisationen 
för att koncernledningen ska få rättvisande prognoser och rätt resultat men även att de olika 
regionerna får tillgång till rätt information. Joakim beskriver sin delaktighet i beslutsfattandet 
som ganska liten men att han indirekt kan påverka genom att ta fram beslutsunderlag. 
Generellt är inte business controllers på regionsnivå med i någon ledningsgrupp någonstans i 
organisationen och tar beslut men däremot kommer många och vill ha beslutsunderlag. 
Exempelvis kan detta vara presentationer med underlag till olika chefer som ska presentera 
något för sina enheter.  
Joakim är anställd i moderbolaget och inte ute i regionerna, något som han tror kan påverka 
controllerns syn på regionen och som i sin tur påverkar controllerns roller. Utifrån sin position 
tror Joakim att controllerns syn på region blir mer oberoende och mindre partisk. Skulle 
controllern erhålla lön från regionen tror han att det finns en risk att personen tar regionens 
parti.  
 

“På så vis är controllerfunktionen ganska centraliserad. Dock är hela tanken att jag ska vara 
på plats där det händer ute i regionen för att kunna snappa upp information och vara delaktig, 

lite mer decentraliserat. Så det är en blandning.” - Joakim Hübel, Business Controller på 
regionsnivå på Peab 
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5. Analys 
I detta kapitel kommer vi analysera vårt material genom att ställa empiri och teori mot 
varandra och på så sätt skapa en djupare förståelse. 

5.1 Analysmetod och analysmodell 
För att genomgående skapa en tydlighet följer rubriksättningen i analysen det empiriska 
innehållet. Utifrån den grundförståelse som byggts upp genom den teoretiska referensramen, 
ställer vi det empiriska materialet mot teorin för att skapa en ny och djupare förståelse. 
Genom att tolka det empiriska materialet söker vi ny kunskap som vi kopplar till vår 
problemformulering och vårt syfte. För att ställa empirin i ett sammanhang presenteras teorier 
som antingen avviker från det empiriska materialet eller stödjer det. Vi utgår från vår 
teorimodell men utvecklar den ytterligare i analysen (se figur 4) för att tydligt få fram de 
intervjuade controllernas uppfattning och komma fram till undersökningens resultat. Analysen 
byggs upp av de tre återkommande centrala teman; controllerns roller, förväntningar på 
controllerrollerna och controllers positioner Pilarna i figuren visar att det finns en dubbelsidig 
påverkan mellan dessa teman. För att skapa en bättre överblick av vårt empiriska material har 
vi i analysarbetet sammanställt alla de intervjuade controllernas svar utefter de centrala 
temana och försökt att se mönster mellan personernas svar. I analysen har vi fått vara flexibla 
då temana överlappar varandra vilket leder till att information som kan analyseras under flera 
olika teman har placerats där det enligt oss passar in bäst. 
 

 
 
Figur 4. Analysmodell 
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5.2 Controllers olika roller 
Gemensamt för alla controllers i den empiriska undersökningen är att de jobbar med 
redovisningsinformation i olika grad. Det framgår även att detta inte är den enda information 
de arbetar med utan även annan affärsrelevant information som exempelvis data från 
konkurrenter eller från regioner och affärsområden. Samtliga controllers arbetar med att själv 
göra analyser och påverkar även andra medarbetares tänkande genom att arbeta tätt med 
kollegor, chefer och andra avdelningar inom organisationen så som styrelser, ägare, 
rapportörer och driftchefer. Alla controllers beskriver sina arbetsuppgifter olika och det går 
inte säga att någon har exakt likadana uppgifter. Ofta är arbetsuppgifterna breda och är svåra 
att kategorisera in under en specifik rubrik. Återkommande är att alla anger att analysarbete 
samt olika typer av tillbakablickande samt framåtblickande redovisningsuppgifter ingår i 
arbetet. Ett undantag är Charlotte som inte arbetar lika mycket framåtriktat då det inte ingår i 
hennes roll som financial controller. Ur den modell som Nilsson et al. (2010) sammanställt 
delas controllern tydligt upp i fyra olika fack, analytiker, coach, pedagog och kamrer, utifrån 
vilken information de använder sig av, om de arbetar självständigt eller påverkar andra samt 
vilka arbetsuppgifter som innefattas i deras arbete. Utifrån det empiriska materialet är det inte 
lika lätt att göra en indelning av controllers roller då deras roller är väldigt olika. 
 
Torbjörn arbetar bland annat med analysarbete, övergripande ansvar för resultat- och 
balansräkning i affärsområdet, prognoser på projekt, budget samt vara hjälp och stöd åt andra 
i organisationen. I sitt arbete arbetar han med både sin egen arbetsgrupp, regioncontrollers, 
affärsområdeschef och sitter med i ledningsgruppen i affärsområdet. Han arbetar med 
information från ledningsgruppen och ekonomisk data i form av bokföring och prognos. 
Utifrån hans beskrivning är det omöjligt att kategorisera in hans roll i ett fack då 
arbetsuppgifter, vem han interagerar med samt vilken typ av information han använder 
överlappar beskrivningen som Nilsson et al. (2010) redovisar i sin figur. Torbjörn skulle 
därför kunna vara en kamrer, analytiker, coach och pedagog samtidigt. Detta mönster ser vi 
även hos de andra fem intervjuade controllerna. 
 
I den empiriska undersökningen framkommer att samtliga intervjuade business controllers i 
Stena och Peab arbetar i en framåtriktad anda genom bland annat budget, forecasts, prognoser 
eller scenarioplanering. Charlotte arbetar inte lika framåtriktat i sin roll som Group Financial 
Controller. Hon arbetar framförallt med resultaträkningen och balansräkningen arbetet 
grundar sig i vad som har hänt genom att använda sig av historisk data. Utifrån den empiriska 
undersökningen blir det tydligt att rollen som business respektive financial/accounting 
controller påverkas utifrån vilket tidsperspektiv som arbetet utförs. Detta stöds av Nilsson och 
Olve (2013) som beskriver att en accounting controller arbetar framförallt ur ett historiskt 
perspektiv och en business controller arbetar ur ett mer framtidsorienterat perspektiv. 
 
Controllers roller kan se olika ut både mellan företag men även internt inom en organisation. 
På Stena beskriver Fredrik att varje organisation har olika förväntningar på controllern och 
hur mycket ansvar som läggs på controllern. Anders ger ett exempel på att business 
controllers i olika dotterbolag i Stena kan ha helt olika ansvarsområden och att det inte finns 
någon given mall för controllerrollen. Med tanke på detta resonemang kan rolltvetydighet 
uppstå som enligt Tang och Chang (2010) och Onyemah (2008) är när en individ upplever att 
det inte finns nödvändig information om hur arbetet ska utföras. I sin tur kan detta bidra till att 
individen känner sig hjälplös (Onyemah, 2008). Ingen av de intervjuade controllerna nämner 
att de känner sig hjälplösa utan de har accepterat att det inte finns någon given mall för rollen. 
Sofia på Stena uttryckte tydligt att det gäller att vara flexibel i controllerrollen och förväntas 
ibland ta ansvar för saker som egentligen inte ligger under hennes normala ansvarsområde. På 
grund av rolltvetydigheten påverkas controllers roller då de behöver acceptera situationen och 
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inte vara för låst i sin roll utan att istället rycka in där det behövs hjälp. Vi tolkar det som att 
controllers kan skapa sig den information som krävs för att undvika rolltvetydighet vilket kan 
leda till att känslan av att vara hjälplös aldrig uppstår.  
 
I det empiriska materialet framkommer att Sofia och Fredrik på Stena samt Torbjörn på Peab 
anser att controllerrollen har förändrats. Sofia och Torbjörn belyser att tidigare fokus har legat 
på att rapportera ur ett historiskt perspektiv till att i större utsträckning arbeta framåtriktat. 
Fredrik beskriver att controllerns roll i Stena har gått från att vara relativt snävt definierad 
med fokus på uppföljning av affärsområden till att nu arbeta mer med affärsutveckling och 
stöttning av strategiutveckling i affärsområdena. Joakim i Peab däremot ser inte någon direkt 
förändring i rollen utan har snarare bara läst i teorin att rollen går mot att arbeta med analyser 
och affärsutveckling. Detta anser vi skulle kunna bero på att han inte har arbetat lika länge i 
rollen på Peab som Torbjörn har gjort. I teorin är det dock tydligt att controllerns roll 
förändras och går allt mer mot en roll som en affärspartner (Goretzki et al., 2013, Järvenpää, 
2007).  Anders och Charlotte på Stena beskriver att de inte tror att rollen i sig har förändrats 
men de tror båda att arbetsuppgifter förändras allt eftersom verksamheten och arbetsgrupper 
förändras. Detta resonemang stöds av Järvenpää (2007) som menar att en mer affärsorienterad 
roll kan bero på att kulturen i en organisation förändras. Även om respondenterna inte 
uttryckligen säger att rollen har förändrats mot att bli en affärspartner, argumenterar de flesta 
för att rollen har förändrats på något sätt. Vår analys av förändringen är att controllerrollen 
blir mer framtidsorienterad och några av orsakerna som påverkar förändringen ligger i att 
använda gamla siffror på ett annat sätt, verksamhetsförändringar och förändringar på mer 
personliga plan, så som vilka controllern arbetar tillsammans med. 
 
På Peab beskriver både Torbjörn och Joakim att de har stor frihet i sina roller som controllers. 
Torbjörn har ett brett uppdrag där han själv styr och prioriterar vad han anser är mest 
nödvändigt och Joakim tycker inte att hans roll har varit så uppstyrd utan att han själv fått fria 
händer att forma rollen. På Stena är det bara Fredrik som tar upp att han har en fri roll och 
menar att hans chef uppmuntrar att han ska komma med nya förslag och idéer och tänka nytt 
vilket bidrar till en stor frihet. Lindvall (2009) menar att en roll formellt bestäms av den 
organisatoriska hierarkin men att den reellt bestäms av individen som formar rollens innehåll 
och mening. Även Goretzki et al. (2013) och Graham et. al (2012) beskriver att controllers 
roller formas av individen själv. Genom att ge controllers stor frihet tolkar vi det som att de 
har större chans att forma sin egen roll, vilket gör att varje roll i slutändan blir unik. Eftersom 
alla individer är unika och prioriterar och tänker på olika sätt, kan ingen roll bli exakt likadan. 
Vidare menar Goretzki et al. (2013) att rollen har förändrats från att endast vara en 
bönräknare till att ses som en affärspartner och innovatör, och belyser även att det är viktigt 
att både övergripande chefer och den individs roll som ska förändras accepterar förändringen. 
När controllers får stor ansvarsfrihet från ledningen och i vissa fall uppmuntrar att controllers 
ska vara nytänkande kan detta resonemang kopplas till att controllern förväntas vara en 
innovatör. Även Emsley (2005) beskriver att business controllers i högre grad än accounting 
controllers, har ett engagemang att utveckla innovationer som kan hjälpa affärsområdet. 
Utifrån detta skulle en innovativ controller kunna hjälpa organisationen att utvecklas. 
Mintzberg (2009) förklarar decentralisering som variabel för att ge utrymme för innovativa 
personer. Egentligen borde de decentraliserade controllerna i Stena vara de som har störst 
frihet men i detta fall är det tvärtom Fredrik som anser sig ha en central position som har stor 
frihet. I Peab är båda controllerna decentraliserade vilket visar sig genom deras frihet i rollen.  

5.3 Förväntningar på controllers 
Anders, Charlotte och Fredrik på Stena samt Joakim på Peab ser alla att förväntningar från 
den högre ledningen visar sig genom att siffror ska levereras i tid och att siffrorna som 
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levereras är kontrollerade så att de stämmer. Skillnader mellan de undersökta företagen visar 
sig här då Stena AB är ett onoterat bolag medan Peab är ett noterat bolag. Onoterade bolag 
har inte samma krav på sig gällande att rapportering ska ske vid exakta tidpunkter och 
controllers på Stena kan därför arbeta med lite längre tidsramar än controllers på Peab. I båda 
företagen påverkas controllers av regler och lagar när det gäller de ekonomiska bitarna. Den 
förväntan som finns på controllers att leverera siffror i tid och följa regler och lagar kan 
kopplas till Nilsson och Olve (2013) som menar att redovisningsarbete styrs av formella krav 
och tydliga tidsgränser. Rollen som business controller innebär att controllern fokuserar 
mindre på rutinuppgifter och redovisningssystem och mer på att stödja företagets affärer 
(ibid). Dock menar Granlund och Lukka (1998) att en kombination av den nya och gamla 
sortens controllers är nödvändigt.  
 
En förväntan från den operationella verksamheten i Stena och Peab är att få hjälp och stöd 
från controllers på högre nivå. Maas och Matejka (2009) beskriver att det kan vara svårt för 
controllern att hantera sitt funktionella ansvar och ansvaret för den högre ledningen samtidigt. 
Vår uppfattning är att controllers måste hitta en balans i sin roll att vara både stöd och hjälp 
för den operationella verksamheten men samtidigt stötta den högre ledningen. Samtidigt är 
controllerna beroende av anställda hierarkiskt längre ner i organisationen då de har kunskap 
och kan besvara frågor som kommer uppifrån. Förväntningar från den operationella 
verksamheten som Joakim kan känna av kring att controller ska veta allting angående 
ekonomi strider mot de arbetsuppgifter som han har blivit tilldelad av moderbolaget. Detta 
kan kopplas till Teh et al. (2014) som beskriver att motstridiga förväntningar på rollen kan 
leda till en högre osäkerhetsnivå kring hur controllern bör prioritera. Just den osäkerheten 
anser vi påverkar Joakim då han låter sin chef välja vad som ska prioriteras vid situationer 
med motstridiga förväntningar.  
 
I sitt arbete upplever flera av de intervjuade controllerna, både på Stena och Peab, tidsbrist i 
rollen. Tidsbristen påverkar controllers roller då det krävs att controllern prioriterar sina 
ärenden. När controllern ska prioritera sina ärenden finns det risk för att en rolltvetydighet 
uppstår då det inte finns några bestämda riktlinjer för vad som ska prioriteras. Om 
rolltvetydighet förekommer kan detta påverka controllern negativt och leda till att controllern 
blir osäker i sitt arbete (Onyemah, 2008). När förväntningar går isär och rolltvetydighet 
uppstår kan detta påverka självförtroendet genom att anställda har svårt att se framför sig hur 
de ska prestera och hur de ska arbeta effektivt (Li & Bagger, 2008). Osäkerhet kan påverka 
controllers självförtroende i beslutssituationer där exempelvis Torbjörn på Peab beskriver att 
han helst inte vill välja vem hans arbete ska tillgodose i första hand. Controllers måste ta reda 
på vad som ska prioriteras högst innan arbetet kan genomföras. Ett mönster som kan urskiljas 
ur vår empiriska undersökning är att controllers ofta tar sin chef till hjälp för att prioritera rätt 
och att uppgifter som kommer från chefen prioriteras först. Att prioritera chefers vilja först 
kan kopplas till Wolf et al. (2015) som menar att controllers som affärspartners styrs av 
ledningens förväntningar. När controllern styrs av ledningens förväntningar tolkar vi det som 
att controllerns arbete präglas av att prioritera det arbete som kan kopplas till förväntningarna 
från ledningen. Eftersom controllers har olika förväntningar på sig tar de ofta hjälp av sina 
chefer för att veta hur de ska utföra sitt arbete.  

5.4 Controllers positioner i ett företag 
Peabs organisationsstruktur kan ses som divisionaliserad då den är uppdelad i olika 
resultatenheter som sedan delats in i fyra affärsområden, bygg, industri, anläggning och 
projektutveckling. Denna indelning stämmer överens med Nilsson och Olves (2013) tankar 
kring den divisionaliserade organisationen. Precis som många andra större företag arbetar 
Peab med divisionscontrollers, eller som de själva kallar det, affärsområdescontrollers. I 
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Peabs organisation har detta steg tagits något längre genom att varje affärsområde är uppdelat 
i regioner vilket har lett till att rollen som regionscontroller växt fram. Regionscontroller 
kommer ännu närmre den operationella verksamheten än vad affärsområdescontrollern gör 
och kan på så sätt skapa oumbärlig information för organisationen. Precis som Joakim själv 
säger så påstår även Goretzki et al. (2013) att ett samarbete med den operationella 
verksamheten kan skapa information som tidigare inte funnits. Stena har istället för att dela in 
organisationen i olika affärsområden låtit de självständiga resultatenheterna utvecklas till 
dotterbolag i organisationen. Denna uppdelning skapar enligt Nilsson och Olve (2013) en 
tydligare rollfördelning genom hela organisationen, en mer rättvisande bild av den 
ekonomiska situationen samt en starkare decentralisering. En skillnad för controllerna mellan 
företagen verkar vara att beslutsvägen inom Peab är längre jämfört med inom Stena. Ju längre 
ifrån beslutsmakten controllern positioneras kan det enligt oss behövas en person som arbetar 
för att skapa en stark inblandning i ledningen och beslutsfattandet vilket enligt Maas och 
Hartmann (2010) kan liknas vid en person med låg nivå av machiavellism. Som vi tolkar det, 
skulle detta kunna bero på att bolagen inom Stena är mer självständiga än vad affärsområdena 
inom Peab är.  
 
Stena och Peab arbetar med controllers decentraliserat i affärsområden, regioner och 
dotterbolag. Granlund och Lukka (1998) menar att decentralisering av controllers gör rollen 
viktigare i beslutsfattandet eftersom de arbetar närmre den operationella verksamheten. 
Samtidigt menar Järvenpää (2007) att decentralisering av controllers innebär att controllers 
arbetar närmre ledningen och påverkar ledningens förväntningar genom att arbeta tillsammans 
dagligen. I empirin framkommer att controllerna i regionerna och dotterbolagen kommer nära 
informationen från den operativa verksamheten och därmed tar del av nödvändig information 
till beslutsunderlag. Genom att vidarebefordra denna information till ledningen i regionen och 
dotterbolagen arbetar de samtidigt tätt med ledningen på denna nivå. I sin tur bygger de upp 
beslutsunderlag som skickas vidare uppåt till de centrala delarna av organisationen som tar de 
slutgiltiga besluten.  
 
Både Stena och Peab arbetar med controllers både centralt på en högre nivå i företaget men 
även decentraliserat med controllers i varje region och dotterbolag. Fredrik i Stena beskriver 
att deras höga grad av decentralisering påverkar controllerns roller. Sitter controllern centralt i 
Stena finns möjligheten att vara delaktig i mycket som händer men de har bara en indirekt 
beslutsmakt medan en controller som är mer decentraliserad och arbetar i ett affärsområde har 
större beslutsmakt. Nilsson et al. (2010) beskriver att en nackdel med centraliserade 
organisationer är att controllern kommer långt från informationen och därför måste förlita sig 
på information från systemen. För att motverka detta beskriver Nilsson och Olve (2013) att 
business control används mer decentraliserat i företag och att det blir vanligare i större företag 
och koncerner att ha lokala controllers i varje bolag eller enhet. Om företaget är organiserat så 
att alla beslut tas från en position finns det stor risk för ett informationsöverflöd eller en 
informationskaskad (Mintzberg, 2009 & Legerer et al, 2009). När controllers placeras närmre 
den operationella verksamheten hanteras information av den som har kunskap i området 
(Mintzberg, 2009). Det empiriska materialet visar att controllers via sin position kan sortera i 
den information som finns och använda relevant information i de beslutsunderlag som sedan 
ligger till grund för beslut. I dessa situationer är det viktigt att beslutsfattare kan lita på att 
controllern lägger fram rätt information, något som kan kopplas till Lambert och Sponems 
(2012) partnerstil. Dock påpekar Mintzberg (2009) att makt bör positioneras utefter meriter.  
 
Eftersom de båda undersökta företagen arbetar med en controllerfunktion på olika nivåer kan 
det finnas en svårighet att få alla controllers att arbeta på liknande sätt genom hela 
verksamheten. Denna samordning, att få alla controllers att arbeta på samma sätt, kan liknas 
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vid vad Nilsson et al. (2010) kallar kongruent. För att detta ska fungera menar Nilsson et al. 
(2010) att det är viktigt att controllers högre upp i organisationen kan sprida kunskap och 
information om företagets verksamhetsstrategier i organisationen så att det arbetssätt som 
ledningen vill ska användas genomsyrar hela verksamheten. Utifrån detta resonemang är det 
därför av stor vikt för Fredrik och Torbjörn att kunna samordna detta. I både Stena och Peab 
blir beslutsmakten allt mer centraliserad högre upp i organisationen. Mintzberg (2009) 
beskriver att beslut som ska tas i en centraliserad organisation kräver att information tolkas 
från alla delar av organisationen. Utifrån detta resonemang blir de decentraliserade 
controllerna längre ut i organisationen en slags mellanhand genom att de bidrar med värdefull 
information som rapporteras uppåt till beslutsfattare. 
 
I Stena anser både Sofia och Anders att deras arbete i första hand ska tillgodose 
affärsenhetens VD och finansfunktion och i andra hand Stena AB. På koncernnivå däremot 
ska arbetet tillgodose styrelse och VD i Stena AB och i andra hand intressenter utanför 
koncernen. I Peab är både Torbjörn och Joakim eniga om att deras arbete i första hand ska 
tillgodose den högre ledningen i organisationen för att koncernledningen på så sätt ska få 
rättvisande prognoser och resultat. Torbjörn anser i andra hand att hans arbete ska stödja 
affärsområdeschefen. I teorin beskrivs arbetet som corporate policeman och business 
advocate, där den första fokuserar på styrningen av företaget som en helhet, och den andra 
fokuserar på att stötta de lägre nivåerna i organisationen (Jablonsky, Keating & Heian, 1993., 
refererad i Hartmann och Maas, 2011; Maas & Matejka, 2009). Controllerna som jobbar på 
koncernnivå samt controllerna på Peab fokuserar på att stötta den högre ledningen i 
moderbolaget och fokuserar mindre på att tillgodose de lägre nivåerna i organisationen, vilket 
skulle kunna påvisa att de antar en roll som corporate policeman. Tvärtom agerar controllerna 
i respektive dotterbolag i Stena mer som business advocate eftersom de i första hand 
tillgodoser ledningen i dotterbolaget och inte moderbolaget. Vi tolkar det som att controllerns 
roll påverkas av vart de är anställda och riktar sin lojalitet, vilket visar sig tydligt då Fredrik, 
Charlotte, Torbjörn och Joakim är anställda av moderbolaget medan Anders och Sofia är 
anställda i självständiga dotterbolag.  
 
Joakim förklarar att han är anställd av moderbolaget men sitter ute i regionen där han arbetar. 
Denna anställningssituation baseras på att controllern ska ha en så objektiv syn som möjligt i 
arbetet med regionen. Detta för att en av Joakims arbetsuppgifter är att samla information som 
ligger bakom beslutsunderlag till den högre ledningen. Att kombinera regionens och 
moderbolagets intressen utan att lägga mer vikt på någon sida anser Joakim kan skapa en 
motstridig situation för controllern. En sådan situation är något som Lambert och Sponem 
(2012) anser vara svårt att hantera. I Stena kan controllerna i dotterbolagen jämföras med en 
divisionscontroller då de rapporterar upp till koncerncontrollern. De beskriver att de har ett 
ansvar att både tillgodose chefen i sitt bolag och samtidigt rapportera till koncerncontrollers i 
Stena AB. Detta resonemang stöds av Nilsson och Olve (2013) som menar att controllern kan 
hamna i kläm då de ska ansvara både mot divisionschefen och koncerncontrollern. Då ovan 
nämnda controllers arbetar decentraliserat i regioner och dotterbolag, arbetar de också närmre 
den operationella verksamhetens till skillnad mot koncerncontrollers och controllers på 
affärsområdesnivå.  
 
Ingen av controllerna anser att de har en direkt påverkan på styrningen i organisationen med 
undantag från Torbjörn som är med i ledningsgruppen och därigenom direkt kan påverka 
beslut. Resterande controllers påverkar därmed styrningen indirekt genom att ta fram underlag 
till beslutsfattare istället för att ta beslut själva. Uppfattningen i Peab stämmer överens med 
detta då controllerna även här levererar beslutsunderlag och kan med hjälp av siffror påvisa 
hur saker ligger till. Charlotte som däremot inte lämnar så mycket rapporter och analyser 
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vidare till exempelvis styrelse, anser sig inte ha någon påverkan på styrningen. Genom att 
controllerna är aktiva med att ta fram beslutsunderlag kan detta kopplas till Wolfs et al. 
(2015) som menar att många controllers har en positiv inställning att engagera sig i 
ledningens beslutsfattande. I det empiriska materialet framkommer att controllerna får mycket 
ansvar att bidra med beslutsunderlag från ledningen. Detta resonemang stämmer överens med 
att ledningens förväntningar på att controllern ska ha en affärsinriktad roll enligt Wolf et al. 
(2015) leder till högre engagemang och effektivitet från controllers. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel kommer vi presentera de slutsatser som framkommit i undersökningen och som 
ska besvara vår frågeställning och vårt syfte. Avslutningsvis kommer vi att ge förslag på 
vidare forskning. 

6.1 Inledning 
I slutsatsen utgår vi från de tre teman vi har använt genomgående i uppsatsen; controllers 
olika roller, förväntningar på controllers och controllers positioner i ett företag. Utifrån dessa 
tre teman har slutsatser dragits inom varje tema men också överlappande mellan olika teman. 
Därför kommer slutsatserna presenteras under nya rubriker för att tydliggöra slutsatserna. Vi 
utgår från vår problemformulering “Hur påverkar förväntningar och position i företaget 
controllers roller i ett företag?”. 

6.2 Slutsatser 
Komplexitet 
I många teorier kategoriseras controllers in i olika fack och det finns tydliga beskrivningar av 
rollerna. I vår undersökning arbetar controllers med väldigt spridda arbetsuppgifter, olika 
information och interagerar med många olika människor och avdelningar i organisationen. 
Detta gör att controllerroller blir komplexa. Ingen roll är den andra lik och individen påverkar 
i hög grad själv hur rollen utformas. Friheten i rollen påverkar hur individuell rollen blir. 
Controllers roller påverkas även av att arbetsmiljön och kulturen förändras på företaget och 
genom samspel med nya människor. För varje controller som undersöks drar vi slutsatsen att 
det uppstår en ny kombination av controllerroller. 
 
Chefens prioriteringar styr 
Tidsbrist hos controllers leder till osäkerhet i rollen som påverkar controllers prioriteringar, 
beslutsfattande och självförtroende. Osäkerhet i rollen kan i sin tur göra att controllers vänder 
sig till sin chef för att få vägledning i sina prioriteringar. I vår undersökning är det oftast 
chefens prioriteringar som påverkar controllerrollen. Controllern kan ha en uppfattning om 
vad som bör prioriteras högst medan den operationella verksamheten och den högre ledningen 
kan ha en uppfattning. När dessa uppfattningar är olika kan det leda till att controllern hamnar 
i kläm och måste välja sida och vi drar slutsatsen att controllers oftast värderar chefens 
prioriteringar högst. Om rolltvetydigheten, som byggs upp av osäkerhet, kan minskas finns 
möjlighet att controllerns självförtroende i rollen ökas och därmed kan controllers bli mer 
självständiga och prioritera arbetet på egen hand. 
 
Indirekt beslutsmakt 
Controllers roller påverkas starkt av vilken organisationsstruktur företaget använder sig av. 
Då företaget delas upp i dotterbolag istället för affärsområden, blir vägen snabbare till beslut, 
då bolagen inte styrs fullt ut av moderbolaget medan affärsområdena är beroende av 
moderbolaget. Den snabbare beslutsvägen minskar antalet instanser som controllers 
beslutsunderlag ska gå igenom innan ett beslut fattas. Genom att decentralisera 
controllerfunktionen kommer controllers närmre den operationella verksamheten och därmed 
informationen som ledningen är beroende av för att kunna ta välgrundade beslut. Controllers 
har inte en position som gör att de har någon större beslutsmakt om de inte sitter med i någon 
ledningsgrupp. Detta påverkar rollen då de ska bidra med beslutsunderlag och endast indirekt 
bli aktiva i beslutsfattandet, som en mellanhand i informationsflödet. Trots avsaknaden av 
formell beslutsmakt drar vi slutsatsen att controllers i högsta grad är involverade i 
beslutsfattandet genom framtagandet av beslutsunderlag. Framtagandet av information till 
beslutsunderlag är ett viktigt led i beslutsfattandet som ger en informell makt för controllers. 



 39 

Tillit och frihet 
När det finns en förväntan på controllers att ta egna initiativ och de får mer frihet från den 
högre ledningen, påverkar detta rollen genom att de förväntas utveckla innovationsförmågan 
för att kunna bidra till företagets verksamhetsutveckling. Hur mycket frihet controllers får kan 
variera beroende på controllerns position och företagets syn på hur stor frihet controllers bör 
ha. Regler och lagar går inte att komma ifrån utan dessa måste controllers ta hänsyn till. Det 
tidsbegränsade arbetet skulle kunna minskas om rollen renodlats mot att enbart stötta 
beslutsfattare och inte vara så inriktat på redovisning. Trots begränsningar i controllers roller 
drar vi slutsatsen att de påverkas av ledningens tillit och graden av frihet som tilldelas 
controllern. 
 
Flexibilitet 
En förväntan på controllers är att agera som hjälp och stöd åt den operationella verksamheten, 
vilket kan visa sig vara en dubbelsidig förväntan, då controllers är beroende av hjälp och stöd 
från verksamheten i form av värdeskapande information. Eftersom det inte finns några givna 
mallar för hur controllers arbete ska utföras blir de tvungna att vara flexibla i sina roller. 
Speciellt från den högre ledningen finns en förväntan att controllers ska vara tillgängliga och 
flexibla. Vi drar slutsatsen att controllers kan motverka rolltvetydighet genom att agera 
flexibelt. 
 
Anställningsposition 
Via sin decentraliserade position kan controllerrollen påverkas av att controllers måste ta 
ställning till vem de väljer att vara lojala mot. Lojaliteten kan påverkas utifrån om controllers 
är decentraliserade eller beroende på var i organisationen controllers är anställda. Ju mer 
decentraliserade controllers är desto större ställningstagande krävs utifrån det närmre 
samarbetet med den operationella verksamheten. Controllers som sitter mer centralt i 
organisationen har inte samma kontakt med den operationella verksamheten. Därför drar vi 
slutsatsen att de inte behöver ta ställning lika tydligt. Beroende på var i organisationen 
controllers är anställda kan controllerrollen påverkas, då controllers verkar vara mest lojala 
mot den del av organisationen de är anställda i. 

6.3 Uppsatsens bidrag 
• Fördjupar förståelsen kring controllers roller och hur rollerna påverkas utifrån 

förväntningar på controllers och controllers positioner i ett företag.  

• Controllers besitter en informell makt genom att ta fram beslutsunderlag till 
beslutsfattare. 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
Genom att undersöka controllers på ett större antal företag skulle det finnas möjlighet att 
kunna utveckla vilka fler faktorer som påverkar controllers roller utifrån förväntningar och 
position. Andra mönster skulle kunna upptäckas genom att undersöka controllers på företag i 
samma bransch eller som har liknande verksamhet. Det hade även kunnat vara intressant att 
undersöka hur företag påverkas av den informella makten en controller har genom att 
controllern bistår med omfattande beslutsunderlag. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor  
Inledning  
Kan du berätta om dig själv som controller?  

Hur länge har du arbetat som controller?  
Hur länge har du varit anställd på företag X? 

 
Controllers roller 
Vi skulle vilja be dig att allmänt berätta om dina roller som controller.  
 Kan du ge exempel på arbetsuppgifter?  

Vilken information arbetar en controller huvudsakligen med? 
Upplever du att controllers roller förändrats över tid? I så fall hur? 

 
Hur har du haft möjlighet att anpassa dina roller inom organisationen? 
 Strategiskt? Operationellt? 
 Vilken del av organisationen ska ditt arbete tillgodose i första hand? 
 
Kan du beskriva hur du är aktiv i beslutsfattande när det gäller hela organisationen? 
 I din affärsenhet?  
 
Controllers position i företag 
Hur påverkas dina roller av företag X organisationsstruktur?  

Hur påverkas dina roller specifikt i affärsenheten?  
Kan du ge exempel?  
Var i organisationen är du placerad?  
Vem eller vilka arbetar du närmast i organisationen? 

 
Vilken påverkan på styrningen av organisationen som helhet kan en controller bidra med?  

I din affärsenhet? 
 
Förväntningar, konflikter, tvetydigheter 
Hur påverkas dina roller som controller av förväntningar från olika håll i organisationen? 

Hur påverkar det ditt arbete? 
Kan du ge exempel på förväntningar från den högre ledning? 
Kan du ge exempel på förväntningar från den operationella verksamheten? 
Kan du ge exempel på situationer där dessa förväntningar krockar? 

 
Avslutning 
Finns det någonting du vill lägga till?  

Har du några egna frågor? 
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