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Abstract 
Due to the discussion regarding the changing role of the controller the purpose of this study is 

to quantitatively analyze the content in Swedish job advertisements concerning this 

profession. By such an approach this study contributes with an updated version of what tasks 

expected to be performed, which skills employers demand from a future employee, as well as 

where the controller is organizationally located. This has been carried out using fifty job ads 

collected from the website arbetsformedlingen.se. This study has shown that the current 

Swedish controller mainly is described working with fairly traditional controller tasks such 

as; financial reporting, budgeting and economic analysis. Thus, the study also revealed that 

the current Swedish controller is engaged in other types of tasks more related to the changing 

role like; development and change management, internal consulting, forecasting and strategic 

planning and implementation. Moreover the study also discovered that skills like; economic 

education, abilities in information technology, accounting skills, analytical attributes and 

pedagogical/communicative abilities where commonly requested in the sample. The Swedish 

controller where also in a large extent described to be centrally located within the 

organization. These results are mainly consistent with previous international research 

regarding this discourse, even though a number of differences have appeared. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Denna studie tar sin utgångspunkt i den diskussion som för närvarande råder angående 

controllerns roll i dagens verksamheter. Termen controller började först användas i Sverige 

under 70-talet då det blev allt vanligare att företag decentraliserade ansvar vilket medförde ett 

ökat behov av utformande av ekonomisk information för styrning, vilket kom att bli den då 

åtminstone i Sverige ”nya” befattningen, controllerns specialistroll. (Olve 2008, s. 60) 

Lindvall (2009, s.15) beskriver dock att det under senare tid riktats kritik mot denna 

profession i avseendet att de ägnar för mycket tid till att arbeta med att producera finansiell 

redovisningsinformation vilken ofta har begränsad betydelse för medarbetarnas vardagliga 

arbete.  

Enligt Burns och Baldvinsdottir (2007, s.119f) var den traditionella controllern 

organisatoriskt placerad i en ekonomiavdelning och dess arbetsuppgifter bestod framförallt av 

att tillämpa tekniker som budgetering, produkt- och standardkostnadskalkylering, 

kapitalbedömning, avvikelseanalyser samt rutinartade finansiella prestationsuppföljningar. 

Dessa typer av arbetsuppgifter har lett till att funktionen ofta uppfattats som en passiv 

oberoende bedömare av olika affärsenheters finansiella prestationer utan att vara särskilt 

involverade i den operativa verksamheten då denne ofta endast interagerade med 

företagsledningen angående organisationens finansiella prestationer. (Burns & Baldvinsdottir, 

2007, s.119f) 

Burns och Baldvinsdottir (2007, s.119) beskriver dock vidare att genom den ökade 

globaliseringen i produkt- och tjänstemarknaden under de senaste två decennierna har 

inneburit en signifikant påverkan på controllerrollen. Till följd av globala 

distributionsnätverk, snabbare och mindre kostsamma transporter samt tillgång till 

information i realtid, framförallt genom internet, möter många av dagens organisationer 

internationell konkurrens snarare än regional. Genom en sådan förändrad konkurrenssituation 

beskrivs dagens produktcykler som kortare då kundernas smakpreferenser är mer ombytliga. 

Dessa förändringar beskriver samma författare får konsekvenser för controllern då företagens 

beslutsfattare kräver snabbare, men fortfarande relevant och tydlig information och en vidare 

tillgång till global information.  
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Lindvall (2009, s. 13f) menar vidare att tillgången till moderna, integrerade 

informationssystem påverkar både nödvändigheten och behovet av en förändrad 

controllerroll. Burns och Baldvinsdottir (2007, s.120) för även detta resonemang då de 

beskriver att den teknologiska utvecklingen under de senaste 15-20 åren har fått avgörande 

betydelse för controllerns utveckling. De menar att informationsbearbetning och spridning 

blir allt lättare då en vanlig laptop, med rätt mjukvara, kan producera enorma mängder data 

och överföra dem till andra sidan jorden inom loppet av ett par minuter 

Burns och Baldvinsdottir (2007, s. 121) beskriver vidare att olika företagstrender påverkar 

verksamheters informationsbehov och därmed controllerns roll i verksamheten. De tar 

exempelvis upp trender som; upprättande av affärsnätverk/allianser, avknoppning i syfte att 

fokusera på verksamhetens kärnkompetenser, ökad team-orientering, mer slimmade och 

plattare organisationer med ökat fokus på hela processkedjan. 

Granlund och Lukka (1998, s.194) beskriver även en decentraliseringstrend, vilken innebär att 

ekonomer, till stor del de som innehar en controllerfunktion, antas arbeta alltmer närmare den 

operativa verksamheten. Detta fenomen beskrivs även av Olve (2008, s.62) då han menar att 

det blivit allt vanligare med ”lokala” controllers som arbetar utanför ekonomiavdelningen och 

är mer tillhörande i en driftenhet eller division. Burns och Baldvinsdottir (2007, s.124) är inne 

på samma spår då de beskriver att controllern rör sig mot nya verksamhetsområden, vilket 

innebär att de blir mer integrerade i processutveckling och styrning i syfte att även förstå 

verksamhetens komplexa affärsprocesser för att på så vis förmå bidra med mer kvalificerade 

råd och analyser. 

Befattningen controller har under en tid varit under lupp och diskuteras flitigt bland 

akademiker och praktiker med betoning på att rollen är under förändring.  Exempelvis 

beskriver Burns och Baldvinsdottir (2007) samt Allott (2000) att den tilltagande 

globaliseringen, snabba teknologiska utvecklingen etc., ställer nya krav på företagen vilket 

även påverkar controllerns roll. Allott (2000) menar att det är nödvändigt för controllern att 

ha en holistisk syn på företaget för att de på ett lämpligt sätt ska kunna stödja ledningen i den 

dagliga styrningen mot en effektiv verksamhet. Detta resonemang är även i linje med Burns 

och Baldvinsdottirs (2007)  argumentation angående att controllern genomgår en signifikant 

rollförändring från en trist och tråkig ”protokollförarroll” till en mer spännande och proaktiv 

affärskonsultsroll som förflyttats från den traditionella ekonomiavdelningen och numer oftare 
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är organisatoriskt placerad i den operativa verksamheten i syfte att på ett mer lämpligt sätt 

stödja företagens ledare och medarbetare i deras arbete. 

1.2 Problematisering  
Till skillnad från hur den traditionella controllerrollen skildras beskriver Burns och 

Baldvinsdottir (2007, s.124) konkret att den moderne controllern mer strategiorienterat 

utnyttjar redovisningsinformation tillsammans med icke-finansiella mått för att på så vis 

använda informationen mer i syfte till affärsutveckling och ökad inre effektivitet. Exempelvis 

tar de upp det balanserade styrkortet som en metod för att kausalt länka icke-finansiella och 

finansiella mått som kan bidra till en mer strategisk och holistisk styrning av verksamheten. 

Vidare diskuterar samma författare en relaterad förändring som innebär att det råder ett skifte 

i controllerns fokusering från en mer historisk synvinkel, det vill säga resultat relativt budget, 

mot en mer proaktiv synvinkel, det vill säga utgångspunkt i historiska resultat för att förutspå 

framtida resultat. Dessa omställningar innebär, enligt Burns och Baldvinsdottir (2007, s.125) 

en förändrad roll för controllern, då denne numer är vanligtvis mer intresserade av att 

integrera olika informationskällor och söka förklaringar till sambanden mellan icke-

finansiella och finansiella mått. Vidare beskriver de att den förändrade rollen innebär att 

controllern engageras i ett antal nya uppgifter, vilka inkluderar; att bedöma ekonomiska 

konsekvenser av operativa beslut, riskbedömning, strategiformulering, förändringsledning, 

utformning och implementering av system samt kundrelationshantering.  

Granlund och Lukka beskrev dock år 1998 att det då än så länge fanns begränsade empiriska 

bevis för en förändrad controllerroll samt det praktiska behovet för en sådan förändring. Detta 

resonemang är även i linje med Lindvall (2001) då han beskriver att det i praktiken råder vida 

skillnader i vad controllers arbetar med/ansvarar för och även vilka färdigheter som krävs av 

dem.  

Det har dock sedan Granlund och Lukkas (1998) resonemang genomförts ett antal studier som 

syftar till att beskriva controllers roll genom att besvara frågor gällande vilka arbetsuppgifter 

de utför/ansvarar för, vilka färdigheter rollen kräver samt var i organisationen de är placerade. 

Exempelvis genomförde Siegel och Sorensen (1999) en studie genom telefonintervjuer med 

300 aktiva controllers i USA. Denna studie visade att controllers till viss del fortfarande 

arbetade med traditionella ekonomuppgifter men samtidigt att förändringsinriktnngen är 

tydlig. Det vill säga att controllern spenderar mindre tid på utformande av finansiella 

rapporter och istället mer tid på att analysera information samt till deltagande i 
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beslutsfattande. Malmi Seppälä och Rantanen (2001) genomförde en liknande undersökning 

genom en enkätstudie bland 300 aktiva finska controllers. Denna studies resultat visade att 

controllerns mest förekommande samt viktiga arbetsuppgifter var förhållandevis traditionella 

uppgifter som finansiell rapportering och budgetering. Vidare menar de till skillnad från 

Siegel och Sorensen (1999) att studien inte identifierat någon tydlig förskjutning i 

controllerns roll även om det funnit vissa tecken som tyder på att det blir allt viktigare för 

controllern att arbeta mer som en affärspartner.  

Även Lassis (2003) studie resulterade i något motstridiga resultat med hänvisning till den 

förändrade controllerollen. Genom en innehållsanalys av platsannonser gällande professionen 

controller fann hon att traditionell rapportering beskrevs i över två tredjedelar av 

platsannonserna men även att vissa mer beslutsstödjande arbetsuppgifter förekom. Vidare 

visade denna studie att redovisningskunnande var den vanligast eftersökta kompetensen enligt 

studerade platsannonser samt att controllern till stor del fortfarande beskrevs vara 

organisatorisk placerad inom en ekonomiavdelning eller motsvarande. I Australien 

genomförde France (2010) en liknande studie som resulterade i att de vanligast 

förekommande arbetsaktiviteterna i studerade platsannonser fortfarande år 2010 var 

budgetering, rapportering, analys och finansiell redovisning, det vill säga arbetsuppgifter som 

tidigare beskrivits som relativt traditionella. Även i Sverige har platsannonser studerats 

angående controllerns roll. Redan 1987 genomförde Mattsson en sådan studie vilken 

resulterade i att controllern liknande mer aktuella studier framförallt beskrevs arbeta med 

budgetering, lönsamhetsanalyser och intern- och extern rapportering. Samtidigt visade 

Mattssons (1987) studie att nödvändiga färdigheter  för en controller då beskrevs som 

analytisk, ekonomiskt kunnande, samarbetsförmåga, självständig  samt affärsinriktad. 

Utifrån ovan beskrivna forskningsresultat kan det konstateras att resonemanget angående en 

förändrad controllerroll fortfarande kan ifrågasättas. Granlund och Lukkas resonemang från 

1998 kan därmed fortfarande i hög grad anses aktuellt då det finns studier som argumenterar 

för behovet av en förändrad roll och även funnit tecken på att detta är något som börjar få 

fäste i organisationerna samtidigt som andra studier resulterat i att controllern till stor del är 

kvar i den traditionella rollen. Denna tvetydighet gällande professionen controller motiverar 

ytterligare studier på området då tidigare forskning är begränsat till specifika tidpunkter, till 

stor del kring millenieskiftet, samt geografiska områden. Detta har lett fram till att vi ställer 

oss frågande till vad som i praktiken faktiskt efterfrågas av den  svenske controllern samt vad 

denna profession förväntas utföra/ansvara för i dagens organisationer, då detta är något som 
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inte studerats sedan Matssons undersökning av platsannoner gällande befattningen controller 

från 1987. Denna studie ämnar därmed besvara följande frågeställning;  

Hur beskrivs den svenska controllern i form av arbetsuppgifter och organisatorisk placering 

samt vilka färdigheter efterfrågas av denna profession? 

Denna studies syfte är således att beskriva och analysera innehållet i aktuella svenska 

platsannoner gällande controllerprofessionen. Till följd av den pågående diskussionen 

angående en förändrad controllerroll finner vi att en sådan studie bidrar med uppdaterad och 

möjligtvis utvecklad teori angående vilka arbetsuppgifter den svenske controllern förväntas 

utföra, vilka färdigheter som efterfrågas av professionen samt var i organisationen denne är 

placerad. Studien kan utöver det ovan beskrivna teoretiska bidraget även uppfattas som 

värdefull för studenter och utbildningsinstitutioner då den ämnar visa vilka 

ekonomistyrningstekniker den svenske controllern förväntas nyttja samt vilka färdigheter som 

en framtida arbetgivare efterfrågar av denna profession. 

Fortsättningsvis kommer denna rapport att disponeras enligt följande: Kapitel 2 innehåller en 

genomgång av de forskningsresultat vi funnit relaterade till vår frågeställning, dessa är 

framförallt baserade på olika surveyundersökningar men även resultat från tidigare 

innehållsanalyser av platsannonser diskuteras i förhållande till diskussionen angående en 

förändrad controllerroll. I kapitel 3 diskuterar vi de metodologiska överväganden samt 

tillvägagångsätt som brukats i denna studie. Vidare i kapitel 4 presenteras resultaten från den 

kvantitativa innehållsanalysen, dessa resultat diskuteras även i förhållande till resonemanget 

angående en förändrad controllerroll samt relateras till tidigare forskningsresultat. Kapitel 5 

innehåller denna studies slutsats och avslutas med en diskussion gällande studiens resultat, 

vilken leder fram till förslag på vidare forskning inom denna diskurs. 
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2. Controllerrollen 
I detta kapitel diskuteras olika forskningsresultat baserade på framförallt kvantitativa studier 

som surveyundersökningar och kvantitativa innehållsanalyser gällande vilka controllerns 

arbetsuppgifter är, vilka färdigheter som krävs samt organisatorisk placering. Detta kapitel 

bidrar således med ett lämpligt kontextuellt underlag för kommande analys av denna studies 

empiriska resultat.  

2.1 Arbetsuppgifter 
I likhet med beskrivningen angående den förändrade controllerrollen visade resultaten av en 

surveyundersökning genomförd av CIMA (Chartered Institute of Management Accountant), 

att de arbetsuppgifter som controllern bör fokusera i Storbritannien år 2005 var uppgifter som; 

utformning och underhåll av företagens affärssystem, stödja ledningen vid beslutsfattande, 

styra och organisera personal samt att arbeta med projekt och strategi. (Mishra, 2011) 

Dessa beskrivna arbetsuppgifter stämmer dock inte helt överens med vad France (2010) och 

Lassi (2003) kom fram till i sina studier baserade på innehållsanalyser av platsannonser 

angående controllerns roll i Australien respektive Finland. Frances (2010) studie visade 

exempelvis att traditionella uppgifter som budgetering, rapportering, analys och finansiell 

redovisning var de mest framträdande arbetsuppgifterna då dessa framgick i över 50 procent i 

studerade platsannonser. Samma studie visade även att uppgifter som underhåll och 

utveckling av processystem, strategisk input och support till överordnad inte alls framgick i 

samma grad som ovan nämnda uppgifter även då dessa kan beskrivas som mer 

överensstämmande med de uppgifter som beskrivits i litteraturen angående den förändrade 

controllerrollen samt resultaten som Mishra (2011) presenterade utifrån CIMAs 

undersökning. Även i Lassis (2003) studie framgick det att budgetering, kalkylering, 

redovisning och rapportering var vanligt återkommande controlleruppgifter. I kontrast till 

Frances (2010) studie och mer i likhet med Mishra (2011) visade Lassis (2003) studie att 

utveckling av processer, system och rapportering var de arbetsuppgifter som återkom flest 

gånger i studerade finska platsannonser.  

En annan finsk studie inom detta område genomfördes av Malmi, Seppälä och Rantanen 

(2001). I deras surveyundersökning angående den förändrade controllerrollen i Finland 

framgick det även där att budgetering, årlig planering och finansiell rapportering anses som 

controllerns mest vanliga arbetsaktiviteter då över 90 % av respondenterna svarade på så vis. 
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Mer olikt tidigare nämnda studier besvarade dock majoriteten av denna studies respondenter 

att strategisk planering och implementering var vanligt återkommande aktiviteter för en 

controller. Även utveckling av redovisnings- och styrsystem sågs som typiska arbetsuppgifter 

enligt drygt 80 procent av respondenterna. Majoriteten av respondenterna bedömde även att 

produkt- och kundkalkylering kommer att få en ökad prioritet inom de närmsta tre åren 

(Malmi, Seppälä, & Rantanen, 2001). Ytterligare en intressant aspekt i Malmi, Seppälä och 

Rantanens (2001) studie är att den aktivitet som flest respondenter antog skulle få en ökad del 

i deras arbete under de närmaste tre åren var att driva och utveckla balanserade styrkort. 

Detta resultat finner vi intressant då det tidigare i denna uppsats beskrivits att trender inom 

ekonomistyrning går mot mer strategisk och balanserad styrning med hjälp av icke-finansiella 

måltal. Trots detta har vi uppfattat att balanserat styrkort är något som inte fått särskilt stor 

genomslagskraft i de empiriska undersökningar som vi har tagit del av, exempelvis besvarade 

endast cirka 15 procent av respondenterna i Yazdifar och Tsamenyis (2005) studie att 

balanserade styrkort var ett vitalt styrverktyg under 1990-talet medan över 50 procent 

menade att verktyget var oväsentlig. Även Lassis (2003) studie visade indikationer på det 

balanserade styrkortets begränsade tillämning, detta då hennes studie påvisade att relaterade 

arbetsuppgifter inte beskrevs en enda gång i studerade platsannonser.  

Det har även tidigare i denna studie nämnts att det förespråkats att den moderna controllern 

bör arbeta med samt förtydliga företagets strategiska frågor. Mer konkret beskriver 

Samuelson (2008, s. 57f) att det är controllerns, tillsammans med ledningen, ansvar att 

organisationen löpande anpassar inriktning, kapacitet och finansiering på så vis att de 

lånsiktiga målen uppnås. I en surveyundersökning av CIMA som undersökte controllerns 

främsta arbetsuppgifter i Storbritannien år 2005 framgick det att arbete med strategifrågor 

var en av de arbetsuppgifter som controllern framförallt bör fokusera. (Mishra, 2011) Lassi 

(2003) beskriver dock att strategi eller motsvarande begrepp var ovanligt förekommande i sin 

studie av finländska platsannonser, vilket författaren tolkar som att controllerns 

arbetsuppgifter relaterade till strategiska frågor har relativt låg prioritet.   

Det har även tidigare i denna studie beskrivits att controllern bör se längre än till den egna 

organisationen. Det vill säga att den moderna controllern bör vara vaksam för förändrade 

organisatoriska förhållanden genom att även förvärva och bearbeta extern information 

angående företagets omvärld och inte bara till det som fångats upp i den interna ekonomiska 

redovisningen. (Lindvall, 2001; Källström, 1990, s. 140ff) Exempelvis menar Weber (2011) 

att controllern inte enbart kan besitta en djup förståelse för den egna verksamheten, det är 
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även vitalt för denne att inneha kunskaper om den marknad företaget verkar på. Även Siegels 

(1996) studie visade att den moderna controllern inte enbart ska se till vad som sker inom den 

egna organisationen, controllern bör även vara mer proaktiv och strategisk genom att 

undersöka vad konkurrenterna gör samt vad som sker på marknaden. 

Vidare beskriver Ten Rouwelar (2006) att controllerbefattningar i vissa fall även är ansvariga 

för precisionen i den finansiella rapporteringen och för den interna kontrollen, vilket kan 

komma att öka i omfattning till följd av skärpta redovisningsregler och lagstiftning som 

exempelvis SOX samt IFRS. Utifrån detta resonemang finner vi även intressanta resultat i 

Siegel och Sorensens (1999) studie. Genom intervjuer med 300 erfarna controllers fann de att 

nästan hälften av respondenterna ansåg att rapportering till statliga tillsynsmyndigheter, 

skattefrågor eller hantering av redovisningsprinciper var arbetsuppgifter som upptog mest av 

respondenternas arbetstid. Även arbetsuppgifter som internrevision och riskhantering 

återfanns i studiens resultat dock inte i samma omfattning som ovanstående arbetsuppgifter.  

Utifrån denna diskussion kan det konstateras att controllerns arbetsuppgifter kan te sig på 

många olika sätt med forskningsresultat som både förefaller stämma överens på vissa punkter 

men som inte överensstämmer på andra. Det kan dock konstateras att resultaten från de olika 

studierna visar att frågor angående vad controllern bör arbeta med samt vilka aktiviteter de i 

framtiden antas utföra, ofta besvaras med moderna controlleruppgifter som utformning och 

underhåll av företagens affärssystem, stödja ledningen vid beslutsfattande, styra och 

organisera personal, utveckla och implementera mer strategisk styrning genom balanserade 

styrkort samt att arbeta med projekt och strategi. Studiernas resultat angående vad controllern 

i dagsläget arbetar med samt analyser av platsannonser visar dock att controllern till stor del 

arbetar med traditionella uppgifter som budgetering, årlig planering, kalkylering samt 

finansiell rapportering. Det bör dock nämnas att dessa studier, förutom France (2011) till stor 

del har några år på nacken vilket motiverar denna studie ytterligare då denna bidrar med en 

mer uppdaterad beskrivning av vilka arbetsuppgifter controllern beskrivs arbeta med.  

2.2 Personliga färdigheter 
Till följd av diskussionen angående en förändrad controllerroll har även dennes färdigheter 

och egenskaper diskuterats. Förutom kompetenser som exempelvis goda kunskaper i 

ekonomi, redovisning och analytisk förmåga, vilka controllerrollen traditionellt sätt beskrivs 

kräva (Lindvall, 2009, s. 82ff; Olve, 2008, s. 62f; Källström, 1990, s. 205ff) beskriver både 



E. Hedén & E. Holmberg 

9 

 

Olve, Lindvall och Nilsson (2008, s. 680ff) samt Lindvall (2001) ett antal ”nya” färdigheter 

som den moderna controllerrollen kräver.  

Olve, Lindvall och Nilsson (2008, s. 681) beskriver exempelvis att interpersonell förmåga 

och projektledarkunskaper är färdigheter som i dagsläget är av stor vikt för ett framgångsrikt 

controllerskap. Vidare beskriver Lindvall (2001), vilket även Olve, Lindvall och Nilsson 

(2008, s. 681ff) tar upp, att den moderna controllerrollen fordrar strategisk kompetens, 

informationsteknisk kompetens samt pedagogisk/kommunikativ kompetens.  

Liksom Nixon och Burns (2005) beskriver Lindvall (2001) att organisationer arbetar under en 

tilltagande globalisering, ny informationsteknik samt framväxt av ökat kunskapsarbete. Detta 

menar Lindvall (2001) innebär att strategiska frågor har fått ett ökat fokus i organisationerna. 

Till följd av detta har det alltså blivit allt viktigare för controllern att utveckla färdigheter i 

strategiska frågor för att aktivt kunna delta i, samt påverka företagets framtida utveckling. 

Detta innebär att kunskaper om organisationens verksamhet samt dess omvärld är centrala för 

controllern då kopplingen mellan strategi och den löpande styrningen blir allt viktigare i 

verksamheterna. (Lindvall, 2001) 

Liknande de ovanstående färdigheter som krävs för den förändrade controllerrollen 

presenterade IMA (Institute of Management Accountants) en studie som resulterade i att den 

nyblivna controllerns mest värderade förmågor var färdigheter inom kommunikation, team-

work, analys, redovisning och en genomgripande förståelse för hur verksamheten fungerar. 

Liknande resultat visade en studie genomförd av Institute of Chartered Accountants in 

Australia, då den identifierade de viktigaste kompetenserna för en framtida controller som 

färdigheter inom; kommunikation och ledarskap, strategisk och kritiskt tänkande, kund-, 

klient- och marknadsfokus, tolkning av konvergerad information samt teknologisk kunskap. 

(Mishra, 2011) 

Lassis (2003) studie visade dock endast delvis på liknande resultat. Detta då strategisk- och 

verksamhetskompetens endast förekom i cirka 20 procent av de platsannonser som studerats. 

Med bakgrund i den moderna beskrivningen av controllerrollen som en strategisk 

beslutsstödspecialist är det även intressant att den kompetens som återkom i flest studerade 

platsannonser var redovisningskunskaper. Även Siegel och Sorensens (1999) studie visade på 

något motsägande resultat då endast cirka fem procent av studiens respondenter ansåg att 

långsiktigt strategisk planering var den viktigaste förmågan för controllern. Dock visade 
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samma studie att över 20 procent av respondenterna ansåg att mer planerings- och 

strategiarbete var den mest framträdande förändringen inom ekonomifunktionen. 

Vidare menar Lindvall (2001) att controllern även bör inneha goda kunskaper inom IT och 

informationssystem, vilket för oss till den andra kategorin informationsteknisk kompetens. 

Lindvall (2001) beskriver att goda kunskaper inom IT förr ansågs som en fördel, medan det 

idag istället blivit ett nödvändigt måste. Inte nog med att controllern behöver förstå sig på 

informationstekniken, idag måste denne även se till att informationssystemen uppdateras och 

utvecklas i takt med företagens styrning. Således kan det beskrivas att det ligger på 

controllerns bord att sammanlänka strategi, styrning och informationssystemen. (Lindvall, 

2001)  

Även Malmi, Seppälä och Rantanens (2001) studie, som visade på controllers egna 

uppfattning om vilka färdigheter som är av störst betydelse, resulterade i något märkliga 

resultat. Med utgångspunkt i ovan förda resonemang finner vi det intressant att controllern 

själv finner förmågan att utveckla företags informationssystem förhållandevis lågt, då denna 

färdighet hamnar först på en 16:e plats. (Malmi, Seppälä, & Rantanen, 2001)  

Yazdifar och Tsamenyis (2005) enkätundersökning, som genomfördes bland brittiska 

controllers visade dock att controllern under 90-talet rankade kunskaper inom 

informationssystem som den femte viktigaste färdigheten bland studiens respondenter, medan 

de samtidigt bedömde att detta kommer att vara den näst viktigaste kompetensen för en 

controller i framtiden. Även Siegels och Sorensens (1999) studie angående controllerns 

uppfattning om deras arbete visade att den viktigaste nyckelkompetensen under de fem 

senaste åren ansågs vara informationstekniska kunskaper. Lassis (2003) studie visade att 

informationsteknisk kunskap kan beskrivas som en viktig färdighet för den moderna 

controllern då 22 av 39 studerade platsannonser på ett eller annat sätt beskrev detta som en 

nödvändig kunskap för en framtida controller. 

Utöver de två ovan givna kärnkompetenserna beskriver även Lindvall (2001) en tredje central 

färdighet hos controllern, pedagogisk/kommunikativ kompetens. Lindvall (2001) beskriver att 

det finns en föreställning angående ekonomen att denne är en introvert person mer intresserad 

av siffror än människor. Då controllern agerar som en länk mellan den operativa 

verksamheten och ledningen krävs det att controllern har god kommunikativ förmåga samt 

kan presentera information på ett pedagogiskt sätt. Det vill säga att controllern inte enbart 

sammanställer och redovisar siffror angående verksamhetens utveckling utan även sätter in 
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siffrorna och presenterar dem i ett sammanhang för att på så vis omvandla siffrorna till 

nödvändig kunskap i verksamheten. (Lindvall, 2001) Som tidigare nämnts beskriver Olve, 

Lindvall och Nilsson (2008, s. 681) att interpersonell förmåga är en viktig egenskap hos en 

controller vilket, inte helt olikt Lindvalls (2001) beskrivning av kommunikativ/pedagogisk 

kompetens, innebär förmågan att på ett förtroendeskapande sätt umgås med beslutsfattare och 

experter genom att både ta till sig deras idéer och kunskaper men också att på ett pedagogiskt 

vis förmedla och se till att deras budskap får fäste i organisationen. 

Att en controller ska vara kommunikativ styrks även det av Lassis (2003) studie som påvisar 

att nära hälften av alla studerade platsannonser efterfrågar personer med god kommunikativ 

förmåga och/eller samarbetsförmåga. Även Yazdifar och Tzamenyis (2005) studie stödjer 

denna argumentation då majoriteten av studiens respondenter ansåg att kommunikativ 

förmåga var en mycket viktig färdighet för en controller under 1990-talet. Malmi, Seppälä 

och Rantanens (2001) studie visar inte heller på några tveksamheter angående vikten av goda 

kommunikativa kunskaper för en controller då medelvärdet av 300 respondenters svar på en 

femgradig skala beräknades till 4,18 där en femma likställdes med extremt viktigt. Enligt den 

litteratur och empirisk forskning som vi har tagit del av verkar det till synes vara så att det 

råder en samstämmighet angående den moderna controllerns behov av kommunikativ och 

pedagogisk kompetens. 

Diskussionen ovan visar liknande resonemanget angående controllerns arbetsuppgifter att det 

inte råder någon direkt entydighet i vad controllern bör ha för färdigheter. Lindvall beskrev 

2001 tre nyckelkompetenser som han menade skulle krävas för ett framtida effektivt 

controllerskap, det vill säga; pedagogisk/kommunikativ kompetens, informationsteknisk 

kompetens samt verksamhets/strategisk kompetens. Som beskrivits ovan visar tidigare 

forskning empiriska indikationer på att dessa kompetenser är något som faktiskt krävs av en 

controller och då framförallt kommunikativa- och informationstekniska färdigheter, samtidigt 

som den tidigare forskningen till stor del inte funnit att controllerns strategiska förmåga är av 

lika hög vikt. Resultaten är dock även på denna punkt inte helt entydiga samtidigt som ett 

antal av dem inte kan ses som särskilt framtida (läs; Mattsson, 1987; Siegel och Sorensen, 

1999; Malmi, Seppälä och Rantanen, 2001; Lassi, 2003) med hänvisning till Lindvalls 

resonemang från 2001. Det finns därför all anledning att återigen studera frågan gällande 

vilka färdigheter som dagens arbetsgivare efterfrågar hos en controller. 
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2.3 Organisatorisk placering 
Som tidigare nämnts menar Burns och Baldvinsdottir (2007, s.124) att controllern bör och till 

viss del närmar sig nya verksamhetsområden i syfte att bli mer integrerade i organisationens 

processutveckling och styrning. På så vis kan controllern få en ökad insyn och förståelse för 

verksamhetens komplexa affärsprocesser och därmed förmå bidra med mer kvalificerade råd 

och analyser för organisationens medarbetare och beslutsfattare. 

Malmi, Seppälä och Rantanen (2001) studerade även var i organisationen controllern var 

organisatorisk placerad, samt om de deltog i tvärfunktionella samarbeten. Deras studie visade 

att i majoriteten av studerade organisationer var samtliga av dess controllers organisatoriskt 

placerade inom en ekonomiavdelning. Undersökningen visade dock även att i nästan hälften 

av studerade organisationer var vissa controllers organisatoriskt placerade utanför 

ekonomiavdelningen. Samtidigt visade studien även att det förekommer organisationer där 

endast en minoritet av dess anaställda controllers är organisatorisk placerade inom en 

ekonomiavdelning. Lassi (2003) studerade även hon var i organisationen controllern är 

lokaliserad. Denna studie visade att drygt 70 procent av studerade platsannonser angav att 

controllern arbetade centraliserat, det vill säga att controllern på ett eller annat sätt beskrevs 

”tillhöra” en ekonomiavdelning centralt, på koncernivå, på huvudkontoret etc. Endast cirka 20 

procent av platsannonserna i Lassis (2003) studie beskrev istället att controllern var 

decentraliserad till affärsenheter medan resterande 10 procent inte gick att definiera var i 

organisationen controllern var lokaliserad. Malmi, Seppälä och Rantanens (2001) studie 

resulterade i att 76 procent av respondenterna svarade att de arbetade i tvärfunktionella 

samarbeten och 60 procent av dem menade att detta var något som de ägnade mer tid åt än 

vad de gjorde för fem år sedan. Detta resultat tolkar Malmi, Seppälä och Rantanen (2001) 

som att controllers engageras mer i business partner-aktiviteter än vad de gjorde fem år 

tidigare. Även Siegel och Sorensens (1999) studie visade att controllern vanligtvis arbetar på 

ekonomiavdelningen, då endast 20 procent av respondenterna svarade att hälften eller fler av 

controllers i deras företag har flyttat ut från den centrala ekonomiavdelningen och numer är 

fysiskt på plats i de operativa enheter som de stödjer.  

Det verkar till synes vara så att controllern till stor del enligt tidigare forskning är 

organisatoriskt placerad centralt, det vill säga tillhörande en ekonomiavdelning eller dylikt. 

Samtidigt beskrivs det att det blir allt vanligare att controllern ”flyttar” ut från 

ekonomiavdelningen för att istället arbeta mer verksamhetsnära i exempelvis en operativ 
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enhet. Den empiriska forskningen angående denna fråga är dock inte helt uppdaterad trots att 

diskussionen fortsatt vilket motiverar en mer aktuell undersökning gällande controllerns 

organisatoriska placering. Vi finner det även intressant i denna studie att göra en jämförande 

analys av den centraliserade respektive decentraliserade controllern i avseende att undersöka 

om det i dagsläget förekommer väsentliga skillnader mellan dessa i form av vilka 

arbetsuppgifter som beskrivs samt vilka färdigheter som efterfrågas i studerade platsannonser.  
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3. Metod 
I kommande kapitel presenteras inledningsvis de metodologiska överväganden vi gjort i 

denna studie samt en beskrivning av innehållsanalysen som metod. Därefter följer en 

ingående diskussion gällande denna studies tillvägagångssätt; valet av undersökningskontext 

samt utformning av kodschema och kodmanual. Vidare följer en presentation hur vi har gått 

tillväga för att kontrollera kodschemats reliabilitet, även urval och bortfall presenteras. 

Därefter ges en beskrivning av vilka analysmetoder som använts samt hur resultatet 

presenteras. Kapitlet avslutas med en redogörelse för ett antal metodologiska problem som 

uppstått i och med de val som föregått.  

3.1 Metodologiska överväganden och val av metod 

Denna studie syftar alltså till att analysera platsannonser gällande den svenska controllern. 

Studien antar vad Bryman (2011, s. 28) beskriver som en deduktiv ansats då det empiriska 

materialet samlas in i syfte att pröva och utveckla redan existerande teori angående 

controllerns roll i organisationen. Lindgren (2011, s. 277) beskriver att det är viktigt i en 

kvantitativ innehållsanalys att syftet formuleras i relation till väsentlig litteratur och tidigare 

forskning på området. I och med detta började denna studie med en gedigen 

litteraturgenomgång för att på så vis bilda en uppfattning av var forskningen på detta område i 

dagsläget befinner sig. Utifrån denna forskningsgenomgång formulerades således studiens 

frågeställning och syfte. Detta medförde att delar av den insamlade forskningen inte kom att 

användas vidare samt att ytterligare, mer relevant, litteratur samlades in i avsikt att skapa en 

tydligare kontextuell avgränsning i vår studie. 

 För att besvara denna studies frågeställningar har därmed en kvantitativ innehållsanalys att 

genomförts. Krippendorff (2004, s. 18) definierar innehållsanalysen enligt följande; 

”Content analysis is a research technique for making replicable and valid inferences from 

texts to the contexts of their use.” 

Neuendorf (2002, s. 1) beskriver den kvantitativa innehållsanalysen som en systematisk och 

objektiv analys av budskapet i en texts särdrag. Tillvägagångssättet i en kvantitativ 

innehållsanalys består i att kvantifiera, med andra ord mäta eller räkna förekomsten av, vissa 

företeelser i texter (Bergström & Boréus, 2012, s. 50). Lindgren (2011, s. 272) beskriver den 

kvantitativa innehållsanalysen som en systematisk reduktion av en textmassa till en samling 
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av kategorier som visar på vetenskapligt intressanta aspekter i studerade texter. Denna metod 

kan ses som nära besläktad med enkätundersökningsmetoden dock med skillnaden att 

skriftliga budskap används som undersökningsobjekt istället för mänskliga individer 

(Neuendorf, 2002, s. 49). Vidare beskriver Krippendorff (2004, s.18) att genom att samla in 

budskap ur text kan intressanta variabler fångas upp och mätas utan att undersökningsobjektet 

påverkas av undersökaren. Genom en kvantitativ innehållsanalys kan alltså denna studie 

resultera i både replikerbara och valida slutsatser utifrån de frågeställningar som ämnas att 

besvaras. Detta är dock självklart inte givet bara för att denna forskningsteknik valts utan den 

inkluderar, som Krippendorff (2004, s.18) beskriver, specifika procedurer. Hur vi har valt att 

gå tillväga beskrivs därmed nedan. 

3.2 Tillvägagångsätt vid kvantitativ innehållsanalys 
Undersökningskontext 
Som beskrivits ovan är syftet med denna studie att analysera innehållet i aktuella svenska 

platsannonser gällande professionen controller. Denna undersökningskontext har tidigare 

använts av flera forskare när de ämnar besvara frågor relaterade till vad en viss profession 

arbetar med/ansvarar för, vilka färdigheter som efterfrågas/behövs samt var denne är 

organisatorisk placerad. Gällande yrket controller har som tidigare nämnts, forskare som 

France (2010) använt platsannonser för analys av controllerns arbetsuppgifter. Utöver att 

studera controllerns arbetsuppgifter har även Mattsson (1987) samt Lassi (2003) med 

liknande metod studerat controllerns färdigheter och organisatoriska placering. Vidare har 

forskare som Park, Lu och Marion(2009), Kennan et al. (2006) samt Cullen (2004) ämnat 

besvara liknande frågor dock inom andra professioner genom att analysera platsannonser. 

France (2010) beskriver att ett tillvägagångsätt som syftar till att identifiera vad ett yrke 

egentligen innebär, är att identifiera vilka kunskaper och färdigheter som potentiella 

arbetsgivare efterfrågar vid nyrekryteringar. Cullen (2004) beskriver även att platsannonser 

illustrerar hur arbetsmarknaden kommunicerar dess behov till individer som försöker ta sig in 

på den, platsannonsen ger därmed en rättfram beskrivning av vad en arbetsgivare önskar av de 

arbetssökande. Vidare beskriver Kennan et al. (2006) att platsannonser inte bara innebär en 

informationskälla för vad rekryteraren efterfrågar, utan drar även slutsatsen att platsannonsen 

också innebär ett innehållsrikt analysunderlag för vad en profession egentligen innebär. Att 

använda platsannonser som studieobjekt med hänvisning till denna studies frågeställning 

uppfattar vi därmed som mycket lämpligt, då det kan konstateras att det inte enbart är 
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författarna till denna uppsats som ser potentialen i innehållsanalys av platsannonser när en 

profession ska studeras utan även mer etablerade forskare har dragit samma slutsats. 

Platsannonser kan dock inhämtas från ett antal olika källor, exempelvis tidskrifter, dags-och 

kvällstidningar etc. I likhet med France (2004) kommer platsannonser av effektivitetsskäl att 

samlas in med hjälp av internet, då detta möjliggör snabbsökningar med hjälp av nyckelord, 

istället för att manuellt söka efter passande platsannonser i tidningar. France (2004) beskriver 

vidare att internet är det mest populära sökmedlet vid jobbsökning samt att det tycks vara det 

nya mediet för annonsering av lediga jobb. Insamlingen av platsannonser kommer att samlas 

in från Arbetsförmedlingens hemsida, då Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare 

av arbeten (Arbetsförmedlingen, 2012). 

Urval och bortfall 
Denna studie har endast använt sökordet controller på arbetsförmedlingens sökmotor. 

Sökningen genomfördes den 1 november 2012 och resulterade i 174 registrerade 

platsannonser. Tidpunkten i fråga valdes då vi eftersökte de mest aktuella platsannonserna för 

att kunna besvara vår frågeställning angående den svenska controllerns arbetsuppgifter, 

färdigheter samt organisatorisk placering. 

Redan i ett tidigt skede uteslöts 69 platsannonser av de ursprungliga 174, då dessa inte 

innehöll begreppet controller i titeln. Dessa 69 platsannonser omfattade yrken som istället 

rörde allt ifrån ekonomiassistent till VD, vilket gjorde att det föll sig naturligt att utesluta 

dessa med tanke på denna undersöknings syfte. Sökningen resulterade således i totalt 105 

platsannonser som inbegrep begreppet controller. Dessa 105 platsannonser kodades med en 

varsin siffra vilka sedan matades in i programvaran Excel. Neuendorf (2002, s. 88) beskriver 

att det inte råder någon given acceptabel nivå för vilken urvalsstorlek som bör väljas vid en 

innehållsanalys, författaren menar dock att urvalet med fördel kan bestämmas på grundval av 

hur stort urval andra forskare inom samma område har gjort. Med utgångspunkt i detta 

resonemang valdes det att basera urvalet i denna studie på de urval som Lassi (2003) samt 

Mattson (1987) gjorde i sina studier av controlleryrket. Detta då även de, liksom vi, manuellt 

kodade studerade platsannonser till skillnad från exempelvis France (2010) som använde ett 

större urval men istället kodade med hjälp av dataprogram. Lassi genomförde 

innehållsanalyser på 39 platsannonser i Finland och Mattson (1987) genomförde 

innehållsanalys på 61 platsannonser i Sverige, vilket bidrog att vi valde att genomföra ett 

slumpmässigt urval på 60 platsannonser. Detta gjordes med hjälp av slumpfunktionen i Excel, 
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i syfte att minska risken för att urvalet och således studiens resultat färgas av godtycklighet 

vid urvalsprocessen.  

I vårt urval fann vi fem stycken platsannonser som omfattade en annan roll än den vi ämnade 

studera. Dessa platsannonser var; credit controller (2 st), dokumentcontroller (2 st) samt 

controllerassistent (1 st). Källström (1990, s. 92) menar att begreppet controller i många fall 

missbrukas då flera personer innehar titeln även om deras roll beskrivs som något helt annat 

än vad som vanligtvis ingår i rollen. Detta resonemang motiverar vårt val att exkludera 

ovanstående controllerbefattningar då dessa skiljde sig avsevärt från den controllerroll som vi 

i vår studie avser undersöka. Två stycken platsannonser förekom flera gånger vilket medförde 

att även dessa exkluderades. Ytterligare tre stycken platsannonser exkluderades då dessa inte 

beskrev vad controllern skulle arbeta med på grund av att det antingen skulle anställas flera 

controllers av ett och samma bemanningsföretag eller för att det var ett bemanningsföretag 

som inte visste vilken kund controllern skulle arbeta hos. Detta innebar att innehållet i 

platsannonsen byggde på antagande snarare än vad som i praktiken efterfrågas. 

Sammanfattningsvis kan det med andra ord konstateras att vi hade ett bortfall på tio stycken 

platsannonser från de ursprungliga 60, vilket har medfört att 50 annonser ligger till grund för 

de resultat som framkommit i denna studie.   

Inga statistiska analyser har genomförts med avseende på om denna studies resultat är 

signifikanta för den totala populationen eller ej. Författarna till denna studie ser dock ingen 

anledning till att denna studies resultat skulle ge en missvisande bild av hur den svenska 

controllern beskrivs sett till hela populationen. Vi vågar därmed påstå att denna studies 

resultat bidrar med en rättvis bild av hur den svenska controllern beskrivs i aktuella 

platsannonser i form av arbetsuppgifter, färdigheter samt organisatoriska placering, vilket 

bidrar med goda förutsättningar för att vi ska våga oss in i debatten angående den förändrade 

controllerrollen.  

3.3 Utformning av kodschema och kodmanual 
Weber (1990, s. 21f) beskriver att när en forskare har identifierat vilka frågor denne ämnar 

besvara, relevanta teorier, tidigare forskning samt vilka texter som ska kodas är nästa steg att 

utforma ett kodschema och en kodmanual. Detta för att undersökaren sedan systematiskt ska 

förmå koda innehållet i studerade texter utifrån på förhand bestämda instruktioner. Ett kritiskt 

moment är därmed att på ett konsekvent sätt kategorisera innehållet i texten utifrån på förhand 

bestämda instruktioner (Bryman och Bell, 2005, s.214).   
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Som vi tidigare nämnt så har forskning angående vilka arbetsuppgifter som controllern utför 

samt vilka färdigheter som eftersöks av befattningen, visat på en stor spridning, vilket innebär 

att utformande av kodschema samt kodmanual inte blev en lätt uppgift. Krippendorff (2004, 

s.351) beskriver att det är vanligt att ”innehållsanalytiker” använder kategorier som är unikt 

skapade för att passa den tillgängliga texten, vilket förenklar kodningen och ökar reliabiliteten 

men istället sällan bidrar till teorin på området. Det vill säga att risken för att kategorierna har 

vaga samband med existerande teori blir högre vid ett sådant tillvägagångsätt.  Därmed utgick 

vi till att börja med helt från den diskussion som tidigare förts i denna studie angående 

controllerns arbetsuppgifter, färdigheter samt organisatoriska placering vid utformande av 

kodschema och kodmanual. Dessa identifierade kategorier testades sedan på ett antal 

platsannonser, vilket ledde till ett antal justeringar av kodschemat. Park, Lu och Marion 

(2009) beskriver på ett liknande sätt att de använde en litteraturgenomgång samt en 

pilotstudie för att identifiera en professions arbetsuppgifter och färdigheter vid utformning av 

kodschemat i deras studie.  

Ytterligare ett dilemma vid kodning av text är att bestämma huruvida det är ord, meningar 

eller teman som ska mätas. Exempelvis valde France (2010) att endast beräkna ord i sin studie 

angående controllerns praktiska arbete i Australien och Nya Zeeland, vilket landade i 36 

specifika uppgifter. France (2010) motiverar detta val genom att större analysenheter, 

exempelvis meningar eller teman, hade krävt mer tolkning och därmed påverkat reliabiliteten. 

Dock påverkar detta val av analysenhet möjligheten att analysera resultaten då France (2010) 

exempelvis nämner att ”analysis” och ”reporting” var de vanligast förekommande 

arbetsuppgifterna i de platsannonser som han studerat men att den specifika meningen av 

dessa termer är oklar. Detta val av analysenhet kan jämföras med Lassi (2003) som utgått från 

tidigare forskning för att identifiera termer som vanligtvis används för att beskriva en 

controllers arbetsuppgifter/ansvarsområden, vilka sedan de beskrivna arbetsuppgifterna som 

uppkom i platsannonserna grupperades under. Detta tillvägagångsätt resulterade i totalt elva 

kategorier vilket innebar att Lassi (2003, s.178) i vissa fall varit tvungen att göra, som hon 

beskriver, ”… en subjektiv bedömning av arbetsuppgifternas karaktär.” Vidare beskriver 

Lassi (2003) att det i visa fall var svårt att klassificera arbetsuppgifter då gränsdragningen 

mellan två kategorier var något otydlig, dock med fördelen att innebörden av kategorierna är 

möjliga att analysera.  

I denna studie har, i likhet med Lassi (2003), termer identifierats utifrån tidigare forskning 

och litteratur angående controllerns arbetsuppgifter vilka sedan platsannonsernas 
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beskrivningar av arbetsuppgifter har grupperats under. Till skillnad från Lassi har vi dock i 

denna studie valt att använda något fler kategorier som beskriver arbetsuppgifter, totalt 16 

stycken (se bilaga för kodschema), detta på grund av att vi mer i likhet med France (2010) vill 

undvika tolkning i så hög grad som möjligt. Vi valde dock att inte enbart beräkna 

förekomsten av ord då detta som France (2010) själv nämner inte möjliggjort vidare analys av 

innebörden i kategorin.  

Vid kategoriseringen av färdigheter räknas i högre grad ord då det empiriska materialet till 

stor del erbjuder tydliga och uteslutande beskrivningar, ofta som uppräkning av ord, eller i 

punktform, vilket underlättar kodningen då det till stor del inte kräver att textens budskap 

tolkas överhuvudtaget. Utifrån den teoretiska genomgång som tidigare har utförts samt genom 

ett empiriskt test identifierades totalt 11 kategorier (se bilaga för kodschema) gällande 

controllerns färdigheter i denna studie. 

Liknande Lassi (2003) har denna studie kategoriserat controllerns organisatoriska placering 

som antingen centraliserad, decentraliserad eller ej definierbar. Lassi (2003) beskriver en 

centraliserad controller som hemmahörande i exempelvis koncernens ekonomiförvaltning, en 

ekonomiavdelning eller på huvudkontoret, och en decentraliserad som hemmahörande i 

exempelvis en viss operativ enhet, ett affärsområde eller en lokal fabrik. Genom en liknande 

uppdelning har även Malmi, Seppälä och Rantanen (2001) samt Siegel och Sorensen (1999) 

analyserat controllerns organisatoriska placering då de studerat om controllern är lokaliserad 

antingen i eller utanför ekonomi/finansavdelningen. 

Tillförlitligheten i kodschemat 
I och med detta metodval är det vitalt att vi som författare på ett tydligt och systematiskt sätt 

kategoriserar och kodar innehållet i de källor som studeras.  Det är även viktigt att inte 

kategorierna eller dimensionerna överlappar varandra utan att de verkligen är varandra 

uteslutande (jmfr. Lassi, 2003) för att resultatet inte ska bli missvisande. Ett viktigt begrepp 

för denna studie är därmed interbedömarreliabiliteten, det vill säga att olika kodare med hjälp 

av kodmanualen uppfattar kategorierna på samma sätt och därmed kodar texterna enigt. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 226) 

För att kontrollera interbedömarreliabiliteten, det vill säga att kodningen sker lika mellan 

olika kodare har ett test utförts för att verifiera att den kodmanual som utformats är tillräcklig 

i avseendet att texten inte tolkas annorlunda av olika kodare. Detta test benämns som enkelt 

överensstämmande, vilket innebär en kontroll av hur överensstämmande kodning skett sett till 
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varje enskild bel. Detta sker genom att dela antalet överensstämmelser genom antalet testade 

studieobjekt. (Neuendorf, 2002, s.148f) 

Efter de justeringar som genomförts av kodschemat samt kodmanualen testades sedan 

interbedömarreliabiliteten genom en pilotstudie där uppsatsförfattarna på tu man hand kodade 

innehållet i samma 15 platsannonser. Detta gjorde vi alltså i syfte att kontrollera för om vårt 

kodschema samt kodmanual var tillräckligt utförliga för att vi skulle koda variablerna lika 

utan samarbete. Neuendorf (2002, s.158) beskriver att det inte finns någon vedertagen 

standard för hur stort piloturvalet bör vara dock nämner hon att olika metodböcker för 

samhällsvetenskaplig forskning ger grova riktlinjer som 10 till 20 procent av det totala 

urvalet. Pilotstudiens resultat testades sedan genom i vilken grad variablerna kodats 

överensstämmande. Denna pilotstudie resulterade i att framförallt en variabel hade tolkats 

olika av oss kodare då denna beräknades till den relativt låga överensstämmelsegraden 60 

procent medan resterande variabler beräknades till minst 80 procents överenstämmelse. 

Medelvärdet för samtliga kodade variabler beräknades till cirka 94 procents 

överensstämmelse. Neuendorf (2002, s.143) beskriver att vad som utgör en acceptabel nivå 

för interbedömarreliabilitet är öppet för debatt. Det verkar dock råda en viss enighet i att 

reliabilitetstestet inte bör resultera i mindre än 80 procents överensstämmande för att studien 

ska kunna ses som reliabel. (Krippendorff, 2004, s.241; Neuendorf 2002, s.143) Utifrån detta 

resonemang valde vi att använda vår pilotstudie då testet visade att det endast var en variabel 

som hade en mindre överensstämmelsegrad än 80 procent. Utifrån jämförelsen mellan våra 

pilotresultat kunde vi även diskutera de fall som vi kodat olika för. På så vis kunde vi 

identifiera var och varför vi kodat texten olika och därmed genomföra ytterligare justeringar 

av kodmanualen i syfte att öka chansen till en mer gemensam tolkning av kategorierna inför 

resterande kodning. 

Presentation av resultaten och analys 
Med tanke på att det är ord och meningar som beräknas vid innehållsanalysen bör det också 

nämnas att kategorierna inte på något vis kan rangordnas, kategorierna i denna studie är med 

andra ord nominalvariabler vilket är betydande för vilka analytiska metoder som har brukats i 

denna studie (Bryman och Bell, 2005, s.256).  

Eftersom denna studie omfattar analys av nominalvariabler begränsar det studiens 

analysmetoder. Dels har det valts att genomföra univariat analys, vilket innebär att en kategori 

analyseras i taget (Bryman, 2011, s.322). Denna analys presenteras i frekvenstabeller, där 
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antalet registreringar samt förekomsten av arbetsuppgiften i förhållande till alla de 50 

platsannonser som studerats visas genom en angivelse i procent. Att presentera resultatet i 

tabellform där både den absoluta frekvensen (antalet registreringar) samt den relativa 

frekvensen (angivelse i procent) anges, beskriver Krippendorff (2004, 192) som den 

vanligaste tekniken för att presentera resultatet på ett begripligt sätt. Neuendorf (2002, s. 

168ff) beskriver också att presentera resultatet i frekvenstabeller är även lämpligt om en 

studie ämnar besvara forskningsfrågor istället för hypoteser, vilket är fallet i vår studie. Även 

Lindgren (2011, s. 273) beskriver att det är brukligt vid innehållsanalys att kvantifiera 

innehållet samt beräkna frekvenser av återkommande ord och/eller teman i valda studieobjekt 

för att på så vis kunna uttala sig om det empiriska materialets innehåll. Vid analys av var i 

organisationen den svenska controllern är placerad presenteras även en så kallad korstabell 

(Christensen, et al., 2001, s. 256f) i syfte att analysera om och i så fall hur beskrivningar av 

arbetsuppgifter och färdigheter skiljer sig åt beroende av om controllern är organisatoriskt 

placerad antingen centraliserat eller decentraliserat, vilket tidigare forskning diskuterat. 

3.4 Metodologiska problem 
Även om studerade platsannonser till stor del har förmedlat tydliga och explicita 

beskrivningar av controllerns arbetsuppgifter, önskvärda färdigheter samt organisatoriska 

placering har det dock i några fall uppstått problem i kodningen.  

Vi kunde i likhet med France (2010)  konstatera att vissa platsannonser framförallt beskrev 

controllerns tilltänkta arbetsuppgifter i relativt generella termer. Exempelvis förekom 

arbetsbeskrivningar som analys, projektarbete och rapportering vilka är relativt svåra att koda 

då innebörden av dessa begrepp med stor sannolikhet kan variera. I likhet med Lassi (2003) är 

ytterligare ett dilemma frågan om huruvida kategorierna i samtliga fall är varandra 

uteslutande. Exempelvis kan det diskuteras om de platsannonser som efterfrågar ekonomisk 

utbildning i vissa fall även innebär att arbetsgivaren efterfrågar en person som är kunnig inom 

redovisning. Vi valde dock att hantera dessa färdigheter som två separata då ekonomisk 

utbildning inte nödvändigtvis innebär kunskaper inom redovisning utan att det även kan syfta 

till annan typ av ekonomisk kompetens, exempelvis inom finansiering, organisation eller 

marknadsföring. Vi har tidigare i detta kapitel beskrivit att en fördel med den kvantitativa 

innehållsanalysen är att det är en systematisk och objektiv metod. Vi får dock till följd av 

ovan förda resonemang erkänna att det i någon utsträckning även förekommit tolkning och 
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subjektiva bedömningar vid utformandet av kodschemat samt kodmanualen. Även Bryman 

och Bell (2005, s.228) nämner denna problematik då de skriver att; 

”Det är praktiskt taget omöjligt att utforma en kodningsmanual som inte inrymmer ett visst 

mått av tolkning från kodarnas sida” 

Även Lindgren (2011, s.275) beskriver detta dilemma dock ur en annan synvinkel. Han menar 

att texter i praktiken till stor del innebär flera olika innebörder på en och samma gång. Texter 

bör enligt Lindgren (2011, s275) inte ses som direkta avspeglingar av verkligheten utan mer 

som kodad kommunikation. Det kan därmed diskuteras hur objektiv en innehållsanalys kan 

vara då en texts mening oavsett om endast det manifesta innehållet analyseras kan ses som 

fullständigt objektiv. Även Bergström och Boréus (2012, s. 83) diskuterar 

validitetsproblematiken som uppstår vid kodning av ”vaga” ord vid samhällsvetenskaplig 

innehållsanalys då de menar att dessa ofta kräver komplicerade bedömningar och en god 

kännedom i den diskurs som hanteras. En anledning till att vi valde att genomföra en 

kvantitativ innehållsanalys var på grund av möjligheten till minimal påverkan på de objekt 

som studeras. Detta kan dock diskuteras till följd av ovan förda resonemang. Vi menar dock 

att till följd av den teoretiska genomgång samt de kontroller och justeringar av våra 

kodunderlag som genomförts, finner vi att dessa metodologiska problem har hanterats på 

lämpligt vis. 

Vi har även i denna studie stött på ett översättningsproblem med hänvisning till begreppet 

management accountant vilket vi i denna studie konsekvent ”översatt” till controller. Vi 

finner denna översättning okontroversiell med hänvisning till hur tidigare forskning hanterat 

problematiken där exempelvis Burns och Baldvinsdottir (2007, s.117) skriver ”management 

accountants (or controllers)” vilket vi tolkar som att dessa är två olika begrepp med egentligen 

samma innebörd. Det finns i dagsläget en omfattande forskning och litteratur gällande 

diskussionen the changing role of the management accountant internationellt exempelvis; 

Malmi, Seppälä och Rantanen, 2001; Mishra 2011; Siegel och Sorensen 1999; France 2010. 

Detta motiverar även att det varit intressant för denna studie att utnyttja forskning relaterat till 

management accountants.  
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4. Resultat och Analys 
I detta kapitel beskrivs denna studies empiriska resultat gällande den svenska controllerns 

arbetsuppgifter, färdigheter samt organisatoriska placering. Resultaten analyseras även 

utifrån diskussionen angående en förändrad controllerroll samt mot tidigare 

forskningsresultat, vilket i nästkommande kapitel sedan utmynnar i denna studies slutsats. 

4.1 Den svenska controllerns arbetsuppgifter 
I Tabell 1 nedan kan läsaren urskilja de arbetsuppgifter som framkommit i de 50 

platsannonser som studerats. I tabellen är arbetsuppgifterna rangordnade från den 

arbetsuppgift som har fått flest antal registreringar till den som fått minst, även förekomsten 

av arbetsuppgiften i förhållande till alla platsannonser som studerats visas genom en angivelse 

i procent. 

Tabell 1 – Controllerns arbetsuppgifter 

 

Vi kan utifrån denna studies resultat i likhet med tidigare forskning angående controllerns 

arbetsuppgifter konstatera att de är omfattande samt av olika karaktär. Utifrån den diskussion 

som fördes tidigare i denna studie kan vi dock våga påstå att tabellen ovan visar på en hel del 

intressanta och beaktningsvärda resultat. Det har i denna studie tidigare diskuterats att 

controllerrollen är under förändring där den traditionella controllern framförallt beskrivs 

arbeta med; budgetering, produkt- och standardkostnadskalkylering, kapitalbedömning, 

Ekonomisk analys/Verksamhetsanalys 39 78%
Budget 33 66%
Prognos 32 64%
Extern redovisning & rapportering 31 62%
Intern rådgivning 24 48%
Utveckling av metoder, system, rutiner & processer 23 46%
Kvalitetssäkring och kontroll 15 30%
Projekt 11 22%
Kalkylering 9 18%
Strategisk planering & implementering 8 16%
Kundrelaterade uppgifter 7 14%
Måltal 7 14%
Moms- och skattefrågor 5 10%
Ansvara för/Leda ekonomiavdelningen/enheten 5 10%
Utbilda medarbetare i ekonomiska frågor 3 6%
Balanserat styrkort 0 0%



E. Hedén & E. Holmberg 

24 

 

avvikelseanalyser samt rutinartade finansiella prestationsuppföljningar medan den förändrade 

controllern framförallt beskrivs arbeta med; ekonomiska konsekvensanalyser av operativa 

beslut, riskbedömning, strategiformulering, systemutveckling, organisationsutformning, 

förändringsarbete, stödja ledningen vid beslutsfattande, styra och organisera personal, 

utveckla och implementera mer strategisk styrning genom balanserade styrkort samt 

kundrelationshantering. 

Som synes i tabellen ovan är ekonomisk analys/verksamhetsanalys den vanligast 

förekommande arbetsuppgiften då denna förekommer i hela 78 procent av de 50 

platsannonser som studerats. Detta resultat visar tydligt att analys är något som den svenska 

controllern arbetar med. Kategorin är dock något omfattande då platsannonserna beskriver en 

mängd olika specifika analyser som exempelvis; resultatanalys, kostnadsanalys, 

lönsamhetsanalys, investeringsanalys, kontoanalys. Även mer ospecifika analysbeskrivningar 

förekom som exempelvis, affärsanalys, verksamhetsanalys eller enbart analysarbete. Tidigare 

forskning har visat på liknande resultat, exempelvis visade Frances (2010) studie att analys 

var den tredje vanligast återkommande arbetsuppgiften i australiensiska platsannonser år 

2010. Även Mattssons studie från 1987 visade att analys var en vanligt förekommande 

arbetsuppgift för den tidens controller då 75 procent av de 61 platsannonser han studerade 

innehöll analysrelaterade arbetsuppgifter (Mattsson, 1987, s. 53). Att härleda kategorin 

ekonomisk analys/verksamhetsanalys antingen till den traditionella eller till den förändrade 

controllerrollen är dock svårt, det ska dock nämnas att platsannonserna till stor del beskrev 

analyser relaterade till finansiella prestationer snarare än verksamhetsnära, operativa analyser 

vilka ändå förekom dock i betydligt mindre omfattning.  

Vidare visade denna studie att arbetsuppgifter relaterade till budgetering är vanligt 

förekommande vid beskrivningar av den svenska controllerns arbetsuppgifter då hela 66 

procent av studerade platsannonser beskrev budgetrelaterade arbetsuppgifter. Detta stämmer 

väl överens med tidigare forskning då exempelvis Yazdifar och Tzamenyis (2005), Frances 

(2010), Mattssons (1987) och Lassis (2003) studier visat på dylika resultat. Budget som 

ekonomistyrningsteknik har dock tidigare i denna studie beskrivits som en mer traditionell 

styrteknik. Det verkar dock det till synes vara så att detta är något som den svenska 

controllern fortfarande till stor del beskrivs arbeta med.  

I likhet med Siegel och Sorensen (1999) och France (2010) visade även denna studie att 

prognosrelaterade arbetsuppgifter är vanligt förekommande för en controller. Hela 64 
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procent av platsannonserna beskrev att controllern på ett eller annat sätt kommer att arbeta 

med denna styrteknik. I relation till budget kan prognosarbete mer relateras till den förändrade 

controllerrollen då det beskrivits att den moderna controllern bör använda tidigare resultat för 

att förutspå framtiden istället för att jämföra historiska resultat mot budget, det vill säga att 

prognosen kan antas bidra till en mer proaktiv styrning än budgeten.  

Mattsson ifrågasatte redan år 1987 om controllern bör arbeta med extern redovisning och 

bokslut då hans studie visade att denna typ av arbetsuppgifter förekom relativt ofta i 

beskrivningar av den tidens controller (Mattsson, 1987, s. 53ff). Det verkar dock vara så att 

detta är en relativt vanlig arbetsaktivitet även för den svenska controllern då relaterade 

arbetsuppgifter förekommer i hela 62 procent av studerade platsannonser. Även Lassis (2003) 

studie visade att redovisningsrelaterade arbetsuppgifter var vanligt förekommande för 

controllern. Varför controllern, som beskrivs som expert på styrning och utformande av 

ekonomisk information, i så hög beskrivs arbeta med den legala rapporteringen finner vi i 

likhet med Mattsson (1987) och Lassi (2003) anmärkningsvärt. 

Mer hänförbart till den moderna controllerrollen visar denna studie att den  svenska 

controllern till viss del beskrivs arbeta med utveckling av system, processer och rutiner etc 

samt med intern rådgivning då dessa förekom i 46 respektive 48 procent i studerade 

platsannonser. Dessa arbetsuppgifter stämmer väl överens med så kallade nya 

controllerarbetsuppgifter vilka tidigare beskrivits som systemutveckling och att stödja 

ledningen vid beslutsfattande. Platsannonserna beskrev dock inte endast att controllern skulle 

stödja ledningen utan beskrivningar som att stötta medarbetare, agera stöd i verksamheten, 

agera affärspartner etc. förekom, vilka även klassificerades under kategorin intern rådgivning. 

Samtidigt visade Lassis (2003) studie att rådgivning och stöd i beslutsprocessen inte förekom 

i alls lika hög grad då dessa beskrevs i sammanlagt 6 av 39 annonser, det vill säga i endast 15 

procent. I Frances (2010) studie var det cirka 18 procent av de platsannonser som studerades 

som kodades för arbetsuppgiften stödja och/eller rapportera till överordnad. Lassis (2003) och 

Frances (2010) resultat ligger med andra ord inte helt i linje med de resultat som framkommit 

i denna studie. Lassis (2003) studie visade dock att utveckling av system och processer var en 

vanligt återkommande arbetsuppgift för en controller då cirka 85 procent av hennes studerade 

annonser beskrev detta, vilket även var den vanligast förekommande uppgiften. Även Malmi, 

Seppälä och Rantanens (2001) studie visade på denna arbetsuppgifts betydelse då 46 procent 

av respondenterna i deras studie ansåg att utveckling av redovisnings- och styrsystem var 

viktiga arbetsaktiviteter för controllern år 2001. Samma undersökning visade dock att nästan 
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60 procent av respondenterna antog att utveckling av redovisning- och styrsystem var 

arbetsuppgifter som skulle komma att öka i betydelse under de närmaste tre åren. Utifrån 

denna diskussion finner vi det svårt att ge en entydig bild åt vilket håll utvecklingen går. Att 

controllern i vår studie beskrivs mer som en verksamhetsstödjande roll än vad tidigare 

forskning kommit fram till visar ändå på en tendens till att förändringsriktningen som tidigare 

beskrivits även existerar i svensk praktik. Jämförelsevis med Lassis (2003) studie 

förekommer dock utvecklingsrelaterade uppgifter i relativt låg grad i denna undersökning. 

Här kan dock kategoriseringen av arbetsuppgifter spela in, då vi valt att även koda för 

projektrelaterade uppgifter, vilka förekom i 22 procent, och som rimligtvis till viss del 

inkluderar utvecklingsinriktade uppgifter trots att det inte beskrivits explicit i 

platsannonserna. Därmed finner vi att denna studies resultat angående utveckling av system, 

processer och rutiner samt arbete med intern rådgivning ändå tydligt visar att den svenska 

controllern även beskrivs arbeta med aktiviteter som kan härledas till en förändrad 

controllerroll. 

Resultaten i Tabell 1 ovan rörande kategorin kvalitetssäkring och kontroll påvisar att 

arbetsuppgifter som klassificerats under denna kategori förekommer i 15 av de studerade 

platsannonserna, det vill säga i 30 procent av fallen. I Mattssons (1987, s. 53) studie förekom 

dessa arbetsuppgifter i cirka 20 procent av de 61 platsannonser han studerade. Detta kan 

indikera att dessa arbetsuppgifter ökat i omfattning, vilket som tidigare nämnts kan bero på 

den diskussion som förs gällande bolagsstyrning, offentliggöranden om olagliga 

företagsutbetalningar samt uppfattningen att företagsbedrägerier dolts genom förfalskad 

bokföring (ten Rouwelar, 2006). Vanliga beskrivningar som förekommit vid kodning av 

denna kategori var exempelvis; granska verksamheten, regelefterföljning (compliance), se till 

att värderingar och policys följs, arbeta med den interna kontrollen. Trots att kontroll- och 

kvalitetssäkringsrelaterade uppgifter kodades i endast 30 procent av fallen indikerar detta att 

den svenska controllern i vissa fall arbetar med mer övervakande och kontrollrelaterade 

arbetsuppgifter.  

Ett resultat som kan anses anmärkningsvärt är att arbetsuppgifter rörande balanserat styrkort 

inte förekom i en enda av de 50 studerade platsannonserna, då som tidigare beskrivits trender 

inom ekonomistyrning går mot en mer strategisk och balanserad styrning. Arbetsuppgifter 

rörande det balanserade styrkortet eller icke-finansiella måltal framgick inte heller i någon av 

de 39 platsannonser rörande controlleryrket som Lassi studerade i Finland 2003. Dessa 

resultat kan ses som intressanta med hänvisning till att tillämpning och utveckling av 
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balanserade styrkort var den arbetsaktivitet som majoriteten av respondenterna i Malmi, 

Seppälä och Rantanens (2001) studie antog skulle bli allt viktigare inom de närmaste tre åren. 

Närmast relaterat till det balanserade styrkortet som ändå förekommit är beskrivningar 

relaterade till måltal, det vill säga nyckeltal, prestationsmått etc. viket förekommit i 14 

procent av de studerade platsannonserna. Det är dock, som tidigare beskrivits, inte en enda av 

studerade platsannonser som beskrivit att controllern ska sammanlänka icke-finansiella och 

finansiella mått, vilket det balanserade styrkortet innebär. Frågan är därmed om denna 

styrtekink endast används i ytterst begränsad omfattning i praktiken, vilket denna studie med 

stöd av Lassi (2003) visat, eller om det kan vara på så vis att detta metodval har svårt att fånga 

upp den typen av arbetsuppgifter med hänvisning till Malmi, Seppälä och Rantanens (2001) 

studie. Dock visade även Yazdifar och Tzamenyis (2005) enkätstudie att det balanserade 

styrkortet endast i ringa omfattning ansågs som ett viktigt och nödvändigt styrverktyg, vilket 

stöder denna studies resultat. 

Vidare kan det konstateras att uppgifter relaterade till kundrelationshantering, strategisk 

planering och implementering samt mer ledarskapsrelaterade uppgifter som att; leda och 

ansvara för en viss funktion och utbilda personal i ekonomiska frågor, beskrivits i studerade 

platsannonser vilket även stämmer överens med beskrivningar av den förändrade 

controllerrollen. Dessa uppgifter beskrevs dock i relativt låg omfattning då ingen förekom i 

mer än 20 procent av studerade platsannonser.  

Det kan utifrån denna studie konstateras att de mest förekommande arbetsuppgifterna som 

beskrivs i dagens platsannonser är; ekonomisk analys/verksamhetsanalys, budget, extern 

redovisning och rapportering samt prognos, vilka till stor del kan beskrivas som traditionella 

controlleruppgifter. Burns och Baldvinsdottir (2007) beskriver, vilket nämnts i tidigare delar 

av denna uppsats, att den förändrade rollen innebär att controllern engageras i ett antal nya 

uppgifter. Utifrån detta resonemang kan det konstateras att resultaten i denna studie tyder på 

att dagens svenske controller till viss del arbetar med uppgifter som är kopplade till den 

förändrade controllerrollen då platsannonserna innehåller arbetsuppgifter som exempelvis; 

utveckling av metoder, rutiner och processer, intern rådgivning, kundrelaterade uppgifter samt 

strategisk planering och implementering. Resultaten av denna studie visar därmed att den 

svenska controllern i relativt hög grad beskrivs arbeta med traditionella controlleruppgifter. 

Vi kan dock se att aktuella platsannonserna även beskriver verksamhetsnära och 

beslutsstödjande arbetsuppgifter, vilket ändå visar att det för närvarande råder ett praktiskt 

behov av en förändrad controllerroll. 
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4.2 Färdigheter som efterfrågas av den  svenska controllern 
I Tabell 2 nedan åskådliggörs de färdigheter som framkommit i de 50 platsannonser som 

studerats. Liksom Tabell 1 är dessa rangordnade från den färdighet som har fått flest antal 

registreringar till den som fått minst, även förekomsten av färdigheten i förhållande till alla 

platsannonser som studerats visas genom en angivelse i procent. 

Tabell 2 – Controllerns färdigheter 
Färdigheter/Egenskaper Antal registreringar Procentandel 

Ekonomisk utbildning  42 84 % 
Informationsteknisk kompetens  40 80 % 
Kunskaper inom redovisning  33 66 % 
Analytisk förmåga  30 60 % 
Pedagogisk/Kommunikativ kompetens  26 52 % 
Samarbetsförmåga  21 42 % 
Affärsinriktad/Resultatinriktad  12 24 % 
Serviceinriktad 11 22 % 
Kunskap om branschen/verksamheten  10 20 % 
Strategisk kompetens  5 10 % 
Ledarskapsförmåga  5 10 % 
Kunskaper om ekonomistyrning  5 10 % 

Tabell 2 ovan påvisar att de resultat rörande de färdigheter som eftersöks hos en controller 

spretar åt något skilda håll. Vissa färdigheter som enligt forskning och litteratur beskrivits 

som traditionella förekommer som exempelvis; ekonomisk utbildning, kunskaper inom 

redovisning, analytisk förmåga. Det har dock även påträffats att arbetsgivare eftersöker 

färdigheter som informationsteknisk kompetens, pedagogisk/kommunikativ kompetens samt 

strategisk kompetens, vilka Lindvall (2001) beskriver som ”nya” nödvändiga färdigheter för 

en controller. 

Som synes i tabellen ovan är ekonomisk utbildning den färdighet som fått flest antal 

registreringar, då ekonomisk utbildning har förekommit 42 gånger (84 %) i studerade 

platsannonser. Att ekonomisk utbildning är centralt för befattningen controller styrks av 

forskare som Lassi (2003) som även i sin studie fann att 37 av 39 platsannonser omfattade 

önskemål om ekonomisk utbildning och/eller tidigare arbetslivserfarenhet inom ekonomi. 

Även Mattsson (1987, s. 134) fann i sin studie att kraven på ekonomisk utbildning var 

dominerande bland de 61 platsannonser som studerades, då det i hela 55 stycken 

platsannonser återfanns ekonomiska utbildningskrav. Det kan med andra ord konstateras att i 

likhet med vad tidigare forskning visat både i Sverige och utomlands är ekonomisk utbildning 
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något som företagen fortfarande efterfrågar vid anställning av en ny controller, dock bör det 

nämnas att det i ett fåtal platsannonsen även nämndes att controllern kunde ha en utbildning 

som civilingenjör eller jurist.  

Informationsteknisk kompetens förekom i 40 av de 50 studerade platsannonserna, det vill säga 

i 80 procent. Av dessa 40 platsannonser var det främst kunskaper inom Excel som 

efterfrågades då denna programvara nämndes i 30 platsannonser, samt kunskaper inom SAP1 

som efterfrågades i 10 platsannonser. Vidare efterfrågades även kunskaper i andra mjukvaror 

och då framförallt affärssystem som exempelvis Oracle, Agresso och Movex. Dessa resultat 

styrker Lindvalls (2001) resonemang angående att den moderna controllern bör inneha goda 

kunskaper inom IT och informationssystem. Resultaten i Tabell 2 rörande 

informationsteknisk kompetens ligger även i linje med det Lassi (2003) fann i sin studie, då 

denna återfanns i 22 av de 39 studerade platsannonserna samt att SAP förekom 5 gånger 

bland de 22 annonser som kodades för informationsteknisk kompetens. Även Yazdifar och 

Tsamenyis (2005) och Siegels och Sorensens (1999) studier stödjer resonemanget angående 

vikten av goda kunskaper inom informationstekniken. Med tanke på att controllern till stor 

del beskrivs arbeta med att samla in, bearbeta samt rapportera information är det inte särskilt 

häpnadsväckande att informationsteknisk kompetens efterfrågas i så hög grad i studerade 

platsannonser. Som tidigare beskrivits menar Lindvall (2001) att informationsteknisk 

kompetens är en av tre ”nya” färdigheter som krävs av en controller. Att arbetsgivare 

efterfrågar färdigheter inom IT av den svenska controllern i så hög utsträckning skulle spegla 

behovet av en förändrad controllerroll kan dock diskuteras. Exempelvis beskriver Lindvall 

(2009, s.15) att controllerns arbete traditionellt sätt främst handlar om att tekniskt producera 

finansiell redovisningsinformation vilket även torde kräva kunskaper i organisationens IT-

system. Oavsett orsak kan det konstateras utifrån denna studie att den svenska controllern bör 

besitta färdigheter inom IT för att uppfylla arbetsgivarens krav på denna profession. 

Utöver de ovan givna ”nya” kompetenserna förekommer det även flera färdigheter som kan 

härledas till de som klassificeras enligt forskning och litteratur som mer traditionella. 

Resultaten i denna studie påvisar att redovisningstekniska kunskaper fortfarande till stor del 

efterfrågas i dagens platsannonser då 66 procent av de 50 platsannonser som studerats beskrev 

någon form av redovisningskunnande. Detta resultat är inte särskilt förvånande då det utifrån 

                                                 
1system, applications and products in data processing, vilket kort och koncist kan förklaras som ett slags 
affärssystem (SAP Sverige, 2012) 
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resultaten gällande controllerns arbetsuppgifter framkommit att 62 procent av platsannonserna 

i denna studie beskriver uppgifter rörande extern redovisning och bokslut, vilket torde betyda 

att redovisningstekniska kunskaper är att föredra. Resultaten i denna studie ligger i linje med 

de från Lassis (2003) studie där resultaten påvisade att redovisningstekniska kunskaper är 

centralt för en controller. I hennes studie fick kategorin ”redovisningskunnande” påtagligt 

flest registreringar Det ska dock nämnas att Lassi (2003) valde att härleda ekonomisk 

utbildning till denna kategori.  Även resultaten från IMAs undersökning i Mishra (2011) 

påvisade att kunskaper inom redovisning var en av de högst värderade färdigheterna hos 

nyblivna controllers. Huruvida detta är en indikation på att svenska nuvarande controllers 

arbetar med mer redovisningstekniska traditionella arbetsuppgifter kan diskuteras. 

Exempelvis menar Weber (2011) att controllern endast kan agera som en effektiv 

beslutsstödjare när de samtidigt besitter avancerade kunskaper inom redovisning, då det är 

denna förmåga tillsammans med de mer moderna färdigheter som även Lindvall (2001) 

beskriver som utgör den aktuella controllerns unika kompetens. 

I Tabell 2 ovan kan läsaren även finna att pedagogisk/kommunikativ kompetens eftersöks i de 

studerade platsannonserna, vilket också hör till en av de ”nya” färdigheter som Lindvall 

(2001) beskriver. Pedagogisk/kommunikativ kompetens söktes i 26 av de 50 studerade 

platsannonserna, det vill säga i 52 procent av fallen. Av dessa 26 platsannonser efterfrågades 

det personer som exempelvis var; goda pedagoger, kunde förmedla sina kunskaper till andra 

på ett tydligt sätt samt var sociala och kommunikativa. Dessa resultat ligger i linje med Lassis 

(2003) resultat som påvisade att nära hälften av hennes studerade platsannonser efterfrågar 

personer med god kommunikativ förmåga och/eller samarbetsförmåga. I vår studie valdes det 

att dela upp kategorierna pedagogisk/kommunikativ kompetens och samarbetsförmåga. 

Samarbetsförmåga eftersöktes i 21 av de 50 studerade platsannonserna, med andra ord i 42 

procent av fallen. I dessa 21 platsannonser eftersöktes personer som exempelvis; var 

lagspelare, gillade att samarbeta, bra på att bemöta människor samt teamplayers. Även Malmi, 

Seppälä och Rantanen (2001) studie påvisade vikten av god kommunikativ kompetens för en 

controller då denna förmåga rankades högt bland studiens respondenter. Utifrån resultaten i 

vår studie samt genom tidigare forskning kan därmed Lindvalls (2001) resonemang styrkas 

angående att den moderna controllern bör ha en god kommunikativ förmåga samt fallenheten 

att kunna presentera information på ett pedagogiskt sätt. Detta indikerar att controllern idag 

inte bara bör ha förmågan att producera samt distribuera ekonomisk information utan att 
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denne numer även bör vara kapabel att på ett pedagogiskt vis personligen förmedla 

information, vilket är i linje med resonemanget angående controllerns förändrade roll. 

Utifrån den diskussion som förts i denna uppsats angående den förändrade controllerrollen 

och hur denna bör arbeta med företagets strategiska frågor kan det anses häpnadsväckande att 

strategisk kompetens endast förekommer i fem av de studerade platsannonserna, det vill säga i 

10 procent. Detta med tanke på att denna färdighet ansågs som en central kompetens för den 

moderna controllern enligt Lindvall (2001). Dock om dessa resultat jämförs med 

arbetsuppgifter som strategisk implementering och planering är resultaten föga förvånande, då 

dessa arbetsuppgifter inte heller nämndes i särskilt stor utsträckning i platsannonserna. 

Resultaten från vår studie överensstämmer till viss del med andra empiriska studier som 

undersökt controllerrollens färdigheter. I Lassis (2003) studie förekom strategisk- och 

verksamhetskompetens endast i cirka 20 % av de platsannonser som studerades. Dock 

omfattade kategorin i Lassis (2003) studie även branschkunskap och affärsintresse, vilket kan 

ha medfört att hon fått ett högre antal registreringar jämfört med vår mer specifika kategori. I 

vår studie eftersöktes kunskaper om branschen/verksamheten i 10 av de studerade 

platsannonserna (20 %) och affärsinriktad/resultatinriktad i 12 av annonserna, (24 %), vilken 

kan antas motsvara Lassis (2003) benämning affärsintresse. Om dessa kategorier skulle ha 

kombinerats till endast en kategori är det möjligt att vi skulle ha fått högre frekvens, med stor 

sannolikhet mer i nivå med Lassi (2003) gällande strategisk kompetens. Även Siegel och 

Sorensens (1999) studie kan indikera att strategisk kompetens är en relativt mindre central 

färdighet hos controllern, då endast cirka 5 procent av studiens respondenter ansåg att 

långsiktigt strategisk planering var den viktigaste förmågan hos controllern. Det verkar 

därmed vara på så vis att färdigheten strategisk kompetens inte efterfrågas i lika hög grad som 

övriga av Lindvall (2001) identifierade nya controllerfärdigheter. Det kan dock vara svårt att 

fånga upp det praktiska behovet av strategisk kompetens för en controller genom en sådan här 

undersökning då begreppet inte är lika konkret som exempelvis ”färdigheter inom Excel” eller 

”god kommunikativ förmåga”.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att flera av de färdigheter som controllern enligt 

Lindvall (2009, s. 82ff), Olve (2008, s. 62f) samt Källström (1990, s. 205ff) traditionellt sätt 

beskrivs kräva efterfrågades i relativt hög grad i de platsannonser som studerats. Exempelvis 

eftersöktes färdigheter som; ekonomisk utbildning, kunskaper inom redovisning samt 

analytisk förmåga i relativt hög grad. Dock har det även, som tidigare nämnts, förekommit ett 

antal nya kärnkompetenser i de platsannonser som studerats genom framförallt 
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informationsteknisk kompetens och pedagogisk/kommunikativ kompetens. Även andra 

färdigheter relaterade till den förändrade controllerrollen har förekommit dock i lägre grad 

som exempelvis strategisk kompetens, samarbetsförmåga, affärsinriktad/resultatinriktad samt 

kunskaper om branschen/verksamheten, ledarskapsförmåga samt servicekänsla. Även 

språkkunskaper i engelska (56 %) samt språkkunskaper i övriga språk (10 %) förekom i 

studerade platsannonser. 

4.3 Den svenska  controllerns organisatoriska placering 
Nedan presenteras denna studies resultat angående den svenske controllerns organisatoriska 

placering. Tabell 3 visar att 58 procent av studerade platsannonser beskriver att controllern är 

centralt placerad, det vill säga, organisatoriskt hemmahörande i en ekonomiavdelning, stab 

eller på ett huvudkontor. 14 procent av platsannonserna beskriver däremot att controllern 

arbetar mer decentraliserat, det vill säga inom ett specifikt affärsområde, lokalt kontor eller 

avdelning. 28 procent av studerade platsannonser angav (tyvärr) inte var i organisationen 

controllern är placerad.  

Tabell 3 – Controllerns organisationstillhörighet 

 

Dessa resultat kan utifrån diskussionen angående var controllern är placerad i organisationen 

ses som något anmärkningsvärda med hänvisning till Granlund och Lukkas (1998, s. 194); 

Olves (2008, s.62) samt Burns och Baldvinsdottirs (2007, s. 124) resonemang angående en 

decentraliseringstrend. Dessa menar att det blir allt vanligare med ”lokala” controllers som 

arbetar utanför ekonomiavdelningen och mer nära verksamheten för att på så vis få en ökad 

förståelse för organisationens värdeskapande processer. Resultaten ses dock inte som lika 

uppseendeväckande vid en jämförelse med Lassis (2003), Siegel och Sorensens (1999) eller 

Malmi, Seppälä och Rantanens (2001) studier. Lassis (2003) innehållsanalys av platsannonser 

visade på liknande resultat som vår studie då 70 procent av dessa angav att controllern 

arbetade centraliserat medan endast 20 procent arbetade decentraliserat. Likväl var drygt 80 

procent av de 300 respondenterna i Siegel och Sorensens (1999) studie organisatoriskt 

placerade på en ekonomiavdelning, övriga 20 procent arbetade antingen på en operativ 

avdelning eller fördelade sin tid lika mellan ekonomiavdelningen och den operativa 

Organisationstillhörighet Antal registreringar Procentandel
Centraliserad (ekonomiavdelning, huvudkontor, stab) 29 58%
Decentraliserad (division, affärsenhet, affärsområde) 7 14%
Går ej att definiera 14 28%
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avdelningen. Även Malmi, Seppälä och Rantanens (2001) studie påvisade liknande resultat 

som vår studie, då 53,5 procent av enkätundersökningens 300 respondenter svarade att 

controllern var organisatoriskt placerad inom en ekonomi-/finansavdelning. Det kan därmed 

konstateras att denna studie stödjer tidigare forskningsresultat angående controllerns 

placering, vilken alltså till stor del beskrivs som inom en ekonomiavdelning eller liknande. 

Denna studie har även analyserat skillnader och likheter mellan den svenska controllerns 

arbetsuppgifter och färdigheter beroende på om de beskrivs som centraliserade respektive 

decentraliserade. Vidare presenteras nedan således Tabell 4, denna tabell visar antalet 

registreringar för respektive kategori samt den procentuella andelen uppdelat efter om 

controllern registrerats som centraliserad eller decentraliserad.  

Tabell 4 – Arbetsuppgifter, färdigheter och organisatorisk placering 

 

Med hjälp av denna tabell kan vi tydligt se att det inte råder några större skillnader i den 

svenska controllerns arbetsuppgifter eller färdigheter beroende på organisatorisk tillhörighet. 

Med andra ord arbetar även controllers som är centralt placerade med sådana arbetsuppgifter 

som klassas som verksamhetsnära och vice versa. Det finns dock ett fåtal kategorier som 

                                     Central                                      Decentraliserad 
                                        (ekonomiavdelning, huvudkontor, stab)                             (division, affärsenhet, affärsområde)

Frekvens Angivelse i procent Frekvens Angivelse i procent
Arbetsuppgifter

Ekonomisk analys/Verksamhetsanalys 21 72% 5 71%
Budget 18 62% 4 57%
Prognos 17 59% 5 71%
Extern redovisning & rapportering 16 55% 4 57%
Intern rådgivning 15 52% 4 57%
Utveckling av metoder, system, rutiner & processer 12 41% 3 43%
Kvalitetssäkring och kontroll 5 17% 7 100%
Projekt 5 17% 3 43%
Kalkylering 6 21% 3 43%
Strategisk planering & implementering 5 17% 2 29%
Kundrelaterade uppgifter 3 10% 3 43%
Måltal 6 21% 2 29%
Moms- och skattefrågor 2 7% 0 0%
Ansvara för/Leda ekonomiavdelningen/enheten 3 10% 1 14%
Utbilda medarbetare i ekonomiska frågor 2 7% 1 14%
Balanserat styrkort 0 0% 0 0%

Färdigheter/Egenskaper
Ekonomisk utbildning 23 79% 6 86%
Informationsteknisk kompetens 25 86% 6 86%
Kunskaper inom redovisning 21 72% 4 57%
Analytisk förmåga 20 69% 6 86%
Pedagogisk/Kommunikativ kompetens 19 66% 4 57%
Samarbetsförmåga 13 45% 5 71%
Affärsinriktad/Resultatinriktad 4 14% 3 43%
Serviceinriktad 6 21% 2 29%
Kunskap om branchen/verksamheten 6 21% 2 29%
Strategisk kompetens 3 10% 1 14%
Ledarskapsförmåga 1 3% 2 29%
Kunskaper om ekonomistyrning 3 10% 2 29%
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sticker ut, exempelvis visar denna studie att arbetsuppgifter relaterade till kvalitetssäkring och 

kontroll förekommer i 100 procent av de platsannonser som efterfrågar en decentraliserad 

controller samtidigt som samma kategori endast förekommer i 17 procent av de platsannonser 

som efterfrågar en centraliserad controller. Även projektrelaterade samt 

kalkyleringsrelaterade arbetsuppgifter kan utläsas förekomma i väsentligt högre grad när 

platsannonsen beskrev en decentraliserad controller i jämförelse med en centraliserad, då 

dessa kategorier förekom i 43 procent vid beskrivningar av en decentraliserad controller 

jämfört med 17 respektive 21 procent vid beskrivningar av en centraliserad.  

Vi har inte i tidigare forskning funnit denna typ av jämförande analys gällande variabeln 

organisatorisk tillhörighet, vilket gör det svårt för oss att säga något om huruvida detta är ett 

”normaltillstånd” eller inte. Däremot beskrev Siegel (1996) att controllerns arbetsuppgifter 

ofta skiljer sig åt beroende av var controllern är placerad i organisationen. Detta antagande 

gjorde även vi till följd av diskussionen angående att den förändrade controllern beskrevs 

arbeta mer decentraliserat, vilket möjliggör en mer rådgivande och stödjande roll. Trots detta 

har vi alltså inte funnit några tecken på att så är fallet i denna studie utan snarare tvärtom med 

avseende på resultaten angående controllerns ansvar för mer kontroll- och kvalitetssäkrande 

arbetsuppgifter. 
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5. Slutsats 
Denna studie syftade till att analysera innehållet i aktuella platsannonser, för att på så vis 

bidra med en uppdaterad samt svensk bild av vad som efterfrågas av en svensk controller, 

vilka arbetsuppgifter denne förväntas utföra samt var denne är organisatoriskt placerad. 

Genom att besvara frågeställningen med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys av aktuella 

svenska platsannonser gällande befattningen controller bidrar denna studie även till 

diskussionen angående en förändrad controllerroll ur ett perspektiv som tidigare endast 

studerats i begränsad omfattning. 

Till följd av diskussionen angående behovet av en förändrad controllerroll har utomlands ett 

antal surveyundersökningar samt innehållsanalyser under de senaste femton åren genomförts. 

Det dessa studier framförallt har som gemensamt är att dess resultat visat att controllern trots 

diskussionen angående en förändrad controllerroll fortfarande till stor del arbetar och 

förväntas arbeta med traditionella arbetsuppgifter som; budgetering, finansiell rapportering, 

uppföljning och analys etc. men att även mer moderna arbetsuppgifter som urveckling av 

system, upprättande av prognoser samt beslutstödjande arbetsuppgifter förekommer. 

Forskningen har även visat att traditionella färdigheter som analytisk förmåga och kunskaper 

inom ekonomi/redovisning värderas högt. Samtidigt har även färdigheter inom IT samt 

kommunikativ och pedagogisk förmåga även framträtt som betydelsefulla, vilka tidigare 

identifierats som nya färdigheter för controllern. Forskningsresultat har även visat att 

controllern till stor del är organisatoriskt placerad centralt, det vill säga ofta inom en 

ekonomiavdelning eller en stabsfunktion.  

Hur beskrivs då den svenska controllern i form av arbetsuppgifter och organisatorisk 

placering samt vilka färdigheter efterfrågas av denna profession? 

Det kan utifrån denna studie konstateras att, i likhet med tidigare forskning, beskrivs den 

svenska controllern i hög grad arbeta med uppgifter som; budgetering, extern redovisning och 

bokslut samt olika typer av ekonomiska uppföljningar och analyser, vilket ger uttryck för att 

traditionella controlleruppgifter fortfarande förekommer. Samtidigt har även arbetsuppgifter 

som; intern rådgivning, delta och/eller driva projekt inom process-, system- och 

rutinutveckling samt upprättande av prognoser förekommit i relativt hög grad i studerade 

platsannonser, vilka snarare kan härledas till den förändrade controllerrollen. 
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Gällande vilka färdigheter som efterfrågas av den svenska controllern finner vi inte heller på 

denna punkt några direkt anmärkningsvärda skillnader mot vad tidigare forskning visat enligt 

denna studie. Den svenska controllern bör enligt majoriteten av studerade platsannonser 

inneha; en ekonomisk utbildning, färdigheter inom IT och då framförallt i mjukvarorna Excel 

och SAP, kunskaper inom redovisning, analytisk förmåga, goda språkkunskaper i engelska 

samt kommunikativ/pedagogisk kompetens. Vidare efterfrågades även färdigheter som 

samarbetsförmåga, affärsinriktad, serviceinriktad, branschkunskap, strategisk kompetens etc. 

dock i betydligt lägre grad än ovanstående färdigheter, vilket till stor del stämmer överens 

med vad tidigare forskning visat. 

I enighet med tidigare forskning visar denna studie att den svenska controllern i hög grad 

beskrivs som en centraliserad funktion, det vill säga till stor del organisatorisk placerad inom 

en ekonomi/finansavdelning. En jämförande analys av den beskrivna decentraliserade 

respektive centraliserade controllern visar dock att det till stor del inte råder några väsentliga 

skillnader i hur dennes arbetsuppgifter och färdigheter beskrivs. Resonemanget angående att 

en decentraliserad controller har en annan roll än den centraliserade finner därmed föga stöd i 

denna uppsats.  

Det kan därmed slås fast att platsannonser gällande den svenska controllern till stor del visar 

på liknande mönster som vad tidigare forskning visat, även om det förekommit skillnader i 

enstaka fall. I stora drag kan vi dock konstatera att denna studie snarare bekräftar än falsifierar 

det vi genom tidigare forskning redan visste angående controllerns arbetsuppgifter, 

färdigheter och organisatoriska placering. 

5.1 Diskussion och förslag till vidare forskning 
Utifrån denna kvantitativa innehållsanalys av aktuella platsannonser angående yrket controller 

har vi visat vad den svenska controllern beskrivs arbeta med, var denne är organisatoriskt 

placerad samt vilka färdigheter som i praktiken efterfrågas av denna profession. Inga 

statistiska analyser har genomförts med avseende på om denna studies resultat är signifikanta 

för den totala populationen eller ej. Vi ser dock ingen anledning till att denna studies resultat 

skulle ge en missvisande bild av hur den svenska controllern beskrivs sett till hela 

populationen.  

Vi är dock medvetna om att resultaten från denna studie behöver valideras ytterligare då den 

har uppenbara metodologiska begränsningar. Studien visar endast på ett tvärsnitt av ett 

begränsat antal studieobjekt då det empiriska materialet samlades in under en och samma dag 
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och från samma källa, det vill säga arbetsformedlingen.se. Det vore därmed intressant att följa 

upp denna studie med en mer omfattande empirigenomgång, exempelvis genom att samla in 

platsannonser ur ett flertal annonseringskällor samt med ett större urval, möjligtvis även 

inhämtat under en längre tidsperiod.  

Vidare menar vi att denna studie visat på fler intressanta resultat som var mindre förutsägbara 

med hänvisning till den teoretiska genomgång som utfördes i studiens inledning. Tidigare 

litteratur och forskning har diskuterat kring att det blir allt vanligare med en mer 

decentraliserad controller som arbetar och rapporterar under en avdelnings/funktionschef 

snarare än den traditionella, centraliserade controllern som till stor del rapporterade till 

ekonomichefen eller företagets ledningsgrupp. På så vis beskrivs controllern arbeta mer nära 

verksamheten, denna studie visade dock att det till stor del inte råder några väsentliga 

skillnader mellan en controller som arbetar antingen centraliserat eller decentraliserat, (se 

Tabell 4) i form av vilka arbetsuppgifter denne förväntas utföra samt vilka färdigheter som 

efterfrågas. Den enda tydliga skillnaden som denna studie identifierade mellan dessa två 

variabler var att 100 procent av platsannonserna som efterfrågade en decentraliserad 

controller beskrev arbetsuppgifter relaterade till kvalitetssäkring och kontroll, samtidigt som 

platsannonser som efterfrågade en centraliserad controller beskrev samma typ av 

arbetsuppgift i betydligt mindre omfattning då den endast förekom i 17 procent av dessa 

platsannonser. Detta finner vi anmärkningsvärt då vi utifrån den teoretiska diskussion som 

fördes i studiens inledning tolkat arbetsuppgifter relaterade till kontroll och kvalitetssäkring 

snarare som traditionella, vilket är något motsägelsefullt med hänvisning till diskussionen 

angående den decentraliserade controllern som en mer verksamhetsnära affärspartner. Utifrån 

denna studies resultat ställer vi oss dock lite frågande till resonemanget att en controller som 

är organisatoriskt placerad centralt skulle ha en annan roll än en decentraliserat placerad 

controller. Denna studie visar på indikationer att gällande vad den svenska controllern 

förväntas arbeta med samt vilka färdigheter som efterfrågas till stor del inte skiljer sig åt 

beroende på var controllern är organisatoriskt placerad. Detta är dock något som med fördel 

kan studeras vidare då denna studie begränsar sig till vad controllern arbetar med samt vilka 

färdigheter som efterfrågas, det vill säga frågan om hur controllern faktiskt arbetar besvaras 

inte och kan inte heller besvaras med detta metodval. Detta motiverar en jämförande studie 

mellan hur en decentraliserad controller arbetar, respektive hur en centraliserad controller 

arbetar för att på så sätt finna förklaringar som kan stödja resonemanget angående att 

controllern kan anta olika roller beroende på organisatorisk placering. 
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Något som också tåls att diskuteras utifrån denna studies resultat är att den svenske 

controllern i relativt hög grad beskrivs arbeta med den externa redovisningen. Vissa 

platsannonser som efterfrågar en controller beskriver snarare en roll som mer kan liknas som 

en typisk redovisarfunktion. Detta beskriver även Lassi (2003) vilket bidrar till vår fundering 

kring varför dessa typer av arbetsuppgifter beskrivs i platsannonser gällande en controller. 

Möjligtvis finns det en mer positiv och spännande uppfattning av innebörden i begreppet 

controller i jämförelse med begreppet redovisningsekonom, vilket organisationer utnyttjar i 

syfte att locka fler sökande till den vakanta positionen. Det kan även vara på så vis att mindre 

företag inte har resurser till att anställa enbart en controllerfunktion vilket bidrar till att 

befattningen som beskrivs som controller även måste arbeta med den legala rapporteringen. 

Detta är dock problem som går utanför denna studies ramar men som med fördel bör studeras 

vidare då ett förtydligande av innebörden i professionen controller vore på sin plats, vilket 

även Nilsson, Olve, och Parment (2010, s. 13) diskuterar då de beskriver att det har visat sig 

svårt att ge en tydlig definition av begreppet controller.  

Utifrån Burns och Baldvinsdottirs (2007) resonemang beskrevs det i denna studies inledning 

att den främsta orsaken till en förändrad controllerroll är beslutsfattares förändrade 

informationsbehov som uppstått till följd av en tilltagande globalisering, teknologisk 

utveckling, uppdagande av redovisningsskandaler samt trender inom ekonomistyrning. Detta 

synsätt stämmer inte riktigt överens med vad Malmi, Seppälä och Rantanen (2001) fann i sin 

studie då denna visade att den främsta drivande faktorn till en förändrad roll var erfarenhet i 

yrket. Detta resonemang är även i linje med Webers (2011) resonemang då han beskriver att 

controllerns roll utvecklas i takt med den erfarenhet samt förtroende från ledningen som 

denne med tiden erhåller. Han menar att grunden i controllerns arbete ligger i att förse 

ledningen med relativt standardiserade rapporter på en återkommande basis men som med 

tiden kan utvecklas till en mer initiativtagande, proaktiv, kritisk affärspartner i verksamheten. 

Detta kan även tänkas förklara denna studies resultat där redovisningskunskaper och 

färdigheter inom IT krävs för att supporta verksamheten med lämpliga finansiella rapporter. 

Med tiden kan dock de mer kommunikativa och strategiska förmågorna komma till sin rätt då 

en mer affärspartnerliknande roll kan antas, genom ett ökat förtroende från ledningen samt en 

djupare förståelse för verksamheten. Denna studie möjliggör ingen sådan analys men med 

hänvisning till Malmi, Seppälä och Rantanens (2001) resultat samt Webers resonemang finner 

vi att fortsatt forskning genom en mer kvalitativ metod med fördel kan bygga vidare på denna 

argumentation. 
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Avslutningsvis kan vi konstatera att diskussionen angående en förändrad controllerroll är 

komplex och att frågor rörande en förändrad roll kan behandlas och studeras ur många 

perspektiv. Därför anser vi att det finns fortfarande finns skäl att studera denna profession 

vidare då många frågor angående controllerrollen fortfarande lämnas obesvarade.   
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Bilaga 1 - Kodschema och Kodmanual 
 

Arbetsuppgifter (1-17) 
 

Budget (1) Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver arbetsuppgifter som omfattar stötta, delta, 
ansvara för, följa upp, driva, rapportera budgetarbetet/budgetprocessen. Exempelvis; upprätta 
budgetar, ansvar för framtagandet av budgetunderlag, processägare av budgetprocessen, ansvara 
för budget, driva budgetprocessen etc. 

Extern redovisning och rapportering (2) Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver arbetsuppgifter som omfattar stötta, delta, 
ansvara för, driva, rapportera redovisnings- och/eller bokslutsarbete. Exempelvis; ansvarar för 
löpande redovisning, rapportering samt bokslut; ansvarar för rapporteringsprocessen; arbete med 
redovisning etc.  

Prognos (3) Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver arbetsuppgifter som omfattar stötta, delta, 
ansvara för, driva, rapportera prognosarbetet/prognosprocessen. Exempelvis delaktig i 
prognosprocessen, upprättande av prognos, drivande och stödjande i prognosprocessen etc. 

Ekonomisk-/Verksamhetsanalys (4) Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver arbetsuppgifter som omfattar stötta, delta, 
ansvara för, driva, rapportera ekonomisk-/verksamhetsanalys. Exempelvis lönsamhetsanalys, 
analys av verksamheten, rapportanalyser (kostnads- och intäktsanalys), avvikelseanalys etc. 

Utveckling av metoder, system, rutiner och 

processer (5) 

Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver arbetsuppgifter rörande utvecklingen av 
metoder, system, rutiner och processer. Exempelvis arbetsuppgifter gällande utveckling av; IT-
system, styrsystem, ekonomisystem, affärssystem, informationssystem, rapporteringsprocess, 
budgetprocess, ekonomiska modeller, rutiner, policys etc. 
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Moms- och skattefrågor (6) Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver arbetsuppgifter som omfattar stötta, delta, 
ansvara för, driva arbetet med moms- och skattefrågor. Exempelvis arbeta med momshantering, 
arbete med deklarationer, ansvarig för momsredovisningen, tax-filing etc. 

Ansvara för/Leda ekonomiavdelningen (7) Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver arbetsuppgifter rörande ansvara för/leda 
ekonomiavdelningen. Exempelvis personalansvar på ekonomiavdelningen, övergripande 
ekonomiansvar, huvudansvarig för ekonomiavdelningen etc. 

Intern rådgivning (8) Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver arbetsuppgifter rörande att stödja medarbetare 
i ekonomiska frågor. Exempelvis; rådgivning, agera affärspartner, samtalspartner, kritiskt 
granska, stötta medarbetare/beslutsfattare i ekonomiska frågor, bollplank, 
åtgärdsrekommendationer mm. 

Strategisk planering och implementering (9) Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver arbetsuppgifter rörande strategisk planering 
och implementering. Exempelvis verksamhetsplanering; långsiktig planering av verksamheten; 
ansvarig för affärsplaneringsprocessen; upprättande samt implementering av mål etc. 

Utbilda medarbetare i ekonomiska frågor (10) Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver arbetsuppgifter rörande att utbilda medarbetare 
i ekonomiska frågor. Exempelvis utbildningsuppgifter av olika slag så som; utbilda i bokslut, 
affärssystem samt redovisning; utbilda berörd personal etc.  

Kundrelaterade uppgifter (11) Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver arbetsuppgifter rörande verksamhetens kunder. 
Exempelvis; fakturering, avtal, kundreskontra, stötta försäljningsprocessen, deltar aktivt i 
kundförhandlingar etc. 

Projekt (12) Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver arbetsuppgifter som omfattar stötta, delta, 
ansvara för, driva, följa upp projekt. Exempelvis; leda projekt inom avdelningen, projektstyrning, 
projektcontrolling etc. 

Kalkylering (13) Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver arbetsuppgifter rörande kalkylering. 
Exempelvis kundkalkylering, produktkalkylering, ABC-kalkylering, 
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standardkostnadskalkylering, prissättningskalkylering mm. 

Kvalitetssäkring och kontroll (14) Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver arbetsuppgifter rörande kvalitetssäkring och 
kontroll. Exempelvis; kontrollera att gällande lagar och regler följs; IFRS; SOX; arbeta med 
compliance; säkra riktlinjer och rutiner; förvalta och säkerställa god intern styrning och kontroll 
etc.  

Måltal (15) Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver arbetsuppgifter rörande måltal. Exempelvis 
arbeta med finansiella/icke-finansiella nyckeltal, KPI:er mm. 

Balanserat styrkort (16) Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver arbetsuppgifter rörande att arbeta med 
balanserat styrkort. 

 

Färdigheter (30-43) 
 

Strategisk kompetens (30) Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver färdigheter som kan relateras till strategisk 
kompetens. Exempelvis förmåga att se utvecklingsmöjligheter, helhetsyn av verksamheten etc.  

Kunskap om branschen/verksamheten (31) 

 

Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver färdigheter gällande kunskap om branschen 
företaget verkar i, alternativt om kunskaper om verksamheten eftersöks. 

Affärsinriktad/Resultatinriktad (32) 

 

Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver att controller bör vara 
affärsinriktad/resultatinriktad. Exempelvis leverera resultat i tid, intresse för affärer, 
resultatorienterad, affärstänk, möter deadlines etc. 

Ledarskapsförmåga (33) 

 

Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver färdigheten att leda andra människor eller 
ledarskapsförmåga. Denna kategori kodas även om annonsen beskriver förmågan att styra 
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medarbetare. 

Informationsteknisk kompetens (34) 

 

Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver färdigheten IT-kompetens. Exempelvis 
datorvana, Excel, Word, Powerpoint. Denna kategori kodas även för andra typer av IT-
färdigheter, som kunskap inom olika affärssystem (SAP mm.). 

Pedagogisk/Kommunikativ kompetens (35) Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver färdigheter inom pedagogik och 
kommunikation. Exempelvis; förmågan att förklara information på ett lämpligt sätt för 
mottagaren; se helheten; mötesteknik och presentationsteknik; förmågan att förmedla kunskaper 
till andra på ett tydligt sätt mm. 

Samarbetsförmåga (36) 

 

Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver färdigheten att kunna samarbeta med andra 
personer. Exempelvis; vara en lagspelare, lätt för att samarbeta med andra, stark teamkänsla mm. 

Kunskaper inom redovisning (37) 

 

Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver färdigheter relaterade till företagets 
redovisning. Exempelvis: bokföringskunskap; kunskaper om bokslut; tidigare erfarenheter av 
redovisningsrelaterade arbetsuppgifter mm.  

Kunskaper om ekonomistyrning (38) 

 

Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver färdigheter relaterade till ekonomistyrning. 
Exempelvis kunskap om målstyrning, kunskaper inom ekonomistyrning är meriterande etc. 

Ekonomisk utbildning (39) Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver att det krävs en ekonomisk utbildning för 
befattningen. Kategorin kodas oavsett vilken ekonomisk utbildning som är angiven i 
platsannonsen. Exempel på utbildningskrav kan vara: högskoleexamen inom ekonomi; 
civilekonom eller motsvarande; eftergymnasial utbildning i ekonomi etc. 

Analytisk förmåga (40) 

 

Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver färdigheten analytisk förmåga. Exempelvis: 
analytisk till din läggning; lätt att förstå ekonomiska samband; analytisk; kunskaper inom 
ekonomisk analys mm.  

Serviceinriktad (41) Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver färdigheter inom service, som exempelvis; 
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servicekänsla, servicementalitet, hög servicenivå mm. 

Språkkunskaper, engelska (42) 

 

Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver färdigheter inom engelska, i tal och/eller skrift. 
Exempelvis; goda kunskaper i engelska, engelskkunskaper är nödvändiga, kunna kommunicera 
obehindrat på engelska mm.  

Språkkunskaper, övriga språk (43) Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver färdigheter inom språk utöver svenska och 
engelska, i tal och/eller skrift. Exempelvis; finska och holländska är meriterande, övriga 
språkkunskaper är ett plus mm. 

 

Organisatorisk placering (50-53) 
 

Centraliserad (50) Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver att controllern arbetar på en central nivå. 
Exempelvis på en ekonomiavdelning, huvudkontor etc. 

Decentraliserad (51) Denna kategori kodas när platsannonsen beskriver att controllern är organisatorisk placerad inom 
en division, affärsenhet eller marknadsområde. 

Går ej att definiera (52) Denna kategori kodas när det inte går att definiera den organisatoriska placeringen i 
platsannonsen.  
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