
ÖREBRO UNIVERSITET 

Handelshögskolan  

Uppsats på avancerad nivå, 30 hp 

Handledare: Henrik Ferdfelt 

Examinator: Olle Westin 

HT 2012  

 

 

 

Controllern 
- Bönräknare eller företagspartner? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanna Ekblad 901029 

Sara Malmsten 900226



 i 

Sammanfattning 

Denna studie behandlar controllern och dess roll. Då controllerrollen upplevs som väldigt 

diffus är syftet att förtydliga vad en controller är genom att använda begreppen bönräknare 

och företagspartner. Den teoretiska referensramen tar upp teorier från centrala författare inom 

området, bland annat Lindvall, Mattsson, Frenckner och Samuelson. Studien är en kvalitativ 

studie och utfördes på Saab AB i Arboga. Totalt åtta stycken djupintervjuer genomfördes med 

både controllers och icke-controllers för att på detta sätt kunna få en djupare förståelse för 

controllerrollen. Urvalet av de åtta intervjupersonerna är ett icke-sannolikhetsurval i form av 

ett bekvämlighetsurval och även ett snöbollsurval. Vid intervjutillfällena användes 

semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide. Detta för att ha friheten att kunna anpassa 

intervjuerna utifrån de olika personerna som intervjuades och på det sättet kunna fokusera på 

det de enskilda personerna tyckte var intressant. Genomgående i studien behandlas följande 

områden: definition, utbildning, egenskaper, arbetsuppgifter, förändringar i omvärlden och 

framtiden för controllern. Resultatet av vår studie visar att företagspartnerrollen och 

bönräknarrollen till viss del finns, men att även en ytterligare roll verkar infinna sig, en så 

kallad kompetensrelationsroll. 

 

 

Nyckelord: controller, företagspartner, bönräknare, kompetensrelationsroll 
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Abstract 

This study discusses the controller and its role. Since the role of the controller is perceived as 

very diffuse, the study aims to clarify what a controller is by using the concepts bean counter 

and business partner. The theoretical framework discusses theories from key writers in the 

area, including Lindvall, Mattsson, Frenckner and Samuelson. The study is a qualitative study 

and was conducted at Saab AB in Arboga. A total of eight interviews were conducted with 

both controllers and non-controllers to gain a deeper understanding of the role of the 

controller. The selection of the eight interviewees is a non-probability sample in the form of a 

convenience sample and it is also a snowball sampling. During the interview sessions we used 

semi-structured interviews with an interview guide. This way we had the freedom to 

customize the interviews according to the people interviewed and thus we were able to focus 

on what the individuals thought was interesting. Throughout the study, the following areas are 

addressed: the definition, education, personality traits, tasks, changes in the surrounding world 

and the future of the controller. The results of our study show that the business partner role 

and the bean counter role both still exist, but also an additional role seems to appear, a so-

called competence relationship. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Näringslivet är väldigt dynamiskt, vilket innebär upprepade förändringar i organisationer. När 

organisationer förändras på olika sätt måste styrsystemet hela tiden anpassas efter dessa 

förändringar och kraven är höga på att ekonomistyrningen både snabbt och effektivt kan 

anpassas till de nya förutsättningarna (Samuelson, 2004). Ekonomistyrning syftar på 

planering och uppföljning av verksamheter med olika ekonomiska styrmedel och som regel 

mot ekonomiska mål. Denna styrning bygger på ekonomisk information och avser att ta beslut 

och åtgärder mot bestämda mål (Frenckner, 1989). Det är en så kallad controller som har det 

främsta ansvaret för att arbeta med den ekonomiska styrningen (Olve & Samuelson, 2008). En 

controller är en slags befattningshavare i företag, som till stor del arbetar med ekonomisk 

styrning, upprättar budgetar, gör prognoser och kontrollerar företagets ekonomiska utveckling 

(www.ne.se/controller). 

 

För ungefär hundra år sedan började termen controller användas, då i USA. Det var inte förrän 

ungefär 1970 som termen kom till Sverige (Frenckner, 1989; Samuelson, 2004). I USA 

fördelades arbetet mellan controllers och så kallade treasurers. Controllers stod bland annat 

för planering, uppföljning, rapportering, skattefrågor, analyser och att bedöma hur sociala och 

ekonomiska krafter påverkar företaget. Treasurers stod för finansiering, penningplaceringar, 

försäkringar och kontakter med investerare och banker. Tidigt började man se samband 

mellan dessa två områden. När företagen växte och där ansvar fördelades ut på flera personer, 

började man se det som en specialistroll - utformandet av ekonomisk information för styrning. 

Det var denna roll som betonades när termen controller kom till Sverige och som kom att 

kallas business controller. Controllern kan också ha en roll då denna arbetar mer med 

redovisningsrelaterade arbetsuppgifter, då kallad accounting controller i Sverige (Samuelson, 

2004). 

 

På 1980-talet arbetade controllers framförallt med att sätta ihop och analysera budgetar och 

rapporter. De skulle även följa upp lönsamheten för olika resultatenheter, produkter och 

marknader. Att utveckla budgetsystem, kalkylsystem och rapportsystem och att granska 

investeringsärende var också något som ingick i controllerns arbetsuppgifter (Samuelson, 

2004). 1989 fick controllers enligt Siegel (1999) stå utanför och bara se på medan andra 

utförde det centrala arbetet i företaget. De var till och med fysiskt separerade från 

driftsavdelningarna och hade väldigt lite kontakt med dem som hade linjebefattningar. 

Controllerna var inte heller med i beslutsfattandet. De blev informerade först efter att beslut 

hade tagits. Större delen av deras tid spenderades till de mekaniska aspekterna av redovisning. 

De fick manuellt summera och balansera sida efter sida med kalkylblad. De fick också 

förbereda budgetar, kollade utgiftsrapporter, producerade rapporter och genererade en mängd 

standardiserade finansiella rapporter. De var scorekeepers, bönräknare och företagspoliser och 

de uppfyllde den traditionella controllerrollen genom att övervaka finansiella rapporter 

(Siegel, 1999). 

 

Under 1990-talet var det främst förändringsprojekt av kampanjkaraktär, konsekvenserna av de 

nya sätt att organisera företags verksamhet och de möjligheter som IT-utvecklingen skapade 

som var controllerns arbetsuppgifter. Intresset för kvalitetsmått och genomloppstider ökade på 

denna tid och många företag började också använda olika styrkort, till exempel det 

balanserade styrkortet. Under 1990-talet flyttades även fokus från redovisningskunnande till 

affärskunnande som viktigaste egenskap hos en controller (Samuelson, 2004). Granlund och 

Lukka (1998) menade också att controllerna under denna tidpunkt måste kunna driva 

http://www.ne.se/controller
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förändringsprojekt. Men de påstår även att det enligt en undersökning från 90-talet såg ut som 

att controllers mer och mer betedde sig som rådgivare till företaget och var ofta med i 

ledningsgruppen. Den viktigaste uppgiften controllers hade var att bidra med ett ekonomiskt 

perspektiv till beslutsfattandet och se till att denna information spreds ut till alla deltagare i 

organisationen (Granlund & Lukka, 1998). För att kunna lyckas med sitt arbete var en 

controller enligt Granlund och Lukka (1998) tvungen att ha kunskap om principerna för 

finansiell analys och ha god förståelse för branschen företaget agerade på. 

 

Fram till 1999 hade controllerrollen förändrats mycket. Nu var de flesta konsulter eller 

analytiker inom sina företag. Teknologiska framsteg hade gjort att controllers inte längre 

behövde utföra de mekaniska aspekterna av redovisning. Mindre tid spenderades på 

standardiserade rapporter och mer tid lades på att analysera och tolka information. Många 

flyttade från isolerade redovisningsavdelningar till driftsavdelningar och kontakten med 

människor genom hela organisationen ökade. Controllers var numera aktivt inblandade i 

beslutsfattandet och i många organisationer fick de en ledarroll. Informationen som 

controllers genererade ansågs vara värdefull och de betraktades som pålitliga rådgivare, och 

de började ses som företagspartners (Siegel, 1999). I början av 2000-talet fick controllerna 

även flytta sin fysiska placering för att på så sätt ha en närmare kontakt med ledningen 

(Pierce, 2001). 

 

Då controllerrollen innebär så många olika uppgifter i företag skapar detta förvirring kring 

rollen (Olve & Samuelson 2008). Bland annat ska controllern enligt Mattsson (1987) arbeta 

med främst ekonomistyrningen i företaget, medan Frenckner (1989) menar att controllern ska 

finnas tillgänglig både för ledning och på olika divisioner på företaget, och även att följa upp 

marknadsföring i sitt arbete. Enligt Lindvall (2009) handlar en controllers arbete främst om att 

reducera kostnader som företaget har. Frenckner (1989) menar också att controllerns 

arbetsuppgifter varierar beroende på vilken position denne har i ett företag.  

 

Eftersom att några av controllerns uppgifter även är att stödja ledningen både vid utformning 

och användning av styrmedlen måste controllern hela tiden vara medveten om de förändringar 

som sker och anpassa sig och sitt arbete därefter (Samuelson, 2004). 

 

1.2 Problemdiskussion 

I tidigare litteratur kan vi läsa om controllerns ansvarsområden, uppgifter och deras position i 

organisationen, men också om den kompetens och de egenskaper som behövs för att bli en 

controller. Vad är det då för egenskaper som en controller ska ha? Enligt Stone, Hunton och 

Wier, (2000) och Hunton, Wier och Stone, (2000) ska en controller ha egenskaper som att 

vara beslutsam, självständig och en problemlösare. En negativ egenskap som ofta tas upp hos 

controllers är att de är inåtvända, och det har till och med gjorts studier på inåtvända 

controllers och utåtvända marknadsförare (Lindvall, 2009). Till skillnad från detta menar 

Frenckner (1989) att controllers ska vara utåtriktade för att kunna göra ett bra arbete. 

 

Att en controller ska ha ekonomisk bakgrund är också något som Frenckner (1989) trycker på. 

Även Ahrens och Chapman (2007) menar att utbildning är viktigt, men att erfarenhet också är 

betydelsefullt då man ska arbeta som controller. Andra områden som också behandlas enligt 

Jablonsky och Barsky (2000) är controllerns roll och de skillnader som finns mellan 

controllers som arbetar på olika företag. Dessa skillnader kom fram genom att man gjorde 

undersökningar där man satte ihop controllerna i grupper. Skillnaderna var framförallt 

uppdelningar mellan ”företagspoliserna” som då kontrollerar och övervakar hur väl budget 
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följs, och ”företagsadvokater” som hjälper till att möta finansiella mål och se över 

budgetprocessen (Jablonsky & Barsky, 2000).  

 

Vad bör då en controller ha för arbetsuppgifter? Enligt Källström (1990) ska en controller 

endast arbeta med att utveckla ekonomistyrningen, då detta är så pass krävande att det är 

orimligt att controllern ska utföra något mer arbete utöver detta. Till skillnad från Källström 

(1990) påstår Frenckner (1989) att en controller även kan arbeta med till exempel 

marknadsföring i sitt arbete. Frenckner (1989) menar också att en controller kan få olika 

arbetsuppgifter beroende på vilken position denne har i företaget. Enligt Samuelsson (2004) 

och Lindvall (2009) är controllerns främsta arbetsuppgifter att producera, sammanställa och 

analysera information. De ska även kunna ta beslut och ha god förmåga att kunna 

kommunicera med andra medarbetare, för att på så sätt informera dessa. Enligt Frenckner 

(1989) däremot ska en controller finnas tillgänglig för ledningen med rådgivning. Att arbeta 

med intern konsultation, strategisk planering och hantering av bokföringsfunktionen är de 

främsta arbetsuppgifterna för en controller, menar Russell, Siegel och Kulesza (1999). 

 

En controller kan definieras på många olika sätt, vilket gör att det kan vara svårt att få en 

tydlig bild av controllerns yrke (Verstegen et. al. 2007). Även Mattsson (1987) påstår att det 

är oklart vad controllerbegreppet faktiskt innebär, men han menar också att 

controllerbegreppet har börjat användas mer och mer. Begreppet controller är oklart då det 

används på många olika sätt, bland annat för att controllerns status kan variera på grund av att 

controllerna finns positionerade på så många olika nivåer i företag, och för att arbetsområdena 

är mycket varierande (Mattsson, 1987). Men hur definieras då en controller? Controllerrollen 

kan definieras enligt flera studier, som har gjorts för att få en ökad förståelse för den 

komplexa controllerrollen, antingen som en bönräknare eller som en företagspartner, påstår 

Byrne och Pierce (2007). 

 

En företagspartner är en controller som är en värdefull medlem i företagsteamet (Siegel, 1999; 

Pierce, 2001). Företagspartnern hjälper företaget att förbättras enligt Cable, Healy och 

Mathew (2009), har en bred kompetens och är styrande i sitt arbete enligt Colton (2001). 

Denne har också ett partnerskap med ledningen påstår Williams (2009). Ytterligare något som 

företagspartnern utför i sitt arbete är att lägga tid på analysera och tolka information av olika 

slag menar Siegel (1999).  

 

En bönräknare är en controller som inte är en värdefull medlem i företagsteamet (Siegel, 

1999; Pierce, 2001) och bönräknaren hjälper inte företaget att förbättras, utan utför endast de 

arbetsuppgifter som denne har blivit tilldelad (Cable, Healy & Mathew, 2009). Bönräknaren 

har inte en bred kompetens och är inte styrande i sitt arbete (Colton, 2001). Denne person 

arbetar inte heller nära ledningen (Williams, 2009). En bönräknare har till skillnad från 

företagspartnern även sitt största intresse att ta fram olika siffror enligt Lindvall (2009) och 

arbetar med budgetar enligt Siegel (1999).  

 

Byrne och Pierce (2007) menar att det även efter dessa studier som har utförts är otydligt vad 

controllerrollen innebär, vilket skulle kunna förtydligas genom flera studier. Enligt Colton 

(2001) har controllern tidigare varit en bönräknare i företagen, men har nu utvecklats till att 

bli mer av en företagspartner, vilket även Siegel (1999) menar. Verstegen et. al. (2007), 

Baldvinsdottir et al (2009) och Loo et al (2011) påstår dock att controllern fortfarande är en 

bönräknare, och att det snarare är ett önsketänkande att de nu har blivit en företagspartner. 

Bönräknarrollen är inte bara kvar, utan den är starkare än tidigare är något som Hyvönen, 

Järvinen och Pellinen (2008) påstår. Till skillnad från ovannämnda författare har 



 4 

controllerrollen utvecklats ytterligare, och är numera varken bönräknare eller företagspartner, 

utan är en del i de strategiska aktiviteterna enligt Russell, Siegel och Kulesza (1999). En 

controller är en ganska onödig resurs, påstår Cooper (1996) i motsats till Russell, Siegel och 

Kulesza (1999). Då det finns så pass avancerade datorsystem är behovet av controllern så pass 

liten att controllern inte behövs. 

 

Som kan tydas utifrån texten ovan är controllerrollen otydlig. Bland annat för även Källström 

(1990) diskussionen om vad en controller gör: är controllern en kontrollant, är den en revisor 

eller är controllern kanske en person som företagsledningen kan vända sig till och resonera 

med?  

 

Med utgångspunkt i denna bakgrund finner vi det intressant att beskriva om en controller är 

en bönräknare eller företagspartner och hur controllerrollen kommer att se ut i framtiden. Då 

ett antal författare är oense vad gäller om controllern är en bönräknare eller en företagspartner 

är det dessa begrepp undersökningen kommer att utgå ifrån. Det finns många olika typer av 

controllers, vilket gör att vi i denna studie kommer att ha en övergripande bild av controllern, 

och vi kommer inte att behandla en specifik typ av controller. Detta leder fram till 

forskningsfrågorna för studien: 

 

1. Är en controller en bönräknare eller företagspartner? 

2. Hur kommer controllerrollen att se ut i framtiden? 

 

1.3 Syfte och bidrag 

Syftet med vår uppsats är att beskriva om en controller är en bönräknare eller företagspartner 

och på så sätt ska vi bidra till diskussionen med att reda ut detta. Syftet är också att beskriva 

hur controllerrollen kommer att se ut i framtiden. 

 

Efter denna uppsats kommer vi att ha bidragit till diskussionen om vad en controller är, vilket 

då ger en tydligare bild av controllerrollen. Detta kommer då även bidra till att nyblivna 

controllers och/eller controllers under utbildning kan ta del av uppsatsen och veta vad som till 

viss del förväntas av dem och den kan hjälpa dem att få en tydligare bild av controlleryrket. 

Även arbetsgivare kan ha användning av uppsatsen då de lättare kan förstå sina anställda 

controllers. 
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2. Teoretisk referensram – Controllerns roll 
I denna teoretiska referensram kommer vi att presentera teorier från centrala författare och 

även teorier från författare som är mindre kända på detta område. Teorierna kommer att 

behandla områden definition, utbildning, egenskaper, arbetsuppgifter, förändring omvärlden 

och framtiden för controllern. 

2.1 Definition 

För ungefär 100 år sedan började begreppet controller användas i USA, men det var inte 

förrän år 1970 som begreppet kom till Sverige. I USA var det en uppdelning av arbetet mellan 

treasurer och controller. Treasurers ansvarade för försäkringar, penningplaceringar, 

finansiering och för kontakter med banker och investerare och blev kallad business controller 

när begreppet kom till Sverige. Controllern ansvarade för till exempel skattefrågor, analyser, 

planering, uppföljning och rapportering. Det var denna roll som blev kallad accounting 

controller när begreppet kom till Sverige (Samuelson, 2004). 

 

Enligt MAP (1981) och Kaplan (1984) är en controller en person i ett företag som identifierar, 

mäter, analyserar, förbereder, tyder och kommunicerar finansiell information som används av 

ledningen, detta för att planera, utvärdera, kontrollera och försäkra den rätta användningen av 

resurserna inom organisationen. Controllern skulle också ta hand om förberedelserna för 

finansiella rapporter för övriga medarbetare på företaget. Controllern definieras däremot av 

Mattsson (1987) som någon som medverkar i det strategiska, långsiktiga arbetet. Controllern 

skulle också enligt Mattsson (1987) arbeta med rapportering, budgetering och olika 

ekonomiska analyser. Utöver detta ansvarade controllern också för den ekonomiska 

styrningen och skulle i vissa fall arbeta med bokslut och redovisning. Mattsson (1987) tryckte 

på att controllern däremot inte skulle arbeta med internredovisning och finansieringsfrågor. 

Till skillnad från ovannämnda är en controller enligt Ahrens och Chapman (2007) en person 

som sitter på ett kontor med sin dator och jobbar med budget, prestationsmål och hur man ska 

uppnå dem, ger order, varnar andra för oförutsedda händelser och genererar rapporter. De ska 

också kunna ge medarbetarna råd och vidta korrigerande åtgärder när någonting gått fel 

(Ahrens & Chapman, 2007). 

 

Controller är en yrkesbenämning som under 1989 talet var relativt ny, påstod Frenckner 

(1989). Arbetsuppgifterna innebar bland annat att följa och tolka vad som sker, att studera, 

analysera, förklara och gärna förutsäga hur något inverkar på företagets mål, att ansvara för 

informationssystem, att bidra med diagnoser och rådgivning hur olika handlingar kan påverka 

måluppfyllelsen (Frenckner, 1989). Enligt Källström (1990) var controllerrollen otydlig 

eftersom rollen bland annat inte hade hunnit mogna under denna tidpunkt, alltså 1990-talet, då 

själva yrkesrollen var så pass ny att man inte helt visste vad den innebar ännu. Källström 

(1990) diskuterar bland annat antingen om controllern är en person som de högre uppsatta i 

företaget kan vända sig till när de behöver någon att resonera med, om controllern är som en 

revisor eller om controllern bara är en slags kontrollant (Källström 1990).  

 

Enligt Cooper (1996) ska en controller stödja ledningen i dess arbete. Alltså, controllerrollen 

handlar inte om ledarskap, utan om partnerskap. Företag kommer att behöva mer utav den 

slags information som controllers tar fram, men de kommer att behöva färre controllers som 

tar fram denna information. Då nya kostnadstekniker redan 1996 användes till stor del i 

företagen, visade det att informationen behövdes till stor del, men att controllerna inte 

behövdes lika mycket. Detta visar sig till exempel då ett nytt system är installerat spelar 
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controllern nästan ingen roll alls, då det är datorn som räknar ut olika mått automatiskt. Med 

detta menar Cooper (1996) att controllerrollen är överraskande liten.  

 

Enligt Byrne och Pierce (2007) har ett flertal försök gjorts till att öka förståelsen för den 

komplexa controllerrollen. Resultaten av undersökningarna som har gjorts är splittrade och en 

tydligare bild behövs fortfarande. Vissa studier säger att controllern spelar en viktig roll i 

beslutsfattande i organisationen medan andra visar att controllerrollen inte möter de 

förväntningar som ställs på controllern angående den information de tillhandahåller eller 

omfattningen av deras medverkan i organisatoriska processer. Ett antal studier har beskrivit 

rollen som bönräknare och andra studier beskriver controllern som en företagspartner (Byrne 

& Pierce, 2007). Att controllern ska agera företagspartner anser Baldvinsdottir et. al. (2009) 

bara är ett önsketänkande från de controllers som vill ha en ny image. Baldvinsdottir et. al. 

(2009) ser även det som svårt för controllerna att både hålla kvar i sina gamla arbetsuppgifter 

och samtidigt nu vara en företagspartner. 

 

Siegel (1999) påstår att controllers mellan 1990 och 1999 har gått från att vara bönräknare och 

företagspoliser till att bli en sorts företagspartners. Han menar att de 1999 sågs som värdefulla 

medlemmar av teamet till skillnad mot tidigare (Siegel, 1999). Till skillnad från Siegel menar 

Verstegen et. al. (2007) att det finns otroligt många olika definitioner på vad controllers är och 

controllerrollen. En konsekvens av detta är att det är svårt att få en sammanhängande och 

korrekt bild av controlleryrket. Verstegen et. al. (2007) påstår att även om andra författare 

tycker att det inte längre ingår i controllerrollen att vara bönräknare så är detta mer 

önsketänkande än verklighet. De menar att bönräknaraspekten fortfarande är väldigt viktig för 

de flesta controllers (Verstegen et. al. 2007). I motsats till Verstegen et. al. (2007) vill 

företagen nu för tiden enligt Cable, Healy och Mathew (2009) inte ha bönräknare, utan de vill 

ha en controller som hjälper företaget att förbättras på ett annat sätt, till exempel hur företaget 

ska utföra ett visst arbete men till lägre kostnad. Enligt Hyvönen, Järvinen och Pellinen 

(2008) fokuserar många diskussioner om controllers på den traditionella och något negativa 

bilden av controllers som bönräknare. Trots att andra författare säger att bönräknaraspekten 

har minskat och till och med försvunnit menar Hyvönen, Järvinen och Pellinen (2008) att 

bönräknardelen i controllerns arbete faktiskt har förstärkts.  

 

Enligt Burns och Baldvinsdottir (2005) har controllerrollen förändrats. Det finns nu så kallade 

hybrid-controllers, som har flera uppgifter samtidigt, och den traditionella controllerrollen 

börjar försvinna allt mer och mer. Colton (2001) anser att controllern tidigare år var något 

nödvändigt ont i företaget, men rollen börjar förändras mot en mer styrande företagspartner. 

En bredare kompetens från controllerns sida behövs då företagsklimatet verkar med stora 

förändringar (Colton, 2001). Också enligt Williams (2009) innebär controlleryrket på senare 

år ett partnerskap med ledningen angående beslutsfattande, bland annat att planera och 

utforma ledningssystem. Även att finnas tillgänglig med kompetens inom den finansiella 

rapporteringen, och att kunna hjälpa ledningen i utformningen och genomförandet av 

organisationens strategi är något som controlleryrket innebär. Även enligt Baldvinsdottir 

(2009) har en controller blivit en typ av företagspartner. 

 

Till skillnad från ovannämnda författare anser Russell, Siegel och Kulesza (1999) att 

controllern, från att ha varit en bönräknare och företagspolis, och en värdefull företagspartner, 

nu är en central del i de strategiska aktiviteterna. Till motsats från Russell, Siegel och Kulesza 

(1999) menar Loo et. al (2011) att traditionella arbetsuppgifter som rapportering och 

scorekeeping fortfarande lever, trots att andra författare ofta säger att controlleryrket 

utvecklats till ett affärsorienterat eller strategifokuserat yrke. Resultaten från Loo et. al (2011) 
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studie säger att denna förändring ännu inte har skett. Enligt Loo et. al (2011) har 

undersökningar som gjorts angående controllers gett väldigt olika resultat så det är svårt att 

dra några rättvisande slutsatser om rollen. I sin artikel definierar de controllers som någon 

som ska stötta och ge råd till ledningen angående ekonomiska, offentliga och finansiella mål 

(Loo et. al, 2011). 

 

Byrne och Pierce (2007) menar att controllers lätt kan uppleva en slags rollkonflikt eftersom 

att de ska vara objektiva men fortfarande vara en affärspartner. En rollkonflikt kan också 

uppstå när controllern vill engagera sig mer i ledningsprocesserna fast chefen inte vill ha 

denne inblandad. Det kan också vara svårt för controllern att veta vad chefen förväntar sig 

eftersom att olika chefer har olika metoder (Byrne & Pierce, 2007).  

 

2.2 Utbildning 

De flesta som arbetar som controllers har en ekonomisk bakgrund (Lindvall, 2009). Även 

Frenckner (1989) påstår att en controller bör ha handelshögskoleutbildningen eller någon 

annan form av ekonomisk utbildning. Att ha nationalekonomi, företagsekonomi och juridik i 

sin utbildning menar alltså Frenckner (1989) är viktigt. Mattsson (1987) och Källström (1990) 

anser också att en controller ska ha en hög ekonomisk utbildning inom företagsekonomi. 

Även att controllern måste vara expert på allt inom ekonomistyrning och hur man använder 

ekonomistyrningen för att styra mot uppsatta mål är något som Källström (1990) menar.  

 

Också enligt Samuelson (2004) förutsätts det att controllers har en ekonomisk bakgrund med 

kunskap inom bland annat finansiering, redovisning och ekonomisk analys. Men han menar 

även att kunskaper inom IT också är bra att ha både vid analysarbete och vid utformning av 

företagets system. Till skillnad från ovannämnda författare påstår Lindvall (2009) att man kan 

få en controllerposition även som till exempel marknadsförare eller med bakgrund i andra 

funktioner, vilket även Samuelson (2004) till viss del påvisar. Detta påstår även Gustavsson 

(2002), att det är inte bara genom utbildning och undervisning människor kan lära sig nya 

yrken, utan det är ofta genom erfarenhet. Ahrens och Chapman (2007) menar också att det 

inte bara är utbildning utan även erfarenhet som är viktigt för en controller. Nyutbildade 

controllers som just har börjat arbeta saknar ofta förmågan att tänka igenom organisatoriska 

situationer med de system som de studerade under sin utbildning. Nyttan av dessa system för 

praktiken blir uppenbara först genom erfarenhet (Ahrens & Chapman, 2007). 

 

När en controller har arbetat i ett företag i ungefär fem år är det vanligt att controllern stannar 

på detta företag. Detta eftersom en controller behöver ha en stor företagskännedom, och då 

efter ungefär fem år har uppnått denna, och därefter blir en mer värdefull medarbetare. Att 

byta företag efter ungefär fem år kan kännas besvärligt, då controllern vid bytet måste lära sig 

om det nya företagets arbetssätt, och då ofta istället är lojala mot företaget de arbetar på och 

fortsätter att arbeta där. En fördel som den erfarna controllern som har arbetat på ett företag 

under en längre tid har, är att denne kan ha större förståelse för situationer som uppkommer. 

Controllern kan då följa sin intuition. Men det finns också nackdelar med detta, bland annat 

att controllern endast ser till sin egen erfarenhet, och fortsätter att göra det den alltid har gjort. 

Detta har gjort att många företag försöker få sina controllers att tänka nytt och att inte fastna i 

gamla banor och gammalt tänk enligt Lindvall (2009). 
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2.3 Egenskaper 

Enligt Lindvall (2009) påstår Sathe att en controller är en grå och tråkig person. Denna 

uppfattning kommer sig av att många utomstående, anser att controller har arbetsuppgifter 

som ofta är den tråkiga administrationen, och aldrig har några inslag av kreativitet och 

dynamik. Även egenskaper såsom att ha ett stort intresse för detaljer och därmed inte ser det 

väsentliga i olika sammanhang ska känneteckna en controller. Även om inte controllern själv 

anser att denne har dessa egenskaper präglas controlleryrket ändå av den något negativa 

imagen som yrket har. Ytterligare en negativ uppfattning av en controller är att dessa 

yrkesutövare ofta är inåtvända. Denna bild av controllern är så pass stor att det har gjorts 

studier på utåtvända marknadsförare och inåtvända controllers. Om det vore så att controllern 

är inåtvänd, skulle detta försvåra det viktiga samarbetet inom företaget som kräver 

kommunikation, och detta skulle försvåra att ett gott controllerarbete kan utföras (Lindvall, 

2009). En annan bild av controllers är att de blir misstagna för att vara en slags kontrollanter 

på grund av benämningen controllers (Mattsson, 1987). 

 

En annan uppfattning av controllerns viktigaste egenskaper är att denna bör ha integritet. 

Genom denna får controllern agera själv och ha ett eget ansvar. Om controller till exempel 

måste ge negativ information till ledningen eller till sina medarbetare på företaget denne 

arbetar på, gäller det att controller har en sådan integritet att denne orkar meddela 

informationen, ända tills det rätta budskapet har nått fram, även om budskapet är negativt 

(Mattsson, 1987; Frenckner, 1989; Källström, 1990).  

 

Till skillnad från Mattsson (1987), Frenckner (1989) och Källström (1990) är en av de 

viktigaste egenskaperna hos en controller lojalitet, enligt Lindvall (2009). Att ställa upp för 

företaget och vara lojal är något som en controller bör vara. Det handlar främst om att vara på 

plats, att ställa upp snabbt och kunna omprioritera bland sina arbetsuppgifter, och att kunna 

bidra med en hög arbetsinsats. Om en öppen fråga ställs om vilka egenskaper som en god 

controller ska ha, svarar de flesta att denne ska besitta goda sociala och emotionella 

egenskaper, då med störst betoning på personliga egenskaper som förmåga att inge 

förtroende, vara flexibel, stresstålig och vara trevlig (Lindvall, 2009). Till skillnad från 

Lindvall (2009) menar Stone, Hunton och Wier (2000) att det är viktigt att en controller både 

har tekniska kunskaper och är en problemlösare. Andra egenskaper som tas upp som 

betydelsefulla är förmåga att vara en ledare och att kunna förhandla. De måste också kunna 

prioritera, slutföra uppgifter och veta hur de ska använda sig av mål för att motivera sig själva 

och andra (Stone, Hunton & Wier, 2000). Enligt Frenckner (1989) bör en controller ha god 

förmåga att analysera, följa upp och tolka olika åtgärder, att vara utåtriktad och ha god 

samarbetsförmåga. Även Mattsson (1987) och Granlund och Lukka (1998) tycker att det är 

viktigt att en controller ska ha analytisk förmåga och ha god social förmåga. Att kunna 

anpassa sig som Lindvall (2009) påstod, och att vara duktig på teknik som Stone, Hunton och 

Wier (2000) menade, hävdar även Mattsson (1987) och Granlund och Lukka (1998) är viktiga 

egenskaper en controller bör besitta. Självständighet är ytterligare något som Frenckner 

(1989) trycker. Att vara en god pedagog är något som en controller måste behärska, för att på 

så sätt kunna skapa mening och sammanhang för sina medarbetare på företaget, påstår 

Mattsson, 1987; Granlund och Lukka, 1998; Baldvinsdottir et. al. (2009) och Lindvall (2009). 

  

En egenskap som att ha ett helhetstänkande är av tyngd enligt Källström (1990). Egenskaper 

som en controller bör ha enligt Pierce (2001) och Russell, Siegel och Kulesza (1999) är 

däremot att ha goda kommunikationsegenskaper, både skriftliga och muntliga, förmåga att 

arbeta i grupp, analytisk, tydlig förståelse för redovisning och även förståelse för hur företag 

fungerar. Pierce (2001) anser även att det är viktigt att ha förmåga att kunna anpassa sig till 
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förändring för en controller. I Byrne och Pierce (2007) studie framkommer det att controllers 

har en förmåga att inte se hela bilden då de är alltför fokuserade på detaljer. Till skillnad från 

Byrne och Pierce (2007) menar Källström, (1990) att controllern måste ha ett stort intresse för 

detaljer, då deras arbete kräver alla dessa delar (Källström, 1990). 

 

Skillnader i egenskaper hos en controller kan göra att de får olika arbetsuppgifter. Detta visar 

sig i undersökningen som Jablonsky och Barsky (2000) utförde på tre olika företag. Då visade 

det sig att om en controller har egenskaper i form av att vilja följa lagar och regler, som en 

företagspolis, hamnar dessa personligheter ofta på positioner som främst syftar på 

arbetsuppgifter som att kontrollera och övervaka hur väl budget följs. Har en controller 

egenskaper mer i form av att hålla hårt på disciplinen, som en slags företagsadvokat, hjälper 

då till att möta finansiella mål och se över budgetprocessen (Jablonsky & Barsky 2000). 

Enligt Frenckner (1989) bör en controller däremot inte vara en besserwisser eller vara en 

polisiär kontrollant, då controllern ska kunna anpassa sig själv efter andra snarare än att 

anpassa andra genom makt. 

 

Även Verstegen et. al. (2007) delar i sin undersökning upp controllers. De anser att en 

controller passar in i en av två grupper: antingen är de ”informations-adaptrar” eller så är de 

”watchmen”. Vilken av de två grupperna man passar in i beror till största delen på personliga 

egenskaper man har och de erfarenheter man har inom ekonomi och redovisning. Gruppen av 

controllers som kallas för watchmen utför i huvudsak scorekeeping och riskövervakning. De 

är bra på att övervaka och underhålla redovisningsinformationssystem och att övervaka risker, 

men inte lika bra på att utforma och ändra styrsystem, stödja förändringsprocesser och intern 

och extern rapportering. Informations-adaptrarna däremot förvärvar, analyserar och hanterar 

information alltefter organisationens behov. De fokuserar på organisatoriska 

förändringsprocesser. Informations-adaptrarna är tvärt emot watchmen bra på att utforma och 

ändra styrsystem, stödja förändringsprocesser och intern och extern rapportering men inte lika 

bra på att övervaka och underhålla redovisningsinformationssystem och att övervaka risker 

(Verstegen et. al. 2007).  

 

2.4 Arbetsuppgifter 

I Coltons The Changing Role of the Controller (2001) har controllern tidigare år varit ett 

nödvändigt ont i företaget, medan controllerns roll år 2001 har blivit mer av en styrande 

företagspartner. Controllern är tvungen att ha en bredare kompetens då företagsklimatet 

förändras mycket. Detta leder till en ökad belastning på controlleryrket då nya processer ska 

genomföras samtidigt som de gamla processerna innan de gamla processerna överges, vilket 

gör att controllern är tvungen att försöka ha en balans mellan alla områden som denna ska 

tillgodose (Colton, 2001). 

 

De huvudsakliga uppgifter som controllers har enligt Mattsson (1987) ligger inom 

ekonomifunktionen. Den absoluta huvuduppgiften är ekonomistyrningen. De ska medverka 

till att lönsamheten blir bättre och att den finansiella ställningen blir starkare. Detta utförs 

genom att påverka beteendet och beslutsfattandet på den enhet controllern arbetar (Mattsson, 

1987). Frenckner (1989) påstår till skillnad från Mattson (1987) att controllern i sitt arbete 

behövs mer både hos ledningen i företaget och på olika divisioner eller andra enheter. Även 

att följa upp marknadsföring kan vara något som controllern arbetar med. Även att den 

controller som befinner sig högst i en koncern kan få andra arbetsuppgifter gentemot lägre 

ställda controllers, såsom sammanförandet av budgetar, och olika typ av utredning och 

vägledning menar Frenckner (1989). Enligt Greve (2009) har en controller arbetsuppgiften att 
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i samspelet mellan ledning och medarbetare finnas tillgänglig för båda dessa parter med sin 

specialistkompetens och kunna ge bidrag i budgetdialogen som försiggår (Greve, 2009). 

Russell, Siegel och Kulesza (1999) menar däremot att en controller främst arbetar med intern 

konsultation, företagsanalyser, långsiktig strategisk planering, datasystem, hantering av 

bokföringsfunktionen, förbättringar av processer och utföra finansiella och ekonomiska 

analyser. De arbetar även i grupper och är aktivt delaktiga i beslutsprocesser. Något som 

controllerna arbetar mindre med är redovisningssystem och finansiella rapporter, konsultation, 

redovisningspolicys och projektredovisning (Russell, Siegel & Kulesza, 1999). 

 

Samuelson (2004), Lindvall (2009) och Loo et. al. (2011) anser att i controllerns viktigaste 

arbetsuppgifter ingår det att producera information och sammanställa denna, analysera den 

information som samlats och utifrån detta ta olika beslut angående till exempel förändringar 

som behöver göras i ekonomistyrningen och sedan kommunicera informationen ut till 

medarbetarna för att skapa förståelse (Samuelson, 2004; Lindvall, 2009; Loo et. al, 2011). 

Enligt Lindvall (2009) är även några av controllerns viktigaste uppgifter att identifiera 

kostnader, fördela kostnader och framförallt att reducera verksamhetens kostnader (Lindvall, 

2009). Mattsson (1987) anser också att dessa ovannämnda uppgifter är controllernas 

viktigaste, men han anser även att en controller för att vara effektiv ska lägga ner mer energi 

på de senare av uppgifterna, alltså att använda den ekonomiska informationen den har fått 

fram och mindre energi på att producera den. Till skillnad från ovannämnda ska en controller 

också ha som uppgift att medverka till att ledningen får mer kunskap inom området 

ekonomistyrning (Mattsson, 1987). Även enligt Pierce (2001) tar controllerna fram 

information som företagsledningen har användning av, men denna är ofta så pass svårtolkad 

att ledningen vänder sig till IT-personal för att få hjälp, då controllerna inte finns lika 

lättillgänglig som annan personal. Detta gör att informationen som controllerna tar fram ofta 

blir oanvändbar. Därför ser företagsledarna gärna att controllerna blir mer företagsorienterade 

och mindre räkneorienterade (Pierce, 2001). 

 

I sitt arbete har en controller olika relationer med olika delar i företaget. Enligt Lindvall 

(2009), har controllern den största kontakten med ekonomiavdelningen och företagsledningen 

i sitt arbete. Men controller har även kontakt med andra delar på företaget, men då i mindre 

omfattning än de ovannämnda. Detta är bland annat produktion, marknadsföring, försäljning, 

forskning och utveckling och övriga delar på företaget som kan förekomma (Lindvall, 2009). 

Enligt Pierce (2001) visar många studier att mindre tid tillägnas att räkna, och mer tid 

tillägnas för att analysera och tolka information. En annan stor skillnad från tidigare är att 

många controllers har flyttat sin fysiska placering för att kunna ha en närmare kontakt med 

ledning, och controllerna är mer aktiva i beslutsprocesser. Många controllers tar även på sig 

rollen som gruppledare (Pierce, 2001). Att ha fysisk närhet till verksamheten är viktigt i en 

controllers arbete, för att på så sätt kunna få en större förståelse för verkligheten bakom 

siffrorna och att kunna utveckla ett ömsesidigt förtroende för medarbetarna. Den fysiska 

närheten kan alltså förbättra det analytiska arbetet som controllern genomför. Tidigare fanns 

det speciella avdelningar där alla controllers arbetade, men nu har många controllers flyttat 

sitt kontor till en mer fysiskt närhet till avdelningarna de har hand om. Genom detta får 

controllerna en god kontakt med medarbetarna på företaget, för att veta vad som händer och 

vad som behövs på avdelningarna, berättar Russell, Siegel och Kulesza (1999). Dock arbetar 

många controllers fortfarande ensamma på sina rum, vilket har fått kritik enligt Lindvall 

(2009). För att få en bättre förståelse för företaget ska då controllern röra sig mer ute i 

verksamheten (Lindvall, 2009).  
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Controllers är ansvariga för att tillhandahålla lämpliga prognoser för intäkter, kostnader och 

därmed marginaler i god tid och även producera sanningsenlig information (Lambert & Pezet, 

2011). Det går inte att tveka på att controllers har en mycket viktig roll när det gäller säkerhet 

och kontroll av information och förberedelse av rapporter och beslut. Även systemdesign är 

en viktig arbetsuppgift (Kaye, 1988). Till skillnad från ovannämnda författare ska en 

controller enligt Källström (1990) i stort sätt inte arbeta med någonting annat än att utveckla 

det ekonomiska styrsystemet. Då denna arbetsuppgift kräver så mycket tid och kompetens är 

det inte rimligt att begära att controllern ska ha ansvar för uppgifter utöver detta. 

 

Ju större erfarenhet en controller har desto fler uppgifter kan de få, då de hela tiden har en 

större kompetens. Controllern måste vara både, som tidigare nämnts, en så kallad bönräknare 

samtidigt som denne är en företagspartner (Weber, 2011). Lindvall (2009) hävdar däremot att 

den tidigare bönräknaren, som har sitt största intresse i att ta fram olika siffror, på senare tid 

ska bli mer av en partner. Enligt Lindvall (2009) får controllern hela tiden flera nya 

arbetsuppgifter och de tidigare arbetsuppgifterna försvinner inte i samma grad som de nya 

tillkommer. Följderna av detta blir att det blir större och större förväntningar på controllern, 

och det blir en ökad arbetsbörda, då utan att det tillkommer fler resurser för att täcka det 

ökade behovet (Lindvall, 2009).  

 

Under 2000-talet kan vi se att controllerrollen har förändrats mycket, bland annat på grund av 

ändrade förhållanden på marknaden och den tekniska utvecklingen, vilket har lett till ett 

ansvar för flera uppgifter på företaget där controllern arbetar. Controllerna ska hela tiden 

uppfylla de olika önskemålen som de får från företagsledningen, till exempel information om 

de ekonomiska aktiviteterna som sker i företaget. Ofta kan ledning på ett företag lyfta över 

uppgifter på sina controllers till exempel när de vill ha fram olika typer av information från 

andra avdelningar, då detta annars hade blivit en utökad kostnad. Controllerna fungerar som 

ett slags stöd för företagsledningen. En controller måste alltså vara en slags ”business all-

rounder”, och de måste snabbt kunna förstå problem för att sedan lösa dessa. En controller ska 

också se till att all information som görs tillgänglig för företagsledning används på rätt sätt. 

Även att veta hur de som använder informationen kommer att reagera på informationen och 

hur de vill ha informationen redovisad är något som en controller måste ha koll på. På detta 

sätt kan en controller hindra att informationen används eller uppfattas på fel sätt. Att ha 

kännedom om hur människor agerar i olika situationer är också viktigt i arbetet med 

information och i övriga sammanhang i controllerns arbete (Weber, 2011). 

 

En controller som har arbetat på samma sätt under hela sin tid på ett företag, kan få svårt att 

anpassa sig till den nya rollen som en controller har fått på senare tid. Det ställs nya krav och 

det finns nya förväntningar och ansvar för controllerna, och ofta diskuteras detta i företagen, 

såsom att de har för många redovisare bland sina controllers (Lindvall, 2009). 

 

2.5 Förändring omvärlden 

I alla företag finns det individer som samverkar, vilket gör att företagets medarbetare blir 

påverkade av förändringar i företagets omvärld (Lindvall, 2009). Teknik och dess produkter 

förändras och utvecklas hela tiden, vilket då gör att en controller måste ha stor kunskap om 

detta eftersom man använder tekniken i företaget, vilket då blir ytterligare en uppgift som en 

controller måste utföra. De måste alltså veta hur den nya tekniken fungerar och det räcker inte 

med att vara inläst på teorin (Weber, 2011). Då mer avancerade tekniker utvecklas, får 

controllers en större verktygslåda att använda sig av i sitt arbete. Men för att få användning av 
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en större verktygslåda måste användaren av verktygslådan ha rätt kunskap och färdigheter, 

annars är verktygslådan oanvändbar (Pierce, 2001) 

 

En fördel med att till exempel den nätverksbaserade tekniken hela tiden utvecklas är att det 

blir enklare och billigare att kommunicera. Geografiska hinder som tidigare fanns minskar 

eller blir helt eliminerade. Detta underlättar controllerns arbete att kunna kommunicera med 

flera relationer samtidigt, och både spridning och erhållandet av information blir enklare 

genom denna utveckling. När tekniken utvecklas kan många av controllerns uppgifter 

automatiseras, vilket gör att controllern får mera tid till att kunna utföra avancerade analyser, 

vilket har blivit viktigare i controllerns arbete på senare tid. Genom utvecklingen av IT kan 

arbetet utföras på helt nya sätt. Det är bland annat snabbare. Något som för bara några år 

sedan ansågs omöjligt att uppnå, kan nu utföras utan problem. Konkurrensen mellan företag 

har hårdnat på grund av denna utveckling, speciellt till följd av globaliseringen, vilket gör att 

kraven ökar på företagen (Lindvall, 2009).  

 

Ytterligare en del som en controller måste ha stor kunskap om enligt Weber (2011) är 

marknaden som företaget agerar på. Marknaden kräver olika saker nu mot vad den gjorde 

tidigare. För att kunna veta vad marknaderna vill ha måste controllern ha stor 

företagskännedom och som ovan nämnt känna till marknaderna som företaget agerar på 

(Weber, 2011). Detta är även något som Källström (1990) och Burns och Baldvinsdottir 

(2005) antyder. Då controllers har fått lägre krav på finansiella analyser och rapporteringar, 

behöver nu mer tid ägnas åt företagskännedom. Anledningen till detta är bland annat 

förändrade marknadsförhållanden, utveckling av organisationen, systemutveckling och 

utveckling av arbetskraften. Även att controllerna ska vara mer ute på plats i företaget gör att 

de får en större företagskännedom (Burns & Baldvinsdottir, 2005). Det diskuterades även 

mycket i slutet av 90-talet om vad som kan och borde ingå i rollen som controller. Man tror 

att controllerrollen håller på att röra sig från de inre processerna på företaget till företagets 

yttre omgivning, alltså mot mer kundorientering. Detta verkade dock vara en del av en global 

trend, att vara kundorienterade menar Granlund och Lukka (1998). 

 

2.6 Framtiden för controllern 

Controlleryrket har genomgått otroligt stora förändringar menar Russell, Siegel och Kulesza 

(1999), och de tror att det kommer förändras ännu mer framöver, då främst med syfte på 

teknologi, behovet av att snabbare få information, globalisering och det ökade konkurrensen. I 

framtiden förväntas även controllerarbetet innebära mindre rapportering av information och 

mer planering och analysering, mer teknologiuppgifter, mer partnerskap och konsultation med 

ledningen och mer analysering av lönsamhet. Controllerrollen kommer sedan att gå förbi 

företagspartner och bli mer av en strategisk partner. De blir mer involverade i att styra 

företaget och de kommer att bli mer proaktiva (Russell, Siegel & Kulesza, 1999). 

 

I framtiden tror Pierce (2001) att de främsta egenskaperna som en controller bör ha är vara 

analytisk, ha god IT kunskap, ha god företagskunskap, kunna integrera finansiell information, 

ha god grupparbetsförmåga, förstå strategiskt tänkande och vara delaktig beslutsfattande. Det 

finns dock många frågor kring behovet av controllers då företag förändras hela tiden. En 

professor i USA påstår enligt Pierce (2001) att det kommer bli ett större behov av controllerns 

arbetsuppgifter i framtiden, men behovet av controllers kommer minska på grund av 

decentraliseringen av controllerns arbetsuppgifter. Denna decentralisering har redan börjat 

enligt många studier, berättar Pierce (2001). Till skillnad från Russell, Siegel och Kulesza 

(1999) påstår Pierce (2001) att controllern har gått från bönräknare till företagspartner och 
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värdefull gruppmedlem, i en studie från 1999, och det är även framtaget att controllers i 

företaget börjar försvinna och blir istället utbytta av till exempel en chef med intresse för 

controllerarbetet. 

 

I motsats till Pierce (2001) menar Burns och Vaivio (2001) att controllerrollen i många 

företag förändrats från scorekeeper till affärskonsult. Det är till exempel inte ovanligt för 

controllers att vara inblandade i strategi och implementering av informationssystem – 

områden som de flesta controllers inte ens hade hört talas om 10 år tidigare. De rutinmässiga 

uppgifterna kommer till viss del att finnas kvar, men controllers kommer troligtvis mest att bli 

någonting som liknar affärskonsulter. Detta utgör ett hot då controllers då kommer att få 

konkurrens från andra om konsultationsrollerna, till exempel IT-specialisterna och 

produktionsledare med ekonomisk kunskap (Burns & Vaivio, 2001).  

 

Enligt Xydias-Lobo, Tilt och Forsaith (2004) har controllerrollen förändrats mycket och i 

framtiden kommer det att behövas ytterligare förändring i rollen. Controllern kommer i 

framtiden att ha mer av en konsultroll och en av de viktigaste uppgifterna kommer att vara 

deltagande i utformningen av strategin. De kommer inte att vara lika mycket inblandade i de 

dagliga aktiviteterna men fokusera mer på designen av informationssystemet (Xydias-Lobo, 

Tilt & Forsaith, 2004). Också Kennedy och Sorensen (2006) menar på att controllerrollen 

förändras. De tror att det kommer att bli ännu viktigare i framtiden att man som controller kan 

arbeta bra i grupp, är en problemlösare och att man är bestämd när det gäller att ta beslut 

(Kennedy & Sorensen, 2006).  

 

Järvenpää (2007) menar att controllerrollen i framtiden kan komma att påverkas av införande 

av olika finansiella och operationella styrsystem och programpaket, vilka leder till att 

controllers kommer att kunna utföra rutinmässiga aktiviteter mer effektivt och rapporten på ett 

snabbare och mer flexibelt sätt. Järvenpää (2007) tror också att det kommer att bli viktigare 

att controllers har affärskunnande och att controllers i framtiden kommer att få förändrat och 

utökat ansvar på grund av global konkurrens och förändrade informationsbehov ifrån 

ledningen (Järvenpää, 2007). Också Sangster, Leech och Grabski (2009) tror att införandet av 

olika styrsystem och programpaket kommer att förända controllers uppgifter och roller. De 

menar att om dessa system implementeras framgångsrikt kommer controllers inte längre 

behöva lägga lika mycket tid på att utföra vardagliga aktiviteter utan tid kommer att bli över 

till att utföra mer avancerade uppgifter (Sangster, Leech & Grabski, 2009). 
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2.7 Analysmodell 

Utifrån dessa ovannämnda teorier kommer vi att analysera den empiri som vi fått fram i vår 

undersökning. Denna teori sammanfattar vi i en analysmodell där vi tar upp de mest centrala 

delarna i teorin. Se figur 1. 

 

 

 

Figur 1: Analysmodell



 15 

3. Metod 

3.1 Undersökningsmetod 

I denna studie kommer vi att försöka förtydliga controllerrollen. Studien kommer att styras 

utifrån sociala aktörer och deras syn på verkligheten. Deras uppfattningar av verkligheten 

kommer alltså att påverka studien. Då den sociala världen byggs upp av samspelet mellan 

olika individer är alltså världen inte förutbestämd, utan är i ständig förändring (Bryman & 

Bell, 2005). 

 

Då denna studie syftar till att beskriva om en controller är en bönräknare eller en 

företagspartner har vi använt oss av kvalitativ metod. Vi som forskare försöker se problemet 

inifrån, för att på så sätt kunna beskriva och en mer fullständig uppfattning av det vi studerar 

(Holme & Solvang 1997). Med kvalitativ metod kan vi gå djupare i studien vi har utfört, och 

på så sätt nå ny kunskap och då kanske till och med punktera tidigare kunskap (Starrin & 

Svensson, 2008). Kvalitativ forskning mäter inte samband utan syftar till att beskriva. Den har 

oftast en induktiv ansats och använder sig i regel mer av ord och text än av siffror (Eliasson, 

2010).  

 

Vi har utfört en fallstudie på Saab AB. En fallstudie innebär att en specifik företeelse 

undersöks, till exempel en händelse, en grupp eller en person (Merriam, 1994). I detta fall är 

det en grupp som har undersökts - nämligen controllers. I en fallstudie kan man använda sig 

av många olika metoder för att samla in och analysera informationen – allt ifrån test till 

djupintervjuer (Merriam, 1994; Starrin & Svensson, 2008). Studien syftade till att beskriva 

om en controller är en bönräknare eller företagspartner, vilket vi kan göra genom att utföra 

djupintervjuer med controllers och icke-controllers. Vi valde att intervjua icke-controllers, 

som har en position som chefer på Saab AB, detta för att få ett ytterligare perspektiv på 

controllerrollen, och vi ansåg därför att sektions- och avdelningschefer lämpade sig för detta, 

då de har stor kännedom om controllerns arbete. Varför vi valde att utföra intervjuer beror på 

att vi genom dessa kan fördjupa oss i ämnet och även att denna metod är mycket flexibel då vi 

själva kan styra över hur lång tid intervjuerna tar (Bryman & Bell, 2005).  En annan fördel 

med intervjuer kan vara att om den intervjuade tyckte att någon fråga var oklar och inte 

förstod denna, kunde frågan lätt förklaras på en gång av intervjuaren och på så sätt gick det att 

undvika missförstånd. En nackdel var att intervjupersonerna kunde bli påverkade av 

intervjuaren på olika sätt, vilket kan ha påverkat resultatet så att det kan ha blivit missvisande 

(Hulten, Hultman & Eriksson, 2007), bland annat genom intervjuarens minspel, kroppsspråk 

och klädsel. Även om det är en fördel att vi kan styra över hur lång tid intervjuerna ska ta, kan 

tiden också vara till nackdel, då det oftast är tidskrävande att utföra intervjuer på grund av att 

det tar lång tid för att kunna gå djupt i en frågeställning (Bryman & Bell, 2005).  

 

Det finns två huvudsakliga intervjumetoder att välja mellan om man vill göra en intervju med 

kvalitativ metod. Dessa två metoder är ostrukturerade intervjuer och semi-strukturerade 

intervjuer (Bryman & Bell, 2005). Den här undersökningen använde sig av semi-strukturerade 

intervjuer eftersom att studien är en kvalitativ studie som inte har för avsikt att pröva teori, 

utan att med hjälp av teori beskriva ett fenomen. Fokus ligger på vad den intervjuade tycker är 

viktigt. Vid en semi-strukturerad intervju har forskaren med sig en så kallad intervjuguide. På 

intervjuguiden vi använde fanns det olika teman och frågor som vi ville ta upp under 

intervjuerna. Vid semi-strukturerade intervjuer behöver frågorna inte ställas i samma ordning 

som de står på intervjuguiden och under intervjuerna fanns det också frihet för oss som 

forskaren att ställa följdfrågor om något som intervjupersonen tagit upp (Bryman & Bell, 

2005). Detta gör att det är möjligt att få mycket detaljerade svar under intervjuerna. 
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Anledningen till att denna intervjumetod valdes var att flexibiliteten gjorde att de intervjuade 

kunde fokusera på det de själva tyckte var intressant och att nya idéer kunde tas upp under 

intervjuerna.  

 

Intervjuguiderna som vi har utformat för denna undersökning finns bifogade i bilaga 1 och 

bilaga 2. Bilaga 1 är intervjuguiden för controllerna och bilaga 2 är intervjuguiden för icke-

controllerna. Intervjuguiderna utgår ifrån den teoretiska referensramen och innehåller de 

områden/ teman som tagits upp där. Under varje tema finns det ett antal frågor som kunde 

ställas under intervjuerna och i vissa fall också följdfrågor. Frågorna utformades med 

utgångspunkt från teorin, och berör också de områden som tidigare forskning har berört. 

 

Intervjuerna utfördes med en intervjuperson i taget, och för att få dessa att känna sig mer 

bekväma med situationen som intervjuperson på en intervju, ställdes inledningsvis frågor om 

vem den intervjuade är, hur länge personen arbetat på Saab AB och vilken position denne har 

i företaget. Intervjuerna utfördes på plats på Saab AB i Arboga, vilket även detta kan skapa en 

större trygghet för den intervjuade då denna befinner sig i en känd miljö. En fördel med att 

göra intervjuerna på plats var att vi inte bara fick muntliga svar, utan också att vi kunde se 

intervjupersonens reaktioner och minspel (Holme & Solvang, 1997).  

 

Som vi tidigare har nämnt kan den som blir intervjuad bli påverkad av intervjuaren, och för att 

så långt det gick undvika att intervjupersonerna blev påverkade av detta var det viktigt att 

intervjuaren var väl förberedd för intervjun och att intervjuaren hela tiden var neutral och inte 

sa emot de som intervjuades. Intervjuaren fick inte heller vara dömande ifall den intervjuade 

hade andra åsikter eller värderingar än vad intervjuaren själv hade. Det var också viktigt att 

den som intervjuade hela tiden lyssnade och var intresserad av det som sades. Ännu en åtgärd 

som vidtagits för att inte påverka intervjupersonerna var att inga ledande frågor ställdes 

(Merriam, 1994), för att på så sätt få fram vad den intervjuade hade för tankar och åsikter utan 

att den blev påverkad av intervjuaren. Detta stärker trovärdigheten i studien då vi så gott det 

går har undvikit att påverka de svar vi fått genom att vara objektiva och att vi inte har försökt 

påverka intervjupersonernas värderingar efter våra egna värderingar (Bryman & Bell, 2005). 

Under intervjuerna var det samma person som agerade intervjuare. Detta för att alla 

intervjuerna skulle bli utförda på liknande sätt och för att undvika att förvirra de intervjuade 

om det hade varit två intervjuare som ställde frågor. Då vi var två närvarande under 

intervjuerna kanske de intervjuade kände sig osäkra då vi var två och de var ensamma, vilket 

kan ha påverkat svaren vi fick under intervjuerna. Även det att intervjupersonen upplevde 

stämningen som konstlad då en av personerna i rummet inte var med i samtalet kan ha 

påverkat intervjusvaren. Allt detta hade vi i åtanke då vi utförde våra intervjuer på Saab AB. 

 

Alla intervjuerna spelades in med tillåtelse från dem som intervjuades. Detta för att undvika 

missförstånd och även för att vara säkra på att vi fått med allt som sagts under intervjuerna, då 

det kan vara svårt att hinna anteckna allt som sägs (Merriam, 1994). Ifall att det skulle bli 

något problem med inspelningen så antecknade den av oss som inte intervjuade så mycket 

som möjligt under intervjuerna. Att vi spelade in intervjuerna kan ha gjort att 

intervjupersonerna blev osäkra och försökte framställa sig själva så fördelaktigt som möjligt. 

Det kan också vara så att de kanske försökte svara vad de tror att vi som intervjuare ville höra, 

då de visste att vi har allt de sade inspelat. På grund av detta fokuserade intervjuaren därför 

ännu mer på att vara neutral och att inte argumentera med intervjupersonerna - allt för att 

dessa skulle känna att de kunde svara sanningsenligt på alla frågor utan att bli dömda efter 

svaren. Efter intervjuerna transkriberades dessa omgående. Detta för att vi som intervjuare 
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skulle minnas så mycket som möjligt om vad som sades och vad som inträffade under 

intervjuerna, ifall kvaliteten på inspelningarna var bristande. 

 

Samtliga intervjupersoner lovades anonymitet i studien för att de skulle känna sig bekväma i 

intervjusituationen och våga svara sanningsenligt. En annan anledning till anonymiteten är att 

då man kommer en människa så nära i en intervjusituation finns en risk för att 

intervjupersonens integritet kränks. Av den anledningen skyddas de som intervjuades genom 

att deras namn blivit borttagna i studien (Starrin & Svensson, 2008).  

 

3.2 Urval 

Vid valet av personer som skulle intervjuas för vår undersökning började vi med att kontakta 

en av cheferna ute på Saab AB. Chefen gav därefter namnförslag på två controllers som vi 

kunde kontakta. Dessa controllers tackade sedan ja till att vara med på intervjuerna. Urvalet 

för dessa intervjuer var alltså ett icke-sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval. Ett 

icke-sannolikhetsurval är ett urval som inte är slumpmässigt och av den anledningen har inte 

alla möjlighet att väljas ut till en intervju. Ett bekvämlighetsurval innebär att de 

intervjupersoner som medverkar valts ut för att de råkar vara tillgängliga för oss som forskare 

(Holme & Solvang, 1997). Den tredje, fjärde, femte och sjätte controllern som vi intervjuade 

fick vi kontakt med via en av de tidigare nämnda controllerna. Detta var då en form av 

snöbollsurval, vilket innebär att forskaren med hjälp av de personer de har kontakt med i 

undersökningen får kontakt med ytterligare personer som är relevanta för undersökningen och 

dess frågeställning (Bryman & Bell, 2005). Varför vi valde att intervjua totalt sex controllers 

beror på att det var dessa som fanns tillgängliga för att delta på våra intervjuer, och detta var 

även antalet som vi ansåg vara tillfredsställande för vår studie. Genom en personlig kontakt på 

företaget fick vi även kontakt med två ytterligare personer att intervjua, vilka har en 

chefposition på företaget. Dessa personer tackade sedan ja för att bli intervjuade. Även dessa 

personer valdes för att de fanns tillgängliga, alltså var också detta ett bekvämlighetsurval.  

3.3 Genomförande 

Efter att ämnesområde till uppsatsen hade valts kontaktades en chef på Saab AB för att se om 

intresse fanns att delta i denna studie. Chefen var positivt inställd till att vara med och 

sökandet efter tidigare forskning påbörjades. Tidigare forskning och information och teorier 

till den teoretiska referensramen söktes i böcker, uppsatser och artiklar som erhållits dels 

genom Örebros Universitetsbibliotek, genom användning av databasen ABI/inform som finns 

att hitta på Örebro universitets hemsida www.oru.se och dels genom söktjänsten Summon. 

Detta utgör studiens sekundärdata, alltså data som redan har blivit insamlad (Arbnor & 

Bjerke, 1994). 

 

När ämnet var helt fastställt kontaktades chefen på Saab AB igen, denna gång för att förklara 

lite närmare vad studien och intervjuerna skulle handla om. När möjliga personer att intervjua 

hade valts ut kontaktades dessa på telefon för att tid och plats för intervjuerna skulle kunna 

bestämmas. Intervjuerna tog plats den 18:e, 19:e och 22:a oktober samt den 12:e och 27:e 

november 2012 i Saab AB lokaler i Arboga. Under alla intervjuer bjöd vi på fika och efteråt 

tackades de som intervjuats för att de varit villiga att delta i studien. Alla intervjuer spelades 

in med utrustning lånad från Teknisk Service på Örebro universitet och transkriberades så fort 

möjlighet gavs efter intervjuerna. Efter att transkriberingen var klar började arbetet med att 

sammanställa alla svar som samlades in under intervjuerna under rubriken empiri, vilket då 

var primärdata, data vi samlat in själva (Arbnor & Bjerke, 1994). Vi utförde en slags kodning 

av den insamlade datan, för att på så sätt kunna se olika nyckelord och teman som 
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intervjupersonerna berättade om, som vi ansåg var relevanta för vår studie (Bryman & Bell, 

2005). Sedan analyserades empirin som vi fick fram som då även kopplades till vår 

analysmodell under rubriken analys. Analysen har utgångspunkt i begreppen bönräknare och 

företagspartner.  

 

3.4 Trovärdighet och äkthet  

3.4.1 Trovärdighet 

I en studie är det viktigt att visa att resultaten är trovärdiga (Grenness, 2005). För att kunna 

bedöma en kvalitativ studie använder vi oss av två olika kriterier, trovärdighet och äkthet. 

Trovärdighet består av följande fyra olika kriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjlighet att styrka och konfirmera. De fyra kriterierna är passande att använda vid 

kvalitativ forskning då de inte förutsätter att det bara finns en korrekt bild av den sociala 

verkligheten (Bryman & Bell, 2005). 

 

Eftersom att det finns så många olika sätt att beskriva den verklighet vi lever i handlar 

tillförlitlighetskriteriet om att forskaren måste framställa och beskriva sina resultat på ett 

trovärdigt sätt. Är beskrivningen inte trovärdig kommer den inte heller att accepteras av andra 

personer. För att en studie ska bli tillförlitlig kan man säkerställa att man följt de regler som 

finns och också låter de personer som studerats eller intervjuats ta del av resultaten så att de 

kan bekräfta att forskaren har uppfattat situationen rätt. Intervjuerna spelades in för att öka 

tillförlitligheten i studien, då allt som sades under intervjuerna finns med på inspelningarna 

och därför kunde inget missas vid transkriberingarna av intervjuerna. Detta bidrar till att 

resultatet kan beskrivas på ett trovärdigt sätt och på så vis accepteras det också av andra 

människor (Bryman och Bell, 2005).  
 

Det är svårt att dra några generaliserbara slutsatser ifrån kvalitativa studier eftersom de oftast 

studerar en liten grupp eller individer med vissa gemensamma egenskaper. Överförbarhet 

handlar om hur väl resultaten stämmer överrens om undersökningen skulle göras i en helt 

annan situation eller kontext eller i samma kontext vid ett senare tillfälle. För att denna studie 

ska gå att överföra har vi varit noga med att beskriva detaljer om den studerade kulturen. 

Detaljerna hjälper andra personer att bedöma om resultaten går att föra över till en annan 

kontext eller inte (Bryman & Bell, 2005). I detta hänseende kommer vi vara noga med detaljer 

bland annat under våra intervjuer, så andra personer kan föra över studien i en annan kontext, 

till exempel till andra liknande företag. 
 

För att en studie ska bli pålitlig är det viktigt att vi under hela processen dokumenterar våra 

val av till exempel undersökningspersoner och andra beslut angående undersökningen och 

analysen (Bryman & Bell, 2005). Vi har i vår studie noga dokumenterat bland annat 

intervjuerna med de olika intervjupersonerna och vi har även berättat om hur vi har gått 

tillväga i studien, vilket kommer att ge denna studie en större pålitlighet. Detta gör att 

kvaliteten på studien blir lättare att bedöma eftersom alla val då går att granska och jämföra 

med andra alternativ. 
 

Med ”styrka och konfirmera” menas att vi försöker se till och visa att vi har agerat i god tro 

och inte på något sätt försökt påverka undersökningen utifrån våra egna värderingar. Detta på 

grund av att det inte går att uppnå total objektivitet i samhällelig forskning (Bryman & Bell, 

2005). För oss är det en självklarhet att inte påverka undersökningen med våra egna 

värderingar, vilket man bland annat kan se i vår intervjuguide, som är utformad för att inte 



 19 

innehålla ledande frågor som skulle kunna påverka intervjupersonen. Även att vi inte har 

försökt påverka intervjupersonerna under intervjuerna, med tanke på kroppsspråk eller tonfall 

har bidragit till detta. 

 

3.4.2 Äkthet 

Utöver de fyra tillförlitlighetskriterierna finns det fem kriterier för äkthet; rättvis bild, 

ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet 

(Bryman & Bell, 2005). 

 

Rättvis bild innebär att undersökningen ska ge en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar 

som människorna som har studerats har. I vår undersökning och med den tidsbegränsning vi 

har haft anser vi att med både controllers och icke-controllers, och även men tanke på antalet 

intervjuer, kunna ge en rättvis och inte lika ensidig bild av controllerrollen. Detta anser vi 

ökar äktheten i studien då controllers egna uppfattningar inte nödvändigtvis är hela sanningen. 

Att intervjua personer med olika perspektiv på controllerrollen menar vi ger en mer rättvis 

bild och ger också controllers en bättre förståelse för sin egen situation. Att intervjua personer 

som inte är controllers hjälper även controllers att förstå hur andra människor uppfattar dem. 

Med ontologisk autenticitet menas att undersökningen ska hjälpa de som blivit studerade i 

deras situation, för att få en bättre förståelse för denna. Detta har vi kunnat uppnå då vi i vår 

undersökning försöker förtydliga controllerrollen, vilket då bidrar till en större förståelse för 

sin egen situation. Controllers kan då ta del av resultaten av studien och förbättra sin situation 

genom att bli medvetna om brister eller liknande som de anser borde förbättras. Detta anser vi 

vår studie bidragit med då controllerna nu kan se i resultatet av vår studie vad som är positivt 

och negativt med deras roll, och på så sätt få en klarare bild av vad de kan förändra om de vill 

förändra något.  

 

Att undersökningen ska bidra med att intervjupersonerna får en förståelse för hur andra 

personer i miljön upplever olika dela i miljön innefattas i kriteriet pedagogisk autenticitet. Då 

vi har intervjuat icke-controllers anser vi controllerna kunna få en tydligare bild av hur andra 

kan uppfatta dem på olika plan, genom att ta del av vår studie. Controllerna kan om de har 

behov av detta förändra sin situation, genom att ta del av brister eller liknande som de anser 

borde förbättras, genom vår studie. Detta är även det fjärde kriteriet, katalytisk autenticitet. 

Taktisk autenticitet är det femte och sista kriteriet inom äkthet. Det innebär att 

undersökningen har givit intervjupersonerna en bättre möjlighet att vidta eventuella åtgärder 

för att förändra sin situation efter vår studie. Detta anser vi vår studie bidragit med då 

controllerna nu kan se i resultatet av vår studie vad som är positivt och negativt med deras 

roll, och på så sätt få en klarare bild av vad de kan förändra om de vill förändra något 

(Bryman & Bell, 2005). 
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer vi att beskriva vad de intervjuade svarade på våra intervjufrågor. Vi 

kommer att ta upp de olika områdena i samma ordning som i teorin. Svaren från de sex 

controllers och de två icke-controllers (cheferna) kommer att redovisas samtidigt. Alla 

personer som har intervjuats är anonyma i vår studie, vilket resulterar i att de intervjuade som 

är controllers kommer att kallas ”A”, ”B”, ”C”, ”D”, ”E” och ”F” och intervjupersonerna som 

inte är controllers kommer att kallas ”1” och ”2”. De som har intervjuats har jobbat som 

controllers och chefer olika länge och har olika erfarenhet av arbetet. Avsnittet börjar med en 

presentation av fallföretaget Saab AB. 

 

4.1 Presentation av fallföretag 

Saab AB är ett högteknologiskt företag som startades 1937, då Sverige var ett neutralt land i 

ett oroligt Europa. Företaget startades på grund av att regeringen och industrin i Sverige 

förberedde sig på det värsta, och som efter att Saab AB startade kunde bidra med ett militärt 

flygvapen för att skydda Sverige (www.saabgroup.com/en/about-saab/saab-history/). 

Företaget påstår sig idag ha världsledande produkter, lösningar och service för både militärt- 

och civilt försvar. I dagsläget har Saab AB en global marknad med de viktigaste marknaderna 

i Europa, Sydafrika, Australien och USA, och företaget har ungefär 13 000 medarbetare. 

Företaget har fem stycken olika affärsområden; Aeronautics, Dynamics, Electronic Defence 

Systems, Security and Defence Solutions och Support and Services 

(www.saabgroup.com/en/about-saab/company-profile/saab-in-brief/.). 

 

4.2 Intervjupersonernas svar 

4.2.1 Utbildning 

Alla som intervjuades var överens om att man för att jobba som controller behöver ha 

åtminstone en högskoleexamen i ekonomi. Gärna civilekonomutbildning, tillade 

intervjuperson D. Detta trots att varken intervjuperson A eller intervjuperson B läste mer än 

gymnasieekonomi medan de andra läste ekonomi på högskolenivå. Men det beror säkert på att 

de har jobbat på företaget under så lång tid, och förut var det inte vanligt att man läste vidare, 

trodde de.  

 

Intervjuperson B berättade att jobbar man väldigt länge så lär man sig ju sitt jobb även om 

man inte har en examen. Men det är ändå så att nu för tiden så behöver man nog en examen 

för att bli anställd, trodde de intervjuade. Intervjuperson A ansåg att den erfarenhet man har 

med sig i bagaget väger i stort sett lika mycket som en högskoleexamen och att intresset är 

avgörande för om man lyckas eller inte när man vill byta tjänst inom företaget. 

 

Intervjuperson C trodde att de controllers som finns på företaget som inte har en 

högskoleexamen kommer att tycka att det är mycket svårare att hänga med när det kommer in 

nya affärsmodeller och system eftersom att de inte har grundutbildningen att stå på. Det 

räcker inte att man kan redovisningens grunder för att bli en bra controller, det behövs mycket 

mer, bland annat ekonomistyrning, berättade intervjuperson E. Gymnasiet kan inte ge dig den 

kompetens du behöver utan du behöver en högskoleutbildning, fortsatte den intervjuade. 

 

http://www.saabgroup.com/en/about-saab/company-profile/saab-in-brief/
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Intervjuperson F ansåg att det ska vara en bred ekonomiutbildning man har eftersom att man 

som controller rör sig på många olika områden. Den ska gärna innehålla lite av varje - både 

redovisning, marknadsföring, ekonomistyrning och finansiering kan vara bra att ha, menade 

den intervjuade. Det är nästan omöjligt att börja arbeta om man bara har studerat till 

gymnasial nivå, menade intervjuperson 1 och intervjuperson 2. Men intervjuperson 1 menade 

att det som väger tyngst är erfarenhet eftersom att ju större erfarenhet man har desto lättare 

har man att hantera controlleruppgifterna. Men något som de yngre ofta har lättare med, är att 

hantera alla olika system som används i ekonomiarbetet. Detta var någonting som båda 

intervjupersonerna antydde. 

 

Intervjuperson B, C och D var överens om att mycket utav det man lärde sig i skolan inte alls 

stämmer överens med det man sen möter när man kommer ut och jobbar i praktiken. ”Det var 

massor man stötte på som inte stämde med teorin. Man undrar ibland vad man har för nytta av 

den där utbildningen”, nämnde intervjuperson C
1
. Intervjuperson D trodde att även om man 

har utbildningen som krävs så är nog chansen stor att man får jobba sig upp till en 

controllerposition då de flesta företag vill ha en person med lite erfarenhet när de anställer en 

controller. Den intervjuade påstod även att det tar cirka 6-12 månader att lära sig sitt jobb och 

arbetssätten på det nya företaget, ”så det skadar ju inte med lite erfarenhet innan”, tyckte 

intervjupersonen
2
. 

 

4.2.2 Egenskaper 

Intervjuperson A ansåg att det är en controllers skyldighet att vara kontrollerande och 

övervaka för att kunna rätta till om någonting blir fel och för att se till att ”galna” beslut inte 

fattas. Den ska också ha en egen tanke om saker och ting och måste vara insatt i både det ena 

och det andra. Den intervjuade ansåg också att man är skyldig att ifrågasätta det de andra 

controllerna säger om man inte tycker att det de säger känns rätt: har en controller en annan 

åsikt så ska den säga det. Som controller träffar man många människor, så det är viktigt att 

vara social, menade intervjuperson A. Också intervjuperson C tyckte att social kompetens är 

en viktig egenskap att ha då det är väldigt många olika kontaktytor. 

 

En controller är där för att stötta chefen i chefsrollen, så det är mycket viktigt att en controller 

är stöttande, tyckte intervjuperson A. Det är också viktigt att man har tid att lyssna, både när 

det gäller stora och små frågor. Att vara kritisk och noggrann och inge trygghet är andra 

egenskaper som intervjuperson A tyckte att en controller ska ha. ”Det är viktigt att de kan lita 

på vad man säger och att det inte bara är massa skitsnack”, ansåg intervjuperson A
3
. 

 

Att en controller ska vara noggrann är någonting som både intervjupersonerna B, C och F höll 

med om. ”Noggrannhet är a och o!” utbrast intervjuperson B
4
. Om man vänder på siffror så 

kan det ju bli väldigt konstigt. Det är också viktigt att en controller kan se helheten och inte 

bara stirrar på en enda sak, tyckte intervjuperson B. Den intervjuade påstod att dessa 

egenskaper alltid har varit viktiga för en controller: att kontrollera allting och att ha ordning 

och reda har alltid behövts så att man lämnar ifrån sig rätt uppgifter.  

 

Intervjupersonerna C, D, E, 1 och 2 tyckte att det är mycket viktigt att man som controller har 

analytisk förmåga och att man har en förmåga att sålla bort det som är mindre viktigt så att 

                                                      
1
 Intervjuperson C, Saab AB, intervju den 22/10-12 

2
 Intervjuperson D, Saab AB, intervju den 12/11-12 

3
 Intervjuperson A, Saab AB, intervju den 18/10-12 

4
 Intervjuperson B, Saab AB, intervju den 18/10-12 
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man kan koncentrera sig på det som faktiskt är viktigt. Detta så att man hinner göra sitt jobb. 

Intervjuperson D påpekade att om man inte är analytisk så blir det bara siffror och man kan 

inte se effekterna bakom det som har hänt. Man måste kunna tänka ett steg längre och förstå 

att det ena hänger ihop med det andra. Intervjuperson E menade att den analytiska förmågan 

är någonting som chefer frågar efter när de anställer då det är viktigt för en controller att 

kunna analysera och gissa sig till förändringar som kommer att ske i framtiden. 

 

Även social kompetens är viktigt och man måste kunna jobba mycket själv och vara 

självgående, tyckte intervjuperson C. Intervjuperson C och intervjuperson F tyckte att det har 

blivit mer och mer viktigt att kunna göra prioriteringar eftersom att fler och fler 

arbetsuppgifter kommer in i rollen. Intervjuperson C tryckte även på att det också har blivit 

viktigare att man är pedagogisk så att man kan lära ut.  

 

En av de viktigaste egenskaperna intervjuperson D ansåg att en controller kan ha är att vara 

flexibel och att kunna anpassa sig efter de behov som finns, både chefens och kundernas. Det 

går inte att låsa fast sig på att man ska göra en speciell sak när det är någonting annat cheferna 

vill ha. Den intervjuade nämnde också att det är positivt om man som controller är 

självständig, vill prestera och att man gillar utmaningar. Man måste vilja lära sig nya saker 

hela tiden. Intervjuperson D berättade att en tidigare chef sade att den intervjuade inte fick sitt 

jobb på grund av att den hade bäst förkunskaper utan att det var för att den intervjuade visade 

att den hade viljan att lära sig nya saker. 

 

Att vara lyhörd är en egenskap som intervjuperson E poängterade är mycket viktig att ha. 

Man ska vara lyhörd både för förändringar som sker i omvärlden och för de man arbetar ihop 

med för att se om man kan ge stöd eller hjälpa dem på något sätt. Detta ansåg den intervjuade 

är viktigt för att alla förändringar som sker påverkar företaget. 

 

Intervjuperson F tyckte att man som controller ska vara strukturerad, bra på att planera och 

serviceinriktad eftersom att man är ett stöd till alla medarbetare. Den intervjuade ansåg att 

man ska se på medarbetare som kunder och att man ska ge dem det de vill ha. Det är också 

viktigt för en controller att vara flexibel på grund av att man har väldigt varierande 

arbetsuppgifter och att fokus emellanåt måste kunna skiftas från budget till andra uppgifter. 

Den intervjuade tyckte att man nu för tiden måste planera mer än vad man gjorde förut 

eftersom att fokus på rapportering och prognoser ökar. Det gör också att man måste vara mer 

stresstålig än innan. 

 

Också intervjuperson 1 ansåg att en controller ska vara strukturerad. Det är också viktigt att 

vara metodisk, lugn och stresstålig som controller. En annan egenskap som är bra att ha är att 

vara social. Att ha pedagogisk förmåga är också viktigt för att kunna förmedla ekonomiskt 

budskap, tryckte både intervjuperson 1 och 2 på. Då det kan vara svårt att förklara vad som 

påverkar ekonomin och de olika siffrorna är det bra om controllerna kan förklara ordentligt, så 

cheferna inte tar några konstiga beslut, menade de intervjuade. 

 

Att vara positiva till förändringar är något som en controller bör vara enligt intervjuperson 1 

då det hela tiden händer nya saker på företaget. Men samtidigt så ska controllern behålla 

lugnet, även vid förändringar, eller vid ökade arbetsuppgifter. Detta eftersom man som chef 

alltid litar på sin controller, att denne ska ha kontroll på läget. En egenskap som att kunna få 

struktur i ostruktur, är något som intervjuperson 1 tryckte på. Intervjuperson A trodde att 

andra människor uppfattar controllers som att de är ett stöd. Som en kritisk styrka som också 

ifrågasätter och rättar till och fångar upp felaktigheter. Den intervjuade trodde att också 
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cheferna uppfattar det så. ”Många chefer kan inte någonting alls om ekonomi och vet inte vad 

debet och kredit är, så de är väldigt tacksamma för att controllers finns där och stöttar och att 

de har nytta av oss”, berättade intervjuperson A
5
.   

 

Intervjuperson B däremot trodde att controllers mest uppfattas som gnetiga men att folk nog 

också tycker att de är noggranna. Intervjuperson C var av uppfattningen att andra människor 

ser controllerna som en slags kontrollant som ser till att allting har blivit rätt. ”Som en slags 

polis, tror jag”
6
. ”Som räknenissar”, svarade intervjuperson D när den fick frågan om hur 

andra människor uppfattar controllers
7
. Som en som har koll på siffrorna. Den intervjuade 

trodde inte att alla andra förstår vad det är controllers gör, men att de kanske inte heller bryr 

sig. De vill ha svar på sina frågor bara, de bryr sig inte om hur man fått fram siffrorna. 

Intervjuperson E trodde att controllers ses som besvärliga och jobbiga. ”Som ”jäkla 

ekonomer” som bara jagar siffror”
8
. Den intervjuade menade dock att detta är någonting som 

man måste göra som controller eftersom att det är mycket hysteri kring pengar och ledningen 

vill veta hur det går. Vissa vet vad vi gör och andra inte, så de ser nog väldigt olika på oss, 

trodde intervjuperson F. Den intervjuade nämnde att när den sagt till folk att den är controller 

tror de att den var en kontrollant. ”Folk som har lite bättre koll tror att controllers sköter hela 

ekonomin, inte att vi bara är ett stöd, som vi faktiskt är”, berättade den intervjuade
9
. Hur 

andra uppfattar en controller trodde intervjuperson 2 är ganska diffust, och den intervjuade 

antydde då också på att controllerna kanske borde vara mer tydliga och kunna marknadsföra 

sig själva mer, så att de får en tydligare bild även utanför den närmaste kretsen på företaget. 

 

4.2.3 Arbetsuppgifter 

Intervjuperson A är avdelningscontroller, vilket innebär att den har hand om en avdelning och 

ser över deras resultat på de affärer de har, ser till att ingenting slackar efter och budgeten 

följs. Om budgeten inte följs är det intervjuperson As uppgift att förklara vad det är 

avdelningen gör fel och komma med bra synpunkter på hur de ska göra för att förbättra sig. 

Intervjuperson A berättade att det är mycket bevakning och övervakning inom affärerna.  

Trots många olika arbetsuppgifter så var alla de intervjuade dock överens om att under hösten 

har fokus legat på att göra budgeten. Det har varit 150 procent budgetjobb, berättade 

intervjuperson B.  

 

Rapporter ska tas fram varje månad och skickas till chefen, berättade intervjuperson A. 

Rapporterna måste ibland ”knådas om” för att chefen ska förstå siffrorna och kommentarer 

läggs fram om varför vissa saker ser ut som de gör. Också de andra intervjuade ansvarar för 

att rapporter tas fram och uppdateras varje månad.  

 

En annan arbetsuppgift som alla de som intervjuade har är att göra prognoser för hur året 

kommer att gå. Dessa prognoser ska lämnas till cheferna så att de kan presentera dem vidare 

uppåt i divisionen. Prognoserna görs tre gånger per år, berättade intervjuperson D. Då tittar vi 

på hur vi tror året kommer att gå och om vi följer budget sedan tidigare år. När den 

intervjuperson E började som controller gjordes en prognos per år, men nu gör man en 

prognos per månad. Den intervjuade menade att det gör att man som controller måste vara ute 

mycket i verksamheten och hålla koll på leveranser och liknande. Det är ett svårt jobb. Det tar 

                                                      
5
 Intervjuperson A, Saab AB, intervju den 18/10-12 

6
 Intervjuperson C, Saab AB, intervju den 22/10-12 

7
 Intervjuperson D, Saab AB, intervju den 12/11-12 

8
 Intervjuperson E, Saab AB, intervju den 27/11-12 

9
 Intervjuperson F, Saab AB, intervju den 27/11-12 
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fem till sex år innan man känner verksamheten tillräckligt bra för att göra bra prognoser, 

berättade intervjuperson E. ”Vi borde jobba mycket mer ihop med marknad!” tyckte 

intervjuperson E
10

. Den intervjuade menade att man måste hålla koll på vad som händer på 

marknad för att kunna göra bra prognoser för företagets framtid. Det är ju det som blir 

orderingången och faktureringen. Man måste samarbeta med dem, annars funkar det inte. 

 

Intervjuperson D har som ansvar att hålla koll på resultatet så att det speglar verkligheten och 

att det inte kommer in felaktigheter. Det ska sedan rapporteras till avdelningscheferna hur det 

går och vilken fakturering och orderingång de har. Detta ansvarar den intervjuade för på två 

stycken avdelningar. Den intervjuade sitter också med i ledningsgruppen och är dessutom 

kontaktperson för hela avdelningen. Hela avdelningen kan komma med vilka frågor som 

helst, till exempel om tidsskrivning eller fakturor. När prognoserna görs hjälper 

intervjuperson D cheferna genom att ta fram underlag och visar vilka projekt som finns med i 

prognosen. Sedan kollar de tillsammans på prognoserna. Ibland är det saker som kommer 

senare än vad de skulle ha gjort vilket gör att prognosen ändras. På en tidigare arbetsplats 

arbetade intervjuperson D mycket med redovisning i sitt controllerarbete, vilket den 

intervjuade inte alls gör längre. Då gjorde den intervjuade till exempel kontoavslut, 

kontoavstämningar och liknande. Den intervjuade berättade också att på företaget där den 

jobbade som controller innan den började på Saab AB satt alla i samma hus. ”Data, marknad, 

tillverkning, ekonomi, produktion – alla satt i samma hus. Här är avdelningen utspridd på 

cirka tjugo orter”, sade intervjuperson D
11

. Intervjuperson F är ansvarig för två avdelningar. 

På den ena avdelningen har den intervjuade hela resultatansvaret och fokus ligger på projekt 

och affärer. På den andra avdelningen har den intervjuade endast hand om linjecontrolling, 

alltså omkostnader och timmar, det vill säga inga affärer alls.  

 

Att en controllers viktigaste arbetsuppgifter består av att ha kontroll på ekonomin, menade 

intervjuperson 1. Att förstå samband med vad som händer mellan bland annat omkostnader 

och timpriser för att förstå helheten. Vara delaktig i verksamheten är också en stor del i en 

controllers arbete enligt intervjuperson 1. Det handlar inte bara om att kontrollera och visa 

siffror, utan även om att vara objektiv, att titta i organisationen och se vad som driver 

kostnader. En controller har en extremt viktig funktion, eftersom ekonomin styr företag. 

Företaget måste klara av målen som satts, och då kan controllern hjälpa företaget att nå dit, 

bland annat genom att effektivisera. Intervjuperson 1 uttalade; ”Så det är extremt nyttigt och 

bra att ha controllers. En som är intresserad av verksamheten. Som har förståelse”
12

. 

 

Även intervjuperson 2 ansåg att en controller ska vara delaktig i verksamheten och även ha 

god förståelse för affärerna företaget har. Detta gör att controllerna lättare kan förstå helheten 

i sitt arbete, till exempel när de gör budgetar eller utför offerthantering. Att ha förståelse för 

ekonomisystemen ansåg intervjuperson 2 vara en självklarhet för alla controllers. 

Intervjuperson 2 ansåg även att en controller ska ha en stöttande funktion i sitt arbete, då det 

kan vara ”en riktig djungel” för cheferna att förstå ekonomin
13

. Att analysera bland annat 

siffror är ytterligare en av controllernas viktigaste arbetsuppgifter, för att på så sätt också vara 

ett stöd för cheferna. Något som intervjuperson 1 antydde var att det är bra att vara delaktig i 

controllernas arbete, så chefen i detta fall vet vad som händer och sker. Intervjuperson 1 ansåg 

också att det är bra när en controller tar egna initiativ och kan dra egna slutsatser, men detta 

fungerar ju endast om man litar på controllern. 

                                                      
10

 Intervjuperson E, Saab AB, intervju den 27/11-12 
11

 Intervjuperson D, Saab AB, intervju den 12/11-12 
12

 Intervjuperson 1, Saab AB, intervju den 18/10-12 
13

 Intervjuperson 2, Saab AB, intervju den 19/10-12 
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Vissa saker de gör är onödiga, tyckte intervjuperson A, som till exempel att de ska sitta och 

gissa veckoprognoser för hur faktureringen kommer att bli nästa vecka. Intervjuperson A 

anser att tiden som läggs på det skulle kunna användas till någonting vettigare då det är 

omöjligt att veta när en faktura kommer att skickas och att det inte har någon betydelse för att 

det inte ger något mervärde. Det blir för mycket detaljer. Rapporter som skickas till höger och 

vänster. Man börjar undra om det är någon som faktiskt läser dem, berättade intervjuperson A.  

 

Att sitta och rätta till fel och att göra ombokningar för att folk gör fel är någonting som 

intervjuperson C tyckte att de är överkvalificerade för. Den intervjuade gillade inte att behöva 

vara en kontrollant på det viset och flytta tider och göra så att det blir rätt priskod och 

faktureringsunderlag. Arbetet med att rätta till fel gör att det blir mindre tid över till sådant 

som egentligen är viktigare och borde göras. Detta menar även intervjuperson F. 

 

”De senaste åren har blivit mycket skitgöra”, tyckte intervjuperson E
14

. Detta eftersom att de 

har ont om resurser, att man får sitta och göra enklare uppgifter som de egentligen borde ha en 

gymnasieekonom som utför. Ett exempel på en sådan uppgift är att man måste kolla så att till 

exempel faktureringen har blivit rätt i systemet. Den intervjuade ansåg att man kan anställa 

”mindre kvalificerade ekonomer att göra de enklare göromålen” så att controllerna kan 

koncentrera sig på det lite mer avancerade
15

.  

 

Vi borde vara med i affärerna innan de kommer in till oss, redan i själva offertskedet, tyckte 

intervjuperson A. Detta för att kunna se till så att ingenting missas när kalkylerna görs och för 

att de redan ska vara insatta när affärerna kommer in. Detta är någonting som intervjuperson F 

höll med om. Den intervjuade ansåg att en controller behöver vara med redan innan affären är 

klar för att få bättre koll på situationen så att de vet hur de ska lägga upp det mot kund och hur 

man ska göra med betalningsplaner. 

 

Intervjuperson A tyckte att arbetet gentemot den närmaste ledningen, alltså avdelningschefen, 

controllerchefen och projektledningen, fungerar bra. Hur ofta de har kontakt varierar, men 

under budgeten pratar de med varandra nästan dagligen, annars kan det vara lite mer sällan. 

Intervjuperson A påpekade dock att det är långt upp till toppen på företaget och att det ibland 

känns av. 

 

Intervjuperson B och intervjuperson C höll båda med om att kontakten fungerar väldigt bra 

med avdelningscheferna och också med sektionscheferna. ”Jag sitter med i ledningsgruppen 

för avdelningen, alltså på ledningsgruppens möten och redovisar ekonomin där. Jag har så bra 

kontakt med avdelningen, den jag jobbar emot så jag kan påverka och tycka att nu ”måste vi 

göra så” eller ”nu kanske vi får sätta lite krut där” eller någonting”, berättade intervjuperson 

B
16

. Jag har inte kontakt med den högsta ledningen speciellt ofta, utan jag har ju framförallt 

med honom som är ekonomichef på divisionen, berättade intervjuperson C. Ledningsmöten 

sker varje måndagsmorgon och där diskuteras både personal- och ekonomifrågor.  

 

Intervjuperson E tyckte att kontakten med ledningen har fungerat lite si och så, men att den 

har förbättrats på senaste tiden, även om det fortfarande är rörigt. Det har varit 

omorganisationer vilket har gjort att kommunikationen blivit lidande. Den intervjuade menade 

att det tas mycket beslut på högre nivå, men att de inte alltid kommer hela vägen ner. Detta 
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kan dock bero på att det är ett så stort företag, antydde den intervjuade. Intervjuperson F höll 

med om att det har varit rörigt så kontakten har varit sådär. Den intervjuade ansåg att de som 

sitter högst upp inte förstår dem eftersom att de inte är i samma verklighet. Fokus ligger på 

olika saker. Dialogen måste bli bättre och de måste försöka förstå varandra. Både 

intervjuperson 1 och 2 har daglig kontakt med sina controllers, då ofta i sammanhang när 

cheferna har behövt hjälp med att till exempel identifiera ett arbete eller liknande. Speciellt i 

budgettider har de intervjuade mycket kontakt med sina controllers, då det är ett stort arbete 

som utförs under kort tid. 

 

Det blir hela tiden fler och fler saker att göra, tyckte intervjuperson A, något som 

intervjuperson C höll med om. Förut var det bara ”grunden” som skulle göras, men sedan 

läggs uppgifter hela tiden på utan att någon tänker på att vissa uppgifter kanske behöver tas 

bort för att allt ska hinnas med, yttrade intervjuperson A. Avdelningarna ska numera ha 

samma rapportmallar, men intervjuperson A ansåg att de olika avdelningarna borde titta på 

det som är viktigt för just den avdelningen inte lägga så stor vikt vid sådant som inte är av 

värde för avdelningen.  

 

Intervjuperson C tyckte att affärsvärlden har blivit mycket komplexare. Förut gjorde de i stort 

sett bara jobb åt Svenska Försvaret, men nu har de utländska kunder också och helt nya 

affärsformer och kontraktsformer, vilket ger helt andra villkor. Det är en stor stress att hinna 

med allting. Man har mer att göra än vad man hinner göra, tyckte intervjuperson C. Man 

måste lära sig att prioritera vad man ska fokusera på och vad som det får vara lite sämre 

kvalitet på. Intervjuperson B höll inte med om att det har blivit mer att göra. Den säger att det 

har varit många omorganiseringar och att den inte längre har samma arbetsuppgifter som när 

den började. Den intervjuade poängterade också att alla controllers jobbar olika och tror att 

mycket har att göra med vilken miljö man kommer ifrån. 

 

Om det hela tiden tillkommer nya arbetsuppgifter, kan controllern uppleva stress, vilket inte 

är bra påstod intervjuperson 1. En controller måste alltid hålla sig lugn, eftersom man som 

chef alltid litar på att controllern har koll på läget, oavsett hur dagsläget är. Intervjuperson 2 

ansåg också att det kan bli stressande för en controller då det blir fler och fler arbetsuppgifter, 

och tyckte att det bästa vore om man kunde avveckla gamla system som inte fungerar bra 

längre, och istället satsa på nya moderniserade system. Stressen som uppstår är som starkast i 

budgettider, påstod intervjuperson 2. Det finns ont om tid för att bli klara när controllern väl 

får alla siffror för att sammanställa budgetar, vilket intervjuperson 2 då ansåg kunde komma 

tidigare under året, för att controllerna ska slippa att få alla siffror de sista dagarna då 

budgeten ska vara klar. När en controller är stressad och har så mycket att göra att denne inte 

hinner utföra sina arbetsuppgifter kan en del uppgifter läggas på chefen, och i vissa fall blir de 

inte utförda över huvud taget, berättade intervjuperson 2. Risken för att fel uppstår är stor vid 

hög stress, och även risken för utbrändhet ökar. Men har man varit med ett tag så vet man 

oftast vart man kan ta genvägar, men det är inte lätt när man är ny, fortsatte intervjuperson 2. 

 

En controller är ett otroligt bra stöd för ledningen i företaget, men de skulle kunna lära sig att 

effektivisera sitt arbete, då de har många uppgifter att sköta, berättade intervjuperson 1. Att 

controllerna har många uppgifter att sköta kan leda till att controllerrollen blir otydlig. Om en 

controller känner att denne har en otydlig roll finns det en risk att controllern inte vet om 

denne gör rätt saker, berättade intervjuperson 1. Då får man titta på grunduppgifterna som 

controllern har, och försöka reda ut om det kanske är grunduppgifterna som bara förändrats i 

viss mån eller om det verkligen är nya uppgifter som har lagts till.  
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4.2.4 Förändring omvärld 

Tekniken är någonting som påverkar arbetet oerhört mycket, enligt alla som blev intervjuade. 

Intervjuperson A tyckte att allting går snabbare och blir mycket enklare, men att det blir också 

mycket mer komplicerat. Förut fick alla ”skriva tid” på de olika jobben. Man hade då 

arkivmappar i ett skåp och i dessa skrev alla hur mycket tid de hade lagt på olika jobb. Nu 

görs allt detta automatiskt i en dator. Det är väldigt enkelt, även om det så klart blir fel i detta 

system också ibland för att folk bokar fel eller för att systemet hänger sig. Detta menade också 

intervjuperson B och C. 

 

En hel del tid läggs på felsökningar, utredningar och upprättning, fortsatte intervjuperson A. 

Den dagen vi inte kommer åt våra dokument och system då sitter vi här och kan inte göra så 

mycket, vi har ju allting där inne. Det går att följa upp vad som helst och intervjuperson A 

trodde att det bland annat kan vara det som gör att arbetsbördan ökar. 

 

Intervjuperson C är mycket nöjd med att inte behöva resa lika mycket i jobbet nu när man 

istället kan använda sig av LYNC-möten på datorer och dela sin skärm med andra så att de 

kan se vad man håller på med. Det gör att man tjänar oerhört mycket tid. På företaget som 

intervjuperson D jobbade på innan den började på Saab AB hade de alltid de senaste 

programmen. På Saab AB gäller fortfarande Excel 2003. Den intervjuade tror dock att detta 

kan bero på säkerheten. Saab AB är mycket noga med säkerheten på företaget, så det är inte 

bara att ta in vad som helst. ”Men jag har hört att Excel 2010 ska installeras på alla datorer i 

november. Fast det är fortfarande 3 versioner till det nyaste”, berättade den intervjuade
17

. 

 

Intervjuperson E tyckte att det både finns positiva och negativa delar med teknologin. Det 

negativa är att man har för stor övertro till systemen och tror att de kan lösa allt, men det är 

mycket problem med systemen och andra verktyg som används. Man får sitta och rätta 

mycket och se till att underlagen man får fram stämmer. Trots detta tyckte den intervjuade att 

det mesta med tekniken var positivt. Det är till exempel mycket bekvämt att ha möten över 

Internet istället för att sitta ett antal timmar i en bil och resa. Den intervjuade kände dock att 

Saab AB behöver vara bättre på att hänga med i förändringar som sker i tekniken, speciellt 

som ett tekniskt företag. Man borde vara bättre på att utnyttja möjligheterna som finns då 

potentialen är enorm.  

 

Om det är system man är beroende av påverkar det mycket, menade intervjuperson F. Både 

ekonomisystem och produktionssystem. Förr gällde fysiska möten men nu är det så kallade 

LYNC-möten man använder sig av, vilket innefattar möjlighet till chatt och videokonferenser 

över Internet. Flera av de intervjuade tyckte att det är smidigt att ha möten över datorn 

eftersom att det kostar både tid och pengar att resa, men det finns många äldre som det tar lite 

tid för att börja använda till exempel LYNC. 

 

Att IT och teknik utvecklas trodde intervjuperson 1 är positivt för controllerna. I dagsläget 

sker budgetering i systemen istället för på papper, vilket gör att controllerna kan arbeta mer 

med ”rätt saker”, såsom analyser. Detta ansåg även intervjuperson 2, att det är stimulerande 

för controllerna med denna utveckling av IT och teknik, och att controllerna i dagsläget kan 

fokusera mer på avancerade analyser. 

 

Intervjuperson A tyckte att det är viktigt som controller att man har en god kännedom om den 

marknad som företaget agerar på. Det är viktigt att veta lite och vara insatt så att man förstår 
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vad cheferna, marknadsmänniskorna och ledningen pratar om. Man behöver inte vara expert 

på området, men man måste ju vara med på banan, ansåg intervjuperson A. Också 

intervjuperson E ansåg att detta är viktigt. Alla förändringar i omvärlden påverkar företaget 

enormt mycket och förändringarna sker fort. De intervjuade påstod att man måste veta vad 

som händer i omvärlden för att kunna göra bra prognoser och vet man inte det kommer andra 

företag att komma och ta jobben ifrån en. Att controllerna ska ha koll på marknaden som 

företaget agerar på påstod också både intervjuperson 1 och 2 var viktigt. Intervjuperson 1 

yttrade även att controllern, genom att känna till marknaden som företaget agerar på, ska 

kunna vara till hjälp när man ska göra affärer, vilket gör att även detta är en viktig del i 

controllerns arbete. Dessutom är det bra om controllern inte bara är instängd i sitt rum, utan 

istället är mer aktiv genom att röra sig ute på företaget, för att få en helhetsbild av arbetet. 

 

Varken intervjuperson B, C, D eller F höll med om att man behöver ha god kännedom om 

marknaden som controller. Man behöver ha koll på de olika affärerna man jobbar med, men 

inte marknaden. Det är sektionscheferna som tar hem affärerna, berättade intervjuperson B. 

Intervjuperson C påstod att det inte behövs någon bra konkurrenskännedom, bara att de 

behöver få reda på vad de kommer överens om i slutändan. Det är i så fall mer av nyfikenhet 

som man har koll på marknaden, tyckte intervjuperson D. Jag är ju inte inblandad i 

offertarbeten, så jag behöver ju inte ha koll på det sättet, men det skulle vara bra att veta hur 

det ser ut, för det är ju det som bygger siffrorna. Som ekonom sitter man mycket med siffror i 

sitt rum så det skulle vara bra att få den kopplingen till verkligheten så att det inte bara blir 

siffror. ”Jag vet inte exakt vad det är för tjänster vi levererar. Jag har inte koll på det. Jag har 

koll på siffrorna”, avslutade den intervjuade
18

. Intervjuperson F tyckte att det kan vara bra att 

känna till vissa saker om omvärlden, men att det egentligen inte är controllerns roll. Det är de 

som läst marknadsföring som jobbar med de bitarna. 

 

4.2.5 Framtiden för controllern 

Intervjuperson A berättade att den tror att controllern i framtiden kan jobba mer i verkligheten 

och inte bara sitta instängd på ett rum och göra rapporter, att den får vara med där det händer 

saker och ting, att den får vara med i vardagen. Jag hoppas också att detaljer inte kommer att 

vara lika viktigt i framtiden utan att det är bättre att se till helheten, berättade intervjuperson 

A. 

 

Intervjuperson B trodde att controllerrollen i framtiden kommer att bli mycket mer viktig än 

vad den är idag. Detta för att de är en stöttning till chefen med ekonomiansvaret. Den 

intervjuade trodde också att controllern i framtiden kommer bli mer och mer tajt med 

ledningen. Controllerrollen har redan nu blivit mer specialiserad, ansåg intervjuperson C, och 

jag tror att det kommer att bli ännu mera uttalat i framtiden. Med IT-kostnader som blir stora 

så kan det nog bli en speciell IT-controller eller kanske en ren kostnadscontroller. 

Intervjuperson C trodde också att behovet av controllers kommer att öka i framtiden. 

 

Det är svårt att säga hur controllerrollen kommer att se ut i framtiden, sade intervjuperson D. 

Den intervjuade både trodde och hoppades att controllerna blir mer involverade i alla olika 

delarna av företaget, till exempel marknad och så. Detta för att de ska få en tydligare bild av 

vad de kan göra. En controller kan bidra på fler ställen än vad de gör idag. Den intervjuade 

hoppas också att antalet controllers kommer att öka och att det blir mer för dem att göra. 
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I framtiden hoppades och trodde intervjuperson E att controllern blir mer delaktig i 

ledningsprocesser och beslutsfattande. Den intervjuade trodde också att det kommer att bli 

ännu viktigare med samarbete och att jobba i team och att det i framtiden kommer att behövas 

fler controllers än vad det gör idag eftersom att det är en förmåga som kommer att behövas i 

framtiden. 

 

Intervjuperson F trodde att controllerna kommer att vara mer delaktig och vara ett stöd i hela 

kedjan, från början till slut. Från att förfrågan kommer in tills att beställningen är klar. Den 

intervjuade trodde också att controllers kommer att bli mer övergripande och inte ha samma 

fokus på detaljer, men den tror inte att det kommer att bli fler controllers i framtiden. 

Antingen samma antal eller färre. Detta för att man kommer att effektivisera och att fler 

medarbetare kommer att vara insatta i ekonomin. 

 

Intervjuperson 1 trodde att antalet controllers kommer att minska i framtiden, och att chefer 

och företagsledare får större krav att vara ”en egen controller”. Det kommer att ställas högre 

krav på chefskapet, att ha ekonomi i sin utbildning, då detta är en otroligt viktig funktion i 

företaget. Dessutom har de flesta nyexaminerade från högskoleutbildningar, och som blir 

chefer, ofta en ekonomisk bakgrund, vilket leder till att de inte behöver samma stöd från en 

controller längre. Intervjuperson 2 trodde däremot inte att antalet controllers kommer minska, 

men tror att chefer och ledning kommer få större krav på sig i framtiden om att ha en större 

kunskap om ekonomi. När cheferna och ledningen ska ha större kunskap om ekonomi, 

kommer stödet som de behöver från controllerna att bli ännu viktigare. Att controllerna 

kommer vara mer delaktiga i verksamheten var även något som intervjuperson 2 antydde. Inte 

att ha direkta kundkontakter, men att ha kunskap om kunderna och uppdragens karaktär, för 

att få en större förståelse för hela flödet. 
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5. Analys 
I denna analys kommer vi att diskutera det som intervjupersonerna svarade under intervjuerna 

och analysera detta utifrån begreppen bönräknare och företagspartner. Analysen är uppbyggd 

på samma sätt som teorin och empirin, dock med en ytterligare rubrik. 

 

5.1 Utbildning 

Enligt Mattsson (1987), Frenckner (1989), Källström (1990), Samuelson (2004) och Lindvall 

(2009) har de flesta controllers en ekonomisk bakgrund, vilket vi anser är helt nödvändigt 

enligt vår studie då alla intervjuade påstod att man måste ha en bakgrund som ekonom för att 

bli controller. Vi anser att det är en fördel att ha en ekonomisk utbildning då man ska arbeta 

som controller, för att man på så sätt är mer förberedd på vad som förväntas i arbetslivet. Är 

man förberedd inför arbetslivet kan man lättare sköta sina arbetsuppgifter. Av de sex 

intervjupersonerna hade fyra en bakgrund som ekonom. Två av de fyra intervjupersonerna 

med utbildning även en mycket bred erfarenhet inom yrket. Bred erfarenhet syftar då på att ha 

koll på de olika delarna i företaget med kunskap inom många olika områden, till exempel att 

de vet hur man ska utföra analyser med både siffror och text. Också de två intervjupersonerna 

utan bakgrund som ekonom har en bred erfarenhet av controllerarbetet. Till skillnad från hur 

det är i verkligheten för dessa intervjupersoner tyckte alla de intervjuade att en controller 

borde ha en högskoleutbildning inom ekonomi. Anledningen till denna skillnad kan vara att 

de inte ser poängen med att utbilda sig när de redan har fått jobbet och har tillräcklig kunskap 

och att de inte orkar ta tag i att utbilda sig eller att de helt enkelt har dåligt med tid. I 

intervjuerna med icke-controllerna kan vi se att båda intervjupersonerna ansåg att alla 

controllers ska ha en ekonomisk examen. Anledningen till att detta skiljer sig från 

verkligheten, som i detta fall var fyra av sex controllers som hade utbildning, kan vara att 

många har en bild av att en controller har en stor kompetens och har väldigt avancerade 

arbetsuppgifter. Det är lite diffust vad en controller arbetar med, vilket gör att andra 

människor kanske uppfattar en controllers arbetsuppgifter som avancerade, för man helt 

enkelt inte förstår vad denne gör. Vi kan dock inte koppla denna diskussion till antingen 

bönräknare eller företagspartner, då båda dessa begrepp kan innefatta att ha ekonomisk 

utbildning. 

 

Har man en ekonomibakgrund kan man lättare få ett arbete som controller på en gång, medan 

man måste arbeta sig uppåt under en längre tid för att kunna bli controller utan utbildning. 

Detta är något som Gustavsson (2002), Samuelson (2004) och Lindvall (2009) påvisar. I vår 

studie har två av sex controllers arbetat sig uppåt i organisationen för att nu sitta på en 

controllerposition. Utifrån detta kan vi tolka att personlighet och personliga kontakter är till 

stor fördel då man inte har en utbildning sen tidigare.  Vi tror också att företag värderar sina 

medarbetare högre än personer som har rätt utbildning som är utanför företaget. Men detta 

beror såklart också på personlighet och om man är en uppskattad medarbetare eller inte. Det 

viktigaste verkar inte vara ekonomisk utbildning utifrån denna aspekt, utan att ha ett eget driv 

och en passande personlighet som kan leda till att man får ett arbete som controller. 

 

Samuelson (2004) menar också på att ha kunskap om IT kan vara bra för en controller, då de 

ofta arbetar med IT med syfte på analysarbete eller utveckling av företagets system. Detta 

ansåg även våra intervjupersoner kunde vara välbehövligt. Då IT och teknik hela tiden 

utvecklas anser även vi att en controller bör ha stor kännedom och kunskap om detta. Att 

också följa med i de nya avancerade systemen som tas fram, och inte bara ha en 

grundkunskap inom IT är också viktigt tror vi, bland annat för att underlätta annars mycket 
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avancerade arbetsuppgifter och även underlätta tidsmässigt, då många arbetsuppgifter annars 

tar lång tid att utföra. 

 

När en controller har arbetat på samma företag i över fem år, stannar då personen ofta kvar på 

samma företag där denne arbetat, påstår Lindvall (2009). Detta kan vi även se i vår studie, då 

alla de controllers som vi intervjuade hade arbetat på samma arbetsplats i mer än tio år 

vardera, förutom en som var nyanställd och en som hade arbetat på företaget i 5 år, och 

intervjupersonerna tryckte även på att ha erfarenhet, vilket även Ahrens och Chapman (2007) 

menar. Men de intervjuade påstod även att de hade stannat på företaget så pass länge för att de 

trivs. Vi tror att företag gör sitt yttersta för att behålla värdefulla medarbetare, och därför är 

det förmodligen många som stannar på samma företag. Även den aspekten att controllern har 

en betydande funktion i företaget och att de tar fram avancerat material, gör dem svårare att 

byta ut. Detta anser vi är en aspekt från företagspartnern, då denna har en betydande roll i 

företaget och är en värdefull medarbetare. En bönräknare är lättare att byta ut och passar 

därför inte in som benämning av detta. En controller stannar förmodligen på samma företag 

mycket på grund av bekvämlighet. Om en controller ska byta företag tar det ungefär sex till 

tolv månader, om inte längre, att lära sig arbetssätten på ett nytt företag, vilket en av våra 

intervjupersoner berättade.  

 

De svar som erhölls från intervjuerna inom området utbildning tyder på en 

företagspartnersroll, då vi främst kopplade värdefulla medarbetare till företagspartner. 

 

5.2 Egenskaper 

Studier som har utförts visar att controllers är inåtvända vilket Lindvall (2009) påstår, men 

han menar också att om en controller är inåtvänd försvårar detta deras arbete. I vår studie kan 

vi se att röra sig ute i företaget bland de andra medarbetarna är mycket viktigt i arbetet för de 

controllerna vi intervjuade, då det på så sätt kan underlätta arbetet. Vi fick inte någon som 

helst uppfattning av att controllerna vi intervjuade var inåtvända, vilket vi tror är positivt. Vi 

tror att ju mer kommunikation desto bättre fungerar arbetet mellan olika parter. Sen vill vi 

också påpeka att det alltid finns personlighetsskillander hos människor, vilket gör att det 

säkert finns inåtvända controllers, men vi tror inte detta främjar deras arbete. Att controllers 

på Saab AB är utåtriktade menar vi inte passar in på bönräknare eller företagspartner då ingen 

av dessa roller handlar om att röra sig ute i verksamheten och ha sociala interaktioner med 

medarbetarna. 

 

Att ha integritet och att våga säga sanningen även om det är tråkiga nyheter anser Mattsson 

(1987), Frenckner (1989) och Källström (1990) är viktigt för en controller. Icke-controllerna 

vi intervjuade påpekade att det är ytterst viktigt för chefer och ledning att de kan lita på sina 

controllers. Vi anser att det är självklart att en controller aldrig någonsin ska förvränga 

sanningen eller undanhålla viss information för att den är negativ. Detts tyder på att 

controllerna är företagspartners då de har kontakt med ledningen. Det kan skada företaget 

allvarligt om cheferna inte får den information från controllerna som de behöver för att kunna 

ta olika beslut och styra företaget på ett optimalt sätt, då de utan underlag för besluten 

förmodligen inte kommer att kunna fatta välgrundade beslut.  

 

Lojalitet till företaget var även något som Lindvall (2009) tryckte på. Detta anser vi oss kunna 

utläsa även hos våra intervjupersoner bland annat då de ansåg att man som controller ska 

ifrågasätta det som andra controllers säger om de inte håller med om det den andra parten har 

sagt. Detta anser vi tyder på lojalitet mot företaget då de istället för att bara hålla med om det 
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som sägs går emot andra och riskerar konflikt för att de tror att det är det som är det bästa för 

företaget. Detta anser vi passa in under företagspartner då denna bryr som om företaget i sig. 

Det fanns dock en controller som inte visade lika stor lojalitet mot företaget då den pratade 

om att den vill stanna på Saab AB ett litet tag till, men sedan söka jobb på ett annat företag då 

intresset för verksamheten inte finns. Detta tyder mer på en bönräknarroll. 

 

Frenckner (1989) säger att man ska ha god förmåga att arbeta i grupp och detta var någonting 

som både controllerna och icke-controllerna i vår studie höll med om. En bönräknare enligt 

vår definition arbetar inte i grupp och träffar inte heller mycket människor, vilket gör att dessa 

egenskaper inte passar in på en bönräknare. Det passar inte heller in på företagspartner då 

dessa inte arbetar i grupp med andra medarbetare, utan är ett stöd för ledningen.  

 

Några egenskaper som en bönräknare eller en företagspartner kan besitta är att vara noggrann 

och ha god pedagogisk förmåga. Tre av controllerna och båda icke-controllerna vi intervjuade 

menade på att detta är viktigt för en controller. Att ha god pedagogisk förmåga är dock något 

som passar bättre in på företagspartnern då denna ska kommunicera med ledningen. Även 

enligt Granlund och Lukka (1998), Baldvinsdottir et. al. (2009) och Lindvall (2009) bör en 

controller vara en god pedagog. Den goda pedagogiska förmågan tror vi är väldigt viktig att 

ha när man ska förmedla de olika ekonomiska budskapen. Det kan till exempel vara svårt att 

få mindre insatta personer att förstå vad det är som påverkar ekonomin och alla siffror och då 

är det oerhört viktigt att controllerna kan förklara på ett sätt som gör att andra medarbetare 

förstår. Detta i sin tur leder till att välgrundade beslut kan tas. Pedagogisk förmåga anser vi 

också kunna vara bra att ha om man hamnar i en situation där man behöver hjälpa till med att 

lära upp en ny controller. Saknas den pedagogiska förmågan vid ett sådant tillfälle kommer 

den nya controllern inte lära sig hur och vad det är den ska göra för att lyckas uppfylla de krav 

som företaget ställer. Det kan också vara bra att vara pedagogisk när man, som en av de 

intervjuade, måste berätta för avdelningarna hur de ska göra för att förbättra sina prestationer 

för att kunna möta budget. Att kunna vara en god pedagog gentemot medarbetare passar dock 

inte in på någon av definitionerna bönräknare eller företagspartner. 

 

Lindvall (2009) menar på att ha förmåga att vara flexibel och vara stresstålig är viktiga 

egenskaper en controller ska ha. Flexibilitet ansåg både controllerna och icke-controllerna 

vara en viktig egenskap. Detta då man som controller måste kunna anpassa sig till många 

olika behov – både ifrån chefer och ifrån kunder. Det var också två av dem som intervjuades 

som tyckte att controllers måste vara stresståliga, då de har mycket varierande arbetsuppgifter 

och förändringar sker ständigt. Av den anledningen anser vi att detta inte stämmer med vare 

sig bönräknare eller företagspartner, då en bönräknare inte behöver vara speciellt flexibel då 

den inte har så varierande uppgifter och inte heller behöver inge förtroende eller vara särskilt 

trevlig eftersom att denna inte arbetar med andra människor. En företagspartner behöver 

anpassa sig efter ledningen på företaget, men inte efter företagets kunder. Vi tror dock att 

dessa egenskaper kan komma till nytta då det hela tiden händer nya saker både i företaget och 

i omvärlden. Dessa förändringar måste man vara flexibel för att kunna anpassa sig efter, och 

det är självklart att konstanta förändringar kan leda till en viss stress då man måste anpassa sig 

själv och sitt arbetssätt efter nya omständigheter.  

 

Att det är viktigt för en controller att man har analytisk förmåga, att man kan se helheten och 

inte bara stirrar på en sak och att man kan prioritera tryckte flera av intervjupersonerna på. Då 

även chefer efterfrågar denna egenskap vid jobbintervjuer enligt en av de intervjuade anser vi 

att analytisk förmåga är en mycket viktig egenskap. Detta anser även Frenckner (1989) och 

Stone, Hunton och Wier (2000). Att ha analytisk förmåga och att se helheten anser vi tyder 
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mer på en företagspartner. Som bönräknare finner man ett större intresse för endast siffrorna 

och som företagspartner kan man analysera mer, till exempel hur ekonomisystemet påverkar 

eller hur en viss styrning påverkar medarbetarna. Analytisk förmåga menar vi är en självklart 

viktig förmåga då man som controller arbetar mycket med siffror och ska försöka se vilka 

effekter siffrorna har på varandra och bakomliggande faktorer till varför resultatet och annat 

har blivit på ett visst sätt och hur allting hänger ihop. Kan man som controller inte göra det 

sitter man bara och stirrar på massa siffror som man inte har en aning om vad de betyder och 

hur de hänger ihop med varandra. Om en controller inte kan se sambandet mellan de olika 

siffrorna kommer företaget inte ha någon större användning för controllern då detta är en så 

pass stor del av dess arbete. Det är viktigt att man som controller kan prioritera då man har ett 

stort antal arbetsuppgifter och en väldigt begränsad tid att utföra dessa på. Speciellt om det är 

som vissa av controllerna antyder – att det hela tiden tillkommer fler och fler uppgifter till de 

uppgifter de redan har. Prioriteringsförmåga anser vi därför är viktigt här för att kunna 

bestämma vilka arbetsuppgifter det är som är mest relevanta och viktiga och vilka som inte 

behöver prioriteras lika högt. 

 

Stone, Hunton och Wier (2000) anser också att controllers ska vara problemlösare. Detta är 

viktigt för att kunna hjälpa medarbetarna att lösa olika problem som uppstår i verksamheten, 

vilket vi kunde se hos våra intervjupersoner. Då detta handlar om att lösa ett problem och sen 

kommunicera till medarbetarna hur de ska göra för att problemet inte ska uppstå igen passar 

detta inte in på vare sig bönräknare eller företagspartner. 

 

Ytterligare en egenskap av tyngd som en av de intervjuade tryckte på, som inte passade in på 

bönräknare eller företagspartner, är att vara lyhörd. Att vara strukturerad och serviceinriktad 

är också en viktig egenskap för att kunna vara ett stöd till medarbetarna, ansåg en av de 

intervjuade. Dessa egenskaper passar inte heller in på bönräknare. Detta eftersom att en 

bönräknare inte har kontakt med kunder och inte heller behöver vara speciellt strukturerad då 

den bara har ett fåtal arbetsuppgifter. Detta gör att dessa egenskaper inte ingår i rollen som 

företagspartner då dessa inte är ute i verksamheten och har kontakt med medarbetarna och 

inte heller behöver ”serva” dem eller anpassa sig efter deras behov. 

Intervjupersonerna menade att det är viktigt att en controller ska vara självständig och 

självgående. Detta menade även Frenckner (1989). Att controllers är självständiga och 

självgående ser vi som betydelsefulla egenskaper eftersom att även om man arbetar mycket 

med andra människor så ingår det också mycket ”ensamarbete” i jobbet, till exempel med att 

sitta ensam på sitt kontor och med olika siffror. Detta menar vi är en typ av bönräknare då 

man behöver vara självgående eftersom denna person inte har den kontakt med ledningen som 

företagspartnern har, och därför behöver vara med självständig och självgående. Det är då 

viktigt att man kan komma fram till lösningar och fatta beslut själv.  

 

Controllers måste ha egna tankar och vara insatta i flera olika delar i företaget, menade flera 

av de intervjuade. Detta är någonting som också Frenckner (1989) anser. Detta anser vi kan 

vara bra när controllern kan få frågor från olika håll och redan är insatt i många olika delar på 

företaget. Då underlättar detta arbetet som uppkommer genom olika frågor. Detta passar inte 

in på någon av rollerna bönräknare och företagspartner då ingen av dessa innefattar att vara 

insatt i flera olika delar av företaget. 

 

En av controllerna vi intervjuade ansåg att det är en controllers uppgift att vara kontrollerande 

och att övervaka. Detta tror vi är positiva egenskaper då controllern har ett stort ansvar för att 

kontrollera alla siffror och att den information den ger stämmer överens med verkligheten. 

Rapporter ska skickas vidare upp i företaget och om informationen i rapporterna är felaktig 
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kan det leda till att ledningen fattar fel beslut. Då detta handlar om att kontrollera och 

övervaka information anser vi att detta är en typ av bönräknare. Men det handlar även om att 

skicka rätt information till ledningen som controllern arbetar med, vilket då gör att detta även 

handlar om en företagspartnersroll.  

 

Jablonsky och Barsky (2000) menade att det finns olika typer av controllers, den så kallade 

”företagspolisen” och ”företagsadvokaten”. Vi tror att detta kan variera från företag till 

företag, då vi inte kunde se någon direkt uppdelning på dessa olika typer, utan vi anser att de 

controllers vi intervjuade var en blandning av dessa två typer, då de både kontrollerar och 

övervakar budget, vilket då var bönräknare som vi tidigare nämnt, och de hjälper även 

ledningen att möta finansiella mål och ser över budgetprocessen, vilket är mer av en 

företagspartner. Enligt Verstegen et. al. (2007) delas controllers upp i två typer av 

personligheter, det är informationsadaptrar och watchmen. I vår studie anser vi våra 

intervjupersoner passar bäst in under personligheten informationsadaptrar, då de verkar ha 

störst fokus i sitt arbete på att förvärva, analysera, och hantera information allt efter 

organisationens behov, då de ofta tryckte på analys och informationshantering i sitt arbete, 

vilket vi även kallar för företagspartner. 

 

När intervjupersonerna fick frågan om hur de tror att andra människor uppfattar controllers 

svarade controllerna att de nog uppfattas som ett stöd, men de trodde också att controllers 

uppfattas som noggranna och besvärliga, men även som polisiära kontrollanter och som 

”räknenissar”. Utifrån detta kan vi tolka att controllerna uppfattas som en typ av bönräknare, 

då kontrollant och räknenissar stämmer överens med denna definition. 

 

Utifrån detta resonemang kan vi konstatera att inom området egenskaper är en övervägande 

del av controllerna från vår studie på Saab AB företagspartners, men att det även finns vissa 

tendenser till bönräknare. 

 

5.3 Arbetsuppgifter 

Enligt Lindvall (2009) ska en controller ha mycket kontakt med företagsledningen. Vi kan se 

detta i vår studie då flera av de intervjuade påstår att kontakten med den närmaste ledningen 

fungerar bra, men att det fungerar sämre med kontakten till den högsta ledningen. Vi anser att 

den nära kontakten med cheferna innebär att controllerna har mycket att säga till om och kan 

påverka vad som görs och var fokus läggs. Detta anser vi är någonting positivt då controllerna 

har god insyn i verksamheten och mycket idéer om vad som kan göras för att förbättra olika 

aspekter av arbetet. Eftersom att det också är controllerna som ansvarar för den ekonomiska 

styrningen anser vi att de behöver sitta nära ledningen för att lätt kunna kommunicera till den 

vad det är som händer i företaget och vad som behöver förändras för att lönsamheten ska öka. 

Detta tyder på en företagspartnersroll. 

 

Under en intervju med en icke-controller kom det upp att controllers kan få väldigt mycket att 

göra när nya processer börjar användas då de äldre processerna fortfarande finns kvar i 

företaget. Detta menar vi inte tyder på en bönräknarroll eller en företagspartnerroll då de inte 

har så stor variation på sina arbetsuppgifter. Colton (2001) menar att det vore bra om man 

snabbt kunde avveckla de system som inte fungerar och istället satsa på moderna system. Vi 

anser att när man använder sig av flera olika system samtidigt leder det till mer att göra och 

det blir troligtvis också en stressfaktor för alla som arbetar där. Självklart behövs det 

övergångsperioder mellan olika system då alla måste hinna lära sig det nya arbetssättet innan 
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man tar bort det gamla helt, men för att hålla stressnivån på en någorlunda låg nivå skulle det 

vara bra om man försökte hålla övergångsperioden till en så kort tid som möjligt.  

 

En av de intervjuade berättade att denna har ansvar för att följa upp budgeten och se till att 

inget slackar efter med den, i detta fall har den intervjuade alltså en bönräknarroll då budgeten 

kan klassas som någonting som görs av en bönräknare. Denna uppfattning har även Frenckner 

(1989) och Greve (2009). Vi menar att budgeten är viktigt inom alla företag då det är den som 

bestämmer vad som kan göras och inte. Om man som controller har ett ansvar för budgeten är 

det viktigt att man hela tiden kontrollerar att den följs för att undvika onödiga misstag anser 

vi. 

 

Russell, Siegel och Kulesza (1999) påstår att en av de uppgifterna av störst tyngd är att en 

controller gör ekonomiska analyser, vilket även Samuelson (2004), Lindvall (2009) och Loo 

et. al, (2011) menar. Detta är någonting som också intervjupersonerna påpekade, vilket i detta 

fall gör dem till företagspartners. Alla intervjupersonerna ansvarade för att göra analyser av 

olika slag. Vi anser att analyser är viktiga då de hjälper till att se vad det är som ligger bakom 

de olika siffrorna och resultaten. Om man inte fått det resultat man vill ha kan man på detta 

sätt se vad det är man måste förändra för att uppnå det önskade resultatet. Controllern kan då 

se vad det är som blivit fel och kommunicera detta till ledningen och få fram en lösning på 

problemet. 

 

En annan uppgift som alla intervjupersoner har ansvar för är att göra prognoser för hur resten 

av året kommer att gå, vilket vi anser är något som en företagspartner gör, då detta är en slags 

analys av framtiden. Detta stämmer med Lambert och Pezets (2011) åsikter om att controllers 

ska göra prognoser. Enligt oss är prognoser viktiga eftersom att man på detta sätt kan få en idé 

om vad som kommer att hända i företaget den närmaste framtiden. Att prognoserna speglar 

verkligheten är viktigt då man annars inte kan utgå ifrån prognoserna vilket gör att de inte 

skulle ha något syfte.  

 

Intervjupersonerna har som arbetsuppgift att ta fram beslutsunderlag när olika beslut ska 

fattas, vilket också Kaye (1988) menar är en viktig uppgift. Detta ser vi som en 

företagspartnerroll då det är en uppgift som ligger nära ledningen. Vi anser att det är en viktig 

uppgift att ta fram beslutsunderlag då man när man tar ett beslut måste veta vilka 

omständigheter det finns som kan påverka vilket beslut som borde fattas. Om man inte har ett 

beslutsunderlag kommer det fattas många felaktiga beslut som till exempel kan leda till att 

företagets lönsamhet minskar. Kaye (1988) påpekar också att det tillhör en controllers 

arbetsbeskrivning att ta fram rapporter och skicka dem uppåt i företaget. Detta menar också 

alla intervjupersoner att de ansvarar för. Detta tror vi är en viktig uppgift, att rapporter ska 

skickas uppåt, då de högre uppsatta cheferna på så sätt får information om vad som händer 

med företaget. De måste ha den informationen för att kunna få företaget att fungera som det 

ska och för att det ska vara effektivt. 

 

Både controllerna och icke-controllerna menade att controllerna ibland får hjälpa cheferna att 

förstå sig på ekonomin, vilket antyder att de är företagspartners eftersom att också detta ligger 

mycket nära ledningen. Enligt Pierce (2001) vill gärna cheferna att controllers ska bli mer 

företagsorienterade så att det blir lättare att förstå deras rapporter eller liknande. Mattsson 

(1987) påpekar att det hör till controllerns jobb att medverka till att ledningen får mer kunskap 

inom området ekonomistyrning. Vi kan förstå att controllerna ibland får hjälpa högre uppsatta 

att förstå vissa delar inom ekonomin, då det finns många ekonomiska system som är svåra att 

förstå sig på utan en viss utbildning.  
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Pierce (2001) antyder att många controllers kan bli gruppledare och det visar sig i vår studie 

då en controller berättade att den är kontaktperson för sin avdelning och att vem som helst 

från avdelningen kan komma dit med frågor rörande i stort sett allt. Detta är inte en 

bönräknarroll eftersom att bönräknaren inte är en gruppledare och inte heller någon som 

svarar på frågor och hjälper. Det är inte heller en företagspartnerroll då de inte heller har 

mycket kontakt med medarbetarna. Att controllers är gruppledare och kontaktpersoner menar 

vi är mycket positivt då det leder till en bättre kontakt mellan controllerna och avdelningen. 

Detta i sin tur leder till att controllern får en bättre helhetsbild av företaget och att controllers 

och avdelning förstår varandra och varandras behov bättre.  

 

En utav de intervjuade berättade att på dennes tidigare jobb satt hela avdelningen i samma hus 

men att på Saab AB är de utspridda på 20 olika orter i Sverige, vilket gör det svårare att 

kommunicera och ha en bra kontakt med avdelningen. Detta passar inte i rollen som 

bönräknare eller företagspartner då bönräknaren inte kräver så mycket kontakt med andra 

personer och företagspartnern arbetar mycket mot ledningen, men inte så mycket med de 

andra personerna på avdelningen. Också Lindvall (2009) menar att fysiska närheten kan 

förenkla arbetet som controllern genomför. Vi tror att det underlättar mycket när hela 

avdelningen sitter i samma hus när man har frågor om någonting och direkt kan gå och 

knacka på dörren till den person som ansvarar för just det området. Att Saab AB är utspritt i 

hela Sverige gör att det är mycket mer komplicerat att få tag på den man behöver prata med. 

Personen kanske inte svarar i telefon eller på mejl och då får man lösa problemet själv. 

 

Cable, Healy och Mathew (2009) påstår också att controllerna har blivit mer involverade i den 

dagliga verksamheten mot tidigare. Detta är något som speciellt icke-controllerna tyckte var 

oerhört viktigt. Controllerna däremot verkade inte tycka att de var speciellt involverade då de 

hoppades att de blir mer involverade i framtiden och också vill röra sig mer ute på företaget 

för att få en bättre helhetsbild. Då varken en bönräknare eller en företagspartner strävar efter 

att röra sig ute i verksamheten och skapa relationer med medarbetare passar denna aspekt inte 

in på någon av de rollerna. Vi tror att om en controller är involverad i verksamheten 

underlättar det att de får en bättre förståelse och en helhetsbild av sitt arbete och lättare kan 

genomföra detta.  

 

Mattsson (1987) och Källström (1990) menar att en controller bara ska arbeta med det 

ekonomiska styrsystemet. På Saab AB sitter vissa av de intervjuade med i förvaltningsrådet 

som representanter för divisionen när det gäller de ekonomiska systemen och har då en slags 

företagspartnersroll. Också icke-controllerna anser att det är viktigt att controllerna förstår 

ekonomisystemet. Vi anser att det är självklart att controllers ska förstå ekonomisystemet 

eftersom att controllerns arbete handlar om just ekonomi. Om de inte förstår systemet 

kommer de inte att kunna utföra sitt arbete på ett korrekt och tillfredsställande sätt. Detta kan 

dock vara både bönräknare och företagspartner då en controller alltid arbetar i de ekonomiska 

styrsystemen oavsett om de kontrollerar siffror eller utför analyser. 

 

Det var flera av controllerna som under intervjuerna påpekade att gamla uppgifter inte 

försvinner i samma takt som nya tillkommer, vilket inte tillhör vare sig bönräknarrollen eller 

företagspartnerrollen då dessa har en ganska liten variation på sina arbetsuppgifter och inte får 

så många nya. Lindvall (2009) antyder att controllers hela tiden får mer att göra då nya 

uppgifter hela tiden läggs till på de uppgifter som redan finns. Vi tror att om controllerna 

känner sig stressade för att det tillkommer uppgifter hela tiden kan detta leda till utbrändhet, 

vilket missgynnar företaget. 
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De intervjuade var överens om att hösten varit jobbig då det hade varit budgettider. Just att 

arbeta med budget är någonting som en bönräknare gör. Att det är stressigt under hösten när 

budget ska läggas är ingenting konstigt, anser vi. Det är många siffror som ska hållas reda på 

och flyttas om och det finns lite tid att göra det på.  

 

Weber (2011) hävdar att chefer ofta lyfter över uppgifter på sina controllers när de inte hinner 

utföra dem själva och att controllers är ansvariga för att all information de ger till 

företagsledningen kommer att användas på rätt sätt. I vår undersökning kan man se att det 

ibland är controllerna som lämnar över uppgifter på cheferna om de har tidsbrist. Detta passar 

in på rollen som företagspartner därför att det handlar om kontakt mellan ledning och 

controller. Att cheferna ibland får ta på sig vissa av controllernas uppgifter för att controllerna 

inte hinner med är ett tecken på att det behövs fler controllers. 

 

Att man ska vara med redan innan förfrågan om ett arbete kommer in till företaget är 

någonting som två av de intervjuade tryckte på, för att få en helhetsbild. Vi anser att detta 

skulle vara fördelaktigt då controllerna på en gång skulle få en uppfattning om vad för arbete 

och kostnader som krävs och skulle kunna göra eller hjälpa de som tar in affärerna att göra en 

kalkyl som stämmer bra överens med slutresultatet. Flera av de intervjuade anser också att 

man ska arbeta mer ihop med marknad för att lättare kunna göra prognoser för framtiden och 

även för att få en bättre helhetsbild. Vi menar att detta kan behövas då det kan vara bra att 

veta vad som sker i omvärlden eftersom att allting som händer där påverkar företaget och 

därmed också prognoserna man gör gällande företagets framtid. Detta passar inte in på vare 

sig bönräknare eller företagspartner då ingen av dessa har kontakt med andra delar i företaget, 

då bortsett från företagsledningen. 

 

Baldvinsdottir et al (2009) anser att controllern är en bönräknare och Lindvall (2009) att de är 

en företagspartner. Weber (2011) däremot säger att controllern är både och. Under området 

arbetsuppgifter fick vi uppfattningen att övervägande del av controllerna i vår undersökning 

är företagspartners då många av de arbetsuppgifter de har ligger nära ledningen och handlar 

om att stödja den i arbete och beslut, även om det också fanns vissa arbetsuppgifter som är 

typiska för en bönräknare. Vi kan dock se att många av arbetsuppgifterna inte stämmer in på 

någon av dessa två roller. 

 

5.4 Förändring omvärld 

Alla intervjuade påstod att förändringar av tekniken påverkar controllerna otroligt mycket. 

Även att det nu går snabbare och har blivit enklare att utföra sitt arbete trycker flera av 

intervjupersonerna på. I och med detta är det också viktigt att controllern har koll på tekniken 

och är uppdaterad, som både Weber (2011) och Pierce (2001) menade. För att controllers ska 

kunna utföra sitt arbete på det mest effektiva sätt krävs det anser vi att företaget är uppdaterat 

med den senaste tekniken, som kan underlätta många arbetsuppgifter. Men enligt en av de 

intervjuade har inte Saab AB den senaste tekniken, utan kan till och med ha programvaror 

som är uppåt 10 år för gamla mot den senaste uppdateringen. Detta anser vi är en brist för 

företaget då det finns stora möjligheter att förbättra och underlätta olika arbetssätt om de 

skulle använda sig av de senaste versionerna av olika programvaror. Då hade man kunnat 

underlätta arbetet och istället ge controllerna mer tid för andra arbetsuppgifter som det i 

nuläget inte finns tid med, då de äldre systemen ofta kräver mer tid än nya system som har 

olika snabbfunktioner. En av de intervjuade förklarade dock att det kan vara av säkerhetsskäl. 

Vi anser dock att detta borde vara en ännu högre prioritering då företaget kräver stora 
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säkerhetsinsatser i sina program, och eftersom tekniken förbättras och säkerheten i 

programmen också utvecklas, borde det vara säkrare att ha ett av de nya programmen som kan 

ha större säkerhet. Dessutom är controllern så oerhört beroende av de olika systemen. Slutar 

systemen fungera kan de inte göra något i sitt arbete, vilket borde vara ännu ett incitament att 

ha de senaste programvarorna för att de äldre programvarorna inte ska sluta fungera, utan 

istället fungera ännu bättre.  

 

När tekniken har utvecklats och det går fortare att arbeta i systemen kan det enligt en av de 

intervjuade leda till att arbetet underlättas, och det blir mer tid för att utföra till exempel 

avancerade analyser påstår Lindvall (2009). Till exempel berättade flera av de intervjuade att 

det är väldigt bekvämt att kunna ha möten över Internet istället för att resa. Men de 

intervjuade i vår studie menar att när systemen utvecklas går arbetet snabbare och det blir fler 

arbetsuppgifter. Detta anser vi som en självklarhet, då arbetsuppgifterna tar kortare tid, finns 

det mer utrymme för fler arbetsuppgifter. Men i vissa fall kanske det blir för många 

arbetsuppgifter, som en controller inte klarar av även med de senaste systemen.  Även det att 

rollen kan bli otydlig då det tillkommer nya arbetsuppgifter är något som intervjuperson 1 

menade. När det blir fler arbetsuppgifter finns det risk för stress, vilket istället kanske kan 

lösas genom att höja antalet controllers. Då skulle det underlätta för de controllers som har för 

många olika uppgifter, och fler skulle få arbete. Att vara uppdaterad när det gäller teknik är 

någonting som vi anser är en bönräknarroll då det till stor del handlar om att analysera 

siffrorna i systemen och inte är socialt och inte innefattar några personliga möten. När det 

gäller att hålla sig uppdaterad med tekniken då det gäller att till exempel ha möten på Internet 

istället för att ses på plats tyder det varken på bönräknare eller på företagspartner då det 

handlar om sociala möten, vilket bönräknare och företagspartner inte strävar efter. 

 

Två av de intervjuade som är controllers ansåg det vara viktigt att ha stor kännedom om 

marknaden. Båda intervjupersonerna som inte är controllers menar även på att det är viktigt 

att controllerna har kännedom om marknaden företaget agerar på, inte minst då controllerna 

på så sätt kan vara ett stöd för andra på företaget angående frågor som gäller marknaden och 

liknande. Att även röra sig ute i företaget för att få en bättre helhetsbild var något som en av 

de intervjuade uttryckte var viktigt. Till skillnad från ovannämnda höll ingen av de andra 

intervjupersonerna som är controllers med om detta, utan ansåg att det räcker med att ha lite 

koll på affärerna som man arbetar med. Men den intervjuade menar också på att det vore bra 

om de har mer koll på marknaden och affärerna, så det inte bara blir siffror man arbetar med, 

utan att man förstår vad som ligger bakom siffrorna. Enligt Weber (2011) och Källström 

(1990) bör en controller ha stor kännedom om marknaden företaget agerar på. Även att ha god 

företagskännedom är viktigt enligt Burns och Baldvinsdottir (2005). Varför det endast var två 

av intervjupersonerna som är controller som menade att detta är viktigt känner vi stor 

förvirring kring. Vi anser att för att kunna utföra sitt arbete på optimalt bör man ha kännedom 

om marknad, företag och kunder. Enligt vår studie kan vi dock se att de controllers som vi 

intervjuade, alla har stora områden att sköta på Saab AB, och även utan kännedom om 

marknad, företaget och kunder klarar av sitt arbete på ett godtagbart sätt. Är detta bara en 

global trend att vara kundorienterad, som Granlund och Lukka (1998) påstod, eller har Saab 

AB controllers undgått denna del i sitt arbete? Vi funderar på varför denna fråga skiljer sig 

hos de olika intervjupersonerna. Kanske kan denna skillnad bero på ett allmänt intresse för 

företaget i sig. Om medarbetaren i fråga är intresserad av företaget i sig, och dess tjänster, 

finner medarbetaren intresse att veta mer om företagets omvärld, medan om medarbetaren 

finner företaget ointressant, så finns inte intresset att veta något om företagets omvärld. Om 

det inte beror på ointresse för företaget, att man helt enkelt inte finner någon som helst 

motivation att ta reda på informationen. Det kan även bero på att controllerna helt enkelt har 
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så mycket annat att göra, att det inte finns tid att utföra något annat än de arbetsuppgifter som 

måste utföras. Att ha kännedom om marknad, företaget och kunderna är varken bönräknare 

eller företagspartner då dessa begrepp inte innefattar dessa punkter. 

 

Inom detta område kan vi se att controllerna på Saab AB till viss del är bönräknare, men det 

finns också mycket som tyder på att de varken är bönräknare eller företagspartners. 

 

5.5 Framtiden för controllern 

Tre av dem som intervjuades som är controllers tror att controllerna i framtiden kommer att 

jobba mer i verkligheten och se mer till helheten tycker de intervjuade vore bra. Detta innebär 

då att controllers i framtiden inte vill vara bönräknare som sitter på sitt rum med rapporter 

eller företagspartners som endast ser till företagsledningen. En av de intervjuade som inte är 

controller, påstod också att det är viktigt att controllerna i framtiden är mer ute i 

verksamheten, så de får en större förståelse för hela flödet. Att vara med ute på plats i 

verksamheten för att få en bättre förståelse för företaget påstår även Russell, Siegel och 

Kulesza (1999) och Lindvall (2009). Vi tycker det är underligt att flera författare från olika 

tider trycker på att controllern i sitt arbete bör vara mer ute i verksamheten, men att det inte 

sker någon förändring. Då controllerna även själva anser att de borde röra sig mer ute i 

verksamheten borde något hända. Även om detta har förbättrats, och att en del av controllerna 

inte sitter på rena ekonomiavdelningar, så behövs ytterligare förändring för att verkligen 

komma ut i verksamheten, vilket vi inte såg i vår studie. 

 

En av de intervjuade som inte är controller, tror att antalet controllers kommer att minska i 

framtiden och att chefer får ansvar för controllernas uppgifter istället, vilket även Pierce 

(2001) menar. Även en av intervjupersonerna som är controller tror att antalet controllers i 

framtiden kommer att vara oförändrat eller bli färre, då andra kommer att utföra uppgifterna 

istället, till exempel chefer med intresse för ekonomi. Detta tror vi kan vara möjligt i 

framtiden, så länge det finns utrymme för dessa arbetsuppgifter hos cheferna. Men då ofta 

cheferna redan har mycket andra arbetsuppgifter anser vi det även svårt att ta över ett så pass 

krävande arbete som en controller utför i dagsläget. Den andra intervjupersonen som inte är 

controller håller med om detta, men tror inte att antalet controllers kommer minska, då stödet 

från controllerna blir ännu viktigare än tidigare, vilket då är en typ av företagspartner. Detta 

kan vara ett utgångsläge, då cheferna inte har möjlighet att ta på sig hela ansvaret för 

controllerns arbetsuppgifter. Vi kan tänka oss att antalet controllers minskar en aning, men att 

det ändå finns många kvar för att kunna vara ett stöd för cheferna, då cheferna inte hinner 

med alla arbetsuppgifterna controllerna har i dagsläget, utan controllerna kommer fortfarande 

att utföra en del av dessa.  

 

En av de intervjuade tror att controllerrollen kommer bli viktigare i framtiden och att den 

kommer bli mer tajt med ledningen, vilket även Russell, Siegel och Kulesza (1999) menar. 

Tre av de intervjuade tror att det kommer att bli fler controllers i framtiden. Då flera forskare, 

bland annat Pierce (2001) menar att controllerrollen kommer bli mer utspridd och att chefer 

kommer få ett större ansvar för att utföra olika av controllers arbetsuppgifter tror vi inte att 

antalet controllers kommer att öka. Att dessa intervjupersoner tror att antalet controllers 

kommer att öka tror vi kan bero på att vid intervjutillfällena hade controllerna nyligen arbetat 

under stress, då budgetperioden precis var slut. Detta kan leda till att de har upplevt att det kan 

behövas fler controllers för att arbetet till nästa år ska bli mindre stressigt. Även att de 

intervjuade anser sig ha ett intressant arbete kan göra att de tror att andra människor ser 

likadant på arbetet, och att det därför kommer vara fler personer som söker sig till yrket.  
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Burns och Vaivio (2001) och Xydias-Lobo, Tilt och Forsaith (2004) tror att controllerna 

kommer bli mer av affärskonsulter, vilket då kan utgöra ett hot mot controllerna, då det blir 

konkurrens från andra konsultationsroller, vilket kan göra att antalet controller minskar, vilket 

även en av de intervjuade menar. Det kan komma till exempel speciella IT-controllers eller 

liknande, vilket till viss del tyder på företagspartner eftersom att man har bredare 

arbetsuppgifter och inte till störst del ser siffrorna som en bönräknare gör. På detta sätt kan 

alltså även en IT-konsult med ekonomibakgrund ta ett arbete som controllern har idag. Detta 

tror vi även kan bli en utgångspunkt för framtiden, då man rationaliserar arbetskraften genom 

att ha ”två-i-en”, att till exempel en IT-controller då har koll på både IT och ekonomi. Detta 

kan då leda till att inget förbises inom dessa områden, då det annars kunde ha blivit en IT-

konsult som endast ser till det som är kopplat till IT, eller en controller som endast ser till 

ekonomin. Det vi anser kan vara negativt med detta sätt kan vara tidskopplingen, att en person 

får svårt att hinna med att vara både IT-konsult och controller. 

 

Enligt Järvenpää (2007) och Sangster, Leech och Grabski (2009) kommer controllers vid 

införandet av olika styrsystem och programpaket i framtiden ha mer tid för att utföra mer 

avancerade uppgifter. Detta påstod också en av de intervjuade, att det finns mer tid för 

avancerade uppgifter. På så sätt anser vi att controllern kan slippa sitta instängd i sitt rum och 

istället vara ute i företaget och kunna bidra med kompetens, vilket inte tyder på någon av 

rollerna bönräknare eller företagspartner. 

 

Enligt detta avslutande område ser vi att controllern i framtiden till viss del troligtvis kommer 

att bli mer mot en företagspartner, men det finns också många framtidsscenarion som tyder på 

att controllern varken kommer vara en bönräknare eller en företagspartner. 

 

5.6 En ny relation 

Trots att det genomgående i denna analys finns flera aspekter som pekar på att controllers på 

Saab AB till viss del är både bönräknare och företagspartner fanns det ett antal sidor av 

controllerns roll som inte passar in på någon av dessa ovannämnda två roller. Controllerrollen 

verkar vara något otydlig eftersom den inte stämmer överens med någon av dessa definitioner. 

 

Vi tycker oss kunna utläsa ett samband mellan de ovannämnda styckena som varken passar in 

under bönräknare eller företagspartner. Vi har sett en person som är pedagogisk, en person 

som har stor kompetens och försöker lära sina medarbetare om ekonomi, en person som är 

utåtvänd, kan inge förtroende och är lyhörd och serviceinriktad gentemot sina medarbetare. 

En person som har samarbetsförmåga och som hjälper medarbetarna att lösa olika problem. 

Någon som är insatt i alla möjliga olika arbetsuppgifter och olika delar i företaget. Denna 

person har även kontakt med alla medarbetare, lyssnar på dem och tar till sig deras åsikter. 

Det är en gruppledare som har koll på marknaden, omvärlden, kunderna och medarbetarna. 

Någon som inte sitter instängd på sitt rum utan rör sig ute i företaget och har en närhet till alla 

medarbetare för att få en helhetsbild. 

 

Vi ser att det handlar mycket om relationer och kunskap. Denna tredje roll består av 

controllers som strävar efter att ha relationer till medarbetare och kunder, att lära ut och har en 

vilja att vara mer än en person som ger förslag till ledningen eller sitter instängd på sitt rum 

med sina uppgifter. En controller som ser helheten i företaget. Detta är en roll som vi har valt 

att benämna som en kompetensrelationsroll. 
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6. Slutsats och diskussion 

Ett antal författare har diskuterat om controllerrollen innebär att vara en bönräknare eller en 

företagspartner eller om det kanske till och med finns en möjlighet att de kan vara en 

blandning mellan dessa olika roller. Bland annat anser Verstegen et. al. (2007) och 

Baldvinsdottir et. al. (2009) att controllern är en bönräknare och Colton (2001) och Lindvall 

(2009) att de är mer av en företagspartner. Weber (2011) anser att controllern är en blandning 

av de båda rollerna.  

 

Genom vår studie har vi kunnat besvara forskningsfrågorna ”Är controllern en bönräknare 

eller företagspartner?” och ”Hur kommer controllerrollen att se ut i framtiden?”. Vi kan se att 

controllerna på Saab AB verkar vara en sorts blandning av bönräknare och företagspartner 

eftersom att de har vissa personlighetsdrag och uppgifter som visar på bönräknare, men också 

många som tyder på att de är företagspartners. Det lutar dock mer mot att de är 

företagspartners då de flesta av uppgifterna, egenskaperna och de andra områdena var mer av 

företagspartnerkaraktär. Vi har dock kunnat utläsa någonting annat i vår studie, något som vi 

inte har kunnat läsa om i tidigare litteratur och som varken stämmer överrens med 

bönräknarrollen eller rollen som företagspartner. Vi har alltså lyckats identifiera en helt ny 

roll för controllern, en roll som vi kallar för kompetensrelationsroll. Detta nya begrepp 

handlar till större del om att tillvarata de relationer som finns i företaget, mellan alla 

medarbetare. Det handlar också om att controllern ska finnas tillgänglig med kompetens och 

ha viljan att lära ut till andra och hjälpa de övriga medarbetarna i deras arbete, och att själv 

kunna se helheten i företaget. 

 

Vi tror att framtidens controller kommer att ha denna kompetensrelationsroll och fokus 

kommer att ligga på att ha goda relationer och sprida kompetens genomgående i hela företaget 

och även att ha ett större helhetstänk. Detta både för att controllerna i vår studie pratar om att 

vara ute i verksamheten för de vill ha mycket kontakt med medarbetarna för att sprida 

kompetens och få en bättre förståelse för varandra och även för att de själva tror att rollen kan 

utvecklas åt det hållet. Det finns också mycket som tyder på att antalet controllers kan komma 

att minska i framtiden. Tidigare forskning (Burns & Vaivio, 2001; Xydias-Lobo, Tilt & 

Forsaith, 2004) tyder på att controllerrollen kommer att utvecklas till att bli en konsultroll, 

vilket gör det möjligt för andra yrkesgrupper att ta över controllernas uppgifter och på så sätt 

konkurrera ut controllern. Även några av de intervjuade menade att controllers kommer att 

minska till antalet i framtiden då de tror att ekonomiansvaret kommer att läggas över på till 

exempel chefer eftersom att kravet kommer att öka på att dessa har en förståelse för ekonomi. 

Här tror vi dock att kompetensrelationsrollen kan inträda, och att det istället kommer bli 

controllers som innefattar denna roll, snarare än att chefer kommer ta över ekonomiansvaret. 

 

Slutsatsen av denna studie är att det finns en ny roll för controllern, en roll som inte handlar 

om att sitta instängd på sitt kontor och räkna på siffror och inte heller innebär att bara arbeta 

nära ledningen för att vara ett stöd till dem. Rollen handlar istället om att ha en helhetsbild av 

företaget, att sprida kunskap och kompetens, att få en förståelse för medarbetarna på företaget 

och hur man kan hjälpa och vara ett stöd till dessa i deras arbete. Den så kallade 

kompetensrelations controllern. 
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6.1 Fortsatt forskning 

Förslag till vidare forskning anser vi skulle vara att göra en liknande studie om ett antal år, för 

att på så sätt kunna se om controllerrollen har förändrats. Har rollen utvecklats mer till en typ 

av kompetensrelationsroll som vi kunde se i denna studie, eller finns det en annan roll som 

man kan se? Kompetensrelationsrollen behöver inte vara den enda okända rollen för 

controllers, utan det kan också vara möjligt att hitta ett flertal nya roller för controllern om 

man studerar ämnet ännu djupare eller om man utför undersökningar under en längre tid än 

vad som var möjligt i denna studie.  

 

Det skulle också vara intressant att undersöka kompetensrelationsrollen ytterligare, om flera 

studier kan visa på denna roll, för att på så sätt göra rollen tydligare. Även att kunna se om 

antalet controllers har ökat eller minskat kan vara intressant att undersöka i framtiden. Har 

rollen försvunnit om några år eller har den kanske utökats? Eller har rollen utvecklats till mer 

av en konsultroll? Ytterligare en idé kan vara att göra en undersökning om vilka 

personligheter som oftast söker sig till controlleryrket. Är det en viss typ av människor som 

vill ha denna typ av position, eller har personlighet inte så stor inverkan på detta val. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Intervjuguide controllers 

 

Personligt 

Fråga 1: Berätta lite om dig själv. Till exempel namn, gjort tidigare, hur lång tid arbetat på 

företaget, vilken position har du i företaget? 

 

Arbetsuppgifter 

Fråga 2: Berätta om dina viktigaste arbetsuppgifter idag. Berätta mer.. 

Fråga 3: Vilka var dina arbetsuppgifter när du började arbeta som controller?  

Fråga 4: Har du några arbetsuppgifter som du inte tycker skulle ingå i en controllers 

arbetsuppgifter? Vilka? Har du några arbetsuppgifter som du tycker borde ingå i en 

controllers arbetsuppgifter? Vilka? 

Fråga 5: I vilken mån försvinner gamla arbetsuppgifter då nya tillkommer? Hur påverkar det 

här dig? 

Fråga 6: Hur ser du på ditt nuvarande arbete gentemot ledningen i företaget? Till exempel 

kontakt, direktiv av ledning, hur fungerar detta? 

 

Förändring omvärlden 

Fråga 7: Kan du förklara hur ditt arbetssätt påverkas när teknik och IT utvecklas? Till 

exempel nya system, tidsperspektiv, förut? 

Fråga 8: Behöver du som controller ha kännedom om marknaden företaget agerar på? 

Varför? Hur påverkas ditt arbete av förändringar på marknaden? Till exempel förändringar 

arbetssätt,  

 

Egenskaper 

Fråga 9: Förklara vad en controller idag ska ha för egenskaper? (Varför är detta viktigt?) 

Fråga 10: Vilka egenskaper skulle en controller ha när du började arbeta som controller? 

(Varför tror du de behövdes?)  

Fråga 11: Hur tror du att controllers uppfattas av andra människor? Egenskaper. Till exempel 

kontrollfreaks, utåtriktade/inåtriktade osv.. 

 

Utbildning 

Fråga 12: Vilken utbildning krävs för att vara en controller idag? 

Fråga 13: Vilken utbildning krävdes då du började arbeta som controller? 

 

Framtiden 

Fråga 14: Hur tror du att controllerrollen kommer att förändras i framtiden? 

- Hur skulle du beskriva den framtida controllern? (egenskaper, utbildning, 

arbetsuppgifter) 

 

Avslut 

Fråga 15: Har du något du vill tillägga? 

 

Kan vi återkomma om vi vill ha mer information om något vi har diskuterat? 

 

Tack för oss! 
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8.2 Bilaga 2 – Intervjuguide icke-controller 
 

Personligt 

Fråga 1: Berätta lite om dig själv. Till exempel namn, gjort tidigare, hur lång tid arbetat på 

företaget, vilken position har du i företaget? 

 

Arbetsuppgifter 

Fråga 2: Berätta vilka du anser är controllerns viktigaste arbetsuppgifter idag? Berätta mer… 

Fråga 3: Finns det några arbetsuppgifter som du inte tycker skulle ingå i en controllers 

arbetsuppgifter? Vilka? Finns det några arbetsuppgifter som du tycker borde ingå i en 

controllers arbetsuppgifter? Vilka? 

Fråga 4: Hur tror du att controllerna påverkas av att gamla arbetsuppgifter inte försvinner då 

nya tillkommer? Hur påverkar det här dig?) 

(Fråga 5: Hur ser du på controllernas nuvarande arbete gentemot ledningen i företaget? Till 

exempel kontakt, ger ledningen direktiv till controllerna, hur fungerar detta? 
 

Förändring omvärlden 

Fråga 6: Hur tror du controllerna påverkas av att teknik och IT utvecklas? (Får de gå 

utbildningar för att lära sig de nya systemen, större tidspress etc.) 

Fråga 7: Behöver en controller ha kännedom om marknaden företaget agerar på? 

Varför? Hur påverkas deras arbete av förändringar på marknaden? Till exempel förändringar 

arbetssätt,  

 

Egenskaper 

Fråga 8: Vad ska en controller idag ha för egenskaper? (Varför är detta viktigt?) 

Fråga 9: Hur uppfattar du en controller? Egenskaper. Till exempel kontrollfreaks, 

utåtriktade/inåtriktade osv.. 

 

Utbildning 

Fråga 10: Vilken utbildning krävs för att vara en controller idag? 

 

Framtiden 

Fråga 11: Hur tror du att controllerrollen kommer att förändras i framtiden? 

- Hur skulle du beskriva den framtida controllern? (egenskaper, utbildning, 

arbetsuppgifter) 

 

Avslut 

Fråga 12: Har du något du vill tillägga? 

 

 

Kan vi återkomma om vi vill ha mer information om något vi har diskuterat? 

 

Tack för oss! 


