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Abstract 
This essay processes role ambiguity in the role of the controller. The purpose of our study is 
to describe and develop more knowledge regarding an unobserved subject; how the 
controllers deal with role ambiguity. The study will also describe what impact role ambiguity 
have on the use of management control systems. To understand this we have answered our 
research question; how does role ambiguity occur in the controllers’ use of diagnostic and 
interactive control? To answer our question we have interviewed 12 different controllers in 
Västerås, Örebro and Arboga, Sweden. The results of our study support existing theories but 
have also contributed to new interesting perspectives that would be preferable for further 
research. The study agree that if the controllers experiencing a high role ambiguity, they are 
more likely to be committed to one of the different uses on management control systems, 
diagnostic or interactive control. Interesting results were discovered regarding the controllers 
who experienced low role ambiguity; they did not use both of the different control systems as 
expected from previous research. Even though some of the controllers used both diagnostic 
and interactive control, most the controllers tend to use interactive control only. The 
explanation for this may be related to the new aspects we found, such as skills and experience, 
but also related to the theory; which kind of business the controllers are working in or what 
they individually prefer to use. It is important for the controllers to have clear definitions 
about goals and expectations but in order to succeed it is important that freedom of choice 
remains. To be precise: they need to be able to make choices or change their opinions. The 
reason for that is because it is a part of being a controller to be able to switch focus along with 
the organization.  
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1.	  Bakgrund	  
I samband med företagens utveckling och allt tuffare konkurrenssituation (Nixon & Burns, 
2005) har controllerns roll förändrats. Titeln controller introducerades för ca 100 år sedan och 
kommer ursprungligen från USA. Precis som förut då företagens fokus kretsade kring det 
finansiella handlade även controllerns arbetsuppgifter om ekonomisk uppföljning och 
nyckeltal. Likt företagen har också controllerrollen ändrats till en mer verksamhetsfokuserad 
roll. Det finns dock ingen samstämmighet över arbetsuppgifterna, det skiljer sig åt mellan 
världsdelarna och det är inte heller någon enighet inom Sveriges gränser. Sedan titeln som 
controller lanserades i Sverige har det i över ett kvarts sekel förts diskussioner om vad rollen 
egentligen ska innebära. Det är sagt att controllern ska ägna sig åt mer än bara företagets 
redovisning, tanken är att rollen ska innebära att fokusera på företagets verksamhet och dess 
inriktning.(Nilsson & Olve, 2013, s.78-84) 
 
Även om syftet är att fokusera på verksamheten och inte bara företagets siffror så är det i 
verkligheten ofta tvärtom. Tiden för controllern räcker inte till för allt som är tänkt och då är 
det oftast de finansiella nyckeltalen som prioriteras.(Nilsson & Olve, 2013, s.81) När tiden 
inte räcker till så spelar det personliga intresset in om vad som får mest fokus.(Mundy, 2010) 
Vi ser även att när rollen beskrivs i jobbannonser så dominerar fortfarande de finansiella 
uppgifterna: 
 
“Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som controller är att medverka i arbetet med att ta fram 
budget, tertialrapporter, månadsrapporter och verksamhetsberättelse inklusive bokslut. I 
arbetet ingår intäkts- och kostnadsuppföljning, ekonomiska analyser och prognoser på lång 
och kort sikt. Du kommer vid behov delta i olika projekt samt utvecklingsarbete inom 
ekonomiområdet. Som controller är du ett stöd i arbetet med budget och uppföljning samt 
internkontroll till förvaltningens enheter och verksamheter.” 
 
Arbetsuppgifterna som beskrivs i annonsen har en genomgående finansiell karaktär då 
ekonomisk uppföljning och nyckeltal tar upp en stor del medan den verksamhetsfokuserade 
rollen inte syns lika tydligt.  
 

1.1	  Problematisering 

Eftersom controllerrollen ändrats under åren har det skapats en otydlighet i vad som ska göras 
och vad rollen egentligen innefattar. Flera olika typer av ekonomiska roller inom 
organisationerna har ändrats från att vara strikt finansiella till att vara mer stödjande och 
verksamhetsorienterade.(Fichter & Cipolla, 2010; Maas & Matejka, 2009; Graham, Davey-
Evans & Toon, 2012) I samband med denna förändring har dessa roller blivit mer påtagliga 
för så kallade stressfaktorer såsom rollkonflikt och rolltvetydighet (Fichter & Cipolla, 2010). 
Inom arbeten där man axlar flera komplexa roller och ansvarar för beslutsfattande är 
sannolikheten för att rolltvetydighet uppstår större än att rollkonflikt uppstår (Tubre & 
Collins, 2000). Dessa beskrivningar stämmer in på controllerns roll som utvecklats under åren 
och därav har en komplexitet i rollen framkommit. Flera studier visar på hur ledningen ska 
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hjälpa medarbetarna via tydliga roller för att minska rolltvetydighet och rollkonflikt(Katz & 
Kahn, 1978) medan det finns begränsad forskning kring hur controllern, ledningens förlängda 
arm (Nilsson & Olve, 2013, s.60), hanterar rolltvetydigheten. Maas & Matejka (2009) menar 
att controllern inte är immun mot detta och att för stor grad av otydlighet i rollen leder till 
negativa konsekvenser även för controllern och inte bara medarbetarna. Rolltvetydigheten 
uppkommer eftersom det finns en svårighet i att uppfylla flera olika roller som skiljer sig åt. 
Detta stämmer in på controllern som både behöver vara stödjande och bevakande. Även om 
det är en svårighet att hantera olika skilda roller ska en kunnig och duktig controller kunna 
uppfylla flera roller.(Maas & Matejka, 2009) Vi undrar hur controllern hanterar 
rolltvetydigheten samt om de kan leva upp till de två skilda rollerna att både vara stödjande 
och bevakande, för även en skicklig controller kan behöva stöd i sitt arbete och det blir därför 
centralt. Även Graham et al. (2012) ifrågasätter om det blir för stort ansvar att uppfylla flera 
skilda roller. 
 
Rolltvetydighet är inom rollteorin ett väl utforskat ämne som kan leda till minskad 
arbetstillfredsställelse (Fichter & Cipolla, 2010), ökat oetiskt handlande (Maas & Matejka, 
2009), arbetsrelaterad stress (Katz & Kahn, 1978), lägre självförtroende (Marginson, 
McAulay, Roush & Van Zijl, 2014) med mera. Även om forskningen kring huruvida 
konsekvenserna av rolltvetydighet uppstår inte är entydig finns det flera konsekvenser som de 
flesta vill undvika (King & King, 1990). Marginson et al. (2014) argumenterar för att det går 
att minska rolltvetydigheten genom olika användande av styrsystemet. De kopplar ihop 
rolltvetydighet med olika användningar av ekonomistyrning - diagnostic och interactive 
control. Det förstnämnda är ett formellt återkopplingssystem vars syfte är att övervaka olika 
utfall och jämföra det mot den budget och de mål som tidigare satts upp. Detta för att kunna 
spåra eventuella avvikelser för att sedan åtgärda dessa tills nästa gång. Styrsättet kan minska 
tvetydigheten genom tydliga mål och direkt uppföljning av dessa.(Marginson et al., 2014) 
Interactive control handlar om att chefer och controllern kontinuerlig involverar sig 
tillsammans med anställda vid beslutsfattande för att visa sitt personliga engagemang. Det ger 
signaler och reducerar osäkerhet hos de anställda om vad som är viktigt att lägga fokus 
på.(Simons, 1994) Interactive control kan också hjälpa till att reducera rolltvetydigheten 
genom diskussion och debatt kring det ansvar som controller besitter samt vilka mål som 
controllern förväntas uppfylla. (Simons, 1995). Trots dessa fördelar har även de olika 
styrsätten negativa effekter på tydligheten i rollen. Interactive control kan leda till en sämre 
definierad roll genom för mycket diskussion kring hur man kan göra istället för att sätta upp 
tydlig mål för controllern, detta kan vara förvirrande vilket ökar otydligheten och diagnostic 
control kan öka otydligheten genom mål som är inkongruenta och är därför inte 
kompatibla.(Marginson et al., 2014) Tidigare forskning fokuserar mycket på hur ledningen 
och controllern ska hjälpa de anställda att minska deras rolltvetydighet men begränsad 
forskning har gjorts kring hur man ska minska detta för controllern.(Maas & Matejka, 2009) 
Detta är ett relativt nytt ämne inom ekonomistyrningsforskningen vilket gör att det är 
intressant att studera vilka effekter detta har på controllern och dennes arbete.  
 
Enligt Simons ramverk är det viktigt att controllern skapar balans i användandet av diagnostic 
och interactive control. Att använda dessa tillsammans genererar en dynamisk spänning 
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mellan förutsägbar måluppfyllelse och innovationsbeteenden som är viktig för att 
organisationen ska få långsiktiga positiva resultat.(Simons, 1995; Mundy, 2010; Henri, 2006) 
Om organisationen inte lyckas balansera användningen av styrsystemet är det associerat med 
bortkastade resurser, långsammare beslutsfattande och instabilitet, vilket påverkar resultatet 
negativt (Mundy, 2010; Henri, 2006). Obalansen kan leda till olika oönskade konsekvenser 
beroende på om det är diagnostic eller interactive control som används för mycket eller för 
lite. För mycket interactive control kan leda till instabilitet i organisationer på grund av att det 
sker för mycket förändringar.(Mundy, 2010; Simons, 1994). För mycket fokus på diagnostic 
control hämmar kreativitet och innovation inom företaget, medan för lite diagnostic kan leda 
till bristande fokusering för vilka mål som ska uppnås (Mundy, 2010; Henri, 2006; Simons, 
1994; Kaplan, 2009). 
 
Att balansera användandet av styrsystemet kan låta självklart i teorin men i praktiken hindras 
controllerns ansträngningar ständigt av skiftande prioriteringar, ny information och 
komplicerade problem. Även om balans är önskvärt så finns det ingen tydlig definition av vad 
som är balans mellan diagnostic och interactive control. Vilket styrsystem som används kan 
skilja sig åt mellan olika personer på grund av dennes uppfattningar och preferenser.(Mundy, 
2010) Det kan även skilja sig åt beroende på vilken miljö du verkar inom, där en stabil miljö 
minskar behovet att använda interactive control och vice versa (Henri, 2006). En tvetydig roll 
kan göra det svårt att hantera balansen i styrsystemet om controllern inte har tydliga mål eller 
vet hur den ska fördela sin tid mellan olika uppgifter (Marginson et al., 2014). Rolltvetydighet 
är vanligt i komplexa arbetsroller där man har flera grupper att förhålla sig till samt att man 
ansvarar för mycket beslutsfattande (Tubre & Collins, 2000). Skulle rolltvetydighet vara hög 
kan det leda till både positiva och negativa konsekvenser. Det negativa är att det kan leda till 
dysfunktionellt beteende i form av oetiskt handlande, såsom att fiffla med siffrorna för att få 
sin avdelning att framstå som bättre (Maas & Matejka, 2009).  
 
En hög rolltvetydighet har även positiva effekter, när controllern är osäker i vad som 
förväntas av denne kan controllern bli väldigt hängiven till budget vilket gör att via tydliga 
mål och uppföljning av dessa blir controllern tryggare i sin roll, en hög grad av diagnostic 
control används. Controllern kan även välja att söka stöd i interactive control, detta görs vid 
möten där det diskuteras vad som ska göras och hur man ska nå dit. Detta gör att via 
diskussion och debatt blir controllern mer säker på sin roll.(Marginson et al., 2014) Utifrån 
dessa tidigare resultat väcks en fundering hos oss och får oss att undra om det stämmer att 
rolltvetydigheten gör att controllern endast använder sig av diagnostic eller interactive 
control, för är det på det sättet går organisation miste om de dynamiska spänningar som 
uppkommer via en balanserad styrning. Skulle controllern inte uppleva någon tvetydighet 
borde det vara enklare för controllern att använda sig av båda typerna av ekonomisk styrning, 
det vill säga att rolltvetydigheten är avgörande för controllerns arbete. 
Som tidigare skrivet har forskningen innan således fokuserat på hur chefer och controllers ska 
agera för att stötta andra medarbetare, som här menas dem anställda som befinner sig i lägre 
divisioner i organisationer, men inte för hur de själva ska få bättre förutsättningar för en klar 
och tydlig roll.(Maas & Matejka, 2009) Att göra en studie angående rolltvetydighet hos de 
personer som ska vara ett tryggt stöd och visa vägen för andra medarbetare och därigenom 
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skapa tydlighet i deras arbete kan därför anses centralt. Hur ska controllern kunna utföra sin 
styrning på bästa möjliga sätt för att ge andra klarhet och få organisationen framåt om denne 
själv befinner sig i en tvetydig roll? Genom att uppmärksamma detta kommer det sedan 
förhoppningsvis generera i att controllers förbättrar sin användning av styrsystemet, vilket är 
gynnsamt för hela organisationen. 
 

1.2	  Frågeställning 

Hur uppträder rolltvetydigheten i controllerns användande av diagnostic och interactive 
control? 
 

1.3	  Syfte 

Studiens syfte är att beskriva ett tämligen outforskat ämne, hur controllern hanterar 
rolltvetydighet. Studien ska även beskriva vilken inverkan det har på controllerns användning 
av styrsystemen diagnostic och interactive control.  
 

1.4	  Bidrag 

Det teoretiska bidraget är att bidra med kunskap om hur controllern använder sig av 
styrsystemet utifrån rollens komplexitet. Vi vill bygga vidare på Marginson et al. (2014) 
resultat om att rolltvetydighet gör att man söker stöd i antingen diagnostic eller interactive 
control och se huruvida detta gäller för controllern. Det teoretiska bidraget blir således en 
utveckling av befintlig teori om användningen av diagnostic och interactive control ur ett 
controllerperspektiv.  
 
En ökad förståelse för komplexiteten i controllerrollen kan bidra praktiskt för hur företag kan 
minska rollens tvetydighet för en mer balanserad styrning. En balanserad styrning är önskvärd 
då det skapar dynamiska spänningar mellan förutsägbar måluppfyllelse och 
innovationsbeteenden vilket är en viktig förutsättning för organisationers långsiktiga resultat.	    
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2.	  Teori	   
I detta avsnitt kommer vi börja med att behandla controllerns roll för att sedan gå in på 
djupet gällande tvetydigheten i controllerrollen. Tvetydigheten har en påverkan på hur 
controller använder sig av styrsystemet så därefter definieras ekonomistyrsystemet eftersom 
det är dessa system som controllern ofta arbetar med. Efter definitionen kommer en 
fördjupning på användandet av styrsystemet, diagnostic och interactive control. Det är dessa 
två styrsätt som controllern använder sig av. Avsnittet avslutas med en teoridiskussion samt 
en undersökningsmodell.  
 

2.1	  Controllerns	  roll 
Utgångspunkten i denna uppsats är hur rolltvetydigheten uppträder i controllerns användande 
av styrsystemet. Många teorier behandlar chefers roll och betydelse för styrningen men då vi 
anser att de lika gärna kan gälla för controllern eftersom denne fungerar som chefernas 
förlängda arm och bär ett stort ansvar för organisationens ekonomistyrning (Nilsson & Olve, 
2013, s.60) har vi relaterat teorierna till controllern istället. Tidigare forskning fokuserar 
mycket på hur ledningen och controllern ska hjälpa de anställda att minska deras 
rolltvetydighet men begränsad forskning har gjorts kring hur man ska minska detta för 
controllern.(Maas & Matejka, 2009) Detta är ett relativt nytt ämne inom forskningen vilket 
gör att det är intressant att studera vilka effekter detta har på controllern och dennes arbete.  
 

2.2	  Rolltvetydighet 
En roll är definierad som ett mönster av beteenden (Ilgen & Hollenbeck, 1991; Tubre & 
Collins, 2000) och rollteori har varit ett diskuterat ämne sedan år 1960 kring hur klara roller 
är viktigt för att medarbetarna ska kunna utföra sitt arbete.(Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, & 
Rosenthal, 1964) Mycket forskning har gjorts inom området men som ovan nämnt har 
begränsad forskning gjorts på chefer och controllers och hur de handskas med otydliga 
roller.(Maas & Matejka, 2009) En del av rollteorin är rolltvetydigheten som ofta uppstår inom 
positioner där man har flera grupper att förhålla sig till samt där man har olika roller som 
skiljer sig åt (Tubre & Collins, 2000) vilket stämmer med controllerns arbete. Det finns 
många studier om hur olika stressfaktorer, som är uppdelat i rollkonflikt och rolltvetydighet, 
kan leda till negativa konsekvenser såsom minskad arbetstillfredsställelse (Fichter & Cipolla, 
2010), ökat oetiskt handlande (Maas & Matejka, 2009), arbetsrelaterad stress (Katz & Kahn, 
1978) och lägre självförtroende (Marginson et al., 2014). Olika typer av användning av 
styrsystemet kan leda till minskad eller ökad rolltvetydighet. Det är controllers som främst 
ansvar för användningen av styrsystemet och verkar som ledningens förlängda arm (Nilson & 
Olve, 2013, s.60) och därför är det viktigt att de använder styrsystemet på ett effektivt sätt och 
inte påverkas för mycket av rolltvetydighetens negativa konsekvenser.(Marginson et al., 
2014) 
 
Det finns tre olika sätt som man brukar definiera innebörden av rolltvetydighet gällande 
otydlighet i arbetsuppgifter: 
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• tvetydighet i vad som krävs och vilka mål som ska uppnås 
• tvetydighet i vilket beteende som är önskvärt för att uppnå sina mål 
• tvetydighet i vad som förväntas och hur prestationen utvärderas (Kahn et al., 1964; 

King & King, 1990; Marginson et al., 2014) 
 
För att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt behövs specifika roller så att controllern vet 
vad som krävs och förväntas av honom/henne.(Katz & Kahn, 1978; Fichter & Cipolla, 2010) 
Maas & Matejka (2009) diskuterar controllerns dubbla ansvarsområden som finns hos 
divisionscontrollers och om hur rolltvetydighet kan leda till oetiskt beteende. Deras resultat 
visar bland annat att lojaliteten ligger hos sin tillhörande enhet och inte hos högre chefer, 
vilket gör att de ibland fifflar med siffrorna för att enheten ska framstå som bättre än vad den 
kanske egentligen är. Detta är en negativ konsekvens som uppstår för att rolltvetydigheten är 
hög vilket då leder till ett dysfunktionellt beteende hos controllern i form av oetiskt 
handlande. Rolltvetydigheten påverkar alltså controllerns arbete (Maas & Matejka, 2009) 
vilket i förlängning får effekter på användandet av styrsystemet eftersom det är controllerns 
uppgift.  
 
Även om rollteorin främst fokuserar på de negativa effekterna av en hög rolltvetydighet finns 
det även positiva konsekvenser för controllern. Det är att denne kan bli väldigt hängiven och 
involverad i budget och uppföljning av detta. När controllern upplever en hög rolltvetydighet 
påverkar det hur det använder sig av styrsystemet. I en otydlig roll kan således controllern 
söka stöd i budgeten för att få stabilitet i sitt arbete, de skapar stabilitet genom att sätta upp 
mål och följa upp dessa, vilket kan ses som diagnostic control. Controllern kan även välja att 
söka stöd via debatt och diskussion kring vad som ska göras och vad som ska uppnås, på så 
sätt får denne stöd genom interactive control. Effekten av en hög rolltvetydighet är att 
controllern engagerar sig i en typ av användande av styrsystemet.(Marginson et al., 2014) 
Trots att rollteorin främst tar upp negativa konsekvenser så finns det som ovan nämnt även 
positiva aspekter i form av hög hängivenhet i det man gör, dock är det negativa i det att 
controllern bara är hängiven till en sorts användande av styrsystemet vilket gör att det andra 
sättet att använda styrsystemet inte tillämpas och man går miste om de dynamiska 
spänningarna som uppstår vid användandet av båda styrsätten.(Mundy, 2010) 
 

2.3	  Ekonomistyrsystemet 
Det finns många olika definitioner av ekonomistyrsystemet vilket gör det svårt att säga vad 
det egentligen betyder (Malmi & Brown, 2008). Flamholtz, Das, & Tsui (1985) och Merchant 
and Van der Stede (2007) är några av dem som menar att controllern använder styrsystemet 
för att styra de anställdas beteende. Styrsystemet behövs för att de anställda ska sträva i 
samma riktning som organisationens mål och på så sätt också hindra eventuella beteenden 
som kan påverka organisationen negativt (Merchant & Van der Stede, 2007). Flamholtz et al. 
(1985) tar definitionen lite längre och menar att controllern använder styrsystemet för att 
uppnå organisationens mål, men för att lyckas behöver de anställda bete sig på ett önskvärt 
sätt. Även Simons (1994) vars teori behandlas nedan har en liknande men smalare definition 
då han menar att styrsystemet är till för att bevara eller förändra mönster i organisationen. 
 



	   	  
	  

	   12	  

2.3.1	  Simons’	  levers	  of	  control 
Simons’ levers of control är ett ramverk som används för att se hur organisationer använder 
sig av fyra olika typer av styrsystem för att uppnå deras strategiska mål: Beliefs systems, 
boundary systems, diagnostic control systems och interactive control systems (Simons, 1994; 
Mundy, 2010). Beliefs systems används för att definiera och kommunicera organisationers 
syfte, riktning och grundläggande värderingar. Dessa kommuniceras genom formella 
dokument som till exempel verksamhetsmål med syftet att skapa drivkraft och vägledning för 
möjlighetssökande beteenden för de anställda i organisationen. Boundary systems är tydligt 
uppsatta gränser och regler för vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra i organisationen. 
Det kan till exempel handla om att anställda behöver ha lösenord på datorn för att få tillgång 
till information eller etiska regler som ska respekteras och följas. Syftet med detta är att tillåta 
individuell kreativitet men inom vissa gränser.(Simons, 1994)  
 
Vi kommer hädanefter inte lägga mer fokus på dessa två styrsätt utan istället fördjupa oss i 
diagnostic och interactive control eftersom vi är intresserade av hur controllern väljer att 
arbeta med just dessa två styrsätt som ligger närmast till hands för controllern i deras dagliga 
arbete och som de arbetar aktivt med (Su, Baird, & Schoch, 2014). Diagnostic och interactive 
control systems är de som kan hjälpa till att minska rolltvetydigheten och även påverkas av 
rolltvetydigheten (Marginson et al., 2014).  
 

2.3.2	  Diagnostic	  control 
Diagnostic control systems är ett formellt uppföljnings- och återkopplingssystem som är till 
för att controllern ska övervaka olika utfall och jämföra de mot de mål som tidigare satts upp. 
På så sätt kan controllern spåra de avvikelser som inträffar för att sedan korrigera dessa tills 
nästa gång. Syftet med systemet är att ge resurser, information och även motivation till att 
säkerställa att organisationen uppnår sina mål och strategier. Exempel på diagnostic control är 
budgetar och andra uppsatta mål organisationen kan ha för att de anställda ska veta vad de ska 
sträva efter och rikta uppmärksamhet mot. Även om controller sätter upp mål har detta 
styrsystem ett övervägande bakåtriktat fokus eftersom styrningen handlar om uppföljning av 
vad som har hänt och vem/vilka som är ansvariga för detta.(Simons, 1994) De mått och mål 
som controllern sätter och sedan följer upp kan vara finansiella, icke-finansiella och även en 
blandning av dessa karaktärer (Simons, 2005, s.79). Denna styrning är främst förknippad med 
kortsiktiga resultat och mål (Mundy, 2010). Som ett förtydligande innebär således diagnostic 
control att: 
 

• Controllern sätter upp mål  
• Controllern övervakar utfall  
• Controllern följer upp eventuella avvikelser i målen 

 
Hur controllern gör detta är också av betydelse, för om controllern gör detta involverat med 
andra där till exempel diskussion och debatt uppmuntras ses det inte som ren diagnostic 
control. Det är om controllern mer självständigt eller med styrning från sin chef sätter upp mål 
och trycker ner de på dem lägre divisionerna och ställer dessa till svars för avvikelser som det 
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klassas som diagnostic control.(Simons, 1994) De tre karaktärsdragen går in i varandra och 
det är därför troligt att om controllern gör en av dessa så gör controllern även fler eftersom det 
är en följeprocess, framförallt när controllern övervakar och upptäcker avvikelser så behövs 
en uppföljning göras på ett eller annat sätt.  
 

2.3.3	  Interactive	  control 
Interactive control systems handlar om att controllern personligt och kontinuerligt involverar 
sig med de anställda vid olika beslutsfattande. Med sitt personliga engagemang visar de vägen 
för de andra i organisationen och reducerar därmed eventuella osäkerheter hos de anställda 
angående vad som är viktigt att göra och lägga fokus på. Genom att controllern interagerar 
med anställda kan dessutom nya tankar och idéer lättare fångas upp och tas tillvara 
på.(Simons, 1994) Interactive control innebär en mer möjliggörande styrning som dels är 
menat för att anställda ska kunna agera utanför ramarna och därmed bryta sig ut ur trånga 
rutiner för att istället uppmuntra nytänkande (Simons, 1995; Henri, 2006). Controllern kan 
göra vilket styrsystem som helst till interactive control genom att ha återkommande 
diskussioner och delta i möten med anställda. Det är viktigt att även organisationens 
verksamhetschefer regelbundet och personligt involverar sig med de anställda så att 
diskussioner och lärande sker i hela organisationen.(Simons, 1994) Detta styrsystem har ett 
framåtriktat fokus eftersom det uppmuntrar kreativitet, lärande och innovation inom 
organisationen vilket syftar till att förbättra det långsiktiga resultatet (Simons, 1994). Simons 
(1994) får även mycket medhåll av Bisbe, Batista-Foguet & Chenhall (2007) eftersom de 
menar att det finns fyra egenskaper som kännetecknar controllerns användande av interactive 
control: 
 

• Controllern engagerar sig personligt och intensivt med chefer och övriga anställda i 
organisationen för att motivera och visa vägen. 

• Controllern går ut och har möten face-to-face med de anställda för att prata och 
diskutera vilket kan leda till viktiga debatter som genererar organisatoriska 
förbättringar och lösningar. 

• Controllern fokuserar på att reducera eventuella strategiska osäkerheter som finns i 
organisationen eftersom det är av vikt att alla förstår vad som ska göras, särskilt när 
strategiska förändringar görs för att kunna fortsätta vara en konkurrenskraftig 
organisation.  

• Controllern engagerar sig på ett sätt som underlättar och inspirerar de anställda till att 
föra dialoger som uppmuntrar till informationsutbyte i hela organisationen. 

 
Egenskaperna ovan kännetecknas av att controllern har ett personligt och inspirerande 
engagemang i att involvera sig med de övriga i organisationen. De fyra går mycket in i 
varandra vilket innebär att om en av dessa uppfylls så är det troligt att även fler av 
egenskaperna finns med. 
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2.4	  Controllerns	  hanterande	  av	  användandet	  av	  styrsystemet 
Diagnostic control kan liknas vid en kontrollerande styrning då det ofta begränsar anställdas 
beteende medan interactive control är en mer möjliggörande styrning eftersom det 
uppmuntrar kreativitet (Mundy, 2010). Controllerns gemensamma användning av diagnostic 
och interactive control skapar en dynamisk spänning mellan förutsägbar måluppfyllelse och 
innovationsbeteende (Mundy, 2010; Henri, 2006; Simons, 1994). Dynamiska spänningar 
skapar fördelaktigare förutsättningar för utvecklingen av organisatoriska funktioner såsom 
marknadsorientering, entreprenörskap, organisatoriskt lärande och innovationskraft. Dessa är 
viktiga faktorer som bidrar positivt till organisationens prestationer och resultat. Omvänt sätt, 
ett bristfälligt användande av styrsystemet leder till att det finns det risk för bortkastade 
resurser, långsammare beslutsfattande och att instabilitet uppstår i organisationen.(Mundy, 
2010; Henri, 2006) Olika typer av användande leder till olika negativa konsekvenser. För 
mycket interactive control kan leda till instabilitet i organisationen på grund av att det sker för 
mycket förändringar. För mycket fokus på diagnostic control hämmar kreativitet och 
innovation inom organisationen, vilket sannolikt kommer att påverka det långsiktiga resultatet 
negativt.(Mundy, 2010; Simons, 1994) För lite diagnostic kan istället leda till bristande 
fokusering på organisationens uppsatta mål (Mundy, 2010; Henri, 2006; Simons, 1994). Det 
är således viktigt att controllern använder sig av båda styrsätten för att säkerställa 
måluppfyllelse och strategisk utveckling. 
 
Henri (2006) menar att det främst är tre specifika spänningar som behöver balanseras för att 
kunna få en effektiv styrning: planerad strategi kontra framväxande strategi, egenintresse 
kontra viljan att bidra samt obegränsad möjlighet kontra begränsade resurser. Styrsystemet 
används som två krafter, positiva och negativa, för att skapa dynamiska spänningar som hjälp 
för att hantera dessa inneboende spänningar organisationer har. Diagnostic control ses som en 
negativ kraft i styrsystemet dels på grund av att det fokuserar på avvikelser och misstag 
(Henri, 2006), dels på grund av att det begränsar möjlighetssökande och innovation (Henri, 
2006; Simons, 1995). Interactive control ses istället som en positiv kraft som till skillnad från 
diagnostic control används för att utöka möjlighetssökande och lärande i hela organisationen. 
Enligt Simons (1995) används dessa två motverkande krafter för att balansera de inneboende 
organisatoriska spänningarna.(Henri, 2006; Simons, 1995) Samspelet mellan de två 
användningarna visar sig till exempel när controllern utnyttjar diagnostiska processer för att 
underlätta och ge struktur åt de interaktiva debatter och diskussioner som förs för att komma 
fram till nya strategier eller lösningar för organisationen (Mundy, 2010). 
 
Controllern har ingen enkel uppgift i att hantera de olika användningarna av styrsystemen, 
diagnostic och interactive control, för att få till en bra styrning. Det finns ingen färdiggjord 
mall som denne kan gå efter, vad som utgör en optimal användning är olika för olika 
organisationer beroende på vilka förutsättningar som finns.(Mundy, 2010; Henri, 2006; 
Simons, 1994) Ett optimalt användande av styrsystemet är dessutom inte ett bestående läge då 
det ständigt dyker upp ny information, skiftande prioriteringar och komplicerade problem som 
controllern behöver hantera. Det kan till exempel handla om att välja mellan kortsiktiga mål 
eller låta det kortsiktiga resultatet blir lidande till förmån för kreativitet och innovation för att 
istället satsa på ett förbättrat långsiktigt resultat.(Mundy, 2010) Även om det inte finns någon 
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optimal användning av styrsystemet som passar alla organisationer menar Simons (1995) att 
interactive control är lämpligt att använda i implementeringsstadiet av nya strategier och 
diagnostic control vid genomförandet av strategierna (Naro & Travillé, 2011). 
 
En controller som tidigare arbetat i en annan organisation och hade en lyckad användning av 
styrningen där kan behöva förändra sitt användande hos den nya organisationen. Har denne 
tidigare arbetat i till exempel en organisation som är verksam i instabila miljöer med ständiga 
förändringar och hög konkurrens har controllern behövt använda sig av mer interactive 
control eftersom organisationen är i behov av kreativitet och innovation. Arbetar controllern 
därefter i en organisation som befinner sig i en stabil miljö och fortsätter med användandet av 
mycket interactive control kommer det istället ge negativa effekter eftersom de är i behov av 
mer etablerade sätt att arbeta. Vilken typ av bransch controllern verkar inom har alltså 
betydelse för vilket styrsystem som kan vara önskvärt.(Mundy, 2010; Henri, 2006) Vad som 
är balans i en organisation behöver därför inte betyda att det automatiskt fungerar i en annan 
organisation. Hur controllern är som person och vad denne har för tidigare erfarenheter 
påverkar också användandet av styrsystemet. Vissa föredrar att använda sig av diagnostic 
control medan andra tycker mer om interactive control. Vad controllern personligt föredrar 
har också betydelse för styrningen.(Mundy, 2010) Då controllern verkar som ledningens 
förlängda arm (Nilsson & Olve, 2014, s.60) kan även deras vilja och åsikter påverka hur 
styrningen används. Att ha optimal användning av de två styrsystemen är inget mål i sig 
(Mundy, 2010) men om det lyckas leder det indirekt till en effektivare styrning för controllern 
och organisationen (Henri, 2006). 
 

2.5	  Teoretisk	  diskussion	  och	  undersökningsmodell 
Teorier om rolltvetydighet har tagits upp och vad de kännetecknas av för att vi ska kunna 
tolka och analysera om och i så fall i vilken utsträckning det förekommer för controllern. Med 
hjälp av dessa teorier kan sedan en analys göras för att se hur en tvetydig controllerroll 
uppträder i controllerns användande av diagnostic och interactive control. För att kunna 
analysera hur controllern upplever att denne hanterar sitt användande av diagnostic och 
interactive control har först en beskrivning på vad de två styrsätten innebär och hur de kan se 
ut för att en tolkning ska kunna göras utan att benämna begreppen. Därefter diskuteras 
styrsättens påverkan på organisationen ytterligare angående att försöka balansera dessa för att 
möjliggöra en effektiv styrning, vilket problematiseringsavsnittet redan påpekat är en 
komplex uppgift för controllern.  
 
En tvetydig roll påverkar controllerns arbete vilket främst handlar om arbete med 
styrsystemet. De två olika användningarna som påverkas är diagnostic och interactive control, 
vilka är de styrsätt som controllerna arbetar aktivt med. Som tidigare nämnt har 
rolltvetydigheten olika konsekvenser för controllerns arbete. En hög rolltvetydighet kan göra 
att controllern blir hängiven och söker stöd i en sorts användande av styrsystemet, vilket 
skapar en problematik i användandet av styrsystemet i sin helhet eftersom det är en blandning 
av de två som skapar dynamiska spänningar.(Henri, 2006; Mundy, 2010) Även om det är 
positivt att controllern är hängiven och engagerad så har en ensidig användning av 
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styrsystemet både positiva och negativa konsekvenser. Om controllern bara ägnar sig åt 
diagnostic control hämmar det innovationen inom organisationen men samtidigt ger det 
tydliga mål att sträva efter.(Simons, 1994) Om controllern skulle lägga all tid på interactive 
control istället skulle det kunna leda till instabilitet och bristande fokusering samtidigt som 
det främjar innovation och nytänkande.(Mundy, 2010) Med utgångspunkt i att controllerns 
roll har flera grupper att förhålla sig till och att det finns en komplexitet i rollen är 
rolltvetydighet vanligt förekommande.(Tubre & Collins, 2000) Med stöd i befintlig teori antar 
vi att en sådan rolltvetydighet kan innebära att controllern söker stöd i en sorts användande av 
styrsystemet.(Marginson et al., 2014) 
 
Detta leder till vår undersökningsmodell, se figur 1, där vi vill se huruvida rolltvetydigheten 
uttrycks i controllerns användande av styrsystemet. Om controllerns rolltvetydighet är låg har 
det troligtvis ingen effekt på styrsystemet och därav borde controllern använda sig av båda 
systemen medan om rolltvetydigheten är hög är det troligt att controllern kommer söka stöd i 
en sorts användande av styrsystemet, antingen diagnostic eller interactive control (Marginson 
et al., 2014). Hög rolltvetydighet har som tidigare nämnt inte bara effekt på styrningen utan 
kan leda till dysfunktionellt beteende hos controllern.(Maas & Matejka, 2009) Vid låg 
rolltvetydighet antas att controllerns hantering av styrsystemet vara enklare och det blir 
intressant att se hur de arbetar med de olika styrsätten för att försöka uppnå en optimal 
styrning.  

 
Figur 1. Analysmodell 
 
Det är i synnerlighet hur rolltvetydigheten, som i studien består av de tre faktorerna; mål, 
beteenden och förväntningar, uppträder i användandet som undersöks för att kunna besvara 
studiens frågeställning. Vi är medvetna om att även andra faktorer påverkar både 
rolltvetydigheten och användandet av styrsystemet, men det är inget som denna studie 
fokuserar på. Som tidigare nämnt menar Marginson et al. (2014) att låg rolltvetydighet inte 
påverkar användningen av styrsystemet. Om hög rolltvetydighet gör att controllern söker stöd 
i ett användande, antingen diagnostic eller interactive control, borde det innebära att låg 
rolltvetydighet leder till ett användande av båda styrsätten. Denna hypotes om låg 
rolltvetydighet svarar således inte på studiens frågeställning men den är intressant att ha med 
för att se om det omvända stämmer.  
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3.	  Metod	  
I detta avsnitt kommer valet av metod presenteras och diskuteras, därefter beskrivs urvalet 
som gjorts samt tillvägagångssätt. Avsnittet fortsätter med en förklaring och motivering till 
intervjuguiden och en beskrivning av hur intervjuerna genomförts. Vi kommer sedan in på 
etiska överväganden och val av analysmetod. Avsnittet avslutas med en kritisk reflektion kring 
de metodval som gjorts samt en beskrivning av våra valda teorier. 
 

3.1	  Kvalitativ	  ansats 
Studiens frågeställning låg till grund för vårt metodval eftersom metoden anpassades till 
vilken typ av information vi ville få ut (Jacobsen, 2002, s.142). Frågeställningen handlar om 
hur rolltvetydigheten uppträder i controllerns användande av styrsystemet, vi var således 
intresserade av vad och hur det framträder och valde därför en kvalitativ ansats (Jacobsen, 
2011, s.138). Metoden innebär att vi som författare av studien gör tolkningar av det som 
respondenterna säger (Bryman, 2011, s.40) och det är en tämligen öppen metod då vi i hög 
grad försökte att inte påverka eller styra vad respondenterna skulle säga (Jacobsen, 2002, 
s.142). 
 
Den kvalitativa ansatsen har både för- och nackdelar men för oss var det ett självklart val 
eftersom det var, som tidigare skrivet, studiens frågeställning som avgjorde vårt val att 
använda en kvalitativ metod i form av intervjuer. Detta eftersom vi ville få fram varje 
respondents unika uppfattning om rolltvetydigheten och hur den visade sig i användandet av 
styrsystemet.(Jacobsen, 2002, s.142) Vi hade dessutom begränsat med resurser till att 
genomföra många intervjuer eftersom det är en tidskrävande process och vi hade även inte 
kapacitet nog att sedan analysera mängder av ostrukturerad information. Därmed passade en 
kvalitativ metod då vi istället fokuserade på ett minde antal respondenter och gjorde mer 
djupgående intervjuer med dessa.(Jacobsen, 2002, s.146) 
 

3.2	  Urval 
Vårt enda kriterium för vårt val av respondenter var att de hade titeln controller eller business 
controller, förutom rena accounting controllers eftersom dessa ofta till stor del ägnar sig åt 
redovisningsnära arbetsuppgifter (Nilsson & Olve, 2013, s.79). Vi sökte inte respondenter 
från en viss bransch men det blev så att alla våra respondenter antingen arbetar inom 
industribranschen eller detaljhandelbranschen. De skulle även arbeta som controllers idag och 
vi valde därför bort de som tidigare hade arbetat som detta (Jacobsen, 2002, s.197). Vi valde 
att bara ha controllers som respondenter eftersom studiens frågeställning handlar om 
controllerns egna upplevelser och hur controllern påverkas, således de som har direkt 
koppling till frågeställningen (Bryman, 2011, s.211). Vi ansåg därför att den mest intressanta 
informationen skulle komma från de som har denna titel.(Jacobsen, 2002, s.334) 
 
Urvalet liknar en blandning av bekvämlighets- och snöbollsurval (Bryman, 2011, s.194-196). 
Det förstnämnda för att vi valde respondenter som vi enklast fick tag på inom det geografiska 
läget (Jacobsen, 2002, s.350) i Västerås, Arboga och Örebro. Det klassades även som ett 
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snöbollsurval då några utav våra respondenter sedan ordnade så vi fick kontakt med 
ytterligare respondenter till denna studie (Bryman, 2011, s.196). Att vi har dessa icke-
sannolikhetsurval gör att vi inte kan generalisera de resultat vi får fram (Esaiasson, Giljam, 
Oscarsson, & Wagnerud, 2012, s.188) men i denna studie var vi inte intresserade av det 
eftersom vi ville få fram respondenternas unika uppfattning.  
 

3.3	  Tillvägagångssätt 
Vi började med att formulera frågor utifrån kategorierna i vår teoretiska referensram, vilket 
enligt Bryman & Bell (2005) kan liknas med en deduktiv ansats. Eftersom vår frågeställning 
handlar om att beskriva hur controllern hanterar användandet av styrsystemet och eventuella 
rolltvetydigheter och hur denne ser på det så ville vi veta hur just den personen upplever sin 
verklighet och då är intervjuer en bra metod.(Patel & Davidsson, 2011, s.82) Vi ville öka vår 
kunskap kring ämnet och förstå controllerns sociala verklighet. För att få ut det på bästa sätt 
valde vi att göra privata intervjuer och inte fokusgrupper, eftersom det skulle kunna vara ett 
känsligt ämne och vi vill veta hur individen ser på situationen utan att denne påverkas av 
andras svar. Vi valde att ha en semi-strukturerad intervju eftersom vi ville låta respondenterna 
tala fritt samtidigt som vi hade ett par områden vi behövde beröra.(Qu & Dumay, 2011) De 
två områden som vi ville beröra var rolltvetydigheten samt användandet av diagnostic och 
interactive control. Vi valde att skicka ut en mini-enkät innan intervjutillfället som 
respondenterna skulle ha svarat på och ta med till intervjun. Enkäten bestod av en 
översättning och anpassning av Rizzo, House, & Lirtzman (1970) ramverk vilket är ett av de 
mest använda inom forskning om rollteori (Tracy & Johnson, 1981). Detta gjorde vi för att få 
ett stöd till vår intervju och även som underlag för att sedan diskutera kring påståendena med 
controllern för att se hur de upplevde rolltvetydigheten på sin arbetsplats. Svaren på enkäten 
låg i sig inte som fokus utan snarare förklaringen till varför de svarat som de gjort. Vårt fokus 
var att öka förståelsen kring controllerns roll och genom detta se hur denne upplever 
rolltvetydighet samt hur de arbetar. 
 
När vi kände oss pålästa inom ämnet och utvecklat vår enkät samt intervjuguide tog vi 
kontakt med de intervjupersoner vi fått fram via jobb och sociala medier. Vi mailade eller 
ringde dessa och bokade tid för intervju. Av de 15 förfrågningar vi skickade ut fick vi svar av 
12 controllers som ville ställa upp i vår studie. Trots ett bortfall på tre personer ansåg vi under 
studiens gång uppnå empirisk mättnad. Vi ville att intervjuprocessen skulle likna ett vanligt 
samtal så mycket som möjligt för att få respondenten att känna sig avslappnad (Qu & Dumay, 
2011) och därför åkte vi till respondentens arbetsplats så denne skulle känna sig bekväm och 
samtala i en välbekant miljö. Vi hade tidigt planerat att vi skulle försöka ha intervjuerna vecka 
46 då det är i mitten av månaden och controllerna inte skulle vara upptagna med 
bokslutsrelaterade uppgifter. Vissa respondenter var tillgänglig vecka 45 så dessa bokades in 
då. Intervjuerna ägde rum mellan den 4-11 november och utfördes i Västerås, Arboga och 
Örebro. Tabell 1 visar vilken bransch de olika respondenterna tillhör. 
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Tabell 1: Bransch för respektive respondent 

 
 
Innan vi åkte ut till företagen gjorde vi en pilotintervju och enkät för att se att frågorna täckte 
upp alla områden vi ville ha svar på samt att frågorna skulle passa respondenterna (Patel & 
Davidsson, 2011, s.86). Pilotintervju genomfördes på en bekant till oss som nyligen tagit sin 
examen och som arbetat som controller i drygt ett år. Efter genomförandet av pilotintervjun 
fick vi bra tips och hjälp av denne och resultatet blev att vi förtydligade våra frågor i enkäten 
ännu mer för att det skulle passa just controllerrollen.  
 

3.4	  Intervjuguide 
De påståenden som skickades med i enkäten och de frågor vi ställde under intervjun är 
härledda från studiens frågeställning, syfte och teoretiska referensram. Enkätens påståenden 
har använts som underlag för hur respondenten känner för sin roll och gjorde att denne 
behövde ta ett mer ställningstagande medan frågorna i intervjun var mer öppna. 
Formuleringarna av både påståendena och frågorna gjordes så begripliga som möjligt för 
respondenterna att förstå och därför användes inte några akademiska begrepp (Bryman & 
Bell, 2005, s.369).  
 

3.4.1	  Enkäten	   
Dessa påståenden av Rizzo et al. (1970) låg endast som underlag för att täcka upp de tre 
typerna av rolltvetydighet som togs upp i den teoretiska referensramen. Respondenten fick 
utveckla varför denne svarat som den gjort och vi lade inte någon vikt vid vilken gradering de 
hade satt på skalan 1-5, från “Instämmer inte alls” till “Instämmer helt”, utan fokus lades på 
respondentens resonemang kring svaren. Under intervjun bad vi respondenten att utveckla och 
förklara varför de svarat som de gjorde. Vårt syfte med studien var inte att kvantifiera och 
mäta samband utan att öka förståelse och kunskap kring ämnet, med utgångspunkt i detta har 
materialet endast analyseras genom en kvalitativ ansats. 
 

1.     Jag känner mig säker på hur mycket auktoritet jag har i rollen som controller 
2.     Jag har tydliga syften och mål med mitt arbete  
3.     Jag vet att jag fördelar min arbetstid proportionerligt mellan mina arbetsuppgifter  
4.     Jag vet vilka mina ansvarsområden är 
5.     Jag vet exakt vad som förväntas av mig i mitt arbete som controller 
6.     Det finns klara direktiv för vad som behöver göras i mitt arbete 

 

3.4.2	  Rolltvetydighet 
Här har vi tagit utgångspunkt i enkäten och diskuterat kring hur de svarat. På så sätt har vi fått 
en djupare förståelse för hur de tolkat frågorna samt hur de egentligen upplever tydligheten på 
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arbetsplatsen. Vi lade till två frågor för att få in mer av personens egna värderingar om hur 
mycket de hinner med samt hur fritt det anser att arbetet är. Vi har ställt följdfrågor såsom hur 
och varför för att på så sätt få ännu tydligare och djupare förklaringar till hur de upplever det. 
Andra naturliga följdfrågor har även ställts under samtalets gång. Vi vill se hur controllern 
upplever rolltvetydigheten och hur de anser sig anpassa sin arbetstid och vi vill även se om de 
får disponera sin tid fritt eller om de känner att de dras mellan olika uppgifter och/eller viljor. 
 

• Hinner du med allt du önskar? 
 

• Får du “fria tyglar” eller har din chef stort inflytande på vad/hur du ska arbeta? 
 

3.4.3	  Diagnostic	  och	  interactive	  control 
Enligt teorin präglas diagnostic control av bakåtriktat tänk, självständigt arbete med att sätta 
upp, övervaka och följa upp avvikelser av mål medan interactive control präglas av 
framåtanda, engagemang och involvering, träffa de anställda face-to-face samt vara öppen för 
diskussion och debatt.(Simons, 1995; Bisbe et al., 2007) Dessa har vi använt som punkter för 
att checka av och se huruvida de olika styrsätten är helt eller delvis uppfyllda. Utöver de två 
frågor som kommer nedan har vi även här ställt frågor som hur, med vilka och varför samt 
andra följdfrågor som uppkommit naturligt i samtalet. Detta har gjort att respondenten 
beskrivit sitt arbetssätt på ett mer utförligt sätt och vi har kunnat se om kriterierna är 
uppfyllda. Det har även gjort att respondenten pratat väldigt öppet om sitt arbete och vid de 
fall som respondenten varit mer kort i sina svar har vi frågat om denne kan förklara och 
utveckla svaren, vilket gjort att alla områden täckts grundligt. 
 

• Hur ser en vanlig dag ut för dig och vad är dina arbetsuppgifter?  
 

• Hur ofta och med vilka har du möten med?  
 
Vi vill se i vilken utsträckning controllern integrerar med andra inom organisationen och om 
de är involverade i verksamheten. Med dessa frågor vill vi också ha svar på vad och vilka de 
arbetar med och på vilket sätt de gör det för att se hur de upplever sitt användande av 
styrsystemet. Vi vill även se hur de arbetar och på vilket sätt för att sedan, som ovan nämnt, 
kunna koppla det till befintlig teori inom ämnet. 
 

3.5	  Intervjuns	  genomförande 

Av våra 12 intervjuer höll 9 av intervjuerna till i ett bokat rum på deras arbetsplats och 3 av 
dem på respondentens kontor. Det var bara vi och respondenterna som var närvarande så 
ingen annan kunde höra vad som sades. Några av respondenternas telefon ringde, varav en av 
dem besvarade det medan de andra ignorerade samtalet. Utöver det var det inga andra 
störningsmoment. 
 
Vi började med att berätta att vi var studenter från Örebro Universitet och vad studien 
handlade om och att allt som sades i intervjun skulle behandlas konfidentiellt. Vi berättade 
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sedan att intervjun innehöll öppna frågor, med syfte att försöka få respondenterna att öppna 
sig och ge rikliga svar. Därefter frågade vi respondenten om tillåtelse att spela in intervjun i 
syfte att kunna transkribera det för att inte glömma bort eller gå miste om det som sagts. 
Lyckligtvis gav alla respondenterna sitt godkännande, vilket gjorde att vi själva kände oss mer 
avslappnade och närvarande under intervjun. Direkt efter godkännandet startade vi 
inspelningen och hade den igång under hela intervjun tills vi tackade för oss, detta för att vi 
inte skulle gå miste om relevanta uttalanden (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010, 
s.173). Båda två ställde frågor och följdfrågor till respondenten och förde även en del 
anteckningar på intressanta tankar som dök upp vid vissa uttalanden av respondenten. Under 
hela intervjun hade vi mycket ögonkontakt med respondenten för att visa vårt intresse samt 
nickade förstående med syfte att respondenten skulle känna sig bekväm och avslappnad. 
 
Intervjuernas längd varierade mellan 25-40 minuter. Då vi hade en semi-strukturerad 
intervjuguide blev ingen intervju den andra lik, frågorna ställdes i den ordning som föll sig 
bäst för den enskilda intervjun (Patel & Davidsson, 2011, s.81). Den korta enkäten som vi 
tidigare hade mailat och önskat att respondenterna skulle ta med ifylld till intervjun hade vi 
tänkt använda till att börja våra intervjuer med, men det var endast ett fåtal av intervjuerna 
som, efter att respondenten fått berätta om sin arbetsbakgrund, började med enkäten. Detta 
eftersom de flesta respondenterna redan vid sin bakgrundsbeskrivning hade svarat eller berört 
andra frågor vi senare tänkt ställa, vilket gjorde att det passade bättre att fortsätta med dem 
och istället avsluta med frågor angående enkäten. De flesta respondenterna var väldigt öppna 
och pratsamma vilket gjorde att vi inte behövde ställa många frågor för att få den information 
vi behövde. Det var endast ett fåtal respondenter, närmare bestämt två stycken som var korta i 
sina svar och som vi behövde använda fler följdfrågor som stöd (Patel & Davidson, 2011, 
s.84) för att få ut mer information och för att ha möjlighet att tolka deras svar på ett bättre sätt. 
 
När varje intervju var klar frågade vi om respondenten ville ha återkoppling på intervjun 
innan eller efter uppsatsen lämnades in. Majoriteten ville att vi skulle skicka den färdiggjorda 
uppsatsen medan en av dem ville kolla igenom transkriberingen av deras intervju och ge sitt 
godkännande innan uppsatsen skickades in.  
 

3.5.1	  Etik 
Som vi tidigare nämnt har vi valt att behandla respondenternas information konfidentiellt. 
Detta betyder att vi, författarna av studien, vet vilken respondent som har berättat vad men 
inga andra får tillgång till den informationen (Patel & Davidsson, 2011, s.74). Vi valde att 
göra så med syfte att respondenterna skulle känna sig avslappnade om de visste att det inte 
skulle gå att koppla ihop det dem sagt med företaget de jobbar på, vilket förhoppningsvis 
skulle bidra till än mer öppenhet från deras sida. För några av respondenterna hade detta ingen 
betydelse då de mena att det inte var någon känslig information men för att vara konsekventa 
behandlades alla intervjuer konfidentiellt. 

För att respondenterna skulle vara helt säkra på vad de deltog i berättade vi syftet med studien 
samt att det endast var vi som skulle ta del av de inspelningar som gjordes. Vi berättade att 
studien var frivillig och de fick avbryta om de inte kände sig bekväma. Vi frågade om de ville 
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ha återkoppling på de citat som valdes ut där alla respondenter förutom en svarade att de inte 
ville ha det.  

 

3.6	  Analysmetod 
Vi började med att ordagrant transkribera alla inspelade intervjuer för att få en bättre 
överblick och lättare hantering av materialet (Jacobsen, 2002, s.220). Transkribering av varje 
intervju gjordes samma dag eller nästföljande dag efter intervjun för att komma ihåg så många 
intryck och andra tankar som möjligt som vi inte kunnat spela in, såsom kroppsspråk och egna 
uppfattningar om hur respondenterna uppträdde.(Widerberg, 2002, s.116) När det var klart 
bearbetades varje enskild intervju grundligt flera gånger för att få en djupare uppfattning och 
fokusering av varje respondents information. Vid varje bearbetning gjordes korta 
kommentarer om intressanta uttalanden för att det senare skulle förenkla 
strukturuppbyggnaden samt att lättare minnas de tankar som dök upp vid första 
genomläsningen.(Jacobsen, 2002, s.224) Varje respondent tilldelades ett nummer i 
empiriavsnittet från 1-12 och är därefter benämnda ”R1”, ”R2” och vidare upp till ”R12”. 
 
Materialet från intervjuerna analyserades genom att koppla ihop det respondenterna sagt till 
studiens teoretiska referensram för att kunna besvara studiens frågeställning och syfte, 
empiriavsnittet följer denna struktur. Efter den första processen som var att läsa igenom varje 
intervju grundligt tog vi sedan ut meningsenheter som berörde våra teman. Meningsenheterna 
bestod av utvalda citat från våra intervjuer, vilket kunde vara allt från en mening till ett 
stycke. Detta likt innehållsanalysens två första steg (Antonsson, Eriksson-Korjonen, & 
Rosengren, 2012). Meningsenheterna sorterades in under de teoretiskt valda 
underkategorierna som tillhör våra huvudkategorier: rolltvetydighet, interactive control och 
diagnostic control. För rolltvetydigheten sorterades meningsenheterna in under mål, beteende 
och förväntningar. I detta skede kodade vi även om respondenten upplevde de olika 
tvetydigheterna som låg eller hög för att underlätta fortsatt analys. För interactive control 
sorterades meningsenheterna in under personligt engagemang, face-to-face, reducera 
osäkerheter samt diskussion och debatt. För diagnostic control gjordes inga underkategorier 
då samma meningsenhet kunde representera alla egenskaper som tillhör diagnostic control. 
De citat som inte passade in i det teoretiskt valda kategorierna sorterads in under en egen 
kategori som blev benämnd övriga uttalanden och hade underkategorierna tidspress, 
prioriteringar och controllerrollen är sådan. Dessa var andra viktiga aspekter för att förstå 
respondenternas svar och även nya intressanta områden inom forskningsämnet. Se bilaga 8.3 
för placering av meningsenheter i huvud- och underkategorier. 

Respondenterna delades sedan upp i grupper beroende på om de upplevde att det var låg eller 
hög rolltvetydighet gällande vilka mål de har, vilket beteende som är önskvärt för att uppnå 
målen och vad som förväntas av dem. Vi satte således “etiketter” på om det rådde låg eller 
hög rolltvetydighet och det visade sig bli en uppdelning mellan respondenterna i tre olika 
grupper. Varje grupp analyserades sedan efter de tre olika typerna av rolltvetydighet för att 
förstå varför de upplevde tvetydigheten så som de gjorde. Därefter analyserades hur/om de 
olika rolltvetydigheterna visade sig i användandet av controllerns styrning. För att få en bättre 
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överblick gjordes en tabell som visade om respondenternas rolltvetydighet var låg eller hög. 
Efter att ha analyserat de tre grupperna var för sig gjordes en ytterligare analys där de tre 
grupperna ställdes mot varandra för att belysa likheter och skillnader mellan hur 
rolltvetydigheten uppträder samt hur de väljer att använda sig av styrsystemet. Här nedan i 
tabell 2 visas vilka respondenter som ingår i varje grupp samt vad som kännetecknar de olika 
grupperna. 

Tabell 2: Gruppering av respondenter utifrån rolltvetydighet 
Grupp Respondenter Egenskaper 

       
Grupp 1 

R1, R2, R7,  
R9 

Har tydliga mål och förväntningar, 
vet vilket beteende som är önskvärt för att nå upp till dessa  

Grupp 2 
R3, R5, R8, 
R10 

Har tydliga mål och förväntningar,  
vet inte vilket beteende som är önskvärt för att nå upp till dessa 

Grupp 3 
R4, R6, R11, 
R12 

Har otydliga mål och förväntningar,  
vet inte vilket beteende som är önskvärt för att nå upp till dessa 

 

3.7	  Metodreflektion 
Vi är väl medvetna om att vårt resultat inte går att generalisera främst med tanke på antalet 
respondenter men även att vi har ett icke-sannolikhetsurval gör det problematiskt (Esaiasson 
et al., 2012, s.188). Vi anser inte att detta är ett problem eftersom vårt val av metod gör att 
generalisering varken är tillämpbart eller önskvärt. Att försöka generalisera en kvalitativ 
studie gör studien för abstrakt och därför görs ingen generalisering av resultatet.(Sjöberg & 
Wästerfors, 2008) 
 
På första intervjun frågade vi om respondentens godkännande att spela in intervjun men vi 
berättade att materialet kommer behandlas konfidentiellt först efter att intervjun var klar. Det 
var inga problem för respondenten att vi spelade in och denne verkade väldigt avslappnad och 
öppen, men då respondenten möjligtvis trodde att det inte behandlades konfidentiellt skulle 
det kunna vara så att denne inte berättade allt eller att det den sa inte var pålitligt. Allt 
respondenten sa verkade dock högst trovärdigt då respondenten ansågs vara en av dem som 
var mer öppen och pratsam. Till kommande intervjuer berättade vi hur materialet kommer 
behandlas innan vi startade våra intervjuer. Vi vet även om att vi inte är några experter på att 
intervjua, men vi kände oss mer och mer bekväma efter varje intervju och det blev ett allt 
bättre flyt i samtalen. Med tanke på våra öppna och lättsamma frågor, vårt egna neutrala 
förhållningssätt och att respondenterna fått möjligheten att bekräfta att vi uppfattat deras 
verklighet riktigt kan materialet anses som tillförlitligt.(Bryman & Bell, 2005, s.307) 
 
De första potentiella respondenterna som vi tog kontakt med mailade vi och skrev att 
intervjun skulle ta mellan 20-40 minuter. Några av dessa svarade med betoning på att de hade 
tid för en kort intervju medan andra inte svarade alls. Vi ändrade därefter till att varje intervju 
skulle ta mellan 20-30 minuter för att respondenterna skulle känna att de hade tid att ställa 
upp, vilket gav bra gensvar och flera tackade ja till att ställa upp. Vi valde att båda skulle delta 
aktivt i intervjuerna eftersom vi kunde komma på olika följdfrågor och synsätt. Det kunde ha 
varit en mer bekväm situation för respondenten om bara en av oss fört intervjun och haft 
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dialog med respondenten medan den andra antecknat. Det är dock samma sak här som 
tidigare, att med tanke på våra öppna och lättsamma frågor angående hur och vad de arbetar 
med så upplevde vi det inte alls som ett problem. 
 
Vi är väl medvetna om att hade vi valt att analysera våra enkäter på ett kvantitativt sätt hade 
det gett andra resultat än vad vi nu fått. Vi valde att lägga fokus på hur respondenterna 
svarade kring ämnet då våra respondenters uppfattning låg i fokus snarare än att se exakta 
siffror för rolltvetydigheten. Detta har i vårt fall upplevts som positivt eftersom 
respondenterna ibland svarat att det är tydligt på enkäten men när vi sedan pratade om ämnet 
berättade de för oss att de tycker det är otydligt.	    
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4.	  Empiri	  
I detta avsnitt kommer vi visa resultaten av våra intervjuer. Avsnittet börjar med att behandla 
hur respondenterna upplevde rolltvetydigheten utifrån de tre olika typerna av tvetydighet som 
presenterats i teorin. Därefter behandlar vi controllerns användande av styrsystemet, först 
går vi igenom diagnostic control och sedan Bisbe et al. (2007) fyra egenskaper för interactive 
control. Avsnittet avslutas med övriga intressanta aspekter utanför referensramen som våra 
respondenter delat med sig av. 
 

4.1	  Rolltvetydighet 
Rolltvetydigheten presenteras utifrån de tre olika tvetydigheterna som kan uppstå gällande 
otydligheten i arbetsuppgifterna. Det är tvetydighet i vad som krävs och vilka mål som ska 
uppnås, tvetydighet i vilket beteende som är önskvärt för att uppnå sina mål och tvetydighet i 
vad som förväntas och hur prestationen utvärderas.(Marginson et al., 2014) Här kommer vi se 
hur respondenterna upplever tvetydigheten i controllerrollen utifrån dessa tre typer av 
tvetydighet, om de tycker den är låg eller hög, om det är tydligt eller otydligt. 
 

4.1.1	  Tvetydighet	  i	  vilka	  mål	  som	  finns 
Den första typen av rolltvetydighet handlar om att det finns tydliga mål och syften med 
controllerns arbete. Här hade respondenterna delade åsikter då vissa ansåg att tvetydigheten 
gällande mål var hög. Dessa respondenter anser att det är otydligt vilka mål och vilket syfte 
de har med sitt arbete. Det visar sig genom att de anser att arbetet ibland kan vara för fritt och 
att det är svårt att veta vad man ska göra i avsaknaden av tydliga mål. R11 anser att arbetet är 
för fritt och att det saknas information från chefen kring vad som ingår i rollen. Även R12 
instämmer i att det är för fritt och att det saknas information från chefen kring vilka mål man 
ska nå upp till. Denne respondent berättar även att med hjälp av en kollega så brukar de 
diskutera vad de egentligen ska nå upp till eftersom detta inte kommer tydligt i 
informationsflödet från chefen. R11 uttrycker sig följande kring avsaknaden om information;  
 
“Ibland nästan lite för (fritt), eller jag men ibland kanske man saknar lite information kring 
vad som ingår i ens arbetsuppgifter och roll faktiskt.” 
 
Respondenterna anser att även om de fått mål så har de inte blivit framförda på ett tydligt sätt 
vilket gör att målen kan missuppfattas och controllerna är osäkra på vilka mål som verkligen 
gäller. R4 menar på att mål kommer uppifrån men eftersom chefen inte riktigt har koll på vad 
controllern ska göra så sätts inga tydliga mål för denne, utan respondenten känner att den inte 
har några tydliga mål att sträva efter. R11 instämmer och säger att även om man har fått 
instruktioner och mål så är detta något man fått på papper och man har fått läsa sig till det 
själv. Tydligare information från chefen hade även här varit önskvärt. R6 anser däremot att 
avsaknaden av tydliga mål har kommit av en annan anledning. Detta är att respondenten kom 
in i en ny roll som inte var helt färdig definierad och därav fanns det inga färdig mål men det 
är något som växt fram mer med tiden även om det är långt ifrån helt tydligt. 
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Även om en del respondenter ansåg att målen var otydliga ansåg majoriteten av 
respondenterna att det fanns tydliga mål och syften med deras arbete, tvetydigheten ansågs 
således vara låg. Respondenterna menar att de har sina mål och ansvarsområden som de 
arbetar för. R3 anser följande; “Du har ett ansvarsområde sen får du anpassa dig inom 
ansvarsområdet om vad som behöver göras och vilka åtgärder som behöver vidtas”. R3 anser 
alltså att det finns tydliga mål och ansvarsområden som man ska nå upp till och utefter det 
utformar denne sitt arbete. Även R7 och R10 instämmer och säger att det har fullkoll på sina 
slutmål och ansvarsområden. Hos dessa respondenter finns det ingen osäkerhet i vilka mål 
som de ska nå upp till. Även om controllerna själva har en tydlig bild om vilka mål de har så 
kanske inte andra håller med utan de anser att controllern ska nå upp till andra mål. R9 säger; 
“..det kan mycket väl vara så att jag har en annan uppfattning om vad mina ansvarsområden 
är än vad andra kan ha. Men igen då rollen är förhållandevis tydlig men sen kan ju andra ha 
en uppfattning..” Det finns ingen tvetydighet för controllern vad som krävs av denne med 
resterande i organisationen kanske inte har samma uppfattning. 
 
Några respondenter ansåg även att mål blir tydligare med åren och att erfarenhet har en 
påverkan på hur de uppfattar sina mål. R2 menar att det som står på organisationspappret är 
det som respondenten ska följa och allt som är utanför får göras i mån av tid. Respondenterna 
anser att ju säkrare de har blivit i sig själva med hjälp av erfarenhet så har även målen i 
arbetet blivit tydligare. 
 

4.1.2	  Tvetydighet	  i	  vilket	  beteende	  som	  är	  önskvärt 
Den andra tvetydigheten är angående vilket beteende som är önskvärt för att uppnå målen. 
Även här hade respondenterna delade åsikter men i detta fall tyckte majoriteten att det fanns 
en otydlighet i vilket beteende som var önskvärt för att uppnå de uppsatta målen. Flera av 
dem menade dock att denna otydlighet var positivt då de vet vad de ska nå upp till men det 
finns en viss frihet i hur de tar sig till målet, vilket ansågs som fördelaktigt enligt 
respondenterna. De menar att det är friheten som gör arbetet kul och att det ingår i arbetet som 
controller. Begreppen fri och frihet är återkommande hos flera respondenter och R10 
uttryckte sig följande; “Fria tyglar med ansvar om man säger så.” Flera respondenter menar 
på att en del av rollen innebär att man ska vara flexibel och kunna skifta fokus beroende på 
vilken period verksamheten är inne i. Då anses det som en fördel att inte vara för styrd utan 
man får utveckla sina uppgifter efter vad som är aktuellt just nu. R9 menar att jobba som 
controller innebär att; ” måste man flytta ditt fokus väldigt mycket beroende på vart vindarna 
bär liksom.” Flera av respondenterna för ett liknade resonemang och menar att vägen till 
målen är otydlig men detta är så som det ska vara. Det finns ju vissa arbetsbeskrivningar men 
dessa är mjuka och man får ha sin egen uppfattning av vad de innebär. 
 
Det är inte alla respondenter som ser friheten som positiv och dessa respondenter saknar 
ibland vägledning i hur de ska utföra sitt arbete. De menar att när det inte är helt tydligt så kan 
de bli så att tiden inte räcker till för att klara av allt som de tror att de ska hinna med. R4 
berättar att denne slits mellan olika chefer som tror att de har controllern till sitt förfogande 
men att i slutändan blir arbetet en överbelastning; ”Det blir ju en krock ibland och de förstår 
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inte att om du använder mig 25% av min tid och så gör jag något med de andra eller jobbar 
25% åt åtta personer”. De är osäkra i vad för arbetsuppgifter som ingår i deras roll och när de 
får förfrågningar från olika håll vet de inte vilka som de ska göra och säger de ja till allt så 
uppstår en tidsbrist. Anledningen till att de har svårt att prioritera och veta vilket beteende 
som är önskvärt tror respondenterna har med erfarenhet att göra; R11 - “Det är inte helt 
självklart allting, utan det är något som växer fram med erfarenhet”. De anser att det behöver 
mycket stöd från sina chefer för att veta vilket beteende som är önskvärt. R12 ansåg även att 
otydligheten hade och göra med att denne inte ansågs sig ha kontroll över sina arbetsuppgifter 
utan fick anpassa sig efter vad andra anser att man ska göra. 
 
Några av respondenterna kände sig dock säkra i vilket beteende som var önskvärt och 
otydligheten uppfattades av dem som låg. De syftar till att deras kompetens gör att de har en 
god uppfattning om vad som ska göras; R9 -“..man är ju ganska ensam om sin kompetens i 
den miljö man finns, så därför är man ju expert”. Dessa respondenters kompetens och 
erfarenhet gör att de känner sig säkra i vad de ska göra. De har inga svårigheter att prioritera 
utan de vet vad som är önskvärt även om de kanske inte alltid håller med så är det klart vad 
som bör göras. R7 menar att med sin kunskap i rollen bidrar det till att det känns tydligt i 
vilket beteende som är önskvärt. Även R1 och R2 instämmer i att kunskap och erfarenhet är 
en bidragande faktorer till att de anser att rolltvetydigheten upplevs som låg och det vet vilket 
beteende som är önskvärt.  
 

4.1.3	  Tvetydighet	  i	  vad	  som	  förväntas 
Den tredje och sista typen av rolltvetydighet är tvetydighet i vad som förväntas av 
controllerna. Här anser några av respondenterna att det inte är helt tydligt i vad som förväntas 
av dem. Respondenterna säger att det självklart finns förväntningar men inte tydliga så de 
känner en säkerhet i vad som förväntas. Klarare direktiv hade enligt dessa varit önskvärt: R4 -
”... det finns förväntningar på vad man ska göra men det är inte så klart. Inga klara direktiv 
direkt.” Både R11 och R12 belyser att det inte är helt klart vad som förväntas av dem. De 
menar eftersom de verkar inom organisationer där det sker mycket förändringar är det svårt 
att hänga med när vad som förväntas av dem också skiftar.  
 
Två respondenter antyder att det skulle varit önskvärt att få tydligare information från början 
för att på en gång sätta sig in i rollen och på så sätt minska eventuella otydligheter. De menar 
att detta genast skulle skapa en större trygghet i rollen; R11 -”Tydligare information ifrån 
början så att man kanske växer in och blir tryggare i rollen fortare och vet vad som förväntas. 
Så det skulle jag tycka vara jättebra att ha lite tydligare riktlinjer om vad som ingår i mina 
arbetsuppgifter som controller.” En av respondenterna påpekar även att det kan vara dennes 
personlighet som är avgörande i uppfattning om tydligheten i vad som förväntas. R6 menar att 
även om klarare förväntningar önskas så ser denne sig som en ”lite fyrkantig” person och att 
det är dennes ”försiktiga läggning” som gör det oklart. Respondenten gillar därför när det 
finns tydliga och strikta riktlinjer för vad som förväntas. Respondenten anser att det är vad 
denne personligen föredrar som avgör att otydligheten blir mer besvärlig. 
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Majoriteten av respondenterna ansåg dock att det var helt tydligt i vad som förväntades av 
dem. De antydde att det finns klara regelverk och uppgifter att hålla sig efter vilket gjorde att 
de tyckte det var tydligt i vad som förväntades av dem: R5 - “.. det finns klara direktiv.. så det 
finns ju ett tydligt regelverk att luta sig mot..” Dessa respondenter ansåg att förväntningarna 
var klara och det inte fanns någon tvetydighet eftersom det är välutformat inom 
organisationen och inom regelverk. En respondent påpekade att en god kommunikation med 
chefen gjorde att trots förändring blev det tydligt i vad som förväntades: R3 - “Så tycker jag 
att det är, och vad som förväntas av mig i arbetet tycker jag finns. Där har jag en löpande 
kommunikation med min chef också och där ändras ju också vad som förväntas av mig vad 
jag ska göra, det ändras ju lite beroende på vilka faser vi går igenom i företaget.“ 
 
Några respondenter hade även fått ett tydlig mission om vad som förväntades av dem och 
dessa ansåg att det aldrig fanns oklarheter kring vad som förväntades. De har fått ett mission 
som är som en punktlista där det står vad som förväntas vilket gör att det känns helt tydligt. 
Både R7 och R8 anser att det inte finns några otydligheter alls just eftersom de har dessa 
mission att gå efter. Även R2 hade en tydlig punktlista med vad som förväntades och R1 
kände också att denne visste exakt vad som förväntades i rollen som controller. R9 menar att 
det är så controllerrollen är den är väldefinierad men det finns vissa luckor som controllerna 
själv får fylla i man bestämmer själv vilken auktoritet och roll man har inom vissa ramar. 
Denne respondent menar att denne känner sig fri även fast det finns tydliga förväntningar, 
denne menar att det finns en tydlighet i otydligheten. R9 - ”Så på det sättet har man en 
ganska fri roll men den är ganska väldefinierad. Fånga ni motsägelsen?” 
 

4.2	  Diagnostic	  control	  
Som teoriavsnittet beskrev är det som bland annat kännetecknar att controllern använder sig 
av diagnostic control att denne har ett övervakande styrsätt över organisationens mål, gör 
uppföljningar för att spåra avvikelser och ställer sedan andra till svars (Simons, 1994). Ett av 
de tydligaste sätten som respondenterna förmedlade att de använde sig av diagnostic control 
var genom sättet de pratade om deras medarbetare. De pratade som att det är ”vi mot dem” 
vilket bland annat dessa tre förevisar, R2 som verkar inom detaljhandeln uttrycker sig 
följande; - “ ”Fan, varför har inte du nått dina mål?” Även R4 och R12 uttrycker sig 
liknande; ”..sen får de försvara..” och ”Väldigt mycket att jaga personer..” Detta tyder på att 
det finns en brist av laganda mellan controllern och medarbetarna.  
 
De respondenter som använder sig av diagnostic control pratade också en del om att mycket 
av deras arbete går ut på att kontrollera andra, vilket även citaten ovan vittnar om och som R5 
beskriver både genom hur och vad som görs; “..att de följer det dem har sagt. Sen ser man ju 
övergripande där att de skulle kunna salta också och lägga på väldigt mycket timmar där 
man då skulle ju produktkostnaden gå upp och vinsten gå ner och då skulle vi ju se det i alla 
fall så de kommer ju inte undan så.” De menar att medarbetarna ska kunna svara på frågor 
såsom hur och varför de har agerat som de gjort vilket R4 är en av dem som beskriver det 
tydligt; ”..sen får de förklara hur de ska täppa till hålen och varför det gått som det gått och 
vad de har för nya planer för att ta ifatt.” Respondenterna är således övervakande och 
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stämmer av om saker gjorts ”rätt eller fel” genom regelbundna kontroller. De ställer sedan 
medarbetarna till svars för sådant som inte gått enligt plan eller avviker på annat sätt.  
 
Att en av respondenterna, R10, använder sig av diagnostic control visar sig också genom 
dennes arbetsuppgifter. Respondenten arbetar likt en revisor vars uppgifter är att granska och 
kontrollera vilket gör att denne automatiskt använder en sådan styrning. R4 är den av 
respondenterna som säger att denne personligen föredrar att sitta för sig själv och arbeta. 
Respondenten berättar också att denne därför försöker ”trycka ifrån” de möten och 
deltaganden med andra som är möjliga att avstå från.  
 

4.3	  Interactive	  control 
I teoriavsnittet finns det fyra egenskaper enligt Bisbe et al., (2007) som kännetecknar att 
controllern använder styrsystemet genom interactive control. Egenskaperna går mycket in i 
varandra vilket innebär att när en av dem uppfylls är troligen också fler av dem uppfyllda. När 
vi valt att placera citat under en egenskap är det för att vi anser att de främst passar in där men 
det kan även vara lämpligt under flera egenskaper. 
 

4.3.1	  Personligt	  engagemang 
Den första egenskapen för interactive control är att controllern engagerar sig personligt och 
intensivt med chefer och övriga anställda i organisationen för att motivera och visa vägen. Det 
visade sig bland annat genom att respondenterna ville vara delaktiga med de andra i 
organisationen. Flera av dem berättade att de interagerar enda ner på avdelningsnivå och R6 
menar att; ”Det är ganska viktigt att synas och vara med.” Att aktivt kalla till möten är en 
medveten metod vissa dem gör för att visa sitt eget intresse och att de personligen tror på 
samspelet med andra; R8 – ” Jag tror ju väldigt mycket på att man ska involvera folk.” 
 
Genom att vara personligt engagerade hoppas respondenterna kunna inspirera sina 
medarbetare till att också känna motivation till att utföra deras arbete. Förutom att motivera 
och involvera sig på formella, informella eller andra sätt med medarbetarna i organisationen 
beskriver flera av dem att deras arbetsuppgifter också är att finnas där för de anställda, vilket 
R11 som verkar inom industribranschen uttrycker; “Jag jobbar ju som en stöttande funktion 
till två avdelningar så mina uppgifter går ut på att hjälpa sektionschefer och 
avdelningschefer… Hjälpa dem att göra prognoser för alla projekt och framtiden, göra 
budgetar, bokslut och uppföljning för att kolla hur det gått.” 
 

4.3.2	  Face-‐to-‐face 
Den andra egenskapen handlar om att controllern går ut och har möten face-to-face med de 
anställda för att prata och diskutera vilket kan leda till viktiga debatter som genererar 
organisatoriska förbättringar och lösningar. Det visade sig genom att respondenterna har 
möten med anställda på flera olika nivåer inom organisationen. Flera av dem menar på att det 
är möten med ”alla möjliga” och att många av deras arbetsdagar har ett fullspäckat schema 
med möten. R3 beskriver en vanlig mötesprocess; “..sen kallar jag tillsammans med platschef 
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till möte med respektive verksamhetsansvarig. Då sitter vi 3 och diskuterar och tittar på både 
måltal och resultat, avvikelser, varför det går bra, varför det går dåligt, vad ska vi göra 
annorlunda, vad ska vi fortsätta göra mer av som är bra liksom.” 
 
Några av respondenterna berättade att dem personligen gillar att arbeta tillsammans med 
andra och de tycker det är bra att ha möten så att de kan komma med idéer och åsikter även 
fast det är ett tidskrävande forum. R7 förklarar att ju mer kunskap som denne har eller bygger 
upp om industriföretaget desto fler möten vill medarbetarna att respondenten ska vara 
delaktiga i. Detta ger ett visst utbyte dem emellan och denne tycker även att det är väldigt 
roligt att få vara en del i olika projekt eller andra frågor medarbetarna vill prata om.  
 

4.3.3	  Reducera	  strategiska	  osäkerheter 
Den tredje egenskapen är att controllern fokuserar på att reducera eventuella strategiska 
osäkerheter som finns i organisationen eftersom det är av vikt att alla förstår vad som ska 
göras, särskilt när strategiska förändringar görs för att kunna fortsätta vara en 
konkurrenskraftig organisation. Detta visade sig bland annat genom att respondenterna 
diskuterar tillsammans med andra för att gemensamt komma fram till och vara införstådda 
med vad som ska göras. Diskussionerna respondenterna för sträcker sig ända ner på 
avdelningsnivå och de låter på så sätt även avdelningsansvariga vara med och säga vad dem 
tycker och tänker för att sedan tillsammans komma fram till något.  
 
Flertalet av respondenterna berättar att de håller i olika typer av utbildningar för att skapa 
förståelse för vad och hur saker ska göras. R5 som verkar inom industribranschen var en av 
dem; “Precis, det är ibland som man gör utbildningsinsatser där man ser att det är något 
område som folk missförstår så då kan man kalla till utbildningar. Men det är framförallt 
cheferna som vi stöttar för man kan säga att vår roll är ju lite att vara rådgivare från det 
finansiella perspektivet, att få dem att förstå sitt ansvar.” Det kan även handla om enklare 
saker som att visa hur medarbetarna ska göra för att få fram den information de behöver eller 
visa vilket verktyg som är lämpligt att använda i vissa moment. Respondenterna berättade 
också att de ska agera problemlösare då de går in i detalj och tittar vad det är för orsaker som 
gör att det ser ut som det gör. De är på så sätt ett stöd som medarbetarna kan vända sig till när 
det uppstår problem eller frågetecken. En av dem nämner att utöver att vara stöttande så har 
de också en kravställande roll; R10 - “som controller har man ju både en kravställande roll 
och en stödjande roll. Så det gäller ju alltid  
att hitta en form ut av balans där, och det är inte lätt alla gånger. Det kan ju vara lite 
individberoende mot vilka man jobbar mot också men vi är ju här för att hjälpa och göra 
nytta.” 

4.3.4	  Diskussion	  och	  debatt 
Den fjärde egenskapen är att controllern engagerar sig på ett sätt som underlättar och 
inspirerar de anställda till att föra dialoger som uppmuntrar till informationsutbyte i hela 
organisationen. Tillsammans med ovanstående egenskaper ska controllern vara öppen och 
aktivt bidra till att skapa diskussioner och debatt i organisationen. R9 uttrycker sig på ett sätt 
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som symboliserar vad flera av respondenterna menar; “Mötet är ju också en arbetsform, det 
är ju ett sätt att både få in information och förstå information och förmedla information. Så 
att det är ju en del utav controllerns funktion då att så att säga att känna till, förmedla och 
bearbeta information och mötet är ju på det sättet man göra det tillsammans med eller genom 
andra. Så mötesformen är viktig.” R3 berättar att genom att föra diskussioner och vara 
delaktig med andra kommer de tillsammans fram till gemensamma beslut. De berättar att 
diskussionerna bland annat handlar om att kompromissa, att den ansvarige (ofta 
avdelnings/verksamhetsansvarige) kommer med förslag som respondenterna ibland tycker är 
för höga mål som är orimliga och ibland för låga mål då de tycker den ansvarige varit för feg i 
målsättningen.  
 
Flera av det säger uttryckligen att diskussionerna förs hela vägen ner till avdelningsnivå och 
att de sällan ”trycker ner” saker på avdelningarna utan besluten görs tillsammans med de 
ansvariga först. R11 är en av dem som säger att besluten ofta tas gemensamt; ”Så allting är ju 
oftast en dialog, en överenskommelse, vi diskuterar fram.” R1 är en av dem som håller med 
och berättar också att denne personligen anser att man förbättras genom att dela med sig och 
hjälpas åt; “..då kom vi på den fina idén att vi har väldigt mycket att lära utav varandra... Allt 
som vi jobbar med försöker vi ha som de här projekten, att lära av varandra och bli bättre 
och bättre.” 
 

4.4	  Övriga	  uttalanden 

Utöver de svar vi fått angående de teman vi haft i teoriavsnittet har vi även hittat andra 
intressanta aspekter som flera respondenter tagit upp. En av dessa var att det ständigt råder 
tidsbrist för att hinna med allt dem ville. Flera respondenter upplevde att det inte finns 
tillräckligt med tid för deras arbetsuppgifter, men hur de hanterade det skiljde sig mycket 
mellan vissa respondenter. När R11 uttryckte sig om detta lät det såhär; “Nej!! Det hinner jag 
inte. Det är ofta väldigt mycket tidspress man ska in med rapporter, bokslut inom en viss 
tidsram… Som controller känner jag ibland att man ska även analysera och ifrågasätta och 
kanske fundera kring rutiner och vad man gör för någonting men oftast känns det som om inte 
det hinns med, att analysera det man faktiskt gör, utan det är bara att göra det istället.” Det 
är tydligt att respondenten känner sig stressad över att sällan hinna med att tänka efter och 
analysera de uppgifter denne arbetar med.  
 
R9 beskriver också att det inte finns en enda uppgift som denne inte skulle kunna göra bättre 
om respondenten hade lite mer tid men att åldern och rutin gjort att denne accepterat att det är 
som det är. Liknande R9 håller de flesta av dem som tagit upp att det råder tidsbrist med om 
att de behöver göra prioriteringar för att hinna med, då känner dem också att de hinner med 
det viktigaste. De uttrycker sig alla likt R2; “Men jag kan prioritera så jag känner att jag har 
tid för det jag ska göra, ja det har jag.” Det finns alltid saker att göra och därför menar de att 
de behöver göra prioriteringar för att få färdigt det mest väsentliga i tid. 
 
Ett annat kännetecken som framkom från de flesta respondenterna var att det inte finns någon 
”vanlig” arbetsdag för dem. De arbetar med det som dyker upp och precis som med 
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tidsbristen behöver de ständigt göra skiftande prioriteringar om vad som behöver läggas fokus 
på. Ett uttalande från R5 som verkar inom industribranschen där ständiga förändringar krävs 
beskriver väl vad flertalet av respondenterna menar; “..jobba som controller för där måste 
man flytta ditt fokus väldigt mycket beroende på vart vindarna bär liksom... Man kan inte 
följa någon sorts mall och tro att det alltid kommer att vara så utan man får alltid känna av 
vad det är som händer just nu..” 
 
Det visade sig också att en del av några respondenters styrning kunde de själva inte bestämma 
över på grund av organisatoriska beslut. R6 förklarade att denne inte hade så mycket möten då 
respondentens chef har delat upp det så att chefen har mycket mer möten och träffar med 
olika delar utav deras verksamhet, både uppåt och neråt i organisationen. Det är således inte 
självvalt från respondentens sida att inte ha många möten då det är chefen som beslutat detta. 
R4 berättar att i den organisationen respondenten arbetar hos är det högsta cheferna som 
beslutar om vilka mål de olika avdelningarna ska ha; “..det är ju ganska toppstyrt det är det. 
Mål kommer ju uppifrån, det här ska ni ha liksom.” Detta gör att det inte ges möjlighet för 
respondenten att tillsammans med avdelningscheferna komma fram till gemensamma mål 
utan det är istället nedtryckt på de lägre nivåerna i organisationen.  
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5.	  Analys	  
I detta avsnitt presenteras först vilka olika grupper av rolltvetydighetsmönster som vi fann i 
vår undersökning då dessa ligger till grund för analysen. Sedan följer en fördjupning i de tre 
olika grupperna och hur de använder sig av styrsystemet. Avsnittet avslutas med en 
summerad analys med likheter och skillnader mellan de tre grupperna och en resultatmodell. 
 

5.1	  Rolltvetydighet 
Utifrån hur respondenterna svarat angående hur de upplever rolltvetydigheten har vi kunnat 
urskilja tre olika typer av grupper - tre olika mönster av hur rolltvetydigheten uppträder hos 
respondenterna. Den första gruppen är de respondenter som ansåg sig ha låg tvetydighet på 
alla tre punkter, med andra ord ansågs rollen vara tydlig. Den andra gruppen anser att det är 
tydligt i vilka mål dem har och vad som förväntas av dem men att vägen dit och vilket 
beteende som är önskvärt är otydligt. Här ser vi att en viss tvetydighet i rollen finns. Den 
tredje gruppen är de som ansågs ha hög tvetydighet på samtliga punkter - rollen ansågs vara 
otydlig. Med hjälp av dessa tre typer kommer vi föra en diskussion om både hur 
rolltvetydigheten ser ut och hur det uttrycks i controllerns användande av styrsystemet. Dessa 
tre typer är respondenter med låg rolltvetydighet och hög grad av erfarenhet, respondenter 
med tydliga mål och förväntningar men frihet i beteende samt respondenter med hög 
rolltvetydighet som önskar mer vägledning. I tabell 3 kan man se hur respondenterna svarat 
angående om de upplever rolltvetydigheten som hög eller låg samt vilket/vilka styrsystem de 
använder. 
 
Tabell 3: Grad av rolltvetydighet och vilket styrsystem som används 
 

 
 

5.2	  Respondenter	  med	  låg	  rolltvetydighet	  och	  hög	  grad	  av	  erfarenhet	  
Den första gruppen av respondenter är de som tycker att det inte råder några tvetydigheter, 
varken när det handlar om vilka mål de har, vägen till att uppnå målen eller vad som förväntas 
av dem. Detta är således tydligt för dem, vilket till stor del beror på deras erfarenhet. 
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5.2.1	  Tydliga	  mål	  
Flera av respondenterna uttryckte sig liknande som R7 och R2, att de med tiden och ålderns 
rätt lärde sig vilka mål de ska att uppnå och vilka arbetsuppgifter som är viktigast att få gjort. 
Både R1 och R9 säger att de vet exakt vilka mål de har men den sistnämnde menar också att 
andra kanske inte delar samma uppfattning av målen, vilket tyder på att respondenten är säker 
i sig själv och tror på det den gör utan att bli förvirrad av andras åsikter. Här är det också 
troligt att dennes erfarenhet är det som ligger till grund för det självförtroende som utstrålas 
och det kan även vara så att tydligheten i målen förbättrat respondentens självförtroende, det 
har åtminstone inte haft någon negativ inverkan (Marginson et al., 2014).  
 

5.2.2	  Tydligt	  önskvärda	  beteende	  
Vilka beteenden som är önskvärda för att uppnå målen visar sig vara tydliga hos denna grupp. 
R7 berättar att denne är klar över vad som behöver göras utan detaljerade instruktioner och 
menar att dennes kunskap och roll bidrar till denna tydliga känsla. Även R9 håller med om att 
dennes kunskap ger trygghet i uppfattningen om vad som ska göras då respondenten beskriver 
att denne är ganska ensam i sin kompetens i den miljö som R9 befinner sig i, vilket gör 
respondenten expert på sitt område och därför kan få ifrågasätta de beslut och handlingar som 
görs. Det finns sällan, om ens några, exakta detaljbeskrivningar vilket ger utrymme för 
controllerna att göra egna tolkningar men genom deras självsäkerhet där erfarenhet och 
kompetens är två bidragande faktorer reduceras eventuella tvivel som kan uppstå när de 
behöver ta egna beslut. 
 

5.2.3	  Tydliga	  förväntningar	  
Ingen av respondenterna upplever heller tvetydighet i vad som förväntas av dem. R2 berättar 
att det tack vare tydliga organisatoriska gränser är enkelt att veta vad som förväntas. Likaså 
känner även R7 att denne vet vad den förväntas göra då respondenten på sin första arbetsdag 
fick ett skriftligt mission, en sorts punktlista där det står vad som ska fokuseras på och vilka 
ansvar respondenten har. R9 är en av dem som beskrev att controllerrollen är fri men att det 
samtidigt är tydligt vad denne förväntas göra, vilket således är en motsägelse. Rollen beskrevs 
innehålla en del valmöjligheter men till största del är det tydligt vad som förväntas utav en 
controller. Det fria skulle för vissa anses som otydligt, men för denna respondent verkade 
friheten ses som positiv då respondenten gav intrycket att trivas med möjligheten att göra en 
del egna val och inte ha alltför strikta ramar att förhålla sig till. Som ovan nämnt förmedlade 
alla respondenter i denna grupp att de vet vad som förväntas av dem i deras specifika roll 
genom bestämda avgränsningar och mission från organisationen samt den positiva synen på 
det fria i den annars väldefinierade rollen. Detta tyder på att samtliga har goda förutsättningar 
att kunna utföra deras arbete på ett effektivt sätt (Fichter & Cipolla, 2010). 
 

5.2.4	  Bakomliggande	  faktorer	  till	  låg	  grad	  av	  rolltvetydighet	  
Att ingen av respondenterna tycker att det är tvetydigt om vilka mål de ska uppnå, vilket 
beteende som är önskvärt för att ta sig till målen och vad som förväntas utav dem beror till 
stor del på deras erfarenhet och kompetens. Genom att ha varit i rollen under en längre tid och 
på så sätt samlat på sig mycket kunskap minskar eventuella osäkerheter för varje år. Alla 
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respondenter i denna grupp berättar att de hinner med det dem behöver göra genom 
prioriteringar och R9 är en av dem som uttryckligen säger att tack vare dennes erfarenhet har 
respondenten lärt sig att acceptera att det inte går att hinna med allt som man vill och känner 
på så sätt ingen stress över detta längre. Då det inte finns några märkbara rolltvetydigheter hos 
dessa controllers kan vi enligt Marginson et al. (2014) inte se hur detta visar sig i deras 
användning av styrsystemet utan det är istället andra faktorer som kan påverka.  
 

5.2.5	  Fokus	  på	  interactive	  control	  
Tre av fyra respondenter i denna grupp använder sig enbart av interactive control. R1 kan vi 
tydligt se använda styrsystemet enligt Bisbe et al. (2007)’s alla punkter och vill gärna ha 
många involverade i beslutsfattande då respondenten anser att det finns mycket att lära av 
varandra. Att respondenten personligen tycker om att arbeta tillsammans med andra kan vara 
en av anledningarna till att R1 använder interactive control (Mundy, 2010), samma kan anses 
gälla för R7. Alla tre som använder interactive control menar att de har en stödjande roll 
(Maas & Matejka, 2009) och då krävs möten face-to-face med andra och att de uppmuntrar 
till diskussioner och debatter. R7 ser ut att ägna en del tid åt att reducera strategiska 
osäkerheter medan R9 visar sitt personliga engagemang mer genom att vilja engagera andra 
medarbetare. 
 
Att de använder interactive control är positivt på flera sätt då det till exempel främjar till 
kreativitet och innovation, men då dessa controllers bara använder sig av detta styrsystem kan 
det leda till att deras organisationer blir instabila (Mundy, 2010; Simons, 1994). Att inte 
balansera upp det och också använda sig av diagnostic control kan även ge negativa 
konsekvenser såsom bristande fokusering på organisationens uppsatta mål (Mundy, 2010; 
Henri, 2006; Simons, 1994). Enligt Marginson et al. (2014) skulle effekten av en hög 
rolltvetydighet bli att controllern söker stöd i en typ av användande och därför hade vi ett 
tidigare förutsatt att controllers med låg tvetydighet skulle ha en mer balanserad styrning 
mellan diagnostic och interactive control. Detta blev således inte utfallet i studien då tre av de 
fyra respondenter i denna grupp enbart använder sig av interactive control. Det finns således 
inget klockrent mönster mellan controllerns rolltvetydighet och användande av styrsystem, 
vilket troligtvis beror på att användningen av styrsystemet även påverkas av andra aspekter. 
Utöver att de personligen föredrar interactive control kan som tidigare nämnt även branschen 
som organisationen är verksam i ha betydelse. I en föränderlig bransch med hög konkurrens 
behövs kreativitet och nytänkande för att kunna anpassa sig efter marknaden och vara 
konkurrenskraftiga (Mundy, 2010; Henri, 2006). R7 och R9 är verksamma inom 
industribranschen och där är det ofta lämpligt att använda sig av mycket interactive control.  
 

5.2.6	  Användning	  av	  både	  diagnostic	  och	  interactive	  control	  	  
R2 använder sig både av diagnostic och interactive control och där det förstnämnda får mer 
plats än det andra. Respondenten har ett övervakande styrsätt för att sedan ifrågasätta och 
ställa medarbetarna till svars. Sättet som respondenten säger det på förstärker användandet av 
diagnostic control. Att R2 också använder sig en del av interactive control visar sig då 
respondenten emellanåt även har möten face-to-face nere på avdelningsnivå utan att ha en 
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ifrågasättande inställning och uppmuntrar istället till diskussioner. Dock förmedlades ingen 
stark användning av interactive control då flertalet av mötena handlade om att kräva svar och 
ställa andra till svars. Att respondenten använder styrsystemen på detta sätt kan bero på att R2 
arbetar nära med många medarbetare och därför behövs en striktare styrning för att det inte 
ska bli för rörigt och instabilt inom organisationen om det skulle göras för mycket 
förändringar för att för många är med och bestämmer (Mundy, 2010; Simons, 1994). 
Detaljhandelsbranschen som organisationen befinner sig i är relativt stabil vilket också gör att 
de är i behov av mer etablerade arbetssätt, vilket diagnostic control motsvarar (Mundy, 2010; 
Henri, 2006). Även om det ena styrsättet används mer än det andra ger det ändå 
förutsättningar för dynamiska spänningar inom organisationen (Mundy, 2010). 
 

5.3	  Respondenter	  med	  tydliga	  mål	  och	  förväntningar	  men	  frihet	  i	  beteende 
Den andra gruppen av respondenter är de som anser att de har tydliga mål och förväntningar 
på sig men hur de tar sig dit och vilket beteende som är önskvärt anses vara oklart. För dessa 
respondenter är vad de ska nå upp till tydligt. Både R3 och R8 ansågs sig ha ett tydligt 
mission och ansvarsområden, precis som resterande respondenter i denna grupp. 
Respondenterna känner en trygghet i rollen och kan utföra sitt arbete utan att bli påverkad av 
rolltvetydigheten eftersom rollen är väldefinierad (Kahn et al., 1964). Däremot finns en viss 
otydlighet i vilket beteende som är önskvärt för att nå upp till målen, där bland annat R5 sa att 
det är fritt hur och när man jobbar men slutresultatet är givet. Här ser vi återigen att 
slutresultatet är tydligt men inte vägen dit. Att vara ensam i en roll där man ska förhålla sig 
till flera olika grupper kan vara en av anledningarna till att rolltvetydighet uppstår (Tubre & 
Collins, 2000). Detta upplever R8 som menar att denne arbetar ensam vilket gör det otydligt 
vad som ska göras samt att det är vanligt att man får förfrågningar från olika håll. 
 
Denna tvetydighet skulle kunna skapa negativa konsekvenser såsom lägre självförtroende 
(Marginson et al., 2014) eller oetiskt beteende (Maas & Matejka, 2009). Detta är inte något 
som framträder hos dessa respondenter och anledning kan vara att de anser tvetydigheten som 
något positivt. R3 och R10 beskrev hur tvetydigheten endast upplevdes som något bra för 
man fick forma sin dag själv. Den tvetydighet som finns angående vilket beteende som är 
önskvärt upplevs alltså positiv av respondenterna, en frihet att kunna styra sitt jobb själv och 
på så sätt inte vara för styrd. Denna otydlighet är önskvärd och begreppet fri dyker upp hos 
samtliga respondenter i denna grupp. Denna tvetydighet i samband med att mål och 
förväntningar är tydliga gör att respondenterna upplever det snarare som en möjlighet än som 
ett problem vilket gör att negativa konsekvenser som skulle kunna uppstå inte infinner sig hos 
denna grupp av respondenter.  
 

5.3.1	  Förväntar	  sig	  att	  ha	  tvetydiga	  beteenden	  
Denna studie ger indikationer på att de inte ser tvetydigheten som något negativ då de anser 
att det är en del av rollen som controller. Respondenterna menar att de var väl medvetna om 
hur rollen som controller är och påpekar att skiftande fokus är vanlig samt att ingen dag är 
den andra lik i det här arbetet men det är också det som gör arbetet intressant. R8 menar att 
det är väldigt fritt bortsett från bokslutsdagar. R5 tycker också att fokus kan skifta och man 
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måste hela tiden anpassa sig efter vad som är aktuellt i organisationen just nu. 
Respondenterna menar även att i och med detta finns en tidspress i arbetet och att göra 
prioriteringar är en del av arbetet. Flera av respondenterna vill göra mer än de hinner med 
men känner ändå att prioriteringar är en del av jobbet som controller.  
 

5.3.2	  Användning	  av	  både	  diagnostic	  och	  interactive	  control	  
Som tidigare nämnt sågs den tvetydighet som fanns endast som positiv och därför har detta 
ingen större inverkan vilket gör att användandet av styrsystemet inte påverkas. Precis som 
Marginson et al. (2014) antyder att när det inte finns någon rolltvetydighet eller den är låg så 
påverkas inte användningen at styrsystemet. Detta ser vi genom att två respondenter använder 
sig av både diagnostic och interactive control för att få en effektiv styrning, vilket är 
fördelaktigt för att skapa dynamiska spänningar (Mundy, 2010). Här ser vi två exempel på att 
controllerna klarar av båda sina ansvarsområden att vara stödjande och bevakande, vilket en 
duktig controller anses kunna (Maas & Matejka, 2009). De säger ordagrant att de har två 
roller, den ena är att vara stödjande och den andra är att vara kravställande, vilket kan liknas 
med Maas & Matejka (2009)’s stödjande och bevakande. Både R5 och R10 använder sig både 
av diagnostic och interactive control. Vi ser att respondenterna både aktivt kallar till möten 
face-to-face och försöker minska strategiska osäkerheter genom utbildning samtidigt som de 
uttrycker att de vill hålla kolla på medarbetarna, vilket kan liknas med den övervakande delen 
av diagnostic control (Simons, 1994). Även R10 arbetar bevakande samt granskande och 
liknar sitt arbete med en revisors. Respondenterna har en aktiv approach där de vill involvera 
de anställda och är öppna för diskussion och debatt, vilket också tyder på att denne även 
använder sig av interactive control (Bisbe et al., 2007).  
 

5.3.3	  Fokus	  på	  interactive	  control	  
De andra två respondenterna använde sig enbart av interactive control vilket uppmuntrar 
nytänkande men det kan även leda till instabilitet inom organisationen (Simons, 1994). 
Respondenterna tror på att involvera många, att träffa respondenterna face-to-face, att vara 
öppna för diskussion och debatt och även minska strategiska osäkerheter genom utbildning. 
Även om det finns fördelar att använda sig av interactive control såsom att det uppmuntrar 
kreativitet och innovation men de går miste om de önskvärda dynamiska spänningarna 
(Mundy, 2010). En faktor som kan hjälpa till att förklara att R3 bara använder sig av 
interactive control är att dennes organisation är inne i en implementeringsfas och då kan 
interactive control vara mer passande.(Simons, 1995; Naro & Travillé, 2011) Som tidigare 
nämnt har även personligheten betydelse för vad controllern föredrar för styrning (Mundy, 
2010), R8 säger att denne föredrar att jobba i grupp och därav kan denne dras mer åt 
interactive control. Det är också rimligt att branschen påverkar styrningen på att R3 och R8 
arbetar inom organisationer som ständigt behöver anpassa sig eftersom de verkar inom 
industribranschen där miljön ofta är instabil och snabbt ändras (Henri, 2006). I detta fall när 
den lilla rolltvetydighet som finns endast ses som positiv har det ingen större inverkan på 
användandet av styrsystemet utan som ovan skrivet finns det andra faktorer som påverkar hur 
controllerna väljer att använda sig av styrsystemet. Vi hade en förväntan att de respondenter 
som upplevde rolltvetydigheten som låg skulle ha ett mer balanserat användande av 
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styrsystemet men för dessa respondenter stämmer inte detta. Dock har vi som ovan nämnt 
andra faktorer som kan vara avgörande för att de bara använder sig av interactive control, så 
som vad man personligt föredrar (Mundy, 2010), vilken sorts bransch företaget är inom 
(Henri, 2006) och vilket stadium företaget befinner sig inom (Naro & Travillé, 2011). 
 

5.4	  Respondenter	  med	  hög	  rolltvetydighet	  som	  önskar	  mer	  vägledning 

Den tredje gruppen av respondenter är de som upplever samtliga typer av rolltvetydighet. De 
saknar tydlighet i mål, vilket beteende som är önskvärt för att nå dit och även vad som 
förväntas av dem. Avsaknaden av mål gör att arbetet känns oklart. R11 berättar och denne 
tillsammans med en kollega brukar diskutera hur det ska gå tillväga. En respondent kom in i 
en roll som inte var klar när denne började, därav fanns inga tydliga mål och syften med 
respondentens arbete utan det var något som fick växa fram med tiden. Respondenterna är 
enhetliga i att tydligare mål och förväntningar hade varit att föredra. Både R11 och R12 ansåg 
att förväntningarna var vaga och mycket handlade om bristande kommunikation från chefen, 
medan R4 ansåg att chefen inte ens visste vilka mål respondenten hade. När målen och 
förväntningarna inte är tydliga så blir det svårt att veta vilket beteende som är önskvärt när 
man inte har något att sträva mot. En otydlig roll gör att det uppstår en svårighet för 
controllern att kunna utföra sitt arbete på ett optimalt sätt (Kahn et al., 1964). 
 
Den frihet som uttrycktes som positiv för respondenterna i grupp två upplevs mer påfrestande 
här vilket kan leda till negativa konsekvenser för deras arbete (Maas & Matejka, 2009). R11 
uttrycker tydligt att det saknas information från chefen kring vad som förväntas och vilka mål 
som man ska nå upp till. Friheten i hur man ska nå fram till målen upplevs endast som 
negativt när inte målen och förväntningar är tydliga. R12 instämmer om att det är för fritt och 
säger att man saknar kontroll över sina arbetsdagar, respondenten menar att det som dyker 
upp det gör man utan att veta vad som egentligen är bäst. I denna grupp ses otydligheten som 
en stressfaktor och kan därför ha påverkan på användandet av styrsystemet (Marginson et al., 
2014). R6 menade dock att osäkerheten också kunde bero på dennes personlighet, denne som 
person vill gärna ha tydliga direktiv men controllerrollen handlar ju om att kunna skifta fokus 
och därför kan det vara dennes personlighet som gör att rollen upplevs otydlig. 
 

5.4.1	  Stress	  på	  grund	  av	  tidsbrist	  
Respondenterna ansåg även att det fanns en tidspress i arbetet och den tillsammans med 
otydligheten gjorde det svårt för respondenterna att utföra arbetet på bästa sätt. R11 menar att 
denne inte känner att de kan utföra sitt arbete på ett optimalt sätt eftersom tiden inte räcker 
till. Respondenten saknar tid att analysera det denne faktiskt gör utan det handlar bara om att 
göra utan att tänka efter, vilket upplevs som en stress på grund av rolltvetydigheten (Katz & 
Kahn, 1978). Här ser vi en önskan om att kunna göra sitt arbete bättre än vad som faktiskt 
hinns med, istället för att tänka varför de ser ut som det gör så har controllern endast tid att 
göra uppgiften. R4 menar även att den slits mellan olika grupper vilket är en av anledningarna 
till att rolltvetydighet uppstår (Tubre & Collins, 2000) men respondenten menar att det även 
skapar en tidspress eftersom flera chefer anser att controller arbetar för dem och ska R4 
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tillfredsställa allas behov blir det en sysselsättning på över 100 %. Respondenten menar att 
det saknas förståelse hos cheferna kring hur controllerns arbete ska vara. 
 

5.4.2	  Söker	  stöd	  i	  diagnostic	  control	  
Hos dessa respondenter syns det att den höga rolltvetydigheten har en stark påverkan vilket 
kan vara anledningen till att controllerna söker stöd i endast en användning av styrsystemet 
(Marginson et al., 2014). Både R4 och R12 använder sig endast av diagnostic control, de 
pratar om begrepp som försvara, förklara och jaga. Dessa är tydliga tecken på diagnostic 
control, det handlar om att medarbetarna ska stå till svars för resultaten och fokus ligger på 
uppföljning av det som skett (Simons, 1994). Detta tyder även på en liten vi-mot-dem-känsla, 
eftersom respondenterna hela tiden sätter sig själva mot andra medarbetare. När 
rolltvetydigheten är hög kan controllerna söka stöd i budget och mål eftersom dessa ger en 
form av stabilitet och trygghet (Marginson et al., 2014), vilket vi ser tydligt hos dessa 
respondenter. För R4 var det även dennes personliga preferenser som spelade in (Mundy, 
2010), denne gillar att arbete själv och tenderar därför att undvika att kalla till möten och 
interagera med andra medarbetare. Respondenten föredrar att sitta själv och arbeta och 
involverar därför inte andra i besluten. Att respondenterna endast tillämpar en form av 
användande, diagnostic control, kan leda till konsekvenser som hämmad innovation och 
kreativitet (Simons, 1994). Dessa controllers har en svårighet att vara både stödjande och 
bevakande, utan är mest bara bevakande mot medarbetarna. Precis som i Marginson et al. 
(2014)s resultat så söker controllerna i denna studie stöd i en sorts användande av 
styrsystemet. 
 

5.4.3	  Söker	  stöd	  i	  interactive	  control	  
En controller gjorde motsatsen och söker istället stöd i interactive control, detta för att genom 
diskussion och debatt få veta vad som krävs och vad som ska göras. R11 använder sig endast 
av de interaktiva egenskaperna. Detta görs för att gynna diskussion via möten och R11 
berättar även att dennes huvudfunktion är att vara stöttande och hjälpa. Respondenten sitter 
även aktivt och bidrar i möten och håller i utbildningar för att hjälpa medarbetarna. Med hjälp 
av interactive control finner controllern stöd i sina uppgifter då denne kan diskutera fram vad 
som behöver göras (Marginson et al., 2014). Dock ligger mest fokus på ett av områdena, att 
vara stödjande och minskat fokus på att vara bevakande (Maas & Matejka, 2009). I den typ av 
bransch där ständiga förändringar sker kan det vara önskvärt att använda sig av interactive 
control (Henri, 2006), R11 verkar inom en sådan bransch. Det skapar dock inte dessa 
dynamiska spänningar när man bara tyder sig till bara en typ av användning (Henri, 2006). 
 

5.4.4	  Företagets	  påverkan	  och	  brist	  på	  erfarenhet	  
Den siste respondenten skiljer sig lite från övriga respondenter i denna grupp, respondenten 
känner av rolltvetydigheten och söker stöd i interactive control medan rollen som denne blivit 
placerad i är mer åt diagnostic control. För R6 så ser vi att även denne söker stöd i interactive 
control men dennes roll är inte anpassad på det sättet. Respondenten arbetar mycket ensam 
och gör uppföljningar och är bevakande, vilket tyder på diagnostic control (Simons, 1994). 
Här har respondenten inte själv valt att ha mer distans från verksamheten utan det är på det 
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sättet chefen delat upp rollerna. Respondenten blir mer åt det diagnostiska hållet även om 
denne själv försöker vara personligt engagerad och reducera osäkerheter genom att bidra med 
utbildningar och stöd i frågor som kan dyka upp, vilket mer liknas med interactive control 
(Bisbe et al., 2007). Respondenten agerar en del som en stöttande funktion men når kanske 
inte riktigt fram då organisationen ställer krav på att vara mer av den bevakande funktionen. 
Hos denna respondent ser vi att organisationen kan ha stor påverkan på hur controllern 
arbetar. På grund av tvetydigheten samt organisationen har respondenten svårt att uppfylla de 
båda ansvaren som Maas & Matejka (2009) anser att en bra controller ska uppfylla. 
 
Hos dessa respondenter där rolltvetydigheten var genomgående hög såg vi att det fick effekt 
på hur de använde sig av styrsystem genom att de gärna söker stöd i en sorts användning 
(Marginson et al., 2014). Respondenterna tog dock upp en annan intressant aspekt om varför 
de använde styrsystemet som det gjorde, vilket handlade om erfarenhet. Några av 
respondenterna var nya inom yrket eller gick in i en roll som inte var helt färdig. Detta är en 
osäkerhet i sig och den tillsammans med rolltvetydigheten gör att respondenterna känner en 
större osäkerhet i vad som ska göras. Även tidigare hos de mer erfarna respondenterna har vi 
sett att erfarenheten är en stöttepelare för att känna sig säker i hur de ska utföra sitt arbete.  
 

5.5	  Summering	  av	  resultatet	  -‐	  likheter	  och	  skillnader	  mellan	  grupperna	  
När vi ställde grupperna mot varandra hittades flera gemensamma och skilda egenskaper som 
kunde förklara varför det använde styrsystemet så som de gjorde. Vi såg gemensamma drag 
utöver teorin samt kunde styrka befintlig teori. Vi fick även resultat vi inte väntat oss vilket är 
intressant för fortsatt forskning inom ämnet. 

5.5.1	  Fokus	  på	  interactive	  control 
Det vi kan se i de tre ovanstående grupperna är att det antingen har en låg/positiv 
rolltvetydighet rakt igenom eller hög rolltvetydighet rak igenom. Även fast rolltvetydigheten 
är låg både för grupp 1 och grupp 2 så ser vi ingen enhetlighet i hur de använder sig av 
styrsystemet. När det inte finns någon rolltvetydighet menar Marginson et al., (2014) att 
controllern ska kunna använda sig av både diagnostic och interactive control eftersom rollen 
är tydligt utformad (Fichter & Cipolla, 2010). Här visar resultatet något vi inte väntat oss då 
majoriteten av respondenterna bara använde sig av interactive control. Här hade vi trott att 
resultatet skulle visa att flera använder sig av båda användningarna när det inte har någon 
rolltvetydighet som påverkar. Anledningen till att vi fått detta resultat kan vara att flera av 
våra respondenter verkar inom branscher där det sker ständiga förändringar och man måste 
hela tiden anpassa sig och då kan interactive control vara lämpligt (Henri, 2006). En annan 
anledning kan vara att många personligt föredrog att arbeta i grupp och diskutera fram saker 
gemensamt (Mundy, 2010) och därför passade interactive control deras personlighet bättre. 
En respondents företag var inne i en implementeringsfas och då är interactive control önskvärt 
(Naro & Travillé, 2011), vilket också är en anledning till att interactive control är 
dominerande. 
 
I grupp 1 och 2 var det däremot en minoritet av respondenterna som använde sig både av 
diagnostic och interactive control. Detta är gynnsamt för att skapa de dynamiska spänningar 
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som uppstår när man blandar de två styrsätten (Mundy, 2010). Dessa respondenter nämnde i 
högre grad att de hade två olika ansvarsområden att förhålla sig till, vilket kunde kopplas till 
Maas & Matejka (2009)’s två ansvarsområden; att vara stödjande och bevakande. Att just 
dessa respondenter lyckas använda sig av både diagnostic och interactive control är svårt att 
säga varför men förklaring kan vara tack vare att rolltvetydigheten är låg (Marginson et al., 
2014). Det har då ingen påverkan på användningen och därför blir controllerns roll lättare 
(Fitcher & Cipolla, 2010) vilket skapar förutsättningar för att balansera styrsystemen 
(Marginson et al., 2014). Den ena respondenten arbetar i en mer stabil bransch där diagnostic 
control kan vara önskvärt att använda (Naro & Travillé, 2011), vilket också skulle kunna vara 
en förklaring.  
 

5.5.2	  Söker	  stöd	  i	  en	  sorts	  användande	  
Den tredje gruppen skiljer sig en del från de två föregående i det avseende att här upplevde 
respondenterna rolltvetydigheten som genomgående hög vilket också syns tydligare i hur de 
väljer att använda sig av styrsystemet. Precis som Marginson et al. (2014) ser vi att 
respondenterna med hög rolltvetydighet väljer att söka stöd i endast en användning av 
styrsystemet. Här ser vi att en av de fyra respondenterna söker stöd i interactive control, 
denne använder sig av diskussion och debatt för att göra rollen tydligare (Marginson et al., 
2014). Två respondenter valde att söka stöd i endast diagnostic control, en av dessa 
respondenter visade även att personligheten spelade in (Mundy, 2010) då respondenten 
uttryckte att denne gillade att arbeta ensam och tog därför avstånd från möten och dylikt. Den 
fjärde respondenten skiljde sig dock från övriga inom denna grupp i det avseende att denne 
använde sig av båda styrsätten. Respondenten själv söker stöd i interactive control men det 
används inte fullt ut på grund av företagets påverkan. Företaget har designat rollen åt det 
bevakande hållet med mer fokus på uppföljning och därav blir respondenten ”tvingad” att 
vara mer åt det diagnostiska hållet. 
 
Även om det råder hög rolltvetydighet hos controllerna i grupp 3 så kan också andra faktorer 
spela in, precis som för grupp 1 och 2 där det inte finns dessa tvetydigheter. Vi ser bland 
annat att vad man personligen föredrar påverkar (Mundy, 2010) men också vilken sorts 
bransch man arbetar inom vilket gör olika användningar önskvärda (Henri, 2006). Hos några 
respondenter såg vi även att företaget hade stor påverkan på om respondenten använde 
diagnostic eller interactive control. Andra faktorer som vi såg påverkade användandet var 
erfarenhet och kompetens vilket vi kommer gå djupare in på nedan.   
	  

5.5.3	  Erfarenhet	  
De två första grupperna förmedlade att de hade mycket erfarenhet av rollen och på så sätt 
byggt upp och fått mycket kunskap om hur saker ska vara. De har även en förståelse för att 
rollen i många avseenden är fri och att egna beslut behöver tas, vilket de uppskattar och 
känner sig trygga med tack vare den erfarenhet och kompetens de besitter. Den tredje 
gruppen, där det genomgående rådde en hög tvetydighet, hade till skillnad från de andra två 
grupperna inte lika mycket erfarenhet av controllerrollen och flera av dem önskade därför att 
de kunde få mer stöd och vägledning för att bland annat känna sig säkrare på vad som 
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förväntades av dem. Friheten upplevdes i denna grupp således inte som positiv utan är istället 
stressande, vilket vi tidigare nämnt kan bero på att målen och förväntningarna också varit 
tvetydiga. Hade dessa varit tydligare är det troligt att respondenterna i grupp 3 också hade 
uppskattat friheten i arbetet.  
 
Respondenter från alla tre grupperna berättade att erfarenhet har stor betydelse för om det 
råder tvetydigheter eller inte. Uttalanden som ”med tiden” och liknande visar på att det 
antingen har blivit tydligare med åren eller att det är medvetna om att det kommer bli det. Det 
innebär att det nog funnits tvetydigheter för respondenterna i grupp 1 och 2 under tidigare år 
när de var nyare i rollen. Detta tyder på att företagen behöver ta ett större ansvar i att stötta 
och tydliggöra för controllern, framförallt när det gäller i vilka mål de har och vad som 
förväntas utav dem. Det finns inga genvägar till erfarenhet och därför behöver företagen 
hjälpa till medan controllern samlar på sig den erfarenheten som behövs och därmed även 
kompetens som den behöver för att känna att den befinner sig i en tydlig och trygg roll. Skulle 
en liknande studie göras ett antal år senare tror vi därför att även respondenterna i grupp 3 
hade svarat att tvetydigheterna reducerats, tack vare deras erfarenhet. 	  
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5.6	  Studiens	  resultatmodell 
Resultatmodellen är till största del oförändrad från studiens analysmodell, med ett tillägg på 
erfarenhet och kompetens då studiens resultat visat att dessa faktorer bidrar till en minskad 
rolltvetydighet, se figur 2. 

	  

Figur 2. Resultatmodell 
 
Precis som Marginson et al. (2014) förespråkar visade sig controllerna i denna studie som 
hade hög grad av rolltvetydighet söka stöd i en typ av användning, antingen diagnostic eller 
interactive control. Däremot stämde inte vårt antagande fullt ut om att controllerna med låg 
rolltvetydighet skulle använda sig av både diagnostic och interactive control. Några av dem 
gjorde det, men inte alla controllers med låg grad av rolltvetydighet. Det visade sig att 
erfarenhet och kompetens hade mycket stor betydelse för en minskad rolltvetydighet, men 
detta hade i sin tur således ingen betydelse för att controllerna skulle använda båda 
styrsystemen eftersom låg rolltvetydighet inte var lika med att använda både diagnostic och 
interactive control. Vid låg rolltvetydighet såg vi istället att andra faktorer såsom bransch, 
personlighet och fas hade större inverkan på hur controllerna använde sig av styrsystemet. 
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6.	  Slutsats 
Hur rolltvetydigheten uppträder i controllerns användande av styrsystem visade sig på två 
sätt. När rolltvetydigheten var hög sökte controllerna stöd i endast en användning av 
styrsystemet, antingen diagnostic eller interactive control, precis som Marginson et al. (2014) 
diskuterar i deras artikel. När rolltvetydigheten var låg var förväntningarna att controllerna 
skulle använda sig av både diagnostic och interactive control, detta visade sig att inte stämma 
helt då majoriteten av controllerna endast använder sig av interactive control. När 
rolltvetydigheten är låg så uppträder den inte i användningen hos controllerna men ändå går 
respondenterna i denna undersökning miste om de dynamiska spänningarna som kan vara 
önskvärda (Mundy, 2010). Anledningen till att de bara använder sig av interactive control kan 
bero på andra faktorer så som bransch (Henri, 2006), personliga preferenser (Mundy, 2010) 
eller fas organisationen befinner sig i (Naro & Travillé, 2011). Några respondenter använder 
sig dock av båda styrsätten, vilket anses vara fördelaktigt (Mundy, 2010). Att controllerna 
upplever och hanterar rolltvetydigheten på olika sätt beror främst på erfarenhet och 
kompetens inom rollen. De controllers med mer erfarenhet upplever rolltvetydigheten som 
lägre eller kan hantera den på ett lämpligt sätt. Medan de controllers som är nya i sin roll 
kräver mer stöd och upplever rolltvetydigheten som högre. 

 

6.1	  Bidrag	  och	  fortsatt	  forskning	  
Vårt bidrag blir således att vi kan stödja Marginson et al. (2014)’s resultat om att controllerna 
söker stöd i antingen diagnostic eller interactive control i vår studie. Även om vår studie gav 
detta resultat betyder det inte att alla kommer söka stöd i en typ av användande. Innan 
undersökningens genomförande trodde vi enligt Marginson et al. (2014) att controllerna 
främst skulle söka stöd i budget men det visade sig även att det kunde välja att söka stöd i 
diskussion och debatt med medarbetarna och på så sätt minska tvetydigheten. De controllers 
som inte upplevde någon rolltvetydighet trodde vi skulle använda sig mer av båda styrsätten 
men de flesta av controllerna använde sig endast av interactive control. Detta kan bero på typ 
av bransch (Henri, 2006), personliga preferenser (Mundy, 2010) eller vilken fas som 
organisationen befinner sig i (Naro & Travillé, 2011). Dessa faktorer låg inte i fokus i vår 
undersökning men det skulle vara intressant att forska vidare kring detta. Det är intressant 
eftersom trots att controllerna hade en låg rolltvetydighet uppnåddes ändå inte de dynamiska 
spänningar som ett användande av båda styrsätten skapar (Mundy, 2010), vilket kan bero på 
dessa andra faktorer som påverkar controllern i dennes arbete. Vi kan även bidra med nya 
faktorer utöver teorin som påverkar både rolltvetydigheten vilket i sin tur påverkar 
användandet av styrsystemet. Dessa faktorer är erfarenhet och kompetens, företagets påverkan 
samt saknat stöd från chefer. Det praktiska bidraget blir riktat till cheferna att ge mer stöd till 
de controllers som är nya i rollen för att på så sätt få controllern att snabbare känna sig säker 
och trygg i rollen. Det är viktigt att controllerna känner sig trygga i rollen eftersom de 
ansvarar för att styra andra medarbetare och få dessa att känna sig trygga i sina roller. 
 
I enlighet med Mundy (2010) har de flesta av respondenterna som deltagit i studien beskrivit 
att rollen som controller präglas av skiftande prioriteringar och att det inte finns någon 
”vanlig” arbetsdag. På så sätt kan det vara svårt för företagen att vägleda dem i vilket 
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beteende som är önskvärt i allt de gör, det är en del av rollen att ta egna beslut och kunna se 
vad och när saker behöver göras. Alla respondenter är eniga om att de behöver göra 
prioriteringar för att hinna med det väsentliga och mest brådskande. Majoriteten av dem 
känner att tiden räcker till så att de känner sig nöjda, även om de menar att det alltid går att 
göra mer. Skillnaden i erfarenhet visade sig också här när två respondenter, R9 från grupp 1 
och R11 från grupp 3, pratade om att det ständigt råder tidsbrist. Det R9 pratade om var att 
denne lärt sig med tiden att acceptera att det inte går att hinna med allt eftersom man alltid vill 
göra mer medan R11 som är mer oerfaren förmedlade en stor stresskänsla över att tiden inte 
räcker till. Erfarenheten visade sig således ha stor betydelse i många situationer. 
	  
Då vi kom fram till att erfarenhet och kompetens är faktorer som minskar rolltvetydigheten 
för controllerna i denna studie skulle det kunna göras en större forskning på om detta kan 
generaliseras. Något som skulle vara ännu mer intressant är att göra en fortsatt forskning på 
vilka förhållanden som påverkar controllers till att använda en balanserad styrning. Vårt 
resultat gav inte det utfall som vi förväntade oss då vi förmodade att controllerna som hade en 
låg rolltvetydighet skulle använda både diagnostic och interactive control. Då det bara var en 
minoritet av dessa som använde båda styrsystemen innebär det att bara några få av studiens 
controllers skapar dynamiska spänningar, vilket Mundy (2010) menar är viktiga 
förutsättningar för utvecklingen av organisatoriska funktioner. Fortsatt forskning skulle därför 
behöva göras angående vilka faktorer som bidrar till att controllers använder en balanserad 
styrning för främjandet av organisationers prestationer. 
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8.	  Bilagor	  
I detta avsnitt visar vi först enkäten som vi skickat ut till respondenterna och sedan den 
intervjuguide vi använt oss av vid intervjutillfällena. Sist kommer en tabell över den 
innehållsanalys som vi gjort och vilka citat som placerats in under vilka kategorier. Detta har 
vi gjort för att vi vill visa vart våra tolkningar kommer ifrån och för att visa råmaterialet som 
utgjort början på vår analys. 

8.1	  Enkäten	  
	  
Tack för att du ställer upp på att bli intervjuad! Vi önskar att du även kan besvara och ta med 
denna enkät till intervjutillfället.  
  
 

1.     Jag känner mig säker på hur mycket auktoritet jag har i rollen som controller 
 
Instämmer inte alls      Instämmer helt 

 1  2 3 4 5 
 
 
 
2.     Jag har tydliga syften och mål med mitt arbete  
 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 
 1  2 3 4 5 
 
 
 
3.     Jag vet att jag fördelar min arbetstid proportionerligt mellan mina arbetsuppgifter  
 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 
 1  2 3 4 5 
 
 
 
4.     Jag vet vilka mina ansvarsområden är 
 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 
 1  2 3 4 5 
 
 
 
5.     Jag vet exakt vad som förväntas av mig i mitt arbete som controller 
 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 
 1  2 3 4 5 
 
 
 
6.     Det finns klara direktiv för vad som behöver göras i mitt arbete 

	  
Instämmer inte alls      Instämmer helt 

 1  2 3 4 5 
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8.2	  Intervjuguide	  
	  
Bakgrundsfrågor om erfarenhet, hur länge respondenten jobbat som controller med mera. 
	  
	  
Rolltvetydighet 
 
 

• Hinner du med allt du önskar? 
 
 

• Får du “fria tyglar” eller har din chef stort inflytande på vad/hur du ska arbeta? 
 
 
 
 
 
Diagnostic & interactive control 
 
	  

• Hur ser en vanlig dag ut för dig och vad är dina arbetsuppgifter?  
 
 

• Hur ofta och med vilka har du möten med?  
	  
	   	  



	   	  
	  

	   51	  

8.3	  Innehållsanalys	  
Meningsenhet	   	   Kod	   	  	  	  	  	  	  	  Underkategori	  	  	  Huvudkategori	  
R4	  -‐	  “det	  är	  ju	  ganska	  toppstyrt	  det	  
är	  det.	  Mål	  kommer	  ju	  uppifrån,	  det	  
här	  ska	  ni	  ha	  liksom..	  Nej	  men	  som	  
sagt	  man	  har	  ju	  inte	  några	  
(direktiv)..	  de	  är	  ju	  ganska	  fritt.	  Och	  
det	  är	  ingen	  chef	  som	  håller	  koll	  på	  
vad	  man	  gör,	  så	  det	  är	  inte	  så	  klart.” 

Hög	  
tvetydighet	  
gällande	  mål	  

Tvetydighet	  
gällande	  
mål	  
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L	  
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R6 -	  “Jag	  tror	  att	  det	  kan	  ligga	  där	  
men	  sen	  är	  det	  också	  att	  jag	  har	  
varit,	  den	  här	  rollen	  var	  inte	  helt	  
klar	  från	  början	  när	  jag	  kom	  hit	  så	  
det	  har	  varit	  lite,	  jag	  ska	  inte	  säga	  
att	  det	  varit	  dåligt,	  men	  den	  har	  
vuxit	  fram	  och	  därför	  har	  kanske	  
syftet	  och	  målet	  varit	  inte	  helt	  
tydligt	  hela	  vägen.”	   

Hög	  
tvetydighet	  
gällande	  mål	  

Tvetydighet	  
gällande	  
mål	  

R11	  -‐	  “Ibland	  nästan	  lite	  för	  (fritt),	  
eller	  jag	  men	  ibland	  kanske	  man	  
saknar	  lite	  information	  kring	  vad	  
som	  ingår	  i	  ens	  arbetsuppgifter	  och	  
roll	  faktiskt.”	   

Hög	  
tvetydighet	  
gällande	  mål	  

Tvetydighet	  
gällande	  
mål	  

R12	  -‐	  “Ja,	  väldigt	  mycket.	  Ibland	  
kanske	  för	  fritt	  eller	  det	  ska	  jag	  inte	  
säga	  men	  ibland	  kan	  man	  väl	  tycka	  
att	  det	  är	  lite	  mer	  han	  skulle	  kunna	  
informera	  om.	  	  Jag	  och	  min	  kollega	  
kan	  få	  sitta	  lite	  själva	  och	  spåna	  och	  
försöka	  ”Är	  det	  vi	  som	  ska	  göra	  det	  
här?	  Vad	  menar	  han	  med	  det	  här?”	  
när	  han	  skickar	  ut	  någonting,	  vi	  
fattar	  inte	  riktigt	  vad	  han	  vill	  ibland	  
och	  därför	  är	  det	  så	  bra	  att	  vi	  sitter	  
tillsammans	  då	  han	  är	  med.	  “ 

Hög	  
tvetydighet	  
gällande	  mål	  

Tvetydighet	  
gällande	  
mål	  

R1	  -‐	  “Det	  är	  min	  roll	  att	  det	  här	  ska	  
gå	  ihop,	  så	  att	  när	  vi	  kommer	  fram	  i	  
bokslut	  så	  ska	  det	  inte	  vara	  någon	  
överraskning,	  det	  får	  inte	  vara	  
mycket	  differenser	  i	  bruttovinst,	  
personalkostnader	  mm.”	  –	  Vet	  sin	  
roll	  (även	  om	  det	  inte	  är	  
detaljbeskrivet	  vet	  han	  sina	  mål)	  

Låg	  
tvetydighet	  
gällande	  mål	  

Tvetydighet	  
gällande	  
mål	  

R2 - “Men	  hela	  tiden	  så	  också	  med	  
ålderns	  rätt	  så	  har	  jag	  bestämt	  mig	  
för	  att	  mina	  egna	  arbetsuppgifter	  
som	  står	  på	  organisationspappret	  
dem	  släpper	  jag	  inte	  för	  någonting	  
annat	  för	  då	  får	  jag	  göra	  det	  när	  de	  

Låg	  
tvetydighet	  
gällande	  mål	  

Tvetydighet	  
gällande	  
mål	  
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andra	  gått	  hem	  och	  det	  gör	  jag	  inte	  
längre,	  den	  minan	  har	  jag	  gått	  på.“	   
R3	  -‐	  “Du	  har	  ett	  ansvarsområde	  sen	  
får	  du	  anpassa	  dig	  inom	  
ansvarsområdet	  om	  vad	  som	  
behöver	  göras,	  vilka	  åtgärder	  som	  
behöver	  vidtas,	  vilka	  rutiner	  som	  
måste	  finnas	  och	  hur	  du	  ska	  följa	  
upp	  det	  och	  sådant.	  “ 

Låg	  
tvetydighet	  
gällande	  mål	  

Tvetydighet	  
gällande	  
mål	  

R	  
O	  
L	  
L	  
T	  
V	  
E	  
T	  
Y	  
D	  
I	  
G	  
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T	  

	  

R5	  -‐	  “Nej	  det	  är	  ganska	  enkelt	  för	  
man	  vet	  ju	  vad	  som	  är	  viktigast.”	   

Låg	  
tvetydighet	  
gällande	  mål	  

Tvetydighet	  
gällande	  
mål	  

R7 - “När	  jag	  kom	  hit	  så	  var	  det	  så	  
att	  väldigt	  mycket	  får	  man	  lära	  sig	  
av	  sig	  själv	  men	  själva	  slutmålen	  på	  
allting	  vet	  jag	  ju.” 

Låg	  
tvetydighet	  
gällande	  mål	  

Tvetydighet	  
gällande	  
mål	  

R8	  -‐	  “..dels	  har	  vi	  strategier	  och	  mål	  
som	  vi	  sen	  bryter	  ner	  till	  mer	  vad	  
ledningsgruppen	  har	  att	  förmedla	  
ut.	   

Låg	  
tvetydighet	  
gällande	  mål	  

Tvetydighet	  
gällande	  
mål	  

R9	  -‐	  “..det	  kan	  mycket	  väl	  vara	  så	  att	  
jag	  har	  en	  annan	  uppfattning	  om	  
vad	  mina	  ansvarsområden	  är	  än	  vad	  
andra	  kan	  ha.	  Men	  igen	  då	  rollen	  är	  
förhållandevis	  tydlig	  men	  sen	  kan	  ju	  
andra	  ha	  en	  uppfattning..” 

Låg	  
tvetydighet	  
gällande	  mål	  

Tvetydighet	  
gällande	  
mål	  

R10	  -‐	  “Jag	  vet	  vilka	  mina	  
ansvarsområden	  är.	  Ja	  det	  vet	  jag,	  
och	  jag	  har	  väl	  lite	  lösa	  
ansvarsområden	  nu	  men	  det	  som	  
inte	  riktigt	  stämmer	  överens	  med	  
avdelningscontroller	  och	  sådant	  är	  
lite	  lösa,	  som	  försäkringar	  och	  
sådant.	  Jag	  håller	  på	  med	  lite	  utav	  
varje.“ 

Låg	  
tvetydighet	  
gällande	  mål	  

Tvetydighet	  
gällande	  
mål	  

R3	  -‐	  “Det	  är	  inget	  problem,	  utan	  det	  
är	  mer	  att	  på	  ett	  vis	  är	  det	  skönt	  att	  
ha	  lite	  frihet	  inom	  de	  här	  
arbetsuppgifterna.	  Du	  själv	  sätter	  
ramarna	  för	  hur	  det	  ska	  fungera	  och	  
delegera	  bort	  en	  del	  av	  ansvaret	  
också..	  Så	  det	  ändras,	  min	  roll	  är	  
ganska	  flexibel	  så	  den	  ändras	  
beroende	  på	  vad	  verksamheten	  är	  
inne	  i	  för	  fas	  och	  vad	  den	  behöver	  
för	  hjälp	  och	  stöd.	  För	  det	  är	  mycket	  
det	  min	  funktion	  går	  ut	  på	  så	  att	  

Hög	  
tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  

Tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  
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säga.” 
R4	  -‐	  “Aa,	  det	  är	  ju	  ganska	  komplext	  
också	  att	  man	  har	  ett	  antal	  chefer	  
som	  tycker	  att	  man	  jobbar	  åt	  dem.	  
Det	  blir	  ju	  en	  krock	  ibland	  och	  de	  
förstår	  inte	  att	  om	  du	  använder	  mig	  
25%	  av	  min	  tid	  och	  så	  gör	  jag	  något	  
med	  de	  andra	  eller	  jobbar	  25%	  åt	  
åtta	  personer	  så,	  de	  förstår	  de	  
liksom	  inte.” 

Hög	  
tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  

Tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  

R	  
O	  
L	  
L	  
T	  
V	  
E	  
T	  
Y	  
D	  
I	  
G	  
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R5 - “Ja	  det	  är	  ganska	  fritt	  för	  hur	  
man	  jobbar	  och	  när	  man	  jobbar,	  
men	  däremot	  är	  själva	  slutresultatet	  
ganska	  givet..	  Så	  det	  är	  ganska	  givet	  
så	  men	  inom	  det	  så	  får	  man	  sina	  
egna	  vägar..jobba	  som	  controller	  för	  
där	  måste	  man	  flytta	  ditt	  fokus	  
väldigt	  mycket	  beroende	  på	  vart	  
vindarna	  bär	  liksom.”	  ..	  “Man	  kan	  
inte	  följa	  någon	  sorts	  mall	  och	  tro	  
att	  det	  alltid	  kommer	  att	  vara	  så	  
utan	  man	  får	  alltid	  känna	  av	  vad	  det	  
är	  som	  händer	  just	  nu,	  vad	  ska	  jag	  
fokusera	  på.	  Det	  är	  en	  bedömning	  
du	  får	  göra	  själv.” 

Hög	  
tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  

Tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  

R6	  -‐	  “Men	  ganska	  mycket	  blir	  ju	  ett	  
samarbete	  oss	  emellan,	  hur	  saker	  
och	  ting	  ska	  hanteras.	  Så	  att	  det	  är	  
viktigt,	  speciellt	  när	  jag	  känt	  mig	  lite	  
ny	  i	  den	  här	  rollen	  så	  har	  det	  ju	  
varit,	  man	  blir	  ju	  mer	  och	  mer	  
självständig	  hur	  längre	  tiden	  går.” 

Hög	  
tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  

Tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  

R8	  -‐	  “Klara	  direktiv,	  visst	  är	  det	  krav	  
på	  att	  man	  är	  lite	  flexibel,	  så	  på	  det	  
sättet	  finns	  det	  inte	  klara	  direktiv…	  
Så	  därför	  så	  tycker	  jag	  inte	  att	  det	  är	  
helt	  klart,	  sen	  så	  är	  det	  ju	  i	  och	  med	  
att	  jag	  jobbar	  själv,.” 

Hög	  
tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  

Tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  

R10	  -‐	  “Fria	  tyglar	  med	  ansvar	  om	  
man	  säger	  så.” 

Hög	  
tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  

Tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  

R10	  -‐	  “Det	  finns	  ju	  en	  del	  sådant,	  det	  
gör	  det,	  men	  det	  är	  ganska	  mjukt,	  
det	  är	  långt	  ifrån	  en	  job	  description	  
skulle	  jag	  vilja	  säga.	  Sen	  kanske	  som	  
avdelningscontroller,	  det	  finns	  ju	  en	  
del	  saker	  men	  man	  har	  ju	  också	  
frihet	  att	  utveckla	  det	  här	  och	  göra	  

Hög	  
tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  

Tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  
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det	  lite	  till	  vad	  man	  själv	  vill.” 
R11	  -‐	  “Det	  är	  inte	  helt	  självklart	  
allting,	  utan	  det	  är	  något	  som	  växer	  
fram	  med	  erfarenhet	  …	  man	  får	  nån	  
uppgift	  ifrån	  min	  chef...Om	  man	  får	  
något	  av	  honom	  som	  han	  vill	  ha	  
hjälp	  med	  eller	  sådär	  så	  kan	  det	  
vara	  lite	  svårare,	  det	  ingår	  kanske	  
inte	  direkt	  i	  mina	  arbetsuppgifter	  
men	  ibland	  kanske	  det	  är	  lite	  
otydligt,	  ingår	  det	  eller	  ingår	  det	  
inte.	  Ska	  jag	  göra	  det	  här	  varje	  
månad	  eller	  är	  det	  något	  som	  du	  
bara	  ber	  om	  just	  nu,	  lite	  så.	  Så	  det	  
kan	  vara	  lite	  sådär	  otydligt	  ibland.”	   

Hög	  
tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  

Tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  
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R12	  -‐	  “Det	  som	  är	  mest	  bråttom	  
först	  och	  sen	  får	  man	  prioritera	  och	  
det	  gör	  jag	  ju	  själv.	  Det	  är	  ingen	  som	  
talar	  om	  för	  mig,	  det	  är	  jag	  som	  
talar	  om	  för	  dem	  vad	  som	  är	  fel.	  
Man	  styr	  ju	  inte	  sina	  
arbetsuppgifter	  själv,	  det	  gör	  man	  ju	  
inte.“ 

Hög	  
tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  

Tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  

R2	  -‐	  “Ur	  den	  aspekten	  så	  känner	  jag	  
nog	  att	  jag	  hinner	  med	  det.	  Jag	  har	  
ju	  väldigt	  fri	  roll	  egentligen..	  “ 

Låg	  
tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  

Tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  

R7	  -‐	  “Jag	  tror	  jag	  är	  ganska	  klar	  över	  
vad	  jag	  behöver	  göra	  i	  min	  roll	  men	  
det	  finns	  samtidigt	  ingen	  detaljerad	  
instruktion	  för	  varenda	  sak..	  ..jag	  
kan	  planlägga	  min	  dag	  och	  även	  
påverka	  förändringar.	  Både	  genom	  
min	  roll	  i	  olika	  sammanhang	  och	  
min	  kunskap	  bidrar	  till	  att	  jag	  
känner	  så.”	  ” 
R9 - “Nej,	  det	  kommer	  ganska	  
självklart!	  Det	  innebär	  inte	  alltid	  att	  
jag	  håller	  med	  om	  de	  prioriteringar	  
som	  jag	  gör	  eller	  kommer	  överens	  
med	  någon	  om	  att	  behöva	  göra.	  Men	  
det	  är	  sällan	  svårt	  att	  göra	  dem	  
egentligen.”	   

Låg	  
tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  

Tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  

R9	  -‐	  “..man	  är	  ju	  ganska	  ensam	  om	  
sin	  kompetens	  i	  den	  miljö	  man	  
finns,	  så	  därför	  är	  man	  ju	  expert	  på	  
det	  man	  är	  satt	  att	  göra	  och	  där	  man	  
har	  den	  ingången	  så	  blir	  man	  lite	  fri	  
i	  sin	  roll.	  Därför	  att	  det	  är	  ganska	  få	  

Låg	  
tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  

Tvetydighet	  
gällande	  
beteende	  
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som	  kan	  ifrågasätta	  det	  man	  gör.”	   
R4 -”... det	  finns	  förväntningar	  på	  
vad	  man	  ska	  göra	  men	  det	  är	  inte	  så	  
klart.	  Inga	  klara	  direktiv	  direkt.” 

Hög	  
tvetydighet	  
gällande	  
förväntningar	  

Tvetydighet	  
gällande	  
förväntning
ar	  
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R6 - “Jag	  vet	  ju	  ungefär	  och	  mer	  och	  
mer	  med	  tiden	  tycker	  jag	  att	  jag	  vet	  
exakt	  vad	  det	  är	  som	  förväntas	  av	  
mig.	  Det	  är	  nog	  mer	  min	  försiktiga	  
läggning	  tror	  jag…	  Det	  är	  väl	  såhär	  
jag	  är	  som	  person	  lite	  fyrkantig	  så	  
jag	  tycker	  det	  är	  ganska	  skönt	  att	  ha	  
ganska	  klara	  regler	  så	  för	  mig	  är	  det	  
i	  för	  sig	  ibland	  lite	  jobbigt	  när	  det	  
inte	  är	  riktigt	  klart.” 

Hög	  
tvetydighet	  
gällande	  
förväntningar	  

Tvetydighet	  
gällande	  
förväntning
ar	  

R11	  -‐	  (om	  tydligare	  direktiv)	  “Ja,	  det	  
tycker	  jag	  iaf	  som	  en	  början.	  
Tydligare	  information	  ifrån	  början	  
så	  att	  man	  kanske	  växer	  in	  och	  blir	  
tryggare	  i	  rollen	  fortare	  och	  vet	  vad	  
som	  förväntas.	  Så	  det	  skulle	  jag	  
tycka	  vara	  jättebra	  att	  ha	  lite	  
tydligare	  riktlinjer	  om	  vad	  som	  
ingår	  i	  mina	  arbetsuppgifter	  som	  
controller.”	   

Hög	  
tvetydighet	  
gällande	  
förväntningar	  

Tvetydighet	  
gällande	  
förväntning
ar	  

R11	  -‐	  “..det	  hade	  nog	  varit	  skönt	  att	  
få	  någon	  som	  gick	  igenom	  och	  
verkligen	  introducerade	  en	  i	  början.	  
Tala	  om	  lite	  och	  kanske	  även	  
gentemot	  avdelningschefer,	  sätta	  
sig	  ner	  med	  dem	  och	  diskutera	  med	  
dem	  ”Vad	  förväntar	  ni	  er	  av	  mig?	  
Vad	  ska	  jag	  göra	  för	  er?”	  Så	  att	  man	  
är	  överens	  om	  vad	  som	  man	  ska	  
göra	  och	  vilket	  stöd	  dem	  förväntar	  
sig.” 

Hög	  
tvetydighet	  
gällande	  
förväntningar	  

Tvetydighet	  
gällande	  
förväntning
ar	  

R12	  -‐	  “Sen	  var	  det	  vad	  som	  
förväntas	  av	  mig,	  ja	  det	  vet	  jag	  ju	  i	  
stort	  sett	  förutsatt	  att	  min	  chef	  talar	  
om	  när	  det	  kommer	  nyheter,	  vi	  
kommer	  tillbaka	  till	  det.	  Grunderna	  
vet	  man	  ju,	  man	  vet	  vad	  man	  sa	  i	  
utvecklingssamtalen	  men	  sen	  är	  det	  
det	  att	  det	  händer	  så	  mycket	  nytt	  i	  
olika	  områden	  hela	  tiden.	  Det	  är	  en	  
teknik	  värld,	  det	  händer	  ju	  mycket,	  
det	  kommer	  ju	  också	  från	  styrelsen	  
vad	  de	  förväntar	  sig	  av	  oss.” 

Hög	  
tvetydighet	  
gällande	  
förväntningar	  

Tvetydighet	  
gällande	  
förväntning
ar	  
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R1 - ”Egentligen	  så	  känner	  jag	  ju	  att	  
jag	  har	  mandat	  för	  vad	  vi	  ska	  göra,	  
det	  känner	  jag	  att	  jag	  har,	  att	  jag	  har	  
förtroendet	  hos	  ledningen	  för	  vad	  
som	  ska	  göras.	  Känner	  jag	  
osäkerheten	  helt	  i	  det	  där	  att	  är	  jag	  
rätt	  på	  frågan	  så	  stämmer	  jag	  alltid	  
av	  det	  med	  ledningsgruppen,	  
avdelningschefen	  eller	  vem	  som	  är	  
närmast	  berörd.”	   

Låg	  
tvetydighet	  
gällande	  
förväntningar	  

Tvetydighet	  
gällande	  
förväntning
ar	  

R	  
O	  
L	  
L	  
T	  
V	  
E	  
T	  
Y	  
D	  
I	  
G	  
H	  
E	  
T	  

	  

R2 - “I organisationen är det klart 
avgränsat vilka rapporter jag ska 
plocka ut utan att något säger något. 
Även vilka rapporter eller typer av 
underlag för analys som jag ska 
plocka fram i specifika fall.” 

Låg	  
tvetydighet	  
gällande	  
förväntningar	  

Tvetydighet	  
gällande	  
förväntning
ar	  

R3 - “Så	  tycker	  jag	  att	  det	  är,	  och	  
vad	  som	  förväntas	  av	  mig	  i	  arbetet	  
tycker	  jag	  finns.	  Där	  har	  jag	  en	  
löpande	  kommunikation	  med	  min	  
chef	  också	  och	  där	  ändras	  ju	  också	  
vad	  som	  förväntas	  av	  mig	  vad	  jag	  
ska	  göra,	  det	  ändras	  ju	  lite	  beroende	  
på	  vilka	  faser	  vi	  går	  igenom	  i	  
företaget.	  “ 

Låg	  
tvetydighet	  
gällande	  
förväntningar	  

Tvetydighet	  
gällande	  
förväntning
ar	  

R5 - “..	  det	  finns	  klara	  direktiv..	  så	  
det	  finns	  ju	  ett	  tydligt	  regelverk	  att	  
luta	  sig	  mot..	  men.det	  finns	  ju	  vissa	  
tolkningsfrågor	  som	  man	  får	  göra	  
själv.	  Det	  är	  ju	  inte	  så	  att	  allt	  står	  
tydligt.” 

Låg	  
tvetydighet	  
gällande	  
förväntningar	  

Tvetydighet	  
gällande	  
förväntning
ar	  

R7	  -‐	  “Jag	  tycker	  det	  är	  ganska	  
tydligt,	  jag	  tog	  med	  den	  här	  också	  
(punktlista),	  alltså	  alla	  chefer	  har	  ju	  
ett	  mission	  där	  man	  ser	  vilka	  saker	  
man	  ska	  fokusera	  på	  och	  vad	  man	  
har	  ansvar	  för…	  Som	  den	  här	  
(punktlistan)	  fick	  jag	  samma	  dag	  
som	  jag	  börja	  så	  det	  har	  inte	  varit	  
oklart	  vad	  mitt	  uppdrag	  är...”	   

Låg	  
tvetydighet	  
gällande	  
förväntningar	  

Tvetydighet	  
gällande	  
förväntning
ar	  

R8	  -‐	  “Därifrån	  så	  har	  jag	  ett	  
personligt	  mission	  för	  min	  tjänst,	  
och	  det	  är	  ju	  generellt,	  det	  är	  liksom	  
10	  meningar	  där	  det	  bland	  annat	  
står	  att	  jag	  ska	  jobba	  och	  verka	  för	  
cross	  functional	  approach,	  att	  man	  
verkligen	  jobbar	  aktivt	  för	  
samarbetet	  mellan	  de	  olika	  
funktionerna.	  “ 

Låg	  
tvetydighet	  
gällande	  
förväntningar	  

Tvetydighet	  
gällande	  
förväntning
ar	  
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R9	  -‐	  “Controllerns	  roll	  är	  
förhållandevis	  väldefinierad	  och	  till	  
den	  delen	  som	  den	  inte	  är	  det	  så	  får	  
man	  så	  att	  säga	  bestämma	  sig	  för	  
vilken	  auktoritet	  man	  har	  och	  vilken	  
roll	  man	  vill	  ta.	  Är	  man	  det	  minsta	  
otydlig	  där	  så	  blir	  det	  trassligt	  så	  i	  
grund	  och	  botten	  så	  är	  det	  ganska	  
tydligt	  från	  början	  men	  så	  får	  man	  
fylla	  i	  resten	  själv...	  Så	  på	  det	  sättet	  
har	  man	  en	  ganska	  fri	  roll	  men	  den	  
är	  ganska	  väldefinierad.	  Fånga	  ni	  
motsägelsen?”	   

Låg	  
tvetydighet	  
gällande	  
förväntningar	  

Tvetydighet	  
gällande	  
förväntning
ar	  

R	  
O	  
L	  
L	  
T	  
V	  
E	  
T	  
Y	  
D	  
I	  
G	  
H	  
E	  
T	  

R10	  -‐	  “Ja	  det	  tycker	  jag	  att	  jag	  
känner,	  jag	  vet	  vad	  som	  förväntas	  
utav	  mig.	  “ 

Låg	  
tvetydighet	  
gällande	  
förväntningar	  

Tvetydighet	  
gällande	  
förväntning
ar	  

R1	  -‐	  “I	  alla	  dem	  här	  företagen	  så	  är	  
man	  nere	  på	  avdelningsnivå:	  
butikschef,	  sen	  försäljningschef	  och	  
sen	  avdelningschefer.” 

	   Personligt	  
engagerad	  

I	  
N	  
T	  
E	  
R	  
A	  
C	  
T	  
I	  
V	  
E	  
	  
C	  
O	  
N	  
T	  
R	  
O	  
L	  

	  

R3 - “Vi	  kan	  ibland	  hjälpa	  dem	  lite	  
på	  traven,	  vi	  kan	  ge	  lite	  tips	  och	  
idéer	  men	  det	  ska	  alltid	  vara	  den	  
verksamhetsansvariga	  som	  ska	  
kunna	  stå	  ansvarig	  för	  sina	  mål	  som	  
är	  satta.“ 

	   Personligt	  
engagerad	  

R5 - “Jag kallar kanske 80 % av fallen 
(mötena), så man tar liksom en aktiv 
approach där.”  

	   Personligt	  
engagerad	  

R6 - “..så kan det ju ibland vara så att 
man behöver stötta lite med ett 
ekonomitänk där också. Därför är det 
ganska viktigt att synas och vara 
med.” 

	   Personligt	  
engagerad	  

R8 - “Jag tror ju väldigt mycket på att 
man ska involvera folk.”  

	   Personligt	  
engagerad	  

R9 - “Och när vi är nere där jag finns 
då på entiteterna så vill vi ju engagera 
våra kostnadsställeägare så att vi får 
dem att hålla sig till och ha en 
uppfattning om hur det senaste året 
har gått och på vilket sätt det ändras 
mot den förväntan man har inför det 
kommande året.” 

	   Personligt	  
engagerad	  

R11 - “Jag jobbar ju som en stöttande 
funktion till två avdelningar så mina 
uppgifter går ut på att hjälpa 

	   Personligt	  
engagerad	  
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sektionschefer och avdelningschefer 
med ekonomiinformation. Hjälpa dem 
att göra prognoser för alla projekt och 
framtiden, göra budgetar, bokslut och 
uppföljning för att kolla hur det gått. 
Sen själva det arbetet går ju ut på att 
man analyserar projekten som jag 
jobbar i.” 
R1 - “Var	  sjätte	  till	  nionde	  vecka	  så	  
har	  vi	  uppföljningsmöten	  där	  vi	  
sitter	  och	  går	  igenom	  med	  
avdelningsansvariga	  och	  
butikschefen	  som	  sitter	  med	  där	  vi	  
ser	  hur	  vi	  har	  klarat	  budgeten,	  vad	  
har	  gått	  bra,	  vad	  har	  gått	  mindre	  
bra.”	   

	   Face	  to	  face	   I	  
N	  
T	  
E	  
R	  
A	  
C	  
T	  
I	  
V	  
E	  
	  
C	  
O	  
N	  
T	  
R	  
O	  
L	  

	  

R2	  -‐	  “..	  fast	  det	  gör	  vi	  ju	  lite	  mer	  i	  
grupp	  då.”	  

	   Face	  to	  face	  

R3	  -‐	  “...sen	  kallar	  jag	  tillsammans	  
med	  platschef	  till	  möte	  med	  
respektive	  verksamhetsansvarig.	  Då	  
sitter	  vi	  3	  och	  diskuterar	  och	  tittar	  
på	  både	  måltal	  och	  resultat,	  
avvikelser,	  varför	  det	  går	  bra,	  varför	  
det	  går	  dåligt,	  vad	  ska	  vi	  göra	  
annorlunda,	  vad	  ska	  vi	  fortsätta	  
göra	  mer	  av	  som	  är	  bra	  liksom.” 

	   Face	  to	  face	  

R5 - “Jag tycker om att jobba i 
grupp..”  

	   Face	  to	  face	  

R7 - “Som sagt, ju mer kunskap man 
har eller bygger upp desto fler möten 
vill folk att man är med i. Det är på 
gott och ont, alltså det är väldigt kul 
att få vara med i projekt eller om folk 
har frågor de vill prata om. Då får 
man ju ett visst utbyte men som sagt 
det tar ju mer tid och det bli mindre 
tid över till de uppgifterna jag har på 
min lista egentligen.”  

	   Face	  to	  face	  

R8 - “ Så jag har möten med alla 
möjliga, verkligen. Det är ganska 
mycket möten, lite för mycket 
egentligen… Sen så är det egentligen 
jag som gör grovjobbet, men jag 
bokar upp mig med varje 
funktionschef och de som äger 
kostnadsställena som jag verkligen 
måste ha tag på. Sen så sitter vi och 
kollar på utfallet som har vart och vad 
de har för planerat för nästa år sen så 

	   Face	  to	  face	  
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ser vi till att få ihop någonting. Så vi 
bygger det ganska grundligt 
underifrån..”  
R9 - “Det är lätt att beskriva det som 
med alla möjliga. Det blir, den jag 
pratar med mest är, i mitt fall, jag har 
två stycken enheter som jag är 
ansvarig för så det är den som är 
ansvarig för respektive enhet som jag 
har mest kontakt med. Sen har jag 
ledningskollegor på både entiteterna 
de pratar jag också mycket med. Sen 
kan det finnas övriga 
kostnadsställeägare, det är också en 
viktig yta för mig.”  

	   Face	  to	  face	   I	  
N	  
T	  
E	  
R	  
A	  
C	  
T	  
I	  
V	  
E	  
	  
C	  
O	  
N	  
T	  
R	  
O	  
L	  

	  

R10 - “Det är olika forum också. Man 
kan ju ha avdelningsmöten, vi på 
Finance kör ju varje vecka .. eller det 
är någon som har problem med något 
så ska man kunna lyfta upp de 
sakerna, man ska kunna hjälpas åt 
också.” 

	   Face	  to	  face	  

R11 - “Kan bli mycket teknik och 
detalj som jag inte har någon aning 
om, jag förstår inte alls vad de menar 
när de pratar men oftast så tycker jag 
att det är ganska så relevanta möten 
att man tycker att man kan komma 
med idéer, tankar och åsikter.”  

	   Face	  to	  face	  

R1 - “Alltså sådant sitter man och 
diskuterar för ett år framåt.. Sen när vi 
väl har gjort den där processen ner på 
avdelningsnivån, de får också säga 
”Jo, jag tror…” 

	   Reducera	  
osäkerheter	  

R3	  -‐	  “Sen	  sitter	  vi	  och	  diskuterar	  
och	  så	  kommer	  vi	  ofta	  fram	  till	  vad	  
vi	  ska	  fortsätta	  med	  att	  göra,	  eller	  
hur	  vi	  ska	  nå	  våra	  måltal.” 

	   Reducera	  
osäkerheter	  

R5 - “Precis, det är ibland som man 
gör utbildningsinsatser där man ser att 
det är något område som folk 
missförstår så då kan man kalla till 
utbildningar. Men det är framförallt 
cheferna som vi stöttar för man kan 
säga att vår roll är ju lite att vara 
rådgivare från det finansiella 
perspektivet, att få dem att förstå sitt 
ansvar. Det kan vara svårt för dem att 
bara se en siffra och se vad den 
betyder och hur de kan påverka den. 

	   Reducera	  
osäkerheter	  
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Det är det vi sätter ord på då.”  
R6 - “Så är det ju inte alla som är så 
vana med det eller vet vad de ska 
använda för verktyg för att leva upp 
till sitt ansvarsområde så där gäller det 
lite om utbildning och man stöttar och 
förklarar och visar vad de hittar de 
uppgifter som dem behöver för och 
göra det på ett bra sätt.” 

	   Reducera	  
osäkerheter	  

I	  
N	  
T	  
E	  
R	  
A	  
C	  
T	  
I	  
V	  
E	  
	  
C	  
O	  
N	  
T	  
R	  
O	  
L	  

	  

R7 - “..man ska komma med lösning 
på problemställningar eller gå in i 
detalj för att titta vad anledningen är 
för att det ser ut som det gör. Som ett 
stöd då för verksamheten, man har 
lagt upp en strategi för framtiden, hur 
kommer vi dit, hur följer vi upp det, 
mäter vi det på rätt sätt så vi verkligen 
uppnår våra mål som vi har satt upp.“  

	   Reducera	  
osäkerheter	  

R8 - “Vi har jobbat ganska mycket 
med utbildning av organisationen det 
senaste året, faktiskt kört ordentliga 
utbildningar för projektledare, 
försöker utbilda nya 
kostnadsställechefer… då blir det 
mycket frågor och utbildning för mig, 
att faktiskt få dem att förstå hur det 
hänger ihop och vad kan du göra åt 
det här.” 

	   Reducera	  
osäkerheter	  

R10 - “som controller har man ju både 
en kravställande roll och en stödjande 
roll. Så det gäller ju alltid att hitta en 
form ut av balans där, och det är inte 
lätt alla gånger. Det kan ju vara lite 
individberoende mot vilka man jobbar 
mot också men vi är ju här för att 
hjälpa och göra nytta. Så det är både 
och, både en kravställande och en 
hjälpande del i rollen.”  

	   Reducera	  
osäkerheter	  

R11 - “Medan vissa inte alls är på 
samma nivå, så det krävs ju utbildning 
ibland att man visar hur de ska tänka 
och hur de tar fram rapporter. Så att 
det kan göra mycket själv, jag ska inte 
sitta och behöva ta fram simpla saker 
såsom enkla rapporter utan de ska de 
kunna göra själva så då gäller det att 
man visar och utbildar.” 

	   Reducera	  
osäkerheter	  

R1 - “..då	  kom	  vi	  på	  den	  fina	  idén	  
att	  vi	  har	  väldigt	  mycket	  att	  lära	  
utav	  varandra..	  Allt	  som	  vi	  jobbar	  

	   Diskussion	  
och	  debatt	  
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med	  försöker	  vi	  ha	  som	  de	  här	  
projekten,	  att	  lära	  av	  varandra	  och	  
bli	  bättre	  och	  bättre.”	  	   
R2	  -‐	  “Ja,	  det	  är	  det.	  Det	  är	  ju	  mycket	  
där	  som	  dem	  där	  mini-‐
konferenserna	  kommer	  in..” 

	   Diskussion	  
och	  debatt	  

I	  
N	  
T	  
E	  
R	  
A	  
C	  
T	  
I	  
V	  
E	  
	  
C	  
O	  
N	  
T	  
R	  
O	  
L	  

	  

R3	  -‐	  “Det	  är	  främst	  den	  
verksamhetsansvarige	  själv	  som	  får	  
komma	  med	  förslag,	  sen	  så	  brukar	  
vi	  diskutera	  det	  på	  mötet.	  Ibland	  så	  
kanske	  de	  kommer	  med	  lite	  för	  
höga	  mål	  som	  är	  orimliga	  och	  ibland	  
så	  kanske	  de	  är	  lite	  fega	  i	  att	  sätta	  
sina	  mål.	  Då	  kan	  det	  bli	  en	  
diskussion	  och	  så	  får	  man	  hitta	  
någon	  kompromiss,	  men	  vi	  vill	  ju	  
gärna	  lägga	  hela	  ansvaret	  hos	  den	  
som	  är	  ansvarig.	  Att	  den	  ska	  komma	  
med	  åtgärdsplanen,	  att	  den	  ska	  
komma	  med	  målet.	   

	   Diskussion	  
och	  debatt	  

R5	  -‐	  “Så	  det	  är	  mycket	  möten	  när	  
man	  lyssnar	  på	  olika	  problem	  som	  
de	  förklarar	  med	  icke-‐ekonomiskt	  
språk	  sen	  måste	  jag	  översätta	  det	  
till	  vad	  de	  egentligen	  menar	  och	  sen	  
ge	  ett	  svar	  som	  de	  förstår	  men	  som	  
ändå	  hänger	  ihop	  med	  sifforna.	  Så	  
det	  är	  mycket	  att	  tolka	  vad	  folk	  
säger	  som	  är	  det	  viktiga.” 

	   Diskussion	  
och	  debatt	  

R7 - “Meningen är väl att dem 
presentationerna ska gå på rullande 
skärm om man säger så. Så att man får 
mer fokus på att det och inte bara på 
ett möte och sen så glöms det bort. 
Det ska vara lite mer tillgängligt på en 
skärm. Men som sagt om man går ner 
på avdelningsnivå då har ju den som 
är ansvarig för avdelningen mer 
detaljerade på just det, men här 
handlar det mer om vinsten för hela 
divisionen och leveransprecision och 
projekt.”  

	   Diskussion	  
och	  debatt	  

R8 - “Men vi sitter ju ner tillsammans 
och förstår vad som bygger upp den så 
dem vet vad vi har lagt in. Så det är 
ingenting som vi trycker ner på dem.”  

	   Diskussion	  
och	  debatt	  

R9 - “Mötet är ju också en arbetsform, 
det är ju ett sätt att både få in 
information och förstå information 

	   Diskussion	  
och	  debatt	  
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och förmedla information. Så att det 
är ju en del utav controllerns funktion 
då att så att säga att känna till, 
förmedla och bearbeta information 
och mötet är ju på det sättet man göra 
det tillsammans med eller genom 
andra. Så mötesformen är viktig.”  
R10	  -‐	  “Ja	  som	  avdelningscontroller	  
är	  man	  absolut	  med	  och	  tar	  fram	  
dokument	  eller	  materialet,	  för	  det	  
är	  en	  ganska	  lång	  power	  point	  
presentation	  ska	  vi	  säga,	  det	  är	  
ganska	  mycket	  information	  om	  man	  
går	  hela	  vägen	  från	  hur	  det	  har	  
varit,	  men	  man	  spenderar	  också	  
ganska	  mycket	  tid	  på	  hur	  det	  ser	  ut	  
framåt.” 

	   Diskussion	  
och	  debatt	  
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R11 - “Vi har ju avstämningsmöten, 
som om vi säger nu så har vi jobbat 
jätte mycket med budget. Så då har vi 
ju budgetmöten och vi går igenom allt 
och kollar, ifrågasätter, hur tänkte ni 
när ni gjorde det här? Så allting är ju 
oftast en dialog, en överenskommelse, 
vi diskuterar fram.”  

	   Diskussion	  
och	  debatt	  

R2	  -‐	  “Där	  veckovis	  avkräver	  vi	  ju	  
också	  avdelningscheferna	  att	  de	  ska	  
vara	  pålästa	  till	  måndagens	  mötet.	  
De	  ska	  kunna	  svara	  på	  frågan	  varför	  
de	  ökade	  så	  mycket	  på	  på	  det	  ena	  
eller	  tappade	  så	  mycket	  på	  något	  
annat…	  ..så i all uppföljning kan jag 
ju ha åsikter om hur vi hanterar 
försäljning men däremot där har jag 
inte rätten att  ”Fan, varför har inte du 
nått dina mål?” Men däremot så kan 
jag ju säga att jag har ju den makten 
inom mitt område.” 
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R4	  -‐	  “Eller	  så	  brukar	  jag	  dra	  hur	  vi	  
ligger	  till	  på	  en	  övergripande	  nivå	  
och	  sen	  får	  de	  försvara,	  eller	  inte	  
försvara	  men	  ta	  en	  diskussion	  och	  
sen	  får	  de	  förklara	  hur	  de	  ska	  täppa	  
till	  hålen	  och	  varför	  det	  gått	  som	  det	  
gått.	  Och	  vad	  de	  har	  för	  nya	  planer	  
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för	  att	  ta	  ifatt.	  Så	  sådana	  grejer	  är	  
rätt	  roligt…”	  	  

L	  
	  

R5	  -‐	  “..att	  de	  följer	  det	  dem	  har	  sagt.	  
Sen	  ser	  man	  ju	  övergripande	  där	  att	  
de	  skulle	  kunna	  salta	  också	  och	  
lägga	  på	  väldigt	  mycket	  timmar	  där	  
man	  då	  skulle	  ju	  produktkostnaden	  
gå	  upp	  och	  vinsten	  gå	  ner	  och	  då	  
skulle	  vi	  ju	  se	  det	  i	  alla	  fall	  så	  de	  
kommer	  ju	  inte	  undan	  så.”	  	  
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R6	  -‐	  “Inte	  så	  mycket	  möten	  för	  min	  
del	  faktiskt,	  det	  är	  ju	  relativt	  i	  för	  sig	  
vad	  man	  tycker	  är	  mycket	  men	  vi	  
har	  ju	  delat	  upp	  det	  litegrann	  hur	  vi	  
jobbar.	  Min	  chef	  har	  mycket	  mer	  
möten	  och	  träffar	  med	  olika	  delar	  
utav	  verksamheten,	  både	  uppåt	  och	  
neråt	  i	  organisationen	  än	  vad	  jag	  
har.	  Det	  är	  lite	  blandat	  så	  men	  det	  
är	  inte	  en	  stor	  del	  utav	  mitt	  arbete.	  
Men	  det	  kan	  ju	  vara	  lite	  olika	  tror	  
jag	  för	  olika	  personer	  i	  
organisationen.”	  

	   	  

R10	  -‐	  “	  (Jobbar	  med)	  Ungefär	  
sådana	  saker	  som	  våra	  externa	  
revisorer	  också	  tittar	  på.”	  

	   	  

R10	  -‐	  “och	  jobbar	  med	  internal	  
control	  och	  implementerar	  med	  hur	  
vi	  gör	  god	  självkontroll,	  hur	  kan	  vi	  
kontrollera	  vårt	  eget	  arbete	  så	  att	  
säkerställa	  hur	  vi	  bedriver	  vår	  
verksamhet	  egentligen,	  vad	  har	  vi	  
för	  processer,	  hur	  registrerar	  vi	  en	  
orderingång,	  vad	  är	  det	  för	  något	  vi	  
behöver	  ha,	  att	  vi	  har	  det	  nedskrivet	  
i	  hela	  linjen.”	  

	   	  

R12	  -‐	  “Jag	  sitter	  med	  olika	  ledare	  
och	  så	  gör	  vi	  en	  avstämning	  på	  
avdelningsnivå.	  Då	  kommer	  
avdelningschefen	  in	  och	  ska	  titta	  på	  
det,	  om	  det	  stämmer	  och	  om	  han	  är	  
nöjd	  för	  egentligen	  är	  det	  ju	  hans	  
ansvar.	  Det	  är	  han	  som	  lämnar	  
prognosen	  och	  inte	  jag.”	  	  	  

	   	  

R12	  -‐	  “De	  jobbar	  mot	  andra	  så	  då	  
ska	  man	  kontrollera	  att	  det	  blir	  rätt	  
där	  att	  det	  gör	  rätt	  när	  det	  
fakturerar	  dess	  intäkt	  och	  att	  det	  
följer	  våra	  överenskommelser,	  att	  
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allt	  stämmer	  egentligen.	  För	  det	  är	  
ju	  det	  som	  jobbet	  mycket	  går	  ut	  på	  
att	  följa	  upp,	  kontrollera	  och	  
stämmer	  det	  rätt	  eller	  fel.	  Väldigt	  
mycket	  att	  jaga	  personer	  och	  få	  svar	  
på	  varför	  och	  hur..”	  	  
	  
R11	  -‐	  “Nej!!	  Det	  gör	  jag	  inte.	  Det	  är	  
ofta	  väldigt	  mycket	  tidspress	  man	  
ska	  in	  med	  rapporter,	  bokslut	  inom	  
en	  viss	  tidsram…	  Som	  controller	  
känner	  jag	  ibland	  att	  man	  ska	  även	  
analysera	  och	  ifrågasätta	  och	  
kanske	  fundera	  kring	  rutiner	  och	  
vad	  man	  gör	  för	  någonting	  men	  
oftast	  känns	  det	  som	  om	  inte	  det	  
hinns	  med,	  att	  analysera	  det	  man	  
faktiskt	  gör,	  utan	  det	  är	  bara	  att	  
göra	  det	  istället.”	  
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R9	  -‐“Det	  finns	  inte	  en	  uppgift	  som	  
jag	  gör	  som	  jag	  inte	  skulle	  kunna	  
göra	  bättre	  om	  jag	  hade	  lite	  mer	  tid	  
men	  litegrann	  där	  då	  med	  lite	  ålder	  
och	  lite	  rutin	  så	  vet	  man	  tillslut	  att	  
det	  är	  såhär	  mycket	  tid	  jag	  har	  och	  
då	  får	  man	  fördela	  den	  tiden	  på	  
bästa	  möjliga	  sätt.	  Det	  innebär	  inte	  
att	  jag	  jobbar	  mina	  40h,	  utan	  jag	  
jobbar	  kanske	  lite	  mer	  men	  det	  är	  
fortfarande	  så	  att	  jag	  har	  en	  viss	  
resursmängd	  och	  då	  får	  man	  vikta	  
den	  efter	  vad	  man	  själv	  uppfattar	  
vara	  mer	  kritiskt.”	  

Kan	  inte	  göra	  
allt	  

Tidspress	  

R2	  -‐	  “Men	  jag	  kan	  prioritera	  så	  jag	  
känner	  att	  jag	  har	  tid	  för	  det	  jag	  ska	  
göra,	  ja	  det	  har	  jag.”	  

Måste	  
prioritera	  

Prioriteringar	  

R5	  -‐	  “..jobba	  som	  controller	  för	  där	  
måste	  man	  flytta	  ditt	  fokus	  väldigt	  
mycket	  beroende	  på	  vart	  vindarna	  
bär	  liksom...	  Man	  kan	  inte	  följa	  
någon	  sorts	  mall	  och	  tro	  att	  det	  
alltid	  kommer	  att	  vara	  så	  utan	  man	  
får	  alltid	  känna	  av	  vad	  det	  är	  som	  
händer	  just	  nu..”	  

Så	  är	  det	  att	  
jobba	  som	  
controller	  

Controllerroll
en	  är	  så	  

	  


