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FÖRORD 

 

Vi vill börja med att tacka de respondenter som ställt upp på intervjuer. Tack för ert trevliga 

bemötande och att ni tog er tid att dela med er av era kunskaper, erfarenheter, tankar och åsikter. 

Utan er hade studien inte varit möjlig.  

 

Vidare vill även tacka vår handledare Amanda Curry för de goda råd och synpunkter vi fått under 

kursens gång, vilket har varit ett stort stöd i utformandet av uppsatsen.  

 

Vi har även fått mycket stöd från våra nära och kära som har lyst upp vår vardag när det har varit 

svårt, tack för att ni har inspirerat och stöttat oss.  

 

Slutligen vill vi också tacka våra opponenter för deras konstruktiva kritik och goda råd genom 

kursens gång.  

  



Sammanfattning 

 

Studien hanterar vilka förväntningar controllers själva har på förändringen av deras roll genom att 

utföra en kvalitativ fallstudie av detta på en kommunal organisation i Sverige. Det i syfte att skapa 

en förståelse för controllerns egna förväntningar på förändringen av dess roll inom en kommunal 

förvaltning i Sverige, genom att analysera de förväntningar som existerar från controllern själv 

och deras ekonomichef.  Sedan controllerrollen började bli vanlig i Sverige under 1970-talet har 

en vetenskaplig debatt förts kring ämnet angående controllers påverkan, roll och värde i 

organisationer med studier som även behandlar vinster och potentiella förluster av rollens 

förändring och hur förväntningar påverkar denna förändring. Därmed finns det anledning att vidare 

studera controllers egna förväntningar för att öka förståelsen för detta fenomen och dess påverkan 

på controllerns roll. Denna studie undersökte controllers egna förväntningar på förändring genom 

att utföra semistrukturerade intervjuer utifrån en teoretisk referensram baserad på controllerns roll, 

förändring av controllerns roll och förväntningar på controllers. Tre controllers och en 

ekonomichef intervjuades och intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan tolkas och 

analyseras. Controllers roller analyserades med hjälp av en figur för kategorisering av controllers, 

och förväntningar genom djupgående analys av controllers svar kring förväntningar, roll och 

förändring. Studien har kommit fram till att controllers har förväntningar på att arbeta mot mindre 

hantering av statiska uppgifter och redovisning. Förväntningarna riktar sig även mot att föra 

närmare samarbeten med verksamheter, utföra analyser och vara delaktiga i projekt. Studien 

indikerar även att controllers själva kan vara en drivande faktor för denna förändring genom sina 

arbetsuppgifter och tillvägagångsval i utförandet av dessa. Controllers förväntningar stämmer även 

väl överens med de förväntningar som finns från Ekonomichef och ledning där ekonomichefen ger 

uttryck för ledningens förväntningar. Studien fördjupar kunskapen om controllers egna 

förväntningar och påverkan på sin roll genom att analysera deras förväntningar samt de som finns 

från ekonomichefen vilket förbättrar förståelsen av rollens förändring. Detta har implikationer för 

hur tillvägagångssätt av en medveten förändring eller utveckling av rollen bör utformas. Studien 

öppnar även för fortsatt forskning angående hur dessa förväntningar kan se ut i bland privata 

företag eller kvantitativa studier av controllers förväntningar. 

 

 

 

  



Abstract 

 

The study deals with what expectations controllers themselves have in the change of their role by 

performing a qualitative case study of this phenomenon on a municipal organization in Sweden. 

The purpose of this study is to create an understanding of the controller's own expectations of the 

changes of their role within a municipal administration in Sweden, by analyzing the expectations 

that exist from the controllers themselves and their financial manager. The controller role emerged 

and became commonplace in Sweden during the 1970s, and an ongoing debate on the subject of 

the controller's influence, role and value within an organization has been present since, including 

studies that deal with gains and potential losses of the controller’s roles change and how 

accompanying expectations affect this change. Thus, there is reason to further study the controllers' 

own expectations in order to increase the understanding of this phenomenon and its impact. This 

study examined the controller’s own expectations on changes by conducting semi-structured 

interviews based on a theoretical frame of reference formed around the controller's role, changes 

in the role and expectations of surrounding the role. Three controllers and one chief financial 

officer were interviewed in this study, these interviews were recorded and transcribed as to later 

be and analyzed. The controller’s roles were analyzed using a diagram for categorizing controllers, 

the expectations were then handled through in-depth analysis of controllers responses concerning 

expectations, role and change based on the conclusions of the controller's roles in the diagram. The 

study concluded that Controllers have expectations of working towards less management of static 

tasks and accounting in order to collaborate closer with businesses, carry out analyzes and be 

involved in projects. Expectations also aim to have closer collaboration with businesses, carrying 

out analyzes and participating in projects. The study also indicates that controllers themselves can 

be a driving force for this change through their work tasks and choice of approach in execution. 

Controller's expectations are also in line with the expectations of the chief financial officer and 

management with the chief financial officer acting as a conduit for management's expectations. 

The study expands the knowledge of controller’s own expectations and their influence on their 

role, which furthers the knowledge of the changes of the role. In turn this has implications for how 

a conscious approach to the change and development of the role ought to be designed. The study 

also enables continued research on how these expectations can manifest themselves among private 

companies and quantitative studies.   



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1 INTRODUKTION 1 

1.1 Syfte 2 

2 TEORI 3 

2.1 Controllers Roller 3 

2.2 Förändring av controllers roller 5 

2.2.1 Controllers roll som affärspartners 6 

2.3 Förväntningar på controllers 7 

2.4 Sammanfattning 8 

3 METOD 9 

3.1 Forskningsansats 9 

3.2 Litteraturstudie 10 

3.3 Datainsamling 10 

3.3.1 Val av ram 10 

3.3.2 Intervjuer 10 

       3.3.2.1 Interjuvförberedelser 11 

3.4 Analysmetod 11 

3.5 Metodkritik 12 

3.6 Trovärdighet 13 

3.6.1 Tillförlitlighet 13 

3.6.2 Pålitlighet 13 

3.6.3 Överförbarhet 14 

4 EMPIRI 15 

4.1 Respondenter 15 

4.2 Roller 16 

4.3 Förväntningar 18 

4.4 Sammanställning 21 

5 ANALYS 23 

5.1 Roller 23 

5.2 Förändring 24 

5.3 Förväntan 26 

5.4 Sammanfattad analys 27 



6 SLUTSATSER 29 

6.1 Slutsatser 29 

6.2 Avslutande diskussion 29 

Referenser 31 

Bilaga 1 34 

 

FIGURFÖRTECKNING 

  

Figur 1: Controllerns fyra roller                  4 

Figur 2: Controllerns roller i förvaltningen                24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

1 

 

1 INTRODUKTION 
 

Controller som roll har funnits i Sverige sedan 1970-talet (Nilsson & Olve, 2013). Befattningen 

har kommit att bli vanlig inom företag och organisationer i Sverige och controllers ansvarsområden 

har kommit att breddas och involverar flera olika typer av roller inom en organisation 

(Baldvinsdottir, Burns, Nørreklit, Scapens, 2009). Bland de tydligaste rollerna en controller kan 

inneha är redovisnings-, verksamhets- och affärs-controllers (Lindvall, 2009). På senare år har ett 

flertal studier pekat mot att breddningen av controllers roller går mot ett ökat verksamhets och 

affärsfokus på grund av de förväntningar som existerar på controllern från ekonomichefer och 

ledningar (Goretzki, Strauss, Weber, 2013; Graham, Davey‐Evans,Toon, 2012).  

 

Förändringen av controllerrollen består till stor del av att controllers får ta sig an uppgifter 

angående prognoser samt är en aktiv del av att proaktivt utforma analyser och utvecklingsprojekt 

tillsammans med verksamheterna (Graham et al., 2012). Denna typ av uppgifter är i kontrast till 

vad Baldvinsdottir et al. (2009) beskriver som controllerns klassiska roll där uppgifter består av 

att granska finansiella rapporter, konteringar, och budgetar. Orsaken till att denna förändring sker 

menar Goretski et al. (2013) är att förväntningar från ekonomichefer och ledning har skiftat och 

breddats, och nu efterfrågas både den granskande kapaciteten såväl som kompetens gällande 

verksamhetsnära medverkan. Det pågår dock en debatt i litteratur om dessa ansvarsområden är 

motstridiga och hämmar controllerns effektivitet och kvaliteten av deras granskning i form av en 

högre tolerans av fel i rapportering (Rizzo, House, Lirtzman, 1970; Sathe, 1983; Maas & Matějka, 

2009).  

 

En controllers roll formas av de förväntningar som existerar från controllern själv och ledningen 

inom en organisation (Goretzki et al., 2013) och rollen formas främst av controllern själv (Lindvall, 

2009). Förväntningarna på controllers att gå mot mer verksamhets och affärsrelaterade uppgifter 

kan enligt en studie utförd av Wolf, Weißenberger, Wehner, och Kabst, (2015) ta över controllerns 

egna förväntningar om vilka ansvarsområden och uppgifter de skall utföra. Studien indikerade att 

controllers kan prioritera högre instansers, såsom ledningens förväntningar, högre än de 

förväntningar de har på sig själva. Det finns motstridiga studier angående vad och vilka som 

påverkar förändringen av controllerns roll utifrån de förväntningar controllers själva har och vilka 

förväntningar som ställs på dem från andra aktörer, framförallt ledning och ekonomichefer som är 

en existerande kraft som påverkar förändringen av controllern. Dessa studier visar på att det som 

utformar controllerns förväntningar är komplext med flera inflytanden och motiverar till vidare 

studier av förväntningarna då dessa kan påverka controllerns produktivitet (Antonioni, 1996).  

 

Controllerns klassiska roller är under förändring mot att bli en affärsbeslutande roll med fokus på 

rådgivning och stöd för verksamheten (Baldvinsdottir et al., 2009; Zoni & Merchant, 2007). Där 

en viktig aktör i förändringen av controllerrollen är organisationens ekonomichef och ledning. 

(Goretski et al., 2013). Att Ekonomichefens förväntningar är en central del av hur controllerns roll 
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förändras inom organisationen stärks vidare av Wolf et al (2015) studie som kom fram till att 

ekonomichefen kan vara en stark drivkraft i utvecklingen av legitimitet i controllerns roll (Wolf et 

al., 2015). En ökad förståelse av controllerns egna förväntningar på sin roll och dess förändring 

kan förbättra organisationers kapacitet att på ett effektivare sätt utveckla de roller controllern har, 

då controllerns förväntningar är en av de största faktorerna i utformningen av rollerna. Då det 

saknas studier om controllerns egna förväntningar på sin roll, ämnar denna studie att öka 

förståelsen om controllerns förväntan att utveckla sin roll till affärspartner. 

 

Hur ser controllerns egna förväntningar ut på förändringen av sin roll?   

 

1.1 Syfte  

 

Syftet är att skapa en förståelse för controllerns egna förväntningar på förändringen av dess roll 

inom en kommunal förvaltning i Sverige, genom att analysera de förväntningar som existerar från 

controllern själv och ekonomichefen då det är deras förväntningar som påverkar rollens förändring. 
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2 TEORI 
 

I detta kapitel kommer beskrivs vad en roll är samt det olika roller som en controller kan ha i en 

organisation såväl som de förändringar som har skett för rollen och vilka konsekvenser 

förväntningar kan innebära på en roll. 

 

2.1 Controllers Roller 

En roll kan definieras som förväntningar om lämpliga mål och aktiviteter för särskilda individer 

eller specifika positioner, där controllerns roll formas av ledningen och controllerns egna 

förväntningar (Goretzki et al., 2013). Att rollen främst formas av controllern själv stärks av 

Lindvall (2009) som påvisar att en roll kan bestämmas formellt genom den organisatoriska 

hierarkin, men att det är främst varje individ, controllern i detta fall, som formar rollens innehåll 

och mening. I strävan efter att förstå vad en controller gör, har vissa forskare valt att analysera 

befattningen utifrån två distinkta roller, redovisningscontroller och verksamhetscontroller (Nilsson 

& Olve, 2013). Enligt Sathe (1983) och flera andra studier (Freidman & Lyne, 1997, Rouwelaar 

& Bots, 2008) arbetar redovisningscontrollern främst med att hantera finansiell rapportering och 

intern kontroll. Genom att ta fram företagsfinansiella siffror, arbeta med resultat och 

måluppfyllnad utifrån ett historik- och nulägesperspektiv som kräver kompetens inom ekonomi 

och informationssystem (Nilsson & Olve, 2013). Verksamhetscontrollern jobbar med att assistera 

ledningen vid affärsbeslut (Sathe, 1983), och har ett större framtidsperspektiv där de analyserar 

existerande data snarare än att producera ny (Nilsson & Olve, 2013).  

 

Verksamhetscontrollern har även kommit att bli associerade med en högre innovationsförmåga där 

verksamhets-, affärs- och ekonomikompetens är viktigt för att kunna genomföra de radikala 

innovationerna som krävs för att hjälpa organisationen (Emsley, 2005). Nilson & Olve (2013) har 

tagit fram modellen i figur 1. där de identifierar de roller som en verksamhetscontroller kan inneha, 

baserat på bredden av informationskällor och till vilken grad controllern assisterar styrningen av 

processer i organisationen. I figur 1 finns fyra roller uppdelade i två kategorier:  
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Figur 1: Controllerns fyra roller. 

Anpassad efter Nilsson & Olve (2013). 

 

Kamrer och Analytiker i den traditionella kategorin vilka arbetar med att fånga upp data relaterat 

till företagets bokföring och redovisning där kompetensen ligger i att göra välgrundade analyser 

utifrån data. Pedagog och Coach tillhör den nya generationen där en adderad styrande roll har lagts 

på de traditionella rollerna. Denna addering består av att utnyttja ekonomisk information och 

måltal till att påverka finansiella och ickefinansiella utfall baserat på företagets aktuella strategi 

(Nilsson & Olve, 2013). Antalet processer som tas i akt av controllern är representerade på x-axeln 

i Figuren. Antal källor är representerade på y-axeln och visualiserar hur kamrer rollen upplever 

mindre efterfrågan då moderna företag har tillgång till allt fler info/datakällor, i form av bland 

annat lokala, koncern och branschinterna planerings- och ekonomisystem samt andra externa 

källor som rör till exempel kundbeteenden (Nilsson & Olve, 2013).  

 

Kamrer: Ansvarar till högre chefer och ger främst underlag till dessa baserat på analyserad 

redovisningsinformation. Stolthet och yrkestillfredsställelse kommer ifrån kunskap om hur det går 

för organisationen i finansiella termer.  

 

Analytiker: Ansvarar till högre chefer och ger främst underlag till dessa men har sin stolthet och 

yrkestillfredställelse baserat på deras förmåga att bedöma organisationens utveckling “på ett 

allsidigt sätt”.  
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Pedagog: Påverkar organisationens tänkande kring finansiella konsekvenser i form av hur de ska 

tolkas och hanteras. Har sin stolthet och yrkestillfredsställelse i att de kan förklara så att i princip 

alla medarbetare förstår hur deras arbete påverkar och åstadkommer resultat i redovisningen för 

att förhoppningsvis kunna influera medarbetares agerande.  

 

Coach: Påverkar organisationens tänkande kring affärsrelevant information hos i princip alla 

medarbetare. Har sin stolthet och yrkestillfredsställelse i att motivera medarbetare till bättre 

prestationer utifrån företagets strategi.  

 

Modellen i figur 1 kan användas när controllers och chefer tillsammans utformar controllerns roll 

i företaget. Utvecklingen av controllerns roller går i två riktningar, kontroll och riskhantering eller 

ökad involvering i affärer (Nilsson & Olve, 2013). Modellen visar steget mot ett ökat affärsfokus 

för controllern i organisationen i form av en mer styrande roll. Den styrande rollen kan leda till 

högre effektivitet i organisationens enheter, men kräver att controllers främst måste våga ta till sig 

en större roll och att utveckla sin kommunikativa förmåga (Sathe, 1983: Nilsson & Olve, 2013: 

Byrne & Pierce, 2007).   

 

Byrne och Pierce (2007) påvisar att framkomsten av “hybridroller” som tar en större roll i 

affärsprocesser har en varierad effekt då det beror på individens förväntningar på att få en högre 

och mer legitimerad status i organisationen såväl som utökande av ytterligare ansvarsområden. 

Andra studier har även delat upp controllerns roller på ett liknande sätt som figur 1 och Rouwelaar 

och Bots (2008) föreslår att det finns två roller en controller kan uppfylla, en supportroll och en 

kontrollroll. Supportrollen är involverad med ledningens beslutstagande och går att koppla till 

figur 1:s Coach och Pedagog. Kontrollrollen fokuserar på att leverera aktuell och pålitlig 

information och ser till att det sker en överensstämmelse med de regelverk som gäller inom 

organisationen och faller under Analytiker och Kamrer-rollerna. Liknande definitioner togs fram 

av Freidman och Lyne (1997) som konstaterade att controllers agerade antingen som 

informationsbearbetare eller väktare, baserat på personliga egenskaper samt till vilken grad av 

erfarenhet inom finans och redovisning individen har.  

 

2.2 Förändring av controllers roller 

 

Studier angående redovisnings- och verksamhetscontrollers har även diskuterat förändring i de 

aktiviteter och den positionering rollen har inom organisationen, där många anser att en 

omvandling har skett från att vara en kamrer till en affärsrådgivare och verksamhetspartner 

(Friedman & Lyne, 1997; Burns & Baldvinsdottir, 2005; Weber, 2011). Kamrer beskrivs som en 

redovisare som producerar finansiell data som av vissa aktörer anses vara orelaterat till att effektivt 

driva en verksamhet och härstammar från en låg förståelse till vad controllern gör, vilket kan skapa 

illusionen att den finansiella data som produceras saknar ändamål (Friedman & Lyne, 1997). 
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Controllers uppmuntras därför att bli involverade i beslutsprocesser relaterade till ledning och 

samtidigt minska betoningen på roller som kräver mycket kalkylering (Friedman & Lyne, 1997; 

Weber, 2011). Fler studier har även tittat på redovisning och den stigma vissa arbetsuppgifter kan 

medföra, där arbetsuppgifter som inte uppfyller individens förväntningar på sin roll ses inte bara 

som tråkiga arbetsuppgifter utan även som en symbol för feligenkänning av deras roll (Morales, 

& Lambert, 2013). 

 

Skiftet mot en mer affärs och verksamhetsorienterad roll kan bero på kulturen i en organisation 

och hur den har förändrats i samband med förändring i flera faktorer, såsom organisationsstruktur, 

redovisningssystem och skift i ledningspositioner (Järvenpää, 2007; Goretzki et al., 2013). 

Goretzki et al. (2013) går även mer in i detalj på vad som krävs för att implementera nya 

arbetsuppgifter och ansvar för controllerrollen, det är därav viktigt att legitimitet skapas i form av 

att controllern själv, chefer och ledningen accepterar den förändrade rollen, för att minska de 

svårigheter som kan ske vid etableringen.  

 

Flera studier har ifrågasatt och studerat ifall redovisningen i controllerns roller och utvecklingen 

av en mer styrande roll kan komma i konflikt. Inkonsekventa beteenden och huruvida en controller 

kan utföra båda ansvarsområdena effektivt är debatterat, då det krävs en grad av självständighet 

och samtidigt ett aktivt medverkande i ledningen (Sathe, 1983; Teh, Yong, & Lin, 2014; Wolf et 

al., 2015). Förslagsvis säger Sathe (1983) att det krävs en stark individ med sociala färdigheter för 

controllerpositionen som kan övervinna potentiella svårigheter som uppkommer med dualiteten 

att vara aktivt involverad och samtidigt vara distanserad. Det här tankesättet kan ses i utvecklingen 

av affärspartnercontrollern som har till uppgift att dels vara en aktiv del i beslutstaganden såväl 

som en opartisk granskare av verksamheten (Graham et al., 2012).  

 

2.2.1 Controllers roll som affärspartners  

 

Det som skiljer controllern som affärspartner från övriga controller roller är att de är en aktiv del 

av de beslutstaganden som tas baserat på de data de bearbetar (Graham et al., 2012; Järvenpää 

2007). Affärspartnerrollen för controllers möjliggjordes enligt Järvenpää (2007) av framsteg i att 

etablera och öka acceptansen för de informationssystem som controllers använder för att samla 

ihop, rapportera och granska data. När dessa system effektiviserades och kom att anses som 

trovärdiga gav det controllers tid att bredda sin roll och ta på sig ytterligare arbetsuppgifter 

(Järvenpää, 2007). 

 

Goretzki et al. (2013) beskriver hur förändringen av controllerns roll från att vara distanserad och 

självständig till att vara engagerade i tillverkningsprocessen och de kollegor de assisterar har en 

positiv effekt för controllerns legitimitet på företaget samt en positiv effekt för kollegornas 

upplevda värde av controllern. Då controllern tog på sig denna roll som ofta arbiträrt beskrivs som 

en affärspartner skapades det nya möjligheter för controllern att insamla och hantera relevant 
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information angående bland annat produktionsfaktorer som inte tidigare varit möjligt (Goretzki et 

al., 2013). Dock finns det även kritik mot att ändra controllerns traditionella roll till den av en 

affärspartner. Graham et al. (2012) ifrågasätter bland annat om det kommer vara möjligt att 

uppfylla de arbetsuppgifter som traditionellt associeras med controllern och de nya 

ansvarsområdena som kommit med affärspartnerrollen, utan att kvaliteten av arbeten inom 

redovisning och verksamhet blir lidande. En annan aspekt som anses kunna hotas av att göra 

controllers till affärspartners är controllerns opartiskhet och självständighet som tillåter dem att 

analysera data objektivt och därmed riskerar man att förlora controllern som internkontroll för 

granskning av organisationsrapporter (Graham et al., 2012). 

 

2.3 Förväntningar på controllers  

 

En controllers beteende influeras och påverkas av de förväntningar som läggs på de roller de 

innehar i organisationen, och ledningens förväntningar är en av de största influenserna på 

controllern som till och med övervinner controllerns personliga förväntningar (Wolf et al., 2015). 

Studien av Wolf et al. (2015) visade även att controllers är positivt inställda till att vara engagerade 

i ledningens beslutsfattande. Där ett engagemang i form av en affärspartner kan bidra till ökad 

konkurrenskraft för organisationen, och styrs mer av subjektiva normer än personliga attityder och 

resulterar i att ledningens förväntningar får en signifikant påverkan på rollen. Det är därför viktigt 

för ledningen att vara noggranna i att kommunicera på ett klart sätt till controllern vad 

förväntningarna är, och vilket ansvarsområde controllern kommer hantera för att subjektiva 

normer ska skapas som är i linje med ledningens förväntningar. Lyckas ledningen förmedla att de 

förväntar sig en större affärsinriktad roll kan detta skapa ökad effektivitet och engagemang från 

controllern (Wolf et al., 2015). 

 

Ett dilemma existerar för controllern när de måste tillgodose flera intressen och samtidigt vara 

opartiska granskare av rapporter som är till stöd för ledningens beslut (Lambert & Sponem, 2012). 

Dualiteter där controllerns roll ställs inför motstridiga förväntningar kan ge konsekvensen att 

tolerans av fel i rapporter och granskningar som controllern utför ökar (Maas & Matejk, 2009; 

Dierdorff & Rubin, 2007). Fler studier har även undersökt hur dualiteten kan påverka controllerns 

bild av sin roll till den grad att effektiviteten hos controllern minskar inom organisationen på grund 

av en ökad osäkerhet i sin roll (Onyemah, 2008; Tang & Chang, 2010; Hartmann & Maas, 2011). 

Den här dualiteten finns för controllers som har en affärspartnerroll vilket sätter krav på lojalitet 

till ledningen, där Lindval (2009) anser att lojalitet är en viktig del i de förväntningar som ställs på 

controllern och resulterar ofta i att controllern måste göra en hög arbetsinsats (Lindval, 2009). 

Begreppet lojalitet definieras som en individ med hög tillgänglighet och hög flexibilitet i 

arbetsuppgifter då controllern förväntas vara villig att omprioritera sina arbetsuppgifter för att 

snabbt kunna ge stöd åt ledningen (Lindval, 2009).  
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2.4 Sammanfattning 

 

Modellen i Figur 1 fungerar som en utgångspunkt för den teoretiska referensramen där studien kan 

undersöka controllerns nuvarande roll i organisationen och tillåter oss att se om en förändring har 

skett i de roller de innehar. Förändringen skildrar i vilken riktning controllern går med sina roller 

inom organisationen och hur förändringen ser ut i relation till teorin ger en större förståelse kring 

controllerns förväntningar på sin roll och dess förändring. Förväntningarna som uttrycks av 

controllern har nu en kontext i form av den roll de har historiskt haft, vilken roll den har formats 

till och vilka förväntningar de har haft under förändringen, och tillåter oss att öka förståelsen till 

varför och vad controllern förväntar sig av sin roll idag. 
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3 METOD 
 

I detta avsnitt kommer författarna att i detalj beskriva de metoder studien nyttjade vad gäller 

insamlande av information och empiri. Kapitlet kommer ingående behandla hur studien har 

säkerställt att den insamlade informationen är relevant för studien samt att den är tillförlitlig med 

en hög grad av reliabilitet. Studiens ämne, förväntningar relaterat till controllers och de 

organisationer de verkar på, har ett värde baserat på bristen av studier angående ämnet trots att 

det finns ett stort antal ingående studier som behandlar de långtgående förändringarna som 

arbetsrollen har genomgått de senaste decennierna. 

 

3.1 Forskningsansats  

 

Denna studie utgick ifrån en abduktiv metod för att utföra en explorativ fallstudie över vilka 

förväntningar controllers själva har på förändringen av deras roll genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Abduktiv metod innebär att studien använder sig av element från 

både induktiv och deduktiv metod för att skapa en helhet (Bryman & Bell, 2017). Detta utförande 

kan ge studien fördelar då det innebär att en initial deduktiv litteraturstudie kan utföras i syfte att 

skapa en djupare förståelse av studiens ämne, för att kunna ge en högre relevans för de induktiva 

intervjuerna som har gjorts. Studien etablerade därav enligt abduktivt metod först en teoretisk 

referensram som tydliggjorde påverkande faktorer för controllers egna förväntningar och sedan 

utfördes intervjuer varifrån induktiva slutsatser har dragits som jämfördes med referensramen.  

Bryman och Bell (2017) menar att det finns för och nackdelar med detta tillvägagångssätt. Till 

nackdelarna hör att den deduktiva inläsningen kan påverka den induktiva observationen på ett sätt 

som inte är fullt representativt, dock menar Bryman och Bell (2017) även att det kan vara svårt att 

utföra observationer väl utan tidigare kunskaper om det som skall observeras. Då studien syftade 

till att skapa en djupare förståelse kring controllers roller och förväntningar krävdes ingående 

kunskaper kring dessa ämnen för att säkerställa att relevanta frågor lyftes vid insamlingen av den 

empiriska datan för studien. Detta i form av att frågorna utformats från tre centrala teman, roll, 

förändring och förväntningar samt att även Ekonomichefen intervjuades då denna har inflyttande 

över dessa faktorer.  

 

Vid syften som hanterar djupare förståelse av ett ämne menar Bryman och Bell (2017) att det är 

lämpligt att använda sig av en kvalitativ metod då man vill undersöka komplicerade eller komplexa 

samband och fenomen. Anledningen till att kvalitativ metod lämpar sig för detta är att man då 

lämnar utrymme för tolkning och djupgående som ger en inblick i ämnet ifrån den som undersöks 

perspektiv. Därmed gav kvalitativ metod goda möjligheter att kunna skapa en djupare och mer 

ingående förståelse av ett ämne och ett fenomen vilket var centralt för denna studie. Nackdelen i 

att utnyttja kvalitativ metod är att studiens resultat inte kunde appliceras på en bred bas då endast 

ett fåtal har varit en del av studien. Dock var studiens syfte inte att undersöka vad som kan 
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appliceras på bred basis utan att öka förståelse och kunskap kring controllers egna förväntningar 

på förändringen av sin roll varav kvalitativ metod valdes.    

 

3.2 Litteraturstudie  

 

I Studien nyttjades litterära källor i form av vetenskapliga artiklar. I syfte att skapa en bred bas av 

kunskaper och förståelse för controllerns roll, deras ansvarsområden och förväntningarna på rollen 

skedde en extensiv litteraturstudie av ämnet, tidigare studier och vetenskapliga artiklar för att ge 

en ingående och djup förståelse för området och de potentiella problemen det stod inför. 

Litteraturen bestod främst av vetenskapliga artiklar insamlade från väletablerade vetenskapliga 

tidskrifter. Sökord för att finna dessa studier omfattatade: Controllers, Management accountants, 

expectations, roles, role conflicts, role ambiguity, change, expectations gap, organisational 

effectiveness. För att öka insikten i controllerns roll hämtade studien även information från 

utbildningsböcker för controllers och metodböcker användes för att förbättra metodens kvalitet. 

De primära källorna bestod av semi-strukturerade intervjuer med controllers och ekonomichef på 

en stadsbyggnadsförvaltning i Sverige. 

 

3.3 Datainsamling 

 

3.3.1 Val av ram 

 

Studien syftade till att undersöka controllers egna förväntningar på en kommun i Sverige. Därav 

valdes en stadsbyggnadsförvaltning som bas för studien. I syftet att få ett representativt och 

rättvisande urval skedde ett selektivt urval. För studien valdes tre controllers samt den 

ekonomichef som har ansvar för deras avdelning. Valet att undersöka controllers egna 

förväntningar på en kommunal organisation skedde på grund av att studier kring controllers roller 

och förväntningar på dem ofta har fokuserat på privat sektor och att det finns olika motiveringar 

mellan dessa typer av organisationer. Kommunala organisationer antogs även ha en grad av 

transparens vilket var viktigt för studien då den behandlar ett ämne som kan uppfattas som känsligt.  

 

3.3.2 Intervjuer  

 

Det finns tre generella typer av intervjuer som används vid kvalitativ metod, öppna intervjuer, 

semistrukturerade intervjuer och strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2017). För denna studie 

valdes det att använda semistrukturerade intervjuer för att kunna ställa följdfrågor och utveckla på 

svar i syfte att få en djupare inblick från controllers eller ekonomichefs synvinkel samt skapa en 

dialog med denne, vilket kunde ge mer rättvisande svar (Bryman & Bell, 2017). Intervjufrågorna 

har baserats på den teoretiska bakgrunden. I syfte att få svar som reflekterade controllerns syn 

ställdes öppna frågor för att leda svaren så lite som möjligt, dessa följdes sedan av mer specifika 
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följdfrågor. Controller A, Controller B och Controller C besvarade samma intervjuguide medan 

Ekonomichef A fick besvara en intervjuguide anpassad för denna roll. 

 

3.3.2.1 Intervjuförberedelser 

 

För undersökningen utgick studien ifrån kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer 

baserade på den teoretiska referensramen. En semistrukturerad intervju innebär att intervjun hade 

en tydlig och konsekvent struktur som efterföljs vid varje intervju, frågor ställdes huvudsakligen i 

samma ordning med samma ord för att minska antalet variabler till skillnad från helt ostrukturerade 

intervjuer (Bryman & Bell 2017). Dock behöver en semistrukturerad intervju inte ske på ett 

identiskt sätt varje gång till skillnad från strukturerade intervjuer, utan semistrukturerade interjuver 

möjliggjorde att ställa följdfrågor om den intervjuade tog upp ett ämne eller händelse som 

motiverade till att gå djupare. Detta har dock till följd att en mer markant intervjuareffekt kan 

uppstå där intervjuaren leder den som svarar till svar vilket kan göra att svaren inte är rättvisande 

från intervjuobjektets perspektiv (Bryman & Bell 2017). Därav valdes det i studien att ställa 

frågorna på ett öppet sätt och till största möjliga grad försöka undvika att lägga värderingar till 

frågorna för att inte påverka respondenters svar och därmed få en opåverkad insyn av deras roll 

från deras perspektiv.  

 

Intervjuguiden baserades på den teoretiska referensramen och delades upp i två delar med fokus 

på att få controllern att beskriva sin roll i organisationen samt deras arbetsuppgifter för att sedan 

vidareutveckla i vilka förväntningar som finns och vilka förväntningar de själva har. Frågorna var 

avsiktligt öppna i syfte att controllern eller ekonomichefen skulle beskriva fritt för att kunna ge en 

klar inblick från deras synvinkel. Följdfrågor gick även in på specifika exempel i syfte att 

ytterligare fördjupa inblicken i hur förväntningar faktiskt ser ut och hanteras. 

 

3.4 Analysmetod 

 

Intervjuerna spelades in efter respondenternas medgivande och har därefter transkriberats i sin 

helhet varpå varje respondent gavs en kodning för att upprätthålla respondenternas konfidentialitet. 

Respondenterna gavs kodningen Controller A, Controller B och Controller C, samt Ekonomichef 

A. I syftet att skapa en bild av vilka roller de controllers som varit med i studien innehade tolkades 

de tre controllers svar och placerades ut i figur 2 som är baserad på figur 1. Kategoriseringen av 

varje controllers roller skedde genom att studera deras arbetsuppgifter, ansvarsområden samt vilka 

aktörer de arbetade mot och närmast med. Dessa kluster användes sedan för placering i figur 1 

som fungerade som grund för att förstå de förändringar som har skett i controllerns roller inom 

förvaltningen, och ge kontext till de förväntningar som controllern uttryckte för sin roll. 

Förväntningarna identifierades ifrån intervjuerna baserat på varje respondents svar angående vad 

de förväntade sig ifrån sin roll och deras tankar angående förändring av sin roll, vilket tolkades 

induktivt och gav ett helhetsintryck av förändring och förväntan. Svaren angående de 
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förväntningar som finns på controllern och vilka förväntningar controllers själva har summerades 

och tolkades för kunna besvara studiens forskningsfråga såväl som andra frågor som kan besvaras 

med hjälp av den insamlade empirin. Summeringen och tolkningen av det induktiva materialet 

skedde i syfte att förbättra överblicken av det insamlade materialet och uppfångade den 

information som var relevant för studiens forskning såväl som information som inte hade omfattats 

av den teoretiska referensramen. 

 

Utifrån den grundförståelse som byggdes upp genom den teoretiska referensramen ställdes det 

empiriska materialet mot teorin för att skapa en djupare förståelse i analysen, och för att ställa 

empirin i ett sammanhang presenterades även teorier som avviker från eller stödjer det empiriska 

materialet. Genom att tolka det empiriska materialet söker studien ny kunskap som kopplas till 

studiens problem och syfte. För att skapa en bättre överblick och tolkning av det empiriska material 

har analysarbetet sammanställts och alla respondenternas svar utefter studiens tre centrala teman 

roller, förändring och förväntningar. Sedan analyserades detta för att se ett mönster mellan svaren. 

Då viss överlappning av teman skett och information kan analyseras under flera teman valdes det 

i studien att placera analysen av informationen där den fick högst signifikans. 

 

3.5 Metodkritik 

 

Kvalitativa studier har enligt Bryman och Bell (2017) nackdelen av att det är svårt att använda 

dem för att göra generaliserande slutsatser och att de är svåra att replikera. Det på grund av att 

kvalitativa studier ofta baseras på ett fåtal respondenter och att svar kommer att variera mellan 

varje gång de ges. Därmed kan det vara svårt att tillförlitligt dra generaliserande slutsatser då det 

finns frågetecken kring om resultat är överförbart. Denna studie utgick ifrån 3 controllers samt en 

ekonomichef vilket studien ansåg vara tillräckligt för att kunna dra slutsatser kring hur ett fenomen 

manifesteras. Syftet för studien var inte att dra långt gående slutsatser för ett brett segment utan 

var att undersöka och fördjupa förståelsen för hur controllers förväntningar på förändringen av 

deras roll såg ut i en organisation, detta resultat kan dock vara indikativt för andra organisationer. 

Vid kvalitativ metod med intervjuer kan det enligt Jacobsen (2002) även uppstå en intervjuareffekt. 

Detta motverkades i studien genom att utforma frågorna objektivt och ställa öppna frågor till 

respondenterna. En annan faktor som kunde påverka datainsamlingen var att det finns risk att 

respondenter har gett avsiktligt felaktiga svar, en risk som kan öka av att vissa respondenter är i 

en beroendeställning till andra respondenter. Konfidentialitet kan hållas för dem som inte är 

delaktiga i studien men det blir svårt att hålla konfidentialitet mellan respondenterna då dessa 

arbetade nära varandra. Dock håller kommunal verksamhet en grad av transparens som gör detta 

osannolikt och då respondenters svar har jämförts minskar det också risken för att felaktiga svar 

togs upp som korrekta.  
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3.6 Trovärdighet 

 

Trovärdighet är viktigt när det kommer till kvalitativ forskning och anger till vilken grad en 

undersökning är tillförlitlig, pålitlig och överförbar (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

3.6.1 Tillförlitlighet 

 

Tillförlitlighet anger hur sannolikt det är att resultaten är troliga eller sannolika (Byrman & Bell, 

2017). En bred fördelning av kön, åldrar och observatörer med olika perspektiv kan bidra till en 

rikare variation av fenomenet i studien. Våra respondenter var konfidentiella i vår studie, vilket 

kan påverka tillförlitligheten negativt, den variation som existerade hos respondenterna var dock 

den av skilda och breda erfarenheter inom yrket. Kön och ålder kunde komma att vara en faktor i 

hur en respondent såg på förändring i sitt liv, men är inte något studien har tagit i åtanke vid analys 

av empirin då studien var intresserad av controllerns förväntningar oavsett kön eller ålder. För att 

inte förlora relevant data har studien granskat all text från intervjuerna oavsett om det var relevant 

till forskningsfrågan, intervjuerna spelades även in och transkriberades för att lättare kunna 

identifiera och bearbeta relevant information. Vidare har studien även varit noga med de frågor 

som valts och förde en separat intervju med en controller som var oberoende från studien för att 

kunna reflektera och vidare bearbeta frågorna innan intervjuerna. Då studien enbart intervjuade 

controllers på en förvaltning i Sverige, på grund av att många organisationer var averta till att delta 

i studien, hade en utökad studie med fler intervjuade controllers på fler förvaltningar ökat 

tillförlitligheten. Valet att göra studien på en kommun gjordes då tidigare forskning har haft mindre 

fokus på kommunal verksamhet. Det existerar även en transparens inom kommuner som potentiellt 

gör det enklare att se förväntningar på och av controllern.  

 

3.6.2 Pålitlighet 

 

Pålitlighet är kvalitativ forsknings motsvarighet till reliabilitet och efterfrågar att forskaren skall 

anta en granskande och opartiskt roll vid utförandet av en studie. Detta innebär att samtliga steg 

för studien redogjordes för och gjordes tillgängligt för läsaren. Det inkluderade bland annat 

formulering av forskningsfrågor, hur urval har utförts och beslut angående analys. (Bryman & 

Bell, 2017). Den fulla transkribering av de inspelade intervjuerna togs ej upp i empirin men allt 

empiriskt data som har nyttjats till analys och slutsatser presenterades. När det gällde den 

empiriska insamlingen har respondenterna informerats om att de kommer att vara konfidentiella 

vilket kan påverka pålitligheten positivt. Samtliga intervjuer utfördes på samma arbetsplats vilket 

innebär att respondenterna var i samma miljö vilket gjorde att uppfattningarna bör varit liknande. 

Samtliga intervjuer utfördes även under samma dag vilket minskade risken för att respondenter 

påverkade varandras svar eller ändrade uppfattning. (Bryman & Bell, 2017) Respondenter har även 

fått granska den insamlade empirin för att minska risken för missförstånd. 
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3.6.3 Överförbarhet 

 

I studien har författarna varit klara och tydliga i hur data har samlats in, hur deltagare har valts och 

hur process och analysmetod har utformats. Studien gick djupare in i teorin om kontexten och den 

kultur som existerar runt controllerns roll och förändring, vidare i empirin har det presenterats en 

rik och genomgående representation med citat av intervjuerna för att öka överförbarheten av 

studien till andra liknande instanser.   
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4 EMPIRI 
 

I detta kapitel kommer det insamlade data presenteras baserat på svaren på studiens 

forskningsfrågor. Anledningen till intervjuerna var att skapa en bredare förståelse för de 

förväntningar som existerar hos och på en controller. Kapitlet är uppdelat i tre delar som följer 

våra forskningsfrågor och presenteras i tabeller för att ge en lättare översyn. De fyra intervjuerna 

som hölls varierade mellan 20-35 minuter och studien har valt att presentera de viktigaste 

punkterna som dök upp under intervjuerna.  

 

4.1 Respondenter 

 

Controller A 

 

Har varit verksam inom ekonomiområdet sedan 1991 i olika befattningar som till största del har 

bestått av controller roller inom olika instanser. Sedan två år tillbaka har A varit anställd inom 

stadsbyggnadsförvaltningen vid en svensk kommun. Där har A varit verksam inom 

organisationens investeringar och exploatering men samarbetar även med andra controllers på 

organisationen inom deras inriktningsområden.  

 

Controller B 

 

Har jobbat med controller liknande arbetsuppgifter sedan 2003. Som revisor i 6 år mot kommun 

och landsting, och controller på andra förvaltningar och kommuner tills B påbörjade sin nuvarande 

befattning som controller för nuvarande kommun 2018. Controller B arbetar brett mot hela 

verksamheten såsom drift och underhåll men arbetar inget mot avdelningen Vatten och Avlopp. 

Controller B Hanterar även internkontroll, internränteberäkningar och olika 

resursfördelningsmodeller i form av bland annat rättningar och mycket analys och 

utredningsarbete.  

 

Controller C  

 

Har yrkesmässigt hanterat frågor kring controller uppgifter i cirka tjugo år och har även arbetet 

med redovisning inom den privata sektorn samt inom andra kommuner såväl som inom 

landstinget. På stadsbyggnadsförvaltningen har controller C varit aktiv i cirka ett och ett halvt år 

med inriktning på controller uppdrag angående vatten och avlopp samt driftsunderhåll av 

organisationen.   
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Ekonomichef  

 

Har tidigare erfarenheter från den privata sektorn och har varit ekonomichef för 

stadsbyggnadsförvaltningen i cirka ett och ett halvt år. Ekonomichef har flertalet ansvarsområden 

inom organisationen. I relation med de responderande controllers agerar ekonomichef i en ledarroll 

med ansvar för att säkerställa att projekt och uppgifter hanteras tidsmässigt samt klargör kring 

vilka projekt som skall prioriteras såväl som kommunikation med verksamhetschefer.  

 

4.2 Roller 

 

Controller A roll 

 

Controller A beskriver sin roll som att den till stor del är med vid planering, uppföljning och av 

projekt i verksamheter såväl som att vara en väsentlig del i utformandet av hur prognoser skall 

utformas och tolkas. Dock säger sig A inte vara den avgörande faktorn för vilka prognoser som 

anammas eller på vilken nivå budgeten läggs.  

 

“Jag är delaktig i de planer som görs, och precis lika delaktig som jag är i planering så är jag ju 

även det i uppföljning och prognosarbetet. Men det är inte jag som lägger budget, prognos eller 

någonting, utan jag är ett stöd för verksamheten” 

 

Rollen i controller As fall består därmed till stor del av att vara ett stöd för verksamheterna som 

granskar och ifrågasätter såväl planeringar och beslut samt ifrågasätter relevans av innehåll i 

redovisningar. Vidare beskrivs rollen som ett sätt att ge verksamheterna bättre förutsättningar att 

höja effektivitet och förbättra resultat genom stöd, rådgivning och identifiera behov för en ökning 

av kompetens. Vilket uppfyller kriterier för rollen coach då de fungerar som en katalysator för att 

åtgärder ska vidtas vid till exempel behov av kompetens och ifrågasätter hur redovisningen ska 

fungera och stödjer projektbeställare och projektcheferna inom förvaltningen, vilket är de 

befattningar som Controller A arbetar närmast med inom förvaltningen. Vidare utrycker Controller 

A att de utbildar organisationen i ekonomi där fokus ligger på att ge stöd åt verksamheten att få 

rätt förutsättningar att göra rätt från början, denna utbildning visar att en Pedagog roll innehas. 

Tillsammans med utformandet av prognoser och hur de ska tolkas ser kan man konstatera att 

Controller A inte bara har en Coach roll utan även en Pedagog roll inom förvaltningen. Vidare 

arbetar även alla tre controllers tillsammans med månadsrapporter och analyser, och rollen som 

Analytiker är en mindre del i controller As ansvarsområden men ingår fortfarande i arbetsrutinen 

för att kunna ge bra rådgivning och stöd åt förvaltningen.    

  

Controller A förklarar även hur rollen har utvecklats från att utreda och hantera avvikelser initialt 

men att rollen har gått till en högre nivå i sin hantering av processer inom organisationen, vilket 

pekar mot att arbetsuppgifter som associeras med Kamrer rollen har minskat och tagits avstånd 
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ifrån. Controller A har därför flera roller inom organisationen och kan anses ha en hybridroll 

mellan att vara en Analytiker, Pedagog och en Coach. 

 

Controller B roll  

 

Controller B beskriver sin roll som att sköta den interna kontrollen inom organisationen samt även 

till viss del internkontroll inom verksamheter där stadsbyggnadsförvaltningen är aktiv. Det 

kompletteras även med ansvar inom inköpsområden på stadsbyggnadsförvaltningen och 

fastighetsförvaltning. I sin roll tar B även ansvar för arbetet kring interna ränteberäkningar, 

resursmodeller samt en aktiv roll i att korrigera verksamheters konteringar. Därtill hör även 

internkontroll av delårsrapporter och årsredovisning. Utöver dessa uppgifter har B också en tydlig 

roll vad gäller analysering och utredningsarbete kring de berörda ämnena i association till 

internkontrollen. 

 

Dels arbetar jag med rättningar för det blir fel i konteringar i verksamheterna, men sen är det 

mycket analys och utredningsarbete kring olika saker. (...) Sedan är det månadsrapporten som ska 

in varje månad. Då ska man göra en del bokföring kring det, och så är det delårsrapporter och 

årsbokslutet samt budget som är återkommande. Det gäller även internkontrollen. 

 

Controller B innehar en bred befattning som dels hanterar uppgifter som till stor del består av 

beräkningar och kontrollering av finansiella rapporter men har även ansvar inom analys och 

utredning av dessa områden. Dessa analyser sker i samverkan med de involverade verksamheterna 

och det finns en aktiv dialog där B agerar stöd för verksamheternas undersökningar och analyser i 

syfte att öka överensstämmelse av mål och finansiell rapportering samt effektivitet i verksamheten.  

  

Internkontroll, inköp, intern ränteberäkningar och resursfördelningsmodeller är centrala delar av 

Controller Bs ansvarsområden, med en bred anknytning till alla verksamheter inom förvaltningen 

förutom vatten och avlopp som främst hanteras av Controller C. Arbetsuppgifter inklderar analys, 

stickprov med utredningsarbete och bokföring kring månadsrapporter vilket pekar mot den 

klassiska sidan av Figur 1 och korresponderar med den större redovisningserfarenhet Controller B 

har från tidigare befattningar som revisor. Rättningar och bokföring är fortfarande en del av arbetet, 

och är ett stöd till verksamheten ekonomiskt som påvisar en Kamrer roll med tendenser till att 

påverka andras tänkande då proaktivt arbete fortfarande uppmuntras från ekonomichefen. 

Betoningen på utredning och analys visar även att Analytiker rollen är del av befattningen och 

påvisar även hur Controller B har en hybrid roll inom organisationen och agerar mer som en 

redovisningscontroller och väktare mot verksamheten. 
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Controller C roll 

 

Controller C arbetar i nära relation till stadsbyggnadsförvaltningens verksamheter inom vatten och 

avlopp samt driftsunderhåll. Fokus ligger på att vara ett stöd för verksamhetschefer gällande 

utformning av projekt och vilken information som är relevant gällande redovisning för dessa 

instanser. Detta inkluderar månadsrapporter, periodisering och analyser. Controller C’s roll 

präglas också av ett nära samarbete med verksamhets- och avdelningschefer för att främja effektiv 

utveckling.  

 

“Jag arbetar både med analys och den verksamhetsnära kontakten där man får mer bakgrund 

bakom siffrorna och får vara med i lite utvecklingsprojekt som hjälper och bidrar till 

verksamhetens utveckling.” 

 

Rollen C fyller innefattar till hög grad både beräkningar och analysering av data från vatten och 

avlopp samt driftsunderhållet. Controller C är även involverad i avdelningarnas 

verksamhetsutveckling och prognoser med ett nära samarbete till verksamhetschefer i en stödjande 

roll.  

 

Controller C arbetar nära Controller B men mot vatten och avlopp och överlappar i drift och 

underhåll, och har liknande arbetsuppgifter med fokus på redovisning och stöd mot verksamheten 

i form av att utbilda inom ekonomi proaktivt. De arbetar nära verksamheterna och hanterar 

budgetfrågor och gör prognoser varje månad kring de projekt som ska drivas och utreder uppdrag. 

Controller C har även en roll som kan ses som en hybrid med en Kamrer roll som bevakar och 

utreder avvikelser men levererar även analyser i form av en Analytiker roll med inslag av en 

Pedagog roll då de aktivt utbildar organisationen i ekonomi.   

 

4.3 Förväntningar 

 

Controller A förväntningar 

 

Controller A uttrycker menar att förväntningarna på sin controllerroll förändras hela tiden och är 

inte statiskt. De nuvarande förväntningar på rollen är att stödja verksamheten genom att skapa ett 

flöde där förutsättningar finns för att verksamheten ska göra rätt. Därför anser A att det är viktigt 

att det finns förutsättningar för att kunna vara delaktig inom de områden som behöver utvecklas. 

Dels för att få en ökad förståelse men också i ett proaktivt syfte, dels för att verksamheten ska bli 

mer självgående dels för att minimera ekonomiska rättningar.  

 

“Jag triggas ju av att jag har ett flöde runt omkring mig som flyter. Som funkar bra. Sen så är det 

klart väldigt viktigt att man får vara delaktig där det behövs för att kunna göra sitt jobb.” 
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Sedan Controller A började sin tjänst har förväntningarna förändrats i samband med att 

utvecklingen av verksamheten runt omkring har blivit mer självgående med hjälp av A’s stöd. 

Vilket har banat väg till utvecklingen av sin roll då mer tid har blivit tillgänglig till andra 

arbetsuppgifter. Controller A känner även att man kan utvecklas inom tjänsten och uttrycker att de 

siktar alltid högre. Initialt fanns förväntan att få vara nära projekten för att få tid att verkligen förstå 

verksamheten, men har under de senaste 6 månaderna gått vidare till en högre nivå med ett 

investeringsfokus och förväntningarna har också justerats i samband med det.  

 

“I controllertjänst kan du utvecklas. Speciellt om du hjälper att utveckla verksamheten runt 

omkring dig att göra rätt och vara självgående så får du mer tid själv att utveckla.” 

 

När det kommer till de upplevda förväntningar som ledningen, specifikt ekonomichefen, har på 

Controller A så existerar det sinsemellan en bra dialog och ett flyt från verksamheten som gjort att 

A inte reflekterat så mycket på vad som förväntas av sin roll annat än att göra det bästa A kan i 

alla situationer. 

 

“Att vi jobbar på rätt saker och fokuserar på rätt saker … när det kommer saker som absolut inte 

hör hemma hos oss och att kan styra bort dem då någon annanstans dit de hör hemma för vi har 

ganska mycket att göra.” 

 

Rätt sak vid rätt tillfälle och att styra bort saker som inte hör hemma i deras avdelning är även 

viktigt då controller teamet upplever en hög arbetsbelastning. Arbetsbelastningen sätter i sin tur 

press på vilka arbetsuppgifter som bör prioriteras där ekonomichefen går in och meddelar hur 

prioriteringen ser ut eftersom andra aktörer inom organisationen kan ha olika åsikter om vad som 

bör göras klart först. 

 

Controller B förväntningar 

 

Controller B nämner genomgående bland sina förväntningar för sin roll som controller att det 

innebär arbete med utmanande uppgifter som har stora krav på analytisk förmåga samt även 

redovisnings och granskning. Arbetet med bokföring och periodisering nämner B som att det inte 

är särskilt uppfyllande men att det är en central del av den roll B har och att det ingår bland 

förväntningarna på den. Förväntningar på den aspekten av rollen säger B gäller framförallt 

förväntningar gällande att arbeta mycket med periodiseringar samt genomgång av bokslut, 

månadsrapporter och årsrapporter som granskas och justeras. 

 

“Det är att jobba mycket med utredning och analys, det är väl det som jag tycker är roligt och det 

som är lite mer utmanande. sen att jobba med rättningar och den vanliga bokföringen ser inte jag 

som det roliga eller utmaningen i mitt jobb” 
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 Eftersom controller B också har ansvar för internkontrollen på avdelningen nämner denne att 

förväntningarna gällande granskning av olika finansiella rapporter också är centralt för den. När 

det kommer till vad B tror att andra såsom ekonomichef eller ledning förväntar sig av B handlar 

det framförallt om förväntningar att leverera goda underlag till verksamhetschefer såväl som till 

högre instanser.  

 

“Att vi ska leverera ett så rätt underlag som möjligt till den som efterfrågat det. Det är viktigt för 

chefen.” 

 

De förväntningar som B upplever finns från ekonomichefen menar B mycket också baseras på vad 

som efterfrågas från verksamhetschefer. Dessa förväntningar rör framförallt förväntningar om stöd 

från controllers i form av kompetent assistans vad gäller allt ifrån granskning av bokslut och 

redovisning till att vara medverkande i utformning av analyser och utveckling för verksamheter. 

 

Controller C förväntningar 

 

Controller C förväntar sig utmanande och utvecklande uppdrag där man får jobba med både analys 

och vara verksamhetsnära och bidra i utvecklingsprojekt för verksamheten då bokföring är lite för 

statiskt.  Upplever sig dagligen kunna uppfylla de förväntningar som C har på sin roll och kan 

alltid vända sig till någon inom organisationen eller läsa sig till den information, om det så behövs, 

för att klara sina uppdrag.  

 

“Ja jag har väl lite förväntningar på att ha ett utmanande uppdrag och utvecklande, att man får 

jobba både med analys och den verksamhetsnära kontakten ...” 

 

Det finns ingen upplevd klar förväntan från resten av organisationen på Controller Cs roll, men 

ofta förväntas frågor kunna bollas angående bokföring och verksamhet som har beröring till 

ekonomi. Förväntningarna upplevs väldigt olika och har förändrats sedan C började med sin 

befattning. Då aktörer inom organisationen inte förväntade sig så mycket hjälp då den tidigare inte 

fanns. Men allt eftersom de har gett stöd och stöttat så har en dialog öppnats som har tillåtit en 

större roll för teamet av controllers.   

 

“Det är väldigt olika skulle jag säga och det kanske har förändrats lite sedan jag började här 

faktiskt, för det var nog så att en del chefer förväntade sig inte så mycket av oss controllers…” 

 

C anser även sig även ha upplevt ett sorts kulturskifte då controllergruppens roller inte tidigare 

fanns inom organisationen så de har fått forma den tillsammans med ekonomichefen hur de själva 

ska arbeta. Detta tillsammans med att ekonomichefen har varit driven och informativ i att få ett 

bra samarbete med resten av verksamheten och har öppnat upp controllerns roll i verksamheten. 
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Det framkommer även att ekonomichefen driver controllerteamets frågor som behöver arbetas ut 

mer mot verksamheten.  

 

“... en helt ny grupp som inte har historiken från tidigare hur man har jobbat, så vi har format hur 

man arbetar här. Sen har ekonomichefen kommit in lite senare och har dessutom hakat på och 

driver våra frågor ...” 

 

C anser att avsaknaden av tidigare etablerade rutiner för arbetet har gjort att de är mer 

anpassningsbara vid olika situationer och därmed är mer behjälpliga för verksamheterna som söker 

stöd, samt att ekonomichefen har tagit en aktiv del i förändringen av deras roll.  

 

Ekonomichefs förväntningar  

 

Ekonomichefen förväntningar på de av studien berörda controllers är breda enligt denne själv. De 

främsta förväntningarna ligger på de uppgifter som ekonomichef beskriver som självklara vilket 

omfattar a ta fram budgetar, prognoser, periodiseringar och analysera utfall samt att utföra analyser 

och granska rapporter. Ekonomichef tillägger även här att löpande redovisning och fakturor har 

minskat i volymen på grund av att de har outsourcas vilket gör att dennes controllers främst 

hanterar periodiseringar och rapporter. Därtill finns det också förväntningar från ekonomichef på 

dessa controllers att ge verksamhetschefer aktivt stöd i utformning av verksamheters analyser, 

projekt och utveckling. När det kommer till dessa förväntningar ville controller A också vara tydlig 

med att dessa uppgifter till största del utförs på en proaktiv basis och att Ekonomichef förväntar 

sig att controllers skall ha en öppenhet för dialog med verksamheterna där controllers tillför 

kompetens till verksamheterna. Här nämner ekonomichef även att förväntningarna på och 

efterfrågan för stöd från controllers i dessa roller har ökat från verksamhetscheferna. Vad gäller 

dessa förväntningar från ekonomichef och verksamhetschefer hävdar ekonomichef också att det 

sker en förändring och förädling av controllerns roll.  

 

“Vi går genom en förädling controllers roll tycker jag. Vi skickar, allt mer av löpande redovisning 

till centrala enheter och går mot en trovärdig verksamhetsnära controlling.” 

 

Förädlingen av rollen och centralisering av löpande redovisning sker enligt ekonomichefen till stor 

del för att ge instansens controllers tidsutrymme att fokusera på proaktiva och dynamiska 

arbetsuppgifter som efterfrågas allt mer. Även från de controllers som har intervjuats hör råder det 

samstämmighet från flera hålla att denna utveckling och förädling av rollen sker. 

 

4.4 Sammanställning 

 

Överlag har alla tre controllers liknande förväntningar för sin roll som controller. Det finns 

grundläggande förväntningar om att de skall utföra redovisningsuppgifter med fokus på 
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periodiseringar och rapporter. Löpande redovisning har fasats ut även om det fortfarande till viss 

del ingår i deras uppgifter. Det finns även breda förväntningar från och på controllers att vara 

delaktiga i verksamhetsnära controlling. Detta består att vara en aktiv och proaktiv del i 

utformningen av prognoser, analyser och utveckling samt utbildning inom verksamheter. 

Förväntningarna och efterfrågan på förädlade controllers är hög från verksamheter och 

ekonomichefen där efterfrågan medför en stark tidspress på controllers och effektiva prioriteringar 

från ekonomichefen för att uppfylla förväntningarna som läggs på rollen. Denna tidspress är 

övergripande genom samtliga intervjuer som en påverkande faktor för controllerns roll. Det på 

grund utav att arbete med verksamhetsnära arbetsuppgifter är beroende av att arbetet med 

finansiella rapporter är avklarat.  
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5 ANALYS 
 

I detta kapitel kommer studien analys presenteras genom att ställa empiri och teori mot varandra 

och på så sätt skapa en djupare förståelse om fenomenet. För att genomgående skapa en tydlighet 

följer rubriksättningen i analysen det teoretiska innehållet där analysen byggs upp av tre 

återkommande centrala teman: controllerns roller, förändringar i controllerns roll och 

förväntningar på controllern. 

 

5.1 Roller 

 

Empirin visar att alla controllers gemensamt arbetar i olika grad med redovisningsinformation. 

Gruppen levererar analysrapporter månadsvis och påverkar medarbetarnas tänkande och agerande 

i proaktivt arbete där de utbildar organisationen i ekonomi såväl som att korrigera ekonomiska fel 

som har uppstått, och dessa arbetsuppgifter kan identifieras i de roller som Nilsson och Olve (2013) 

föreslagit och visualiserat i figur 1. Rollerna och figuren tillåter oss att se vilka roller som innehas 

av controllers inom förvaltningen och potentiellt vad som påverkar förväntningarna och 

utformningen av controllerns roll. Arbetet controllern gör inom förvaltningen görs möjligt av det 

nära arbetet de har mellan varandra, samt ekonomichefen och andra aktörer inom organisationen 

som till exempel avdelningar de ansvarar mot. Det som skiljer gruppen åt är de ansvarsområden 

de har mot olika avdelningar inom förvaltningen, och beskrivs som att de överlappar varandras 

ansvarsområden bra av ekonomichefen. Undantaget är Controller A som arbetar mot alla 

avdelningar och har ett ökat framtidstänk i samband med ansvaret att ge stöd till investeringar och 

exploatering. Genom att använda figur 1 från teorikapitlet och de kriterier som ställs för att 

uppfylla rollerna kan vi kategorisera de controllers som varit med i studien, detta möjliggör en 

djupare analys av rollerna där vi kan se att en controller kan inneha mer än en roll i en organisation 

i figur 2. 
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Figur 2: Controllerns roller i förvaltningen 

 

Figur 2 visualiserar hur Controller A, B & C har en mix av flera roller inom förvaltningen och är 

färgkodad där Controller As roller visas med en orange pil och controller B och C med en blå pil. 

Pilen representerar hur controllers konstant måste skifta sin roll baserat på vad som förväntas av 

dem eller vilken aktör de integrerar med.  

 

5.2 Förändring 

 

Samtliga controllers som har intervjuats i studien har berättat att det som i empirin har beskrivits 

som den klassiska controllerrollen (Burns & Baldvinsdottir, 2005) är en central del av deras arbete 

och ekonomichefen understödjer detta och beskriver det som grundläggande för enhetens arbete. 

Dock visar studien på att det redovisningsmässiga och granskande arbetet för studiens controllers 

har ett lågt fokus på att hantera löpande fakturering och liknande tjänster och ägnar sig mer till att 

granska budgetar, prognoser och periodiseringar såväl som att de även utför analyser. Det här är 

klart indikativt av att controllerns roll inom organisation genomgår en förändring i deras uppgifter 

med ett fokus på att nyttja controllerns kompetens till att granska avancerade rapporter och 

analyser. Den här förädlingen av uppgifter omnämns av både controllers och ekonomichef och är 

ett resultat av att de enklare arbetsuppgifterna outsourcas eller centraliseras. Detta i syfte att skapa 
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mer tidsutrymme för de avancerade uppgifterna och det verksamhetsnära arbetet. Denna form av 

utveckling har även kommit fram i tidigare studier av Graham et al (2012) och Goretski et al (2013) 

 

Samtliga controllers har trots att de inte varit aktiva inom stadsbyggnadsförvaltningen under en 

längre period, påpekat en märkbar förändring av deras uppgifter där de har ett högre fokus på att 

driva dialoger, samarbete med verksamhetschefer, effektivisera projekt och utveckling. Denna 

förändring av controllerns roll och uppgifter har även framkommit i Baldvinsdottir et al (2009) 

studie. En av de faktorer som kommer upp i intervjuerna som en viktig aspekt för denna utveckling 

är att samtliga controllers har långtgående tidigare erfarenheter av de grundläggande aspekterna 

av controlling och en hög kompetens för den rollen. De har även haft möjlighet att kommunicera 

den här kompetensen till verksamheterna i form av samarbeten såväl som utbildning inom bland 

annat ekonomi vilket de hävdar har minskat behovet av ingående rättning och controlling av vissa 

finansiella rapporter som in sin tur innebär att organisationens controllers kan prioritera andra 

uppgifter. Dessa uppgifter är till stora delar att vara en aktiv del av stödet till verksamheterna 

genom att tillföra sin kompetens till utförandet av verksamheternas analyser, prognoser och 

projekt. Paradoxalt nog har det proaktiva arbetet utbildat personalen att göra rätt från början men 

även ökat trycket på controllern då verksamheten har förstått nyttan en controller kan ge. Så i 

samband med att controller aktivt arbetar mot att fria sin tid för förändring ökar också 

arbetsbelastningen på de nya rollerna till den grad att de kan skapa osäkerhet i hur de ska prioritera 

i sitt arbete vilket resulterar i att de måste vända sig till ekonomichefen för beslut i hur de ska 

prioritera. Osäkerhet som kan resultera i lägre produktivitet hos controllern (Tang & Chang, 2010). 

 

Denna förändring i arbetsuppgifter med aktiv dialog och samarbete med berörda 

verksamhetschefer som har en hög efterfrågan efter controllerns tjänster är ett tydligt skifte från 

beskrivningen av de klassiska rollerna för controllers med ett tydligt proaktivt fokus. Detta skifte 

i fokus är ett tecken på en förändring av den traditionellt reaktiva rollen controllers historiskt sett 

har haft. Förändringen med ett mer verksamhetsnära och proaktivt engagemang återfinns även till 

viss del i Goretski’s et al (2013) studie där controllers förväntades ha djupgående kunskaper om 

verksamheternas produktionsprocesser i syfte att kunna agera proaktivt. Att det här fenomenet är 

att se som en förändring stärks vidare av ekonomichefens kommentarer kring att gruppen aktivt 

har arbetat mot att bli ett proaktivt stöd för de verksamheter som gruppen engagerar sig i. Det 

ökade fokuset på att agera som ett proaktivt stöd har även enligt både controllers och ekonomichef 

inneburit ökad efterfrågan av controller tjänster från verksamhetschefer vilket har lett till att 

efterfrågan inte fullt ut kan tillgodoses. Denna ökning av efterfrågan och förväntningar kan ses 

som indikativt av att controllerns legitimitet som en värdetillförande tillgång har ökat ur 

verksamheternas synvinkel. Dock kan man från de presenterade förändringarna också sluta oss till 

att ingen av de controllers som representerats har gått genom en så pass stor förändring att deras 

roll är att beskriva som en affärspartner. 
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5.3 Förväntan 

 

Enligt Goretzki et al., (2013) är ledningens förväntningar den starkaste påverkan på controllerns 

roll. Alla tre controllers hade dock svårt att definiera vilka förväntningar ledningen hade på dem 

annat att de skulle arbeta hårt och göra sitt bästa, men vid controllerns förklaringar av sina 

ansvarsområden och arbetsuppgifter stämmer de väl överens med Ekonomichefens egna 

förväntningar och förklaring av deras roller. Detta kan vara ett tecken på att subjektiva normer 

existerar på controllern och att de har fått chansen att skapa normer som stämmer överens med 

Ekonomichefens förväntningar. Det speglar också Ekonomichefens goda dialog med gruppen och 

verksamheten i stort, en dialog som ständigt sker och enligt empirin driver Ekonomichefen även 

aktivt på utvecklingen av rollen i organisationen där han försöker öka legitimiteten för controllern 

och stärker Wolfs teori om subjektiva normer. Argument finns även för att organisationens 

effektivitet ökar i samband med den klara kommunikationen från Ekonomichefen då gruppen 

arbetar proaktivt att utbilda i ekonomi som resulterar i mindre fel inom organisationen och ger 

controllern fria händer att ta sig an andra arbetsuppgifter istället.  

 

Motstridiga förväntningar i hur controllern ska prioritera sitt arbete var något alla controllers 

upplevde i anknytning till en upplevd tidspress. Då den ökade förståelsen av gruppens användning 

i organisationen resulterade i effektivare avdelningar men också större arbetsbelastning på 

controllern. Ett dilemma som dras upp av Maas och Matejk (2009) är att en tolerans av granskning 

och felrapportering kan ske i samband med motstridiga förväntningar och det går att se i empirin 

att gruppen ibland får arbeta snabbt för att tillfredsställa förväntningarna och får försöka göra det 

så rätt som möjligt på den korta tid de har, vilket kan vara ett tecken på en ökad tolerans av fel från 

controllern. Lindval (2009) tar även upp att lojalitet är viktigt hos en affärspartner och kräver en 

hög arbetsinsats från controllern, vilket går att se i empirin i form av den tidsbrist varje controller 

upplever i samband med de arbete de utför. En hög flexibilitet i arbetsuppgifter kan även ses i hur 

spridda roller de har inom organisationen. Vidare uttryckte sig alla controllers att de vände sig till 

ekonomichefen om motstridiga förväntningar uppstod, som meddelade hur de skulle prioritera 

vilket visar att controllern är beredd att omprioritera sina arbetsuppgifter för ledningens skull vilket 

är en förväntan ledningen har på controllerns lojalitet och potential till en affärspartnerroll. 

Onyemah (2008) beskriver även hur osäkerhet hos controllern i samband med dualiteten som 

uppstår vid motstridiga förväntningar, i detta fall tidsbrist i organisationen, kan påverka 

controllerns självförtroende i beslutsistuationer och minska controllerns effektivitet. Den upplevda 

tidspressen visar tydligt när controllern tvingas välja vilken arbetsuppgift de behöver prioritera 

och vänder sig till ekonomichefen för att ta reda på hur de ska prioritera sina arbetsuppgifter.  

 

Få studier har fokuserat på controllerns egna förväntningar på sin roll, men Lindvall (2009) menar 

att rollen en controller har påverkas främst av controllern själv och vilket innehåll och mening 

rollerna kommer inneha. Man kan observera att hela gruppen av controllers vill utvecklas i sin roll 
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och eftersträvar utmanande uppdrag och anser att löpande bokföring är slentriant. De har även 

skett ett kulturskifte där controllern själv har fått forma sin egen roll inom organisationen i 

samband med att deras befattningar inte existerade innan, och verksamheten inte var medveten om 

vad man kan förvänta sig av en controller. Goretzki et al. (2013) anger även att controllerns roll 

formas främst av controllern själv men även av ledningen, där Wolf et al. (2015) hävdar att 

ledningens förväntningar övervinner controllerns egna förväntningar på sin roll. Resultatet visar 

på att controllerns förväntningar överensstämmer väl med Ekonomichefens förväntningar, även 

om de var osäkra och inte kunde utrycka ekonomichefens förväntningar på dem, detta kan även 

vara tecken på projicering i form av selektiv rekrytering och att ledningens förväntan har adopterats 

av controllern. Vidare visar Wolf et al. (2015) att controllers är positivt inställda till ledningens 

förväntningar att ta en engagerande roll i beslutsfattande och man kan se att alla tre controllers i 

förvaltningen är starkt engagerade i att utveckla verksamheten till den grad att de själva får 

utrymme att utvecklas. Gruppen uttrycker även att befattningen controller är ett yrke som tillåter 

en bred utveckling och variation i det som intresserar individen.  

 

Resultatet visar att varje individs förväntningar på sin roll har korresponderat med förändringen 

av deras roll då controllers utrycker att de vill ha större ansvarsområden med mer ansvar och 

påverkan och en chans att utbilda och effektivisera verksamheten. Det går därför att argumentera 

att det finns en påverkan på rollens förändring i samband med att de utvecklar sina roller i samma 

riktning som sina förväntningar, dock kan det anses vara svårt att utvecklas ur en roll och många 

av de ansvarsområden som de tidigare haft och ser som slentriana är fortfarande en del av deras 

arbetsrutiner där Controller A även måste gå tillbaka till tidigare roller även om A inte har 

arbetsuppgifter associerade med en kamrerroll. Varje controller innehar en komplexitet i den roll 

de har och varje controllers roll är unik, vilket speglas av hybridrollerna som tidigare observerades 

i 5.1 Roller. Controllern innehar helt enkelt flera roller i organisationen baserat på vem de 

interagerar med, och har också flera olika förväntningar baserat på vilken roll de kommer behöva 

ta i situationen. Interagerar de med verksamheten förväntar de sig att utbilda och ha en Pedagogisk 

roll, och strävar mindre mot redovisning och mer mot verksamhetsstyrande, kontrasterar man detta 

mot rollen de innehar med projektledare där analys och utredning är viktigt tar de istället en 

Analytiker roll och förväntan ligger istället på att få använda sina redovisningskunskaper. Baserat 

på dessa observationer kan man se att förväntningar baseras till viss grad på kontext, men har även 

en övergripande påverkan på rollens utveckling.  

 

5.4 Sammanfattad analys 

 

Resultatet visar att controllern kan inneha flera roller inom förvaltningen vilket kan ha en 

varierande effekt enligt Byrne och Pierce (2007) baserat på vad controllern förväntar sig från sin 

roll. Resultatet tyder på en positiv inställning till förändringen av rollen vilket också resulterar i 

breddade ansvarsområden, dock med inställningen att de ska effektivisera bort tidigare 

ansvarsområden i processen. Som det ser ut nu på förvaltningen arbetar controllern aktivt med att 
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effektivisera bort sina tidigare ansvarsområden som kamrer för att kunna få mer tid att inneha de 

utvecklade roller som presenteras i figur 2, men controller B & C måste ständigt återgå till rollen 

som kamrer på grund av hur viktiga arbetsuppgifterna är och på grund av de aktörer de interagerar 

med. Controller A upplever även en liknande position som B & C där flera roller måste intas 

beroende på vad som behövs i organisationen och vilka aktörer som interageras med. Det existerar 

därför ett sorts skifte i de roller en controller har inom förvaltningen och det går att identifiera flera 

faktorer som hämmar förändringen av controllerns roll och påverkar de förväntningar som 

controllern och andra aktörer har.  

 

Det går därför att konstatera att controllers har förväntningar på sin roll och eftersträvar förändring 

i den, men förväntningarna matchar inte fullt de roller som de praktiskt måste inta. De kan dras åt 

olika roller på grund av faktorer så som tidsbrist som kräver prioritering, förväntningar från olika 

instanser av organisationen och att de arbetsuppgifter de helst vill ta distans ifrån fortfarande är en 

stor del av deras arbete. Controllers måste därför gå mellan de olika roller som de vill förändras 

till, men även de gamla roller de har haft. Det finns därför flera faktorer som ständigt drar dem 

tillbaka, lika så finns det faktorer som drar mot förändring i form av effektivisering av 

organisationens redovisning och utbildning i ekonomi. Men även Ekonomichefens förväntningar 

och handlingar kan upplevas som en stor positiv drivkraft i förändringen även om controllers inte 

alltid är säkra på vad ekonomichefen specifikt förväntar sig av dem som individer, förstår de att 

utvecklingen av controllerns roll är en central del i ekonomichefens intresse för att kunna utveckla 

organisationen ekonomiskt. Ökad förståelse om denna balans mellan faktorer tillåter ledningen 

och controllern själv att identifiera vad som hämmar och frodar förändringen i rollen och hur de 

ska komma att hantera en förädling av deras roller och ger potential till en ökad dialog om vad 

som förväntas av controllern inom organisationen i hopp om att öka förståelsen av förväntningarna 

som finns mellan controllern själv och ledningen som båda har en stor påverkan på utformningen 

av hur roller formas och förändras. 
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6 SLUTSATSER 
 

Studien syfte och mål har varit att undersöka och kartlägga controllers egna förväntningar på sin 

roll och dess utveckling på en arbetsmarknad med en vid bredd av olika förväntningar på rollen 

som appliceras med högt tryck mot förändring. I detta kapitel presenteras resultaten från vår 

studie såväl som förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

6.1 Slutsatser 

 

Denna studies analys ger stöd för ett flertal slutsatser. För det första gällande controllers egna 

förväntningar kring utvecklingen av sin roll inom kommunal verksamhet, talar studien för att 

controllers efterfrågar mer komplexa och icke statiska uppgifter såväl som ökat ansvar och 

involvering. Detta tar bland annat formen av en förväntan på att kunna utveckla sin egen roll inom 

organisationen genom att effektivisera arbetet med controlling och skapa mer tid för att arbeta med 

verksamhetsnära uppgifter och projekt. Vidare kan studien även konstatera att controllers till viss 

del kan förändra sin roll mot det de förväntar sig genom sitt arbete om de kan skapa tidsutrymme 

för en sådan förändring såväl som att även ekonomichefen är en påverkande faktor för 

förändringen. Inom studien kan det därmed konstateras att controllers inom 

stadsbyggnadsförvaltningen har egna förväntningar om att förändra sin roll och att de är en 

drivande faktor för förändringen tillsammans med ekonomichefen. Därtill kan studien från sina 

resultat påvisa att det finns en positivitet hos controllers angående utveckling av deras roll och att 

controllers själva förväntar sig att kunna utvecklas och att forma den utvecklingen till en viss grad. 

För det andra kan analysen konstatera att controllers och ekonomichefens förväntningar stämmer 

väl överens och att controllern är positivt inställd till att ta en större roll vid beslutsfattanden. För 

det tredje, ger studien ytterligare stöd till de studier som menar att det pågår en förändring av 

controllerns roll och att en central del av dess orsaker är förväntningar. Därtill indikerar analysen 

att det finns stöd för den forskning som hävdar att controllern går mot att inneha en bredare roll 

med flera skilda ansvarsområden som resulterar i en hybridroll. För det fjärde visar studien att det 

finns faktorer som tvingar controllern att behålla arbetsuppgifter ifrån tidigare roller och fungerar 

som en motpol till de faktorer som vill se en förändring, controllerns och ekonomichefens 

förväntningar på förändring kan därför hämmas av tid, andra aktörers förväntningar och vikten av 

de arbetsuppgifter de tidigare rollerna innehar.  

 

6.2 Avslutande diskussion 

 

Controllerns förväntningar och ledningens förväntningar har en hög överensstämmelse i vår studie 

och det kan vara värt att ifrågasätta till vilken grad controllerns förväntningar på sin roll har 

påverkats av ledningen och huruvida studien lyckades fånga upp om det fanns någon form av 

projicering. Ledningen har en påverkan på hur controllern utformar sin roll men hur stor påverkan 

de har på controllerns egna förväntningar kan vara mål för vidare studier. Däremot kan det helt 
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enkelt vara så att de individer som anställdes till controllers har höga ambitioner till utveckling. 

Alla tre controllers hade bakgrund i ekonomi och redovisning och ansåg att det kunde uppleva 

redovisning som statiskt. Det kan ha varit så att de sökte controllertjänster i sökandet efter variation 

i sina arbetsuppgifter och att steget var en naturlig utveckling av deras arbetskarriär.  

 

Samtliga controllers upplevde att det är viktigt att ha en bas i redovisning för att göra sitt jobb 

ordentligt, och att de behöver tid till en basal grund för att ta sig in verksamheten kan vara en 

bidragande faktor till att controllerns roll utgår från ett redovisningsperpsektiv och utvecklas mot 

ett ökat verksamhetsfokus i samband med att verksamheten effektiviseras runt omkring dem. Den 

ökade tidspressen kan även vara en drivande faktor i intresset att minska på de upplevda triviala 

arbetsuppgifterna som krävs för rollen. Det proaktiva arbetet som uppmuntrades av 

Ekonomichefen kan på så vis fungerat som ett verktyg att effektivisera verksamheten men också 

en viktig drivkraft för controllern som såg de som att de effektiviserade bort delar av det 

slentrianmässiga. 

 

Tid kom även att visa sig vara en faktor i hur effektivt kontrollen fick utveckla sin roll då det 

ansågs vara viktigt att få tiden att sätta sig in i verksamheten men tid kom även att sätta press på 

rollen när arbetsinsatsen ökade i takt med att verksamheten förstod nyttan med controllerns 

tjänster. 

 

Studiens bidrag  

 

Genom att undersöka controllers egna förväntningar på förändringen av sin roll bidrar studien med 

ytterligare kunskap om en av de faktorer som kan bidra eller hämma förändringen av controllerns 

roll och arbetsområden som kan vara avgörande när tillvägagångssätt för utveckling skall 

utformas. Studien bidrar även med en uppdaterad bild av de förväntningar som ställs på controllers 

och vilka roller de fyller vilket är essentiellt då dessa är i konstant förändring vilket sätter värde på 

kontinuerliga studier i syfte att redovisa aktuell information. 

 

Fortsatt forskning 

 

Denna studie har utförts med kvalitativ metod på en kommunal organisation i syfte att genom en 

djupare analys kunna beskriva fenomenet kring controllers egna förväntningar om sin roll och dess 

utveckling. Detta gör att ett klart mål för vidare studier kan vara att utföra en liknande studie på 

privatägda organisationer i syfte att jämföra och undersöka om förhållandet är liknande. I syfte att 

undersöka om fenomenet är generellt för controlleryrket kan det även undersökas kvantitativt, en 

sådan studie skulle även kunna bidra med att undersöka skillnader mellan ett brett spann av olika 

typer av organisationer och urskilja tendenser för controllers förväntningar.   
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide:  

 

Controller: 

 

Intro: 

Kan du berätta lite om dig själv som controller? 

- Hur länge har du jobbat som controller? 

- Hur länge har du jobbat för Stadsbyggnadsförvaltningen 

- Titel? 

 

Vilka ansvarsområden har du? 

- Kan du ge exempel på arbetsuppgifter du har? 

- Vilka arbetar du närmast med? 

 

Dina förväntingar: 

Vilka förväntningar har du på din roll som controller? 

- Kan du ge ett exempel när du kan uppfylla en förväntning du har på din roll som 

controller? 

- Anser du att du kan uppfylla alla dina förväntningar du har då din roll? 

- Har du ett exempel på när du inte känner du kan uppfylla en sådan förväntning? 

 

Har dina förväntningar förändrats över tid? 

- Har du ett exempel på en förändring du har upplevt? 

 

Andras förväntningar: 

Vilka förväntningar känner du finns på dig som controller? 

- Vilka förväntningar har operationella (avdelnings) chefer på dig? Avdelningar, 

förvaltningschef beställare (förvaltningschefer avdelningschefer sektioner grupper) fc ac 

min chef best pl) 

- Har du exempel på när dina förväntningar på din roll krockar med operationella 

chefernas förväntningar på din roll? 

- Vilka förväntningar har ledningen på dig? 

- Vilka förväntningar har CFOn på dig? 

- Har du exempel på när dina förväntningar på din roll krockar med operationella 

chefernas förväntningar på din roll? 

- Upplever du att Operationella chefer och CFOns förväntningar på dig kan krocka? 

- Har du ett exempel på när förväntningar går i hand med varandra? 
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Hur hanterar du situationen när förväntningar är krockar eller är motsägelsefulla? 

- Har du någon prioritering av förväntningar 

- Finns det någon guide inom organisationen om hur du ska hantera sådana situationer? 

 

Känner du att du kan uppfylla alla förväntningar som läggs på din roll som controller? 

 

Avslut: 

Känner du att du har något att tillägga? 

Har du några frågor åt oss? 

 

CFO: 

 

Intro 

- Hur länge har du jobbat som CFO? 

- Hur länge har du varit anställd på Stadsbyggnadsförvaltningen? 

 

Dina förväntingar: 

- Vilka roller anser du att controllern har i företaget? 

- Fyller de flera olika roller? 

- Kan du ge exempel? 

- Kan du ge exempel på arbetsuppgifter inom dessa roller? 

- Anser du att controllerns roller har förändrats över tid?  

- Kan du ge exempel? 

- Vilka ansvarsområden har controllern?  

- Vilka jobbar controllern närmast med? 

 

Andras förväntningar: 

- Vilka förväntningar upplever du finns på controller inom organisationen? 

- Kan du ge exempel? 

- Vilka förväntningar har operationella i detta fall (avdelningangschefer) på controllern? 

- Upplever du att Operationella Chefers och dina förväntningar kan krocka? 

- Har du exempel på när operationella chefernas förväntningar krockar med 

dina förväntningar på controllern? 

- Vilka förväntningar har ledningen på controllern? 

- Har du exempel på när dina förväntningar på controllern krockar med andra 

förväntningar i ledningen? 

- Har du ett exempel på när förväntningar går i hand med varandra? 

 

- Hur hanterar du situationen när förväntningar är krockar eller är motsägelsefulla? 

- Hur tycker du controllern bör prioritera de förväntningar som finns på deras roll? 
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- Finns det någon guide inom organisationen om hur controllern ska hantera motstridande 

förväntningar? 

 

- Känner du att controllern kan uppfylla alla förväntningar som finns inom organisationen? 

 

5. Avslut 

- Något du känner att du vill tillägga? 

- Har du några frågor till oss? 

 


