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I 

 

Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur controllerns roll ser ut i ett stort tjänsteföretag 

samt hur denna samverkar med chefer på den operativa nivån. Vidare studeras även 

vilket inflytande controllern har på den operativa nivåns arbete.  Studien bygger på 

intervjuer med controllern och ekonomidirektören på PayEx Solutions, ett företag 

som utvecklar elektroniska betalningslösningar. Därutöver har en enkätundersökning 

besvarats av chefer på den operativa nivån inom företaget. 

 

Controllerns uppgifter är inte väldefinierad i litteraturen och den har idag många 

olika arbetsuppgifter beroende på vilket företag som den är verksam i. De olika 

förväntningarna personer inom en organisation har på controllern påverkar också 

controllerns roll. Relationen mellan controllerns olika roller och verksamheten är 

därför ett genomgående tema i studien. Balansen mellan dessa två är något som 

PayEx Solutions controller och chefer på den operativa nivån ställs inför varje dag. Å 

ena sidan skall de förhålla sig till verksamheten, samtidigt som de skall styra mot de 

mål som koncernen satt upp. Detta sker via en indirekt samverkan mellan den 

operativa nivån och controllern. Resultatet pekar på att de båda förhållningssätten 

kombineras inom PayEx Solutions på ett sådant sätt att controllern bör benämnas 

som den mångsidiga controllern. 

 

Nyckelord: Controller, operativ nivå, samverkan, roll. 



II 

 

Abstract 

The purpose of this study is to explore the role that a controller has who operates 

within a major service business. Also the influence of the controller on the operative 

processes is studied. The research is based on qualitative interviews with the 

controller and the CIO at PayEx Solutions, a large service company within the 

financial payment industry. Furhtermore a questionerre have been distributed to and 

answered by managers on the operative level of the company. 

 

The profession of the controller is not well defined in the current literature. The 

controller has many different tasks, depending on which company she works within. 

Furthermore the people within an organization all have different expectations on the 

controller. The balance between the different roles is something that the controller at 

PayEx Solutions has to deal with in her everyday job. 

 

In the analysis it is recognised that both the controller at PayEx Solutions, is a 

versatile controller. This conclusion is based on the identified characteristics of the 

cooperation between the controller and managers at the operational level. 

 

Keywords: Controller, management accounting, operational level, cooperation. 



III 

 

Förord 

Ni har nu 48 A4-sidor framför er, vår kandidatuppsats. Uppsatsen består av cirka 17 

000 ord, nästan 250 stycken, drygt 2000 rader och över 100 000 tecken (exklusive 

blanksteg). Med denna summering vill vi förtydliga att detta bara är en liten del i ett 

stort hav. Forskning inom företagsekonomi är ett hav där det gäller att hålla sig 

flytande och inte ta in alldeles för mycket vatten. Just vatten är havet fullt av och vi 

är den lilla båten som försöker fånga de värdefulla fiskarna. Vatten är den enorma 

mängd data som finns när det gäller företagsekonomi och fiskarna de små guldkorn 

som behövs för att komma vidare med forskningen.  

 

Vi vill tacka alla inblandade på PayEx för deras varma bemötande och öppenhjärtliga 

diskussioner. Det är era upplevelser vi vill förmedla genom detta arbete. Vi skulle 

vilja tacka vår handledare Mathias Cöster för att han vid de mörkaste tidpunkterna 

blixtrat till och givit oss nya infallsvinklar i vår studie. Dina synpunkter gav oss 

värdefull guidning och inspiration på väg mot den slutliga uppsatsen. Vi skulle även 

vilja rikta ett stort tack till Nils Göran Olve som tog sig tid till att ge två 

kunskapstörstande studenter sina synpunkter på controllerns roll. 

 

Visby 30 maj 2011 

 

______________________ ______________________ 

Emma Dahlström  Christian Larsson 
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1  Inledning 

Utvecklingen fortskrider och det nämns ofta att världen förändras i en takt som aldrig 

förr. Detta må vara sant och kan appliceras på samhället såväl som på företag och 

organisationer. Förändringar i samhället resulterar i att företagen måste vara flexibla 

för att kunna anpassa sig. I denna ständigt förändrade värld ställs högre krav på 

företagens reaktionsförmåga. Ett exempel är bostadskrisen som startade i USA 2007 

(Svenska Dagbladet 2011) och vars efterverkningar sedan dess har skakat världen. 

Liknande händelser har skett i Sverige exempelvis bostadskrisen under tidigt 90-tal 

och IT-bubblan som sprack i början av 2000-talet (Dagens Nyheter 2011). Dessa 

skilda företeelser visar på en gemensam faktor, nämligen att omvärlden kan 

förändras hastigt. Dessa specifika händelser påverkar såväl privatpersoner som 

företag, allt från ändrat investeringsmönster till den vardagliga konsumtionen 

påverkas. Det leder till att det krävs mer flexibilitet hos företagen för att kunna 

motstå yttre påfrestningar. Personerna som spelar en stor roll i hotande situationer är 

företagens controllers, som ständigt får in ny information från omvärlden och 

företagets operativa nivån. Ett känt ordspråk är desperate times calls for desperate 

measures, något som gäller i allra högsta grad för controllern. Controllern kan ses 

som en spindel i nätet och ska kunna förse företaget med information om omvärlden 

samt ge förslag på vilka åtgärder som bör göras. En del av controllerns uppdrag 

uppfattas uppfattas vara att följa upp organisationen och se att organisationen möter 

målen såväl som följer strategierna, vilket gör ekonomistyrningen till en avgörande 

faktor då denna ska formulera organisationens mål och strategier. 

1.1 Bakgrund 

Ekonomistyrningen anses vara ett av de viktigare redskapen för att företag ska kunna 

uppnå konkurrensfördelar (Nilsson, Olve och Parment 2010). Varaktiga 

konkurrensfördelar gör att företagen lättare kan vinna andelar på de marknader där 

de är verksamma. Controllern ska vara expert på ekonomistyrningen inom företaget 

(Nilsson et al) och då hon har en central position i företaget ger detta henne 

möjligheten att vara insatt i och ha överblick i företaget. Vidare menar Nilsson et al 

att detta i sin tur leder till en position och kunskap som controllern ska kunna utnyttja 

när hon utvecklar och lägger fram nya förslag om ekonomistyrningen. När 

marknaden förändras ställer detta krav på att controllern är aktiv och kan påverka sitt 

eget företags ekonomistyrning för att uppnå eller upprätthålla nuvarande 

konkurrensfördelar. 

 

Johnson och Kaplan (1987) redogjorde för Relevance Lost som delvis kom att 

förändra synen på ekonomistyrning. Relevance Lost kritiserade den amerikanska 

ekonomistyrningen med dess kortsiktiga synsätt och ifrågasatte huruvida 

indikatorerna som användes var rätt. De metoder och modeller som kännetecknade 

ekonomistyrningen var tvungna att omarbetas för att kunna sträva efter långsiktiga 

mål såväl som kortsiktiga och inte endast fokusera på omedelbar lönsamhet. Hela 

debatten om Relevance Lost menar Nilsson et al (2010) resulterade bland annat i att 

nya icke-finansiella mått kom att användas vilket också lett till att strategier och mål 

blivit icke-finansiella och inte längre mäts endast i siffror. 
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Även controllern har genomgått en förändring. Enligt Bergstrand (2003) uppkom 

uttrycket “controller” på 1970-talet. Det är idag över fyrtio år sedan dess, samhället 

och ekonomistyrningen har varit med om stora förändringar både i litteraturen och i 

praktiken. I och med den utveckling som skett, med informationsteknologi, plattare 

organisationer, ökad decentralisering och ett mer medarbetarinriktat perspektiv från 

företagen, har också controllerns roll förändrats. Olve (1988) skriver att controllerns 

roll tidigare har uppfattats som stabil, bevakande och har till största del handlat om 

redovisning. Tidigare forskning (Byrne och Pierce 2007; Feeney och Pierce 2007; 

Baldvinsdottir, Burns, Norreklit och Burns 2009) pekar på att controllern gått från 

räkenskapsgranskare till affärspartner vilket visar på en förflyttning av fokus från 

företagets redovisning till dess verksamhet. Den utveckling som controllern 

genomgått har, enligt Olve (1988), skapat ett nytt sätt att se på controllern. Synsättet 

som Olve diskuterar kring är accounting controller som fram till slutet av 80-talet 

suttit i vad han kallar det trygga hörn, där controllers huvuduppgift var att analysera 

och redovisa data. Anledningen till att uttrycket controller uppkommit är ekonomens 

förflyttning från det trygga hörnet till att kunna påverka företaget och arbeta med 

affärsinformation. Controllern har sitt ursprung i det trygga hörnet. Under de senaste 

åren har en vilja att röra sig mot det trygga hörnet uppkommit hos controllern, menar 

Nilsson et al (2010). Olve och Samuelson (2008) menar att i praktiken får korrekta 

finansiella rapporter högsta prioritet  av controllern och tiden räcker inte för att leva 

upp till ambitionerna kring strategi och styrning. Enligt Olve och Samuelson innebär 

denna övergång att controllern har gått från en accounting controller till en business 

controller som fokuserar på verksamheten och inte enbart ser till siffrorna. 

 

Inte bara controllerns roll har förändrats utan även kommunikationen mellan de 

operativa, taktiska och strategiska nivåerna. Nilsson et al (2010) menar att 

formuleringen av strategier har skiftat från att ledningen fastställer strategierna till att 

den operativa nivån är delaktig i framtagandet av organisationens strategier. Detta 

har bidragit till att den operativa nivån har fått en viktigare roll i hur organisationen 

ska verka framåt i tiden. I och med dessa förändringar bör controllerns relation till 

den operativa nivån ha förändrats. Vad är då karakteristiskt för majoriteten av företag 

där controllers är verksamma?  

1.1.1 En växande bransch 

Enligt Almega (2011) domineras inte den svenska arbetsmarknaden längre av några 

storskaliga och massproducerande företag. Idag har tjänsteföretagen tagit över rollen 

som arbetsmarknadens gigant. Almega menar att tjänsteproducerande företag är de 

största arbetsgivarna med drygt 3,3 miljoner sysselsatta. Inom tjänstesektorn ställs 

det krav på företagen att hela tiden vara kundorienterade, eftersom branschen har en 

kundgrupp som är snabbrörlig. Tjänstesektorn ses som en ledande bransch där allt 

fler företag tillkommer och de som redan är verksamma därinom växer. I ett större 

företag blir det allt svårare att hålla företaget transparent och göra alla medarbetare 

medvetna om de strategier som finns samt hur de ska genomföras.   

1.2 Problematisering 

Inom tjänstesektorn är tjänsterna som företaget erbjuder ofta abstrakta och 

svårdefinierade (Gudmundson och Lexhagen 2003), vilket leder till att medarbetarna 

inom företaget kan ha svårt att redogöra för vad företagets strategi innebär. Nilsson 

et al (2010) menar att ekonomistyrningen har en viktig roll att förflytta strategin från 

den taktiska nivån till den operativa nivån. De abstrakta produkter som tjänstesektorn 
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erbjuder sina kunder kan skapa svårigheter för medarbetare i företaget att förstå och 

genomföra strategier. 

 

Ett företag som är en del av den växande tjänstesektorn är PayEx Holding som har 

sitt huvudkontor i Visby, samt mindre kontor utspridda över Norden. PayEx (2011) 

tillhandahåller olika betalningslösningar för internet-, mobil-, och fysisk handel, 

rating och billing, faktura- och reskontrahantering, inkasso samt kredithantering. 

PayEx Holding har enligt årsredovisningen för 2009 498 heltidsanställda, en 

nettoomsättning på 607 miljoner kronor och en balansomslutning på 1,3 miljoner 

kronor. Detta innebär att PayEx Holding ses som ett stort företag enligt Europeiska 

kommissionen (2006). PayEx Holding består av sex olika divisioner (PayEx 2011) 

som har hand om specifika områden. Uppsatsen studerar en av dessa avdelningar, 

PayEx Solutions, vars ansvarsområde är att leverera administration, 

internetbetalningar samt andra betalningslösningar till sina kunder. PayEx Solutions 

har sitt huvudsäte i Oslo, Norge. 

 

Som tidigare nämnts är det controllern som ska samla in informationen som behövs 

för diverse beslut och kontrollera att företaget bedrivs på det sätt som 

företagsledningen fastställt. Detta belyser att den operativa nivåns relation till 

controllern är minst lika viktig som ledningens eftersom den operativa nivån utför 

arbetet och controllern ska granska detta. Strategier och mål är ofta sammankopplade 

genom det faktum att målen är en del av strategierna, dessa två ligger som 

beslutsunderlag i organisationen. Samtidigt är medarbetarna på den operativa nivån 

de som genomför det dagliga arbetet och controllern ska kontrollera att mål och 

strategier efterlevs. Tidigare forskning har snarare fokuserat på hur controllern 

samverkar med hela företaget eller endast den strategiska nivån. Av denna anledning 

utgår föreliggande uppsats från den taktiska och operativa nivåns syn på controllern 

och dess samverkan.  

1.3 Problemformulering  

Vilken är controllerns roll på PayEx Solutions? 

Hur samverkar controllern inom PayEx Solutions med chefer på den operativa 

nivån? 

1.4 Syfte 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur controllerns roll ser ut i ett stort tjänsteföretag 

samt hur denna samverkar med chefer på den operativa nivån. Vidare ämnas studera 

vilket inflytande controllern har på den operativa nivåns arbete. 

1.5 Avgränsningar  

Uppsatsen belyser hur relationen mellan controllern och den operativa nivån ser ut. 

Studien är gjord med fokus på denna relation och kommer därför inte lyfta fram 

relationer med den strategiska nivån. 

 

Avsikten med denna uppsats är att ta reda på hur controllerns roll ser ut, något som 

kan innebära väldigt mycket. Denna uppsats ämnar inrikta sig på själva rollen och 

inte utvecklingen omkring denna, så som informationssystem, IT eller annan teknisk 

utveckling. Utvecklingen har naturligtvis också förändrat controllerns roll, men 

denna uppsats vill koncentrera sig på hur rollen ser ut idag och inte vad den 

förändrats ifrån. 
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1.6 Definitioner 

Med definitioner menas den betydelse som olika ord har i denna uppsats, vad som 

avses med begreppen och hur de ska tolkas. 

 

Controller: Controllern bär ansvar för att föreslå förbättringar och formgivning av 

samt förvalta organisationers ekonomistyrning (Nilsson et al 2010). 

 

Decentralisering: Decentralisering är när ansvaret fördelas ut i organisationens lägre 

befattningar (Kullvén 2001). 

 

Homogen: Homogen innebär att en enhet eller grupp individer är likartade och har 

samma förutsättningar (Egidiud 2006). 

1.7 Disposition 

Kapitel 2: I metodavsnittet beskrivs tillvägagångssättet för denna uppsats, vad som 

undersökts. De beslut som tagits förklaras och motiveras. 

 

Kapitel 3: Teorikapitlet har delats in i strategi, ekonomistyrning och controllern. 

Strategidelen beskriver organisationens olika nivåer. Ekonomistyrningen innefattar 

påverkan av beteenden samt informationsöverföring inom en organisation. Controller 

utgörs av controllerns roll, controllerns förflyttning från siffror till verksamhet, 

controllerns olika uppgifter samt controllerns uppgifter vid decentralisering. 

 

Kapitel 4: Empirin består av en sammanställning av den gruppintervju som gjorts 

med controllern och ekonomidirektören hos PayEx Solutions samt en 

sammanställning av det enkätsvar som lämnats in från teamleadern på den operativa 

nivån. 

 

Kapitel 5: Analysen är en jämförelse av teorin och de två empiriska delarna (intervju 

och enkätsvar). Författarna har anammat teorierna på de redogörelser som den 

operativa nivån samt controllerfunktionen inom PayEx Solutions lämnat. Sedan har 

författarna till denna uppsats utvärderat och jämfört den operativa nivåns och 

controllerfunktionens skildringar av hur controllern, controllerfunktionen och den 

operativa nivån ser ut och samverkar med varandra. 

 

Kapitel 6: Slutsatsen utgår från analysen och ger en utförlig och tydlig bild av hur 

författarna svarar på problemformuleringarna. I den avslutande slutsatsen summeras 

de resultat och slutsatser som kan dras utifrån studien i uppsatsen kortfattat. 
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2 Metod 

Vi anser att helhetsförståelse är nyckeln till en framgångsrik studie. Uppsatsens 

tillvägagångssätt består av ett flertal delar, från datainsamling till analys, vilket sätter 

våra erfarenheter, kunskaper och arbetsätt på sin spets. Enligt Ejvegård (2003) är 

forskare skyldiga att eftersträva objektivitet. Något som han anser är svårt då 

forskaren alltid har en viss förförståelse och ibland även förutfattade meningar eller 

fördomar. Vi finner att genom forskningen uppkommer nya erfarenheter som 

ifrågasätter våra tidigare föreställningar.  

2.1 Metodval 

I teorisökandet till denna uppsats hittades flera studier (Danielsson, Eklund och du 

Hane 2003) avseende controllerns relation till företagsledning samt övriga taktiska 

och strategiska nivåer. I de artiklar där den operativa nivån anses relevant utgår även 

deras empiri från controllers eller anställda med högre rang. Anledningen till att 

chefer på den operativa nivåns synsätt används är för att tidigare forskning inom 

ämnet, enligt vår uppfattning, ger en otillräcklig bild av hur cheferna på den 

operativa nivån samverkar med och ser på controllern och hennes roll. 

 

I och med att uppsatsen syftar till att förstå individerna på PayEx Solutions utifrån 

deras upplevelser av sin arbetssituation faller metodvalet och intervjumetoden 

spontant. Den kvalitativa metoden ger oss tillfälle att filtrera och förstå 

respondenterna på djupet. I och med de två olika insamlingsmetoderna (intervju och 

enkät) finns möjligheten att samla in data från olika nivåer. Något som också gör det 

genomförbart att jämföra de olika respondenternas svar. 

 

Den semistrukturerade intervjumetoden används vid intervjun av controllern och 

ekonomidirektören hos PayEx Solutions. Intervjumetoden ger oss möjligheten att 

vara flexibla (Denscombe 2000) och vi kan även anpassa intervjun utifrån vilket 

ansvarsområde controllern har samt vad som anses relevant av respondenterna. 

Utifrån våra frågeställningar intervjuas controllern och ekonomidirektören 

tillsammans, i en gruppintervju. När ett ämne är mättat kan nästa intervjudel ta vid. 

 

För att ta del av den operativa nivåns uppfattning av controllern och deras samverkan 

med denne utförs en kortare enkät. Detta för att enkäter ger möjlighet att styra 

respondenten (Bryman och Bell 2005) på ett helt annat sätt än genom den 

semistrukturerade intervjumetoden. Enkätfrågorna grundas på de svar vi fått i 

intervjun. Data som samlas in från enkäterna ska kunna jämföras med den insamlade 

datan från den semistrukturerade gruppintervjun. Enkäterna kan med andra ord ses 

som ett komplement för att underlätta förståelsen i vår studie.  

 

Bryman och Bell (2005) menar att som man frågor får man svar därför är det viktigt 

att överväga hur frågor ställs i intervjuer och enkäter. Om forskare ställer raka frågor 

får de raka svar, något som vi tagit hänsyn till. Detta är speciellt viktigt då uppsatsen 

framarbetas utifrån den kvalitativa metoden. Det gäller också att vara medveten om 

hur den egna medverkan påverkar resultatet. Forskaren är följaktligen en viktig del i 

hur förståelse skapas och hur tolkningen av data går till (Denscombe 2000). Vi som 

forskare måste vara medvetna om att vi påverkar genom sättet vi bemöter 
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intervjupersoner, ställer frågor och hur vi i slutändan presenterar materialet. Vi måste 

därför vara medvetna om att vi som kvalitativa forskare inte kan gå utanför 

situationen. Istället måste vi använda våra erfarenheter och kunskaper för att på ett 

bra sätt bemöta och sätta oss in i intervjupersonernas situation. 

2.2 Teori 

Vetenskapliga artiklar om den svenska controllern och dennes roll finns i stort sett 

inte. Det finns däremot flera böcker skrivna om ämnet, såväl äldre som nyare. I 

insamlingen av teori till denna uppsats söktes i första hand vetenskapliga artiklar, 

men när några inte funnits söktes istället annan litteratur och flera böcker blev av 

intresse. Flera vetenskapliga artiklar angående europeiska och amerikanska 

controllers, management accountants, hittades och dessa redogjorde för hur 

controllern gått från räkenskapsgranskare till affärspartner (Byrne och Pierce 2007; 

Feeney och Pierce 2007; Baldvinsdottir, Burns, Norreklit och Burns 2009) samt hur 

den amerikanska controllern ser ut (Brewer 2008; Henning och Moseley 1970). Men 

för att få en inblick i den svenska controllern används i första hand böcker (Mattsson 

1987; Olve 1988 samt Frenckner och Olve 2004). En viktig del i en forskaren arbete 

är att bedöma källorna anser Ejvegård (2003), huruvida de är riktiga, korrekta eller 

vinklade. Vi anser den teoretiska referensramen vara riktig i och med att inga tecken 

på motsatsen uppkommit under arbetets framtagande. 

2.3 Första mötet 

Inledningsvis tog vi kontakt med HR-specialisten på PayEx för att diskutera om 

möjliga och intressanta områden att skriva om. När vi lagt fram vårt förslag och 

diskuterat en stund började ett möjligt ämne att studera ta form. Vi kom överens om 

att det ämne vi valt skulle vara användbart för både oss och för PayEx. Vi kan ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv se ett intresse i att undersöka hur relationen mellan 

chefer på den operativa nivån och controllern fungerar.  

2.4 Urval 

Efter den inledande diskussionen tog vi kontakt med ekonomidirektören för 

divisionen vi valt att undersöka, PayEx Solutions. Han var positiv till ämnet och var 

väldigt öppen för kontakt kring både problemformuleringarna, PayEx och PayEx 

Solutions i allmänhet. I och med att vi tidigt bestämt vilken grupp som studeras är 

urvalet begränsat. Med detta i åtanke är ett kedjeurval mest passande, där controllern 

och ekonomidirektören hänvisar oss vidare för att få kontakt med de på den operativa 

nivån som studien berör. Intervjun sker via videolänk mellan oss i Visby och 

controllern och ekonomidirektören på PayEx Solutions i Oslo, Norge. Vi får även 

kontaktuppgifter till de teamleaders som kunde bli aktuella för enkäter. För att 

kontakta dessa personer används e-post där vi skickar ut enkäterna. Enkäten är 

webbaserad och kan besvaras enkelt via en dator.   

2.5 Genomförande av intervju och enkäter 

Intervjun och enkäten inleds med att informera respondenterna om intervjun och 

enkätens syfte. Under intervjun används en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 

1). Intervjun spelas in efter samtycke med respondenterna och genomförs av båda 

forskarna. Under intervjun strävar vi efter att minimera risken för att vi som 

intervjuare ska påverka svaren. Något som kan påverka respondenter vid forskning, 

påpekar Ejvegård (2003), är att använda värdeladdade ord. Sådana ord undviks vid 
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intervjun och i enkäten för att så lite som möjligt påverka respondenterna. Enkäterna 

är uppbyggda med både öppna och slutna frågor (se bilaga 2).  

2.5.1 Bortfall 

Under studiens gång uppstod ett bortfall gällande svar på enkäten som distribuerades 

till teamleaders inom PayEx Solutions. Enkäten skickades ut till åtta teamleaders och 

besvaras av en. Ejvegård (2003) menar att en bortfallsanalys kan bedöma huruvida 

det är möjligt att använda insamlade enkäter vid ett stort bortfall. Anledningen till 

bortfallet är missförstånd gällande distributionen av enkäterna samt tidbrist från 

respondenterna. Vi ser att det går att dra slutsatser utifrån underlaget då teamleadern 

svarar utförligt på de frågor vi ställt. Teamleadern har också arbetat en längre tid vid 

PayEx Solutions och har därför djupa kunskaper angående de frågor som ställts i 

enkäten. 

2.6 Efter empiriinsamlingen 

Intervjun transkriberas och används endast i syfte att öka förståelsen för det valda 

fallet, underbygga empirin samt att ge respondenterna en möjlighet att se över 

intervjun så att inga missförstånd uppstått.  Därefter samlas svaren på enkäten in, 

sammanställs och empirikapitlet skrivs. Den insamlade informationen fördelas i 

förhållande till specifika ämnen. Genom att göra detta kan vi enklare få en struktur 

på materialet och lägga en bra grund för analysen.  

 

Sammanställningen av enkäten består av en flytande text med citat för att 

teamleadern på den operativa nivåns åsikter klart ska framgå. För att kunna redovisa 

intervjun utgår vi från det transkriberade materialet. Empirin skrivs i stor mån som 

en flytande text med  några citat samt skiljer på de två respondenterna, controllern 

och ekonomidirektören. Detta för att redogöra för de båda respondenternas olika 

åsikter om fallet samt att undvika nyansering av intervjun.  

2.7 Analys 

Ejvegård (2003) anser att det är tillåtet för forskare att uttrycka sina egna åsikter eller 

tolkningar, men att det då tydligt ska framgå att det är forskaren som anser detta. För 

att underlätta för läsaren kan forskaren framlägga ett separat avsnitt för dessa åsikter 

och tolkningar, så som analys eller diskussion. Analysen utgår från tre olika synsätt: 

strategi, ekonomistyrning och controller. Analysen delas därefter upp i olika 

sektioner och nivåer, vidare gjordes även skillnad mellan controllern och 

ekonomidirektörens uppfattningar. De rubriker som används i empirin och teorin 

känns även igen i analysen med vissa undantag. Detta medför strukturering av 

materialet och lägger en bra grund till analysen.
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3 Teori 

Denna uppsats kommer studera det utvalda fallet utifrån tre perspektiv, strategins, 

ekonomistyrningens och controllerns. För att sätta controllern i perspektiv till den 

operativa nivån används Lindells och Samuelsons modeller om organisationsnivåer, 

vilket skapar en bredare syn på den operativa nivån. Nilsson et al tankar kring mått, 

beslut och ansvar ger en möjlighet att förstå hur strategin implementeras och 

används. För att foga samman de olika nivåer och delar som företaget består av 

använder uppsatsen sig också av Bakers kommunikationsmodell. Mattssons olika 

controllerfunktioner ger en dimension kring förståelsen för controllerns roll. 

Frenckner och Olve  skiljer på siffror och verksamhet vilket ger oss ytterligare en 

dimension kring controllers olika arbetsuppgifter. Även Olves teorier kring 

controllerns fyra roller beskrivs för att se hur dessa yttrar sig inom PayEx Solutions. 

3.1 Strategi 

Kommande avsnitt behandlar hur den operativa och taktiska nivån samverkar med 

organisationens strategier. Strategin har en nyckelroll inom organisationer, då den 

består av olika tillvägagångssätt som organisationen behöver för att nå 

organisationens uppsatta mål. Nilsson et al (2010)  anser att dessa tillvägagångssätt 

ofta ses som det kontinuerliga handlingsmönstret hos organisationer. De menar 

vidare att strategin utgår från vad organisationen har för avsikter (målen) för att 

därefter klargöra hur dessa ska nås och vilka som ska sköta genomförandet 

(tillvägagångssättet) och till sist prognosera konsekvenserna av handlandet (följder). 

3.1.1 Organisationens olika nivåer 

Styrning innebär bearbetning av information, och resulterar i reviderad information 

menar Samuelson (2004). Informationen som bearbetats gäller organisationens 

omvärld eller interna förhållanden. Lindell (1992) påpekar att den strategiska 

styrningen (strategisk nivå) är på den högsta nivån inom hierarkin av styrbegrepp, 

den följs av den taktiska nivån och därefter den operativa nivån som utgör botten av 

hierarkin. 

Strategisk nivå 

Den strategiska nivån är den högsta nivån inom företaget. På denna nivå formuleras 

de strategier och mål som påverkar företaget på lång sikt. Syftet med den strategiska 

planeringen hävdar Samuelson (2004) är att skaffa bättre underlag för de beslut som 

fattas och som därmed blir avgörande för företagets utveckling. Inga av dessa 

framtidsstrategier huggs i sten utan kan ändras när som helst. Samuelson avslutar 

med att påpeka vikten av att de som arbetar på den strategiska nivån inte får tappa 

kontakten med verkligheten, detta för att de ska kunna tillföra relevant information. 

Enligt Lindell (2002) är det också viktigt att lägga fokus på målformulering då detta 

optimerar företagets strategier. 

Taktisk nivå 

Den taktiska nivån är enligt Samuelson (2004) och Lindell (2002) mitt i företagets 

hierarki. På denna nivå fattas beslut som rör företagets närmaste år. Syftet med den 

taktiska nivån menar Lindell (2002) är att kontrollera att företagets resurser används 

på ett effektivt sätt. Här anser Samuelson (2004) att controllern har en nyckelroll då 
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hon fungerar som en länk mellan både den strategiska och den operativa nivån. 

Samtidigt har controllern ansvaret för att implementera strategin på den operativa 

nivån (Nilsson et al 2010).   

Operativ nivå 

På den operativa nivån arbetar de chefer med lägst befattning inom företaget, vilka 

Lindell (2002) kallar arbetsledare. Lindell anser att dessa arbetsledare ser till att 

arbetsuppgifterna blir utförda och samordnar organisationen så mycket det behövs. 

Enligt Lindell är det på den operativa nivån som beslut fattas som berör företagets 

närmaste framtid. 

3.2 Ekonomistyrning 

Olve och Samuelson (2008) beskriver styrning som att någon styr och någon blir 

styrd. Styrningen underlättar för organisationen genom att sätta upp mål och tre 

nyckelbegrepp används, mått, beslut och ansvar (Nilsson et al 2010). Som tidigare 

nämnt är syftet med ekonomistyrningen att ändra beteenden inom organisationen. 

Nilsson et al menar att för att använda ekonomistyrningen maximalt krävs inte alltid 

nya ekonomistyrningsverktyg. För att öka nyttan hos ekonomistyrning bör företagen 

använda de processer och redskap som redan finns tillgängliga. Även 

kommunikationen i organisationer påverkar ekonomistyrningen. Vilket gör att olika 

kommunikationssätt och typer av informationsöverföring blir allt mer viktiga. De 

olika metoderna påverkar den operativa nivån såväl som den taktiska och strategiska 

samt samverkan och relationer däremellan (Baker 2006). Nedanstående del kommer 

därför guida oss igenom organisationers olika sätt att se på informationsöverföring 

och påverkan av beteenden när det gäller ekonomistyrning. 

3.2.1 Påverkan av beteenden 

Nilsson et al (2010) redogör för hur viktigt det kan vara för ett företag att involvera 

medarbetare och aktörer inom organisationen i framtagandet och bearbetningen av 

styrningen. Nilsson et al hävdar att detta är betydelsefullt eftersom medarbetarna 

själva har varit med och arbetat fram styrningen vilket skapar ett ansvarskännande. 

För att enklare kunna kommunicera styrningen och påverka medarbetares beteenden 

finns det tre nyckelord att utgå ifrån: mått, beslut och ansvar. 

Mått  

Med mått menar Nilsson et al (2010) komprimerade redogörelser hos ett föremål 

eller en faktor. Anledningen till att mått används är att kunna kommunicera och 

diskutera vad faktorn står för, hur faktorn är och vad den borde vara. Måtten ska 

motsvara de olika strategierna för att vara relevanta samtidigt som aktörer och 

medarbetare ska förstå måtten och med hjälp av dessa ändra sitt beteende. Mått kan 

vara såväl kvalitativa som kvantitativa och kopplade till varandra ger de en 

strategiskt orienterad ekonomistyrning. I och med detta kan måtten få en stor roll då 

de koncentrerar organisationens fokus på viktiga faktorer som gör det lättare att se 

till de långsiktiga målen. För att måtten ska fungera optimalt inom en organisation 

bör de definieras likadant inom helt organisationen och utgå ifrån vad strategierna 

fokuserar på snarare än de mått som redan finns eller är enkla att mäta. Numera är 

kundnöjdhet ett viktigt mått och allt fler tjänsteorganisationer fokuserar på 

skräddarsydda och speciellt utvecklade lösningar åt sina kunder (Gudmundson och 

Lexhagen 2003). Nilsson et al (2010) redogör för en annan framgångsfaktor hos 

mått: SMART-kriterierna. SMART-kriterierna ska förenkla definitionen och 
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framtagandet av relevanta mått och står för specifika, mätbara, accepterade, 

realistiska och tidssatta, vilka alla bör finnas i åtanke när måtten sätts. De olika mått 

organisationen tar fram används sedan till att fatta beslut för organisationens framtid. 

Beslut 

Med beslut avser Nilsson et al (2010) val som medarbetare eller chefer gjort som 

påverkar organisationen och dess framtid. Ekonomistyrningens inverkan på besluten 

är att ge medarbetare och chefer den information och relevanta data som krävs för att 

fatta besluten. Ett dilemma kan vara att förstå när och hur informationen och data ska 

nyttjas bäst och till vilken grad den ska påverka beslutet. En annan viktig del som 

inte får förbises är vilken inverkan och vilka konsekvenser de fattade besluten har. 

Vikten läggs vid hur beslutsfattande påverkar olika kostnader inom ett företag och 

därigenom också vinsten. Beslutsfattande innebär också att de som fattar besluten 

måste ta ansvar för eventuella konsekvenser, så som kostnader. Med beslutsmakt 

kommer också ett ansvarstagande som beslutsfattaren måste vara medveten om. 

Ansvar 

Ansvar är enligt Nilsson et al (2010) en viktig del inom organisationer och när detta 

fördelas ut på ett riktigt och väl utvärderat sätt inom organisationen uppfattar 

medarbetare och aktörer vad som är viktigt för organisationen. Ansvar finns i olika 

former inom organisationer och kan innehas av såväl individer som grupper och 

organisationsenheter som också skiljer på informellt och formellt ansvar. Det 

formella ansvaret uppkommer ofta via befattningsbeskrivningar medan det 

informella kan uppkomma i diskussioner med chefer såväl som andra medarbetare. 

Även om både informellt och formellt ansvar finns i organisationer är det ofta 

beslutsfattarnas ansvar som väger tyngst och påverkar organisationen mest. Den 

korrelation som finns mellan mått, beslut och ansvar kan påverka organisationen på 

olika sätt, såväl informellt som formellt. 

Korrelationer mellan mått, beslut och ansvar 

Måtten och ansvaret påverkar varandra. Nilsson et al (2010) påpekar att måtten ska 

spegla resultaten för individernas, gruppernas och organisationsenheternas 

ansvarsområden och därför också kunna uttrycka ansvaret med precision samt 

uppskatta förtjänsten av prestationer. Måtten ska synliggöra de långsiktiga 

strategierna och samtidigt kunna användas som information vid beslutsfattande och 

referensram för vad ett ansvar innebär samt uppföljning av prestationer. 

 

Nilsson et al (2010) visar en direkt koppling mellan mått, beslut, ansvar och 

controllern. Måtten som används för att tydliggöra de långsiktiga strategierna 

behöver också analyseras och utvärderas av controllern samt vilka samband som 

finns mellan måtten och hur de påverkar varandra. Denna analys görs av controllern 

för att skapa en bredare och enklare inblick i organisationens långsiktiga strategier. 

3.2.2 Informationsöverföring 

Kommunikation finns runt omkring oss hela tiden, företag ska kommunicera externt 

med sina nuvarande kunder och potentiella kunder. Samtidigt som kommunikationen 

måste finnas internt mellan olika divisioner och medarbetare. Kommunikationen är 

en av företagens viktigare komponenter för att lyckas med sina strategier och mål. 

Att hela tiden arbeta med att förbättra kommunikationen blir därför också viktigt för 



 

11 

 

företagen, exempelvis menar Baker (2006) att man kan uppnå en högre produktivitet 

med hjälp av att man kommunicerar på ett effektivare sätt.  

Vertikal kommunikation 

Vertikal kommunikation sker mellan personerna på olika nivåer inom 

organisationen, detta innebär att kommunikationsflödet kan gå både uppåt och neråt. 

Baker (2006) menar att kommunikation som går nedåt är vanligare jämfört med 

kommunikation som går uppåt.  Baker hävdar att nedåtgående kommunikation är 

effektivast om de högsta cheferna kommunicerar direkt med sin närmaste chef, där 

sedan den närmaste chefen kommunicerar med sina medarbetare. Enligt Baker är 

Pelz-effekten där kontakten med den närmaste chefen ger både en ökad 

tillfredsställelse och kan ge en effektivitetshöjning hos medarbetare. Baker anser att 

Pelz-effekt visar att typen av ledarskap hos de närmaste cheferna inte har någon 

betydelse för implementeringen av företagets strategi eller för att nå de uppsatta 

målen. Pelz-effekt indikerar att den del som påverkar effektiviteten till största del är 

makten som cheferna besitter. Baker påpekar att det är viktigt att cheferna är 

informerade om organisatoriska frågor och förändringar innan medarbetarna i 

allmänhet är det. Detta för att cheferna ska tillåtas att kommunicera frågor och 

förändringar till medarbetarna på ett sådant sätt som stärker chefernas maktposition. 

Medarbetarna har som störst förtroende till cheferna när de upplever att cheferna har 

makt, Baker menar vidare att medarbetarna då får en längtan till kommunikation och 

att kommunikationen från cheferna uppfattas som riktig.  

 

Medan den vertikala kommunikationen kan vara hierarkisk, kan den laterala 

kommunikationen vara mer hierarkiskt obunden. Detta skulle kunna ses som att den 

laterala kommunikationen betraktas som ett mer lättsamt sätt att kommunicera, det 

spelar mindre roll vilken titel individen har inom organisationen.  

Lateral kommunikation 

Baker (2006) påpekar att lateral kommunikation innebär kommunikation mellan 

jämlika, där ingen har mer auktoritet än någon annan.  Baker syftar till att trots att 

platta organisationer blivit allt mer vanligt har inte teorierna eller informationen om 

lateral kommunikation uppmärksammats i samma utsträckning som den vertikala. 

Enligt Baker har tidigare forskning visat att den laterala kommunikationen mellan 

chefer inom olika divisioner är en orsak till organisationsstörningar. Samtidigt antas 

kommunikationen mellan medarbetare på samma organisatoriska nivå vara nästintill 

problemlös, åtminstone inom samma division. Under senare tid har det blivit allt mer 

vanligt med uppdelade grupper inom organisationer och fokus har kommit på 

kommunikationen mellan gruppmedlemmar. Eftersom produktionsprocesser ändrats 

till samtidiga istället för sekventiella har kommunikationen blivit allt mer viktig 

också på lägre nivåer och en fungerande kommunikation mellan medarbetare krävs 

för att upprätthålla effektiviteten i produktionen. Baker anser att den laterala 

kommunikationen också ökat i vikt då medarbetare och personer med laterala 

kopplingar kan lära av varandra. I fallen där kommunikationen inte längre fungerar 

som det är tänkt är det den diagonala kommunikationen som tar över och bör med 

detta i åtanke spela en stor roll i informationsflödet för organisationen.  

Diagonal kommunikation 

Baker (2006) anser att den diagonala kommunikationen sker mellan chefer och 

medarbetare inom och mellan olika nivåer och divisioner. Lunenburg och Ornstein 
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(2007) menar att diagonal kommunikation är speciellt viktig i situationer där 

deltagare inte kan kommunicera effektivt genom andra kanaler. Enligt Lunenburg 

och Ornstein är den diagonala kommunikationen användbar där den vertikala och 

laterala kommunikationen tar för lång tid eller misslyckas. I och med nya 

organisationsstrukturer ställs det också nya krav på kommunikationen inom 

organisationer, vilket Baker (2006) menar är anledningen till att likväl den diagonala 

kommunikationen som den vertikala och laterala behövs. 

3.3 Controller 

Följande avsnitt kommer att behandla controllern och hennes roll i organisationen. 

Controllern beskrivs ofta som spindeln i nätet i ett företag samtidigt som det inte 

finns en tydlig beskrivning eller exakt definition av vad en controller arbetar med. 

Mattsson (1987) och Byrne och Pierce (2007) vidhåller att controllern inte har någon 

särskild befattning i organisationer eller enhetlig arbetsbeskrivning.   

3.3.1 En roll under utveckling 

Controllern kan idag beskrivas som spindeln i nätet vid många företag, detta har inte 

alltid varit fallet. Nilsson et al (2010) menar att controllerns roll inte är självklar utan 

förändras från år till år, företag till företag och land till land. Enligt Olve (1988) ses 

den svenska controllern som en modifiering av den amerikanska controllern: 

- Ansvar för bokslut och redovisning 

+ Ansvar för strategifrågor och affärer 

= Svensk controller 

Bergstrand (2003) beskriver den svenska controllern som kontrollant av 

finansieringen och de olika nyckeltal som företaget satt upp. Samtidigt beskriver 

Olve (1988) hur controllerns roll har blivit mer koncentrerad på att utveckla 

informationsflöden och påverka företagskulturen. Idag beskrivs controllerns roll som 

att “hon bär ansvar för att förvalta samt föreslå förbättringar av ekonomistyrningen” 

(Nilsson et al 2010, sid. 17). Både enligt Olve (1988) och Nilsson et al (2010) är 

påverkan en stor del av controllerns roll. Det som skiljer sig mellan de olika 

beskrivningarna är sättet som controllern påverkar. På samma gång beskrivs 

controllerfunktionen, som controllern arbetar inom, på olika sätt.  

Styrande                          Värderande 

Planeringen av styrning Tillhandahållande av kapital 

Rapportering och tolkning Relationer av kapital 

Utvärdering och rådgivning Kortsiktig finansiering 

Skatteadministration Bankärenden och förmyndarskap 

Myndighetsrapportering Krediter och inkassering 

Skyddande av tillgångar Investeringar 

Ekonomisk värdering Säkra företagets ekonomi 

Tabell 1: Controllerfunktionen (Mattsson 1987, sid. 20) 
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Mattsson (1987) hänvisar till Financial Executive Institutes indelning av 

controllerfunktionen där controllerns arbetsuppgifter delas in i två olika kategorier: 

controllership och treasureship vilka i denna uppsats översatts till styrande och 

värderande. Inom kategorierna finns det olika arbetsuppgifter, vilket tabell 1 ovanför 

redovisar.  Strukturen hos företagen har förändrats, en decentralisering har skett och 

därmed har divisionaliseringen inom organisationerna bretts ut. Mattsson menar att 

controllerfunktionen fått en större tyngdpunkt eftersom företag och organisationer 

gått från produktions- och produktorientering till marknads- och kundorientering. 

Vilket i sin tur har lett till att varje enhet inom företaget ska motivera sina kostnader 

och öka sitt kundfokus. I och med dessa förändringar har styrande ökat i betydelse 

för företagen då exempelvis utvärdering och rådgivning är något som de olika 

avdelningarna behöver i allt större grad. Arbetsuppgifterna inom styrande har även 

blivit viktigare i och med att controllerns fokus flyttats allt mer från siffrorna till 

verksamheten, det vill säga från redovisnings- till affärsfokus. 

3.3.2 Från siffror till verksamhet 

Frenckner och Olve (2004) skiljer på business och accounting controller där de 

menar att accounting controllern står för en redovisningsinriktad controller medan 

business controllern fokuserar på att ta fram ekonomisk information för styrningen. 

De listar skillnaderna mellan business och accounting controller som nedan: 

Accounting controller   Business controller

Tar fram siffror Använder siffrornas, både redovisningens 

och andra 

Historiskt och nulägesorienterad: 

rapporterar resultat- och 

måluppfyllnad 

Framtidorienterad: hjälper formulera mål 

och åtgärdsprogram 

Sammanhängande logiskt system 

med lokala delar 

Anpassad till lokala enheters synsätt 

Många kunders behov ska tillgodoses En linjechef är huvudkund 

Ekonomi- och systemkompetens 

krävs 

Verksamhets-, affärs- och 

ekonomikompetens krävs 

Tabell 2: Accounting och business controller (Frenckner och Olve 2004, sid. 62) 

Samtidigt betonar Frenckner och Olve (2004) att business controllern arbetar med 

fler uppgifter än de som nämns ovan. För att upprätthålla en god ekonomistyrning 

menar de att business controllerns uppgifter bör fokuseras och särskiljas från övriga 

uppgifter controllern utför. Styrverktygen ska framarbetas utifrån företagets mål och 

avsikter samt förhållanden av business controllern. Detta ställer krav på accounting 

controllern som ska sammanföra kraven på redovisningssystemen och på exempelvis 

legala bokslut. 

 

Frenckner och Olve (2004) samt Mattsson (1987) anser att när controllern 

introducerades i Sverige var avsikten att hon skulle ha en business controllerroll, men 

att redovisning ändå är en del av controllerns uppgifter. Frenckner och Olve (2004) 

menar därmed att i Sverige översätts controller ofta direkt till business controller. 

Olve (1988) interpreterar uttrycket controller som den svenska termen affärsekonom. 
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Frenckner och Olve (2004) redogör för hur business controllern kan arbeta inom och 

rapportera till olika nivåer inom företag. Rapportering kan ske till exempelvis 

koncernchef, finansdirektör eller divisionschef. Där controllern är placerad i en 

division bör hon ha ständiga kontakter med verksamheten.  

 

Byrne och Pierce (2007) hävdar att controllern inte har en självklar roll, varken som 

affärspartner, affärsekonom eller något annat. Även om ordet affärspartner används 

förklarar det inte controllerns roll tydligare, det är ännu tvetydig och beroende av 

förutsättningar och sammanhang. Byrne och Pierce påpekar att controllerns roll 

skiljer sig beroende på i vilken organisation eller inom vilket företag denne befinner 

sig. Betydelsen av business partner skiljer sig enligt Byrne och Pierce också inom ett 

och samma företag beroende på om definitionen görs av operativa chefer eller 

controllern själv. För att klarlägga hur controllerns roll kan delas upp mellan 

redovisning och verksamhet förklarar Olve (1988) de olika arbetsuppgifter en 

controller kan ha och Olve och Petri (Nilsson et al 2010) benämner dessa 

arbetsuppgifter med olika titlar. 

3.3.3 Controllerns olika roller  

Då det inte finns en självklar definition på vad en controller arbetar med redovisar 

Olve (1988) en matris för de olika fokus en controller kan arbeta utifrån. 

 

Figur 1: Controllerns fyra roller (Nilsson, Olve och Parment 2010, sid. 229) 

I den vänstra matrisen har Olve (1988) delat in de vanligaste och mest 

förekommande uppgifterna för en affärsekonom och i den högra har dessa uppgifter 

översatts av Olve och Petri (Nilsson et al 2010) till controllerns olika roller. 

 

Den vänstra halvan av matrisen kräver, enligt Olve (1988), att controllern har en 

analytisk förmåga där hon också är väl insatt i företagets mål och strategier. Den 

analytiska förmågan blir extra viktig när controllern ska ta fram beslutsunderlag. I 

den högra delen av matrisen är controllerns uppgift att påverka andras tänkande till 

att följa den styrning och de strategier företaget satt upp. Olve anser att den högra 

delen av matrisen är svårare att nå än den vänstra eftersom controllern, när den ska 

påverka andra, måste ändra sitt sätt att kommunicera, exempelvis genom att förklara 

mål, strategier och mått på ett sätt som ska förstås av alla inom företaget. 

Controllerns roll kan förklaras med hjälp av dessa fyra uppgiftsområden. Det finns en 
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skillnad mellan affärsanalytikern (vänstra sidan) och den mentala påverkaren (högra 

sidan). 

 

Olve (1988) redogör för det sydvästra hörnet som den traditionella affärsekonomen 

där siffror och affärsbokföringen står i centrum. Det nordvästra hörnet fokuserar på 

analys med utvecklingsplaner och att ha ett centralt perspektiv. Den högra halvan av 

matrisen inriktas på tydlighet och förståelse från chefer och andra medarbetare. Olve 

understryker att det är viktigt att alla fyra rutorna förekommer inom organisationen 

och att alla de olika typerna av controllers behövs. Samtidigt anser Nilsson et al 

(2010) att controllers kan vara aktiva inom alla rutor i viss mån, men ofta med en 

specificering åt något håll. De olika specificeringar och arbetsuppgifterna en 

controller kan ha började framträda allt mer i och med den decentralisering av 

företag som hände under slutet av 70-talet, menar Mattsson (1987). Olve (1988) 

hävdar att decentraliseringen påverkar controllern än idag.  

3.3.4 Decentralisering, en förflyttning av ansvaret 

Mattson (1987) påpekar att decentraliseringen innebär en förflyttning och 

överlåtande av ansvar. Olve (1988) menar att decentralisering och 

marknadsutveckling har lett till att nya krav ställs på controllern, så som ekonomisk 

analys och styrning. Detta anser Olve ha lett till att fler uppgifter såväl som roller har 

uppkommit för controllern (se figur 1). Något som enligt Frenckner och Olve (2004) 

har medfört att controllerns uppgifter skiftade till att ta fram beslutsunderlag för 

chefer och övervaka samt analysera lokala affärer. Mattsson (1987) anser vidare att 

marknads- och kundorientering resulterar i en större utveckling av affärsinriktade 

organisationslösningar. Olve (1988) hävdar att i och med decentraliseringen av 

ansvar bör uppgifterna i controllerns högra, nedre hörn verka för att synliggöra och 

förmedla företagets strategier och information som krävs. Det nordvästra hörnet 

inriktar sig, vid ett decentraliserat ansvar, på affärsrådgivning genom djupgående 

analyser samtidigt som denne använder extern data och har ett koncernsynsätt. Olve 

menar att i och med decentraliseringen blir controllerns uppgifter i det nordöstra 

hörnet att hjälpa instruera och bearbeta fram vilka åtgärder och beslut som ska tas 

tillsammans med chefer och medarbetare. Olve redogör inte för hur decentralisering 

påverkar uppgifterna i det nedre vänstra hörnet som kallas det trygga hörnet. 

 

Decentraliseringen som skett under de senaste årtiondena har underlättats i och med 

den hastiga utvecklingen av informationssystem och informationsteknologi, menar 

Hedman och Kalling (2003). Detta har också medfört såväl nya datorlösningar som 

olika typer av informationssystem inom organisationen. Hedman och Kalling (2003) 

menar att denna utveckling på olika sätt påverkat ekonomistyrningen och controllern 

genom att skapa kortare värdekedjor, där exempelvis information endast behöver 

fyllas i en gång. Mattsson (1987) anser att datorsystem och datoriserade rutiner 

påverkar arbets-, ansvars- och befogenhetsfördelningen hos ekonomifunktionen. Det 

är tydligt att controllern har med ekonomi att göra, men vilken del av ekonomin är 

inte lika tydligt, det finns flera motsägelsefulla arbetsbeskrivningar för controllern. 

Mattsson menar att controllern är en del av företagsledningen och finns på olika 

nivåer inom en organisation. Deras uppgifter handlar om att framställa 

beslutsunderlag till olika interna beslutsfattare. Frenckner och Olve (2004) påpekar 

att krav från olika intressenter uppkom tidigare i Europa än i exempelvis USA vilket 

också ställde fler krav på controllern och ekonomistyrningen angående information, 

analys och mått.  
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3.4 Sammanställning av referensramen 

Stora företag förväntas kunna utvärdera hur väl deras mål uppnås samt ha ett 

tillvägagångssätt för att nå dessa mål (Nilsson et al 2010). Ekonomistyrningen ska 

påverka de beteenden som finns i organisationen och det är viktigt att använda de 

redskap som finns inom en organisation. Controllerns arbetsuppgifter kan vara 

kopplade till båda dessa processer, hon ska se till att strategierna följs och även se till 

att de redskap som finns inom organisationen används på effektivaste sätt. 

 

Figur 2 nedan visar matrisen där Olve och Petri (Nilsson et al 2010) redogör för de 

olika arbetsuppgifterna samt rollerna. Mattssons (1988) uppdelning av 

controllerfunktionen kan sättas in i matrisen där styrande återfinns i stora delar av 

matrisen utom det nedre vänstra hörnet. I det nedre vänstra hörnet finns tendenser av 

värderande, men man ska ha i åtanke att flera av de arbetsuppgifter som finns inom 

värderande snarare handlar om kapitalförvaltning. Vad Olve och Frenckner (2004) 

betecknar som business controller återfinns i den högra halvan av matrisen. Likheter 

finns också mellan vad Olve och Frenckner menar med accounting controller och 

matrisens vänstra halva. 

Figur 2: Controllerns arbetsuppgifter, funktioner och roller 

Situationen hos det utvalda tjänsteföretaget, PayEx Solutions, kommer att användas 

för att identifiera hur chefer på den operativa nivån samverkar med controllern samt 

hur controllerns roll ser ut. Den teoretiska referensramen förklarar även en del 

fenomen inom företaget och varför samverkan och rollen ser ut som de gör. 

Ekonomistyrningen inom organisationerna är av stor vikt tillsammans med 

strategierna för att en organisation ska kunna uppnå sina mål. Samtidigt är 

controllern som en spindel i det vardagliga arbetet, vilket påvisas genom Olve 

(1988), Mattsson (1987), Olve och Frenckners (2004) olika teorier kring controllern. 

Tillsammans med dessa har även referensramen tagit upp kommunikation genom de 
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olika organisationsnivåerna med hjälp av Lindell (1992), Samuelson (2004) och 

Baker (2006). För att utvärdera hur beteenden påverkas redogörs också Nilsson et al 

(2010) mått, beslut och ansvar. Som nämnts tidigare är syftet med uppsatsen att 

studera hur controllerns roll ser ut och hur hon samverkar med chefer på den 

operativa nivån. Genom att analysera en division inom ett stort tjänsteföretag visar 

uppsatsen hur ekonomistyrning och controllerns roll kan fungera i verkligheten. Den 

teoriska referensramen visar de olika roller controllern måste kunna ikläda sig, inte 

bara på det valda studieobjektet, utan i de flesta organisationer.  
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4 Empiri 

Följande kapitel består av empirin som utgår från den intervju som gjorts med 

controllern och ekonomidirektören samt enkäten som genomförts med teamleadern 

på den operativa nivån. För att tydligt redogöra för vad den operativa och taktiska 

nivån anser har vi valt att dela upp empirin i två olika aspekter, den taktiska nivåns 

uppfattning samt teamleadern på den operativa nivåns uppfattning. Dessa aspekter 

redogör för både den taktiska och den operativa nivåns syn på controllerns roll och 

dess samverkan med den operativa nivån. Intervjun och enkäten utgår till viss del 

från figur 1 och respondenterna har fått möjlighet att svara på var de anser att PayEx 

Solutions controller befinner sig i denna. 

4.1 Taktiska nivåns uppfattning av arbetet inom PayEx Solutions  

PayEx är ett stort tjänsteföretag med över 600 anställda vars vision är “förr eller 

senare skall alla betala med oss” (PayEx 2011). Inom PayEx-koncernen finns 

divisionen PayEx Solutions där det inte finns någon räkenskapsfunktion, den ligger 

under PayEx Holdig. Däremot har PayEx Solutions en controllerfunktion påpekar 

ekonomidirektören. Inom PayEx Holding finns det en controller och en 

koncernräkenskapschef med en stor ekonomiavdelning. Det är också inom Holding 

alla räkenskaper sker, exempelvis bokföring. Tidigare arbetades också med 

räkenskaperna inom PayEx Solutions men nu är det endast controllerfunktionen som 

är kvar i Oslo påpekar ekonomidirektören. PayEx Solutions ekonomiavdelning och 

controllerfunktion består endast av controllern och ekonomidirektören, det är också 

de som har intervjuats i denna uppsats. 

4.1.1 PayEx Solutions 

PayEx Solutions är en division med 110-120 anställda inom koncernen PayEx 

Holding menar ekonomidirektören. PayEx Solutions kärnprodukt är 

internetbetalningar. PayEx Solutions består av fyra bolag: PayEx Solutions AS, 

PayEx Solutions AB, PayEx Retail och OKB. PayEx Solutions AS är moderbolaget i 

PayEx Solutions och finns i Oslo där även VD Raymond Klavestad arbetar. I Sverige 

finns PayEx Solutions AB som har 25-30 anställda, PayEx Solutions AB:s styrelse 

sitter däremot i Oslo. Ekonomidirektören förklarar att PayEx Solutions är indelade i 

AS (aktieselskab) och AB av skatte- och momsskäl. Även PayEx Retail som PayEx 

Solutions är helägare i befinner sig i Oslo där de säljer betalningsterminaler och 

korttransaktioner. I OKB är PayEx Solutions majoritetsägare, med 64 procent, och 

OKB är både samarbetspartner och kund hos PayEx, redogör ekonomidirektören. Det 

viktiga är inte de olika bolagen var och en för sig utan snarare divisionen som helhet, 

“vi är ett Solutions, eller en Solutions division” förtydligar ekonomidirektören. 

Större delen av PayEx och PayEx Solutions kunder är från Norden, vilka de har som 

kunder i både Norge, Sverige, Finland och Danmark.  

 

Vidare redogör ekonomidirektören för PayEx Solutions fyra affärsområden 

 Betalningssätt - internet-, kort- och mobilbetalningar 

 Consulting och tjänsteutveckling 

 Varuhandel - betalningsterminaler och transaktioner via fysiska 

betalningsterminaler 

 Betalning i nya kanaler 
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PayEx Solutions samarbetar med de andra divisionerna inom PayEx Holding för att 

kunna bredda produktutbudet så mycket som möjligt. Ekonomidirektören menar att 

det stora produktutbudet är PayEx konkurrensfördel.  

Controllerns roll på PayEx Solutions 

För drygt fyra år sedan hade behovet av en controller växt så stort att en sådan post 

tillsattes. Innan detta hände hade endast en ekonomidirektör ansvaret för PayEx 

Solutions räkenskaper. Numera delar controllern och ekonomidirektören ansvaret för 

ekonomiavdelningen på PayEx Solutions, också kallad controllerfunktionen. 

Ekonomidirektören är dock chef över controllern. Enligt nuvarande ekonomidirektör 

är det han och controllern som har det oberoende ansvaret för att följa upp de fyra 

bolagen inom divisionen. Därför har controllern blivit en allt viktigare funktion 

under de senaste åren. 

 

Inom divisionen är redovisningsfrågan ofta dominerande. Eftersom PayEx Solutions 

är en egen juridisk person och verksamma inom Norden krävs det att controllern och 

ekonomidirektören måste vara insatta inom både svenska samt norska 

bokföringsregler, exempelvis när det gäller skatter och moms. Controllerns roll är att 

först och främst se till att allt från föregående månad har fakturerats ut samt att följa 

upp de budgetmål och nyckeltal divisionen har. Controllerns bild av sin roll är att 

hon spenderar mestadels av sin tid åt att analysera och tolka information samt att ta 

fram och arbeta med redovisningsmaterial. Men att under den senaste tiden arbetar 

PayEx Solutions med att implementera nya styrssystem. “Vi har lagt om både 

bokföringssystem, rapporteringssystem och leverantörssystem och fakturasystem. Vi 

har också implementerat ett nytt teamsystem.” Controllern  

 

Controllern menar att dessa system kommer resultera i att analys och tolkning av 

information kommer att gå snabbare då alla divisioner kommer använda samma 

kodning. Detta anser controllern kommer medföra att hon kommer kunna lägga mer 

tid på att ta fram och arbeta med redovisningsmaterial. Samtidigt tror controllern att i 

och med dessa nya system kommer hon kunna förflytta tid till att förmedla och 

handla utifrån information.  

 
Nu kan du istället gå direkt till förklaringarna och gå vidare och 

presentera informationen för att se vad man ska göra, och lättare 

samarbeta mellan de olika PayEx-divisionerna. Detta system gör att man 

kan lägga lite mer tid på att ta fram och arbeta med redovisningsmaterial 

samt förmedla och handla utifrån information, då [ekonomidirektören] 

arbetar mer med att implementera och förklara strategi och 

ekonomistyrningen inom Solutions. 

Controllern 

 

Denna uppdelning, menar ekonomidirektören, är naturlig, men påpekar att det är 

controllern som upptäcker avvikelserna först, och att det är controllerns uppgift att 

skaffa fram de ekonomital som behövs. Något som kräver att: “Controllerns roll ska 

ju vara lite som en djävulens advokat. Det är en balansgång, hennes uppgift ska ju 

vara att gå runt och piska organisationen, och vara en gnällmåns, har du gjort, har du 

gjort, varför det, nu ska du leverera.” Ekonomidirektören  

 

Det tror ekonomidirektören leder till att individerna inom organisationen känner sig 

sedda och att det är någon som bryr sig om de anställda. Detta är en av de viktigare 
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rollerna en controller har hävdar ekonomidirektören. Ekonomidirektören påpekar att 

det är viktigt för honom och controllern att de timmar som konsulterna arbetar 

faktiskt faktureras ut till kund, så inga timmar som skulle fakturerats ut går förlorade. 

Controllerns bild är att de mest värdefulla uppgifterna är att analysera och tolka 

information och ta fram och arbeta med redovisningsmaterial, detta på grund av att 

controllern har mest översikt över arbetet:  

 
Det är controllern som ser människorna som sitter ute i organisationen 

och får en enhetlig bild över hela organisationen … så det är klart att de 

viktigaste rollerna en controller har är kanske att analysera och tolka 

information samt att ta fram och arbeta med redovisningsmaterial i och 

med att du kan lägga över arbetsuppgifterna förmedla och handla utifrån 

information samt implementera och förklara strategi och 

ekonomistyrningen i företaget på andra i organisationen. 

Controllern 

 

Detta håller även ekonomidirektören med om och hävdar att:  

 
Analysera och tolka information samt att ta fram, tolka och arbeta med 

redovisningsmaterial är ju kärnuppdragen för en controllerfunktion. Det 

vill man aldrig komma undan. Det måste vara en controllers funktion. 

Sedan när du kommer till, förmedla och handla utifrån information, så har 

man gjort så i Solutions att det är jag och controllern som delar på det 

ansvaret. 

Ekonomidirektören  

 

Denna delning leder till att controllern och ekonomidirektören arbetar nära varandra 

och hjälps åt. Detta menar controllern leder i sin tur till att controllern och 

ekonomidirektören verkar inom alla rutor och alla delar av figur 1. 

Ekonomidirektören påpekar att detta grundar sig i att PayEx Solutions är en mindre 

organisation. Något som kräver att man arbetar inom både förvarning, uppföljning av 

lönsamheten, medverkar som samtalspartner och driver utbildningar av 

ekonomipersonal. Samtidigt pågår arbetet med företagsbesiktningsinköp och 

skattefrågor. Detta kräver att controllerns roll behöver befinna sig inom alla olika 

rutor och delar. 

Controllerns och ekonomidirektörens syn på controllerns framtid 

Enligt ekonomidirektören är det av stor vikt för controllern vilken roll denne har i 

förhållande till de olika affärsområdena i företaget. Detta innebär att controllern 

inom PayEx Solutions måste vara flexibel, vilket leder till att controllern måste finna 

sig i att vara beredd på att ena dagen arbeta i teamen och andra dagen analysera 

siffror. Ekonomidirektören förklarar fenomenet inom figur 1 på följande sätt: “Därför 

befinner du dig i alla boxar tills organisationen blivit så stor att det behövs speciella 

controllers för olika delar i organisationen.” Ekonomidirektören 

 

Denna syn, att inga specialistroller behövs förrän företaget växt sig tillräckligt stort, 

delas av controllern. Controllern påpekar dock att när PayEx Solutions vuxit sig 

större kommer behovet av specialistroller att öka. “Om vi fortsätter att växa kommer 

vi få se fler controllers inom PayEx Solutions och då kanske vi kommer rikta in de 

olika controllerns i olika boxar.” Controllern 

 

Att controllers roll kommer att förändras i framtiden råder det inget tvivel om hävdar 
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ekonomidirektören. Detta på grund av den omorganisation som sker idag, där man 

ska bryta ner divisionsstrukturen. “Denna omorganisation kommer med all säkerhet 

bidra med några förändringar av controllerrollen. Men hur förändringen sker är för 

tidigt att säga.” Ekonomidirektören. Ekonomidirektören tror att omorganisationen 

kommer leda till att ekonomiavdelningen kommer att få ökad förståelse för nyckeltal 

och lönsamhetsvärderingar.  

Controllerns och ekonomidirektörens syn på strategiarbetet 

Ekonomidirektören redogör i intervjun för föregående års strategiprocess på följande 

sätt: strategin arbetas fram via VD:n inom PayEx Solutions och koncernledningen 

inom PayEx Holding där en ny treårsplan arbetas fram. En extern konsult deltog i 

arbetet för att framarbeta ett satsningsområde. I framtagandet av strategier och 

treårsplanen prövades en stor del material och controllerfunktionerna rådfrågades om 

detta. Därefter arbetades strategier och mål fram för varje division. En stor del av 

arbetet för PayEx Solutions controllerfunktion var att utarbeta en grundstrategi för 

alla affärsområden samt särskilda lönsamhetsanalyser för varje affärsområde, vilka 

används som beslutsunderlag. Efter att strategiprocessen utvecklats fram fastställde 

koncernledningen riktlinjer och resultatkrav för divisionerna i koncernen. När detta 

bestämts togs ytterligare delmål och aktivitetsplaner fram inom PayEx Solutions, 

bestående av kortsiktiga aktivitetsplaner för året och långsiktiga arbetsmål för hela 

treårsperioden. VD:n för PayEx Solutions förde sedan material vidare till PayEx 

Solutions ledningsgrupp och affärsområdeschef. Det tog tre månader att ta fram ett 

plandokument med delmålen för de olika affärsområdena. Dessa delmål ska sedan 

rapporteras varje kvartal. “Bara på marknad så hade vi 35 delmål som vi rapporterar 

på varje kvartal till styrelsen” förklarar ekonomidirektören. Ekonomidirektören 

understryker att PayEx Solutions företagsledning är eniga om riktningen för 

respektive affärsområde. 

 

De delmål som de olika affärsområdena arbetar emot har tagits fram i samråd med 

cheferna för respektive område, medan controllern och ekonomidirektören 

rapporterar resultaten på delmålen vidare. PayEx Solutions ledning har satt tio 

procents avkastning som ett mål för hela divisionen men det är fritt för 

affärsområdena att sätta sina eget mål för avkastningen, hävdar ekonomidirektören.  

 

Ekonomidirektören och controllern har resultatansvaret för varje affärsområde vilket 

i och med organisationens storlek innebär att de också vet när och vilka avvikelser 

som skett vid rapporteringstillfället. Vid större förändringar märker 

controllerfunktionen detta direkt eftersom affärsområdena och divisionen är 

lättöverskådlig.  

 

Under varje affärsområde finns det olika team med respektive teamleader som har 

egna delmål att följa upp. Varje månad har controllern, ekonomidirektören, 

affärsområdeschefen och fem teamleaders från ett område möte för att gå igenom 

faktureringsgrad, ekonomiska mål och prospekt. Detta för att kunna se vad som hänt 

och vad som eventuellt kommer ske, hävdar ekonomidirektören, också 

arbetsbelastningen gås igenom. 
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Controllerns och ekonomidirektörens syn på samverkan med den operativa nivån 

Kontakten med den operativa nivån sker via avdelningsledaren som sedan tar 

informationen nedåt till sina teamleaders, detta innebär att någon direkt kontakt med 

den operativa nivån är nästintill obefintlig.  

 
Men i stort sett så pågår den kommunikationen från avdelningsledaren 

ner till teamleaders. Så vi har ingen direkt kontakt. Men det är inget som 

står i vägen för att vi kan vara med, om vi så önskar ... men behöver vi 

någon information är det inga problem att få tag i den. 

Controllern 

 

Samtidigt menar controllern att hon är delaktig i implementeringsprocessen av 

strategier ner till den operativa nivån det sker genom avdelningsledarna. Om 

information ska gå från den operativa nivån uppåt i företaget går det genom 

avdelningsledarna till controllern och ekonomidirektören som sedan tar det uppåt i 

företaget. Controllern beskriver vidare att hon är delaktig på möten inom divisionen, 

med såväl affärsområdeschefer som teamleaders, när det gäller budget, 

strategiutformning och måltal. När strategier och resultat ska redovisas för PayEx 

Holding eller koncernledningen är det ekonomidirektören som gör detta.  

 

PayEx Solutions är litet med endast 90 anställda om inte OKB räknas med. Detta 

menar ekonomidirektören gör att organisationen är mer homogen och att det är ett 

kort informations- och kommunikationsled. Det skapar en öppnare organisation och 

en mindre traditionell ekonomiuppföljning. Däremot sker uppföljningsmöten med de 

olika affärsområdescheferna, controllern och ekonomidirektören. Ekonomidirektören 

förklarar att om någon av dem behöver veta vad som sker inom ett affärsområde är 

det så enkelt som att stämma träff med en affärsområdeschef över en kopp kaffe. 

Ekonomidirektören påpekar att om han eller controllern ser att några tal i rapporterna 

inte stämmer eller om delmål inte uppfyllts är det viktigt att ställa frågan: Vad är det 

som sker? På detta sätt menar ekonomidirektören att det blir kortare 

uppföljningsperioder eftersom de enkelt kan få den information de behöver och 

understryker att det beror på att de är en homogen grupp i PayEx Solutions. 

Ekonomidirektören menar att det inte är något större problem att följa upp 

divisionen. 

4.2 Operativa nivåns uppfattning av arbetet inom PayEx Solutions   

Den operativa nivåns syn på strategier och ekonomistyrning  

Teamleadern på den operativa nivån har en bild av att de kan vara med och påverka 

strategin, men till mesta dels sker denna påverkan genom budgetering. Teamleadern 

redogör att: “Budgeten ger riktlinjer för hur hög faktureringsgraden ska vara för varje 

enskild medarbetare, detta medför en medvetenhet om hur mycket tid man ska jobba 

på ett visst projekt och hur mycket tid man kan lägga på intern utveckling.”  

 

De som arbetar inom den operativa nivån är med och påverkar de strategiska planer 

som företaget tar fram.  “Då det måste finnas en balansgång mellan internt och 

externt arbete.” När det kommer till hur ekonomistyrningen används tycker 

teamleadern att det styrs helt och hållet ovanifrån. Detta sker genom kontinuerliga 

möten mellan teamleaders och ekonomiavdelningen. Men att det i slutänden är 

ekonomidirektören som bestämmer, teamleadern beskriver: “När det gäller 

styrningen är det ekonomidirektören som bestämmer. Vi har månadsmöten varje 
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månad. Där vi ser om vi håller budget och prognoser samt ser över om vi ska göra 

några förändringar.” 

 

Samtidigt påpekar teamleadern att de har en viss frihet att ta fältbeslut, i de fall de 

ska säkerställa en god kvalitet på de produkter som PayEx Solutions levererar. Men 

att de på den operativa nivån måste kunna förklara beslutet under nästkommande 

månadsmöte. Rör det sig om några större förändringar krävs ett godkännande i 

förväg. 

Den operativa nivåns syn på controllerns roll 

Teamledaren anser att controllerns viktigaste uppgift är att förmedla och handla 

utifrån information är controllerns huvuduppgift, andra högt prioriterade uppgifter 

för controllern är att analysera och tolka information samt ta fram och arbeta med 

redovisningsmaterial och därefter i prioritet kommer att implementera och förklara 

strategier och ekonomistyrningen i företaget. Teamleadern påpekar att alla delar är 

viktiga, men vissa mer än andra. 

 

De av controllerns arbetsuppgifter som underlättar för den operativa nivån är att ta 

fram och arbeta med redovisningsmaterial samt förmedla och handla utifrån 

information och minst viktiga för dem: analysera och tolka information samt 

implementera och förklara strategier och ekonomistyrningen i företaget.  

Den operativa nivåns syn på controllers roll i framtiden 

Att controllers roll kommer att förändras är teamleadern säker på. Först och främst 

benämns förbättringsarbetet där den operativa nivån idag arbetar med manuellt 

arbete som i framtiden kommer automatiseras. Teamleadern ser fram emot de nya 

ekonomisystemen som kommer att nå den operativa nivån inom en snar framtid. 

Teamleadern påpekar att dessa nya verktyg och rutiner som de nya systemen bär med 

sig kommer göra den operativa nivån effektivare. Dessa förändringar inom den 

operativa nivån kommer att göra så controllerns roll förändras och underlättas i vissa 

hänseenden. Hur det kommer att ske mer specifikt är svårt att veta i dagsläget menar 

teamledaren. 

4.3 Sammanställning av empirin 

Utifrån respondenternas svar har en bild skapats av hur controllerrollen ser ut på 

PayEx Solutions, vilket redovisas i figur 3 nedan, och hur controllern samverkar med 

teamsleaders på den operativa nivå. Det finns dock vissa skillnader mellan vad den 

taktiska nivån (controllern och ekonomidirektören) och den operativa nivån 

(teamleadern) tycker är av mer relevans för controllerfunktionen. 
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Figur 3: Taktiska och operativa nivåns syn på controllern 

Figuren ovan visar den taktiska och operativa nivåns uppfattning av vilken betydelse 

respektive arbetsuppgift har. De gråmarkerade områdena indikerar hur mycket varje 

roll ska belasta controllern. Samtidigt är det viktigt att påpeka att både den taktiska 

och den operativa nivån anser att controllern arbetar med att analysera och tolka 

information, ta fram och arbeta med redovisningsmaterial, förmedla och handla 

utifrån information samt att implementera och förklara strategier och 

ekonomistyrningen i företaget. De skillnader som finns mellan de olika nivåernas 

uppfattning av controllern är snarare hur hon fördelar tiden mellan olika 

arbetsuppgifter, vilket figur 3 ovan visar.   

 

Det finns även skillnader i hur nivån uppfattas och hur respondenterna önskar att den 

skulle vara. Controllern redogör för att hon skulle vilja jobba allt mer med den högra 

halvan av matrisen, utan att för den skull minska arbetsuppgifterna i den vänstra övre 

halvan. Hon menar snarare att bättre användning av olika informationssystem 

underlättar arbetet inom alla rutor. Controllern hoppas på att detta kommer leda till 

att mindre tid behövs till de nuvarande arbetsuppgifterna så att den insparade tiden 

går åt till att arbeta mer med arbetsuppgifterna i den högre halvan. Teamleadern 

anser att den viktigaste uppgiften som controllern utför, och som controllern måste 

utföra, är den övre sidan av matrisen. Teamleadern önskar att mindre tid skulle ägnas 

åt det vänstra nedre hörnet, analysera och tolka information. 
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5 Analys 

Syftet med uppsatsen är att studera controllerns roll inom PayEx Solutions och dess 

relation till cheferna på den operativa nivån. I följande analys jämför vi våra 

problemformuleringar med controllerns olika arbetsuppgifter, funktioner och roller 

som beskrivits i referensramen. I analysen kopplas teori och empiri ihop. Påverkan 

från mått, beslut och ansvar på företagets strategier och styrning diskuteras liksom 

hur nivåer inom företaget samverkar och kommunicerar. Analysen använder sig till 

stor del av figur 1, som härefter kommer kallas matrisen. 

 

I den teoretiska referensramen läggs vikten vid att controllern tidigare haft ett 

sifferfokus, räkenskapsgranskare, till att den numera ska ha verksamhetsfokus, 

affärspartner. I följande analys ämnas redogöras för controllerns roll vid PayEx 

Solutions och hur denna controller samverkar med chefer på den operativa nivån.  

5.1 Controllerns roll inom PayEx Solutions 

Controllerns roll i Sverige är som Bergstrand (2004) nämner lite annorlunda jämfört 

med andra länder. Det skulle kunna ha en medverkan till att begreppet inte har en 

entydig definition. I likhet med Bergstrand (2004) hävdar Olve (1988) och Mattson 

(1987) att controllers inte har en tydligt utpräglad arbetsuppgift som exempelvis 

andra yrkesroller innefattar. Denna tvetydighet kan ses även inom PayEx Solutions, 

bland annat i den roll den operativa nivån anser att en controllers roll ska ha. Den 

operativa nivån på PayEx Solutions har en tvetydighet i sin beskrivning av vad 

controllern gör och bör göra. Den operativa nivån ger en bild av att controllers 

arbetar med verksamheten och verksamhetsutvecklingen och mindre med 

redovisningsmaterial. Denna beskrivning stämmer bra överens med vad Frenckner 

och Olve (2004) menar med business controller. 

 

Den otydliga roll som controllern besitter har lett till att controllerfunktionen inom 

PayEx Solutions har delat på vad Olve (1988) och Mattsson (1987) menar med 

controlleruppdraget mellan controllern och ekonomidirektören. Denna uppdelning 

menar ekonomidirektören har lett till att arbetet flyter på bättre. Detta har också lett 

till en specialisering som lutar gentemot accounting controller. En specialisering av 

olika controllers till den högra halvan i figur 1 återfinns inte inom PayEx Solutions. 

Det kan bero på att organisationen är av mindre skala och befinner sig i en 

tillväxtperiod, enligt ekonomidirektören. Detta innebär att controllern arbetar mer 

genteemot den vänstra sidan av matrisen och hjälper ekonomidirektören med de 

arbetsuppgifter som återfinns på den högra sidan. Arbetsuppgifterna på den högra 

sidan, menar controllern, är sådana arbetsuppgifter som man kan lägga över på andra 

i organisationen och som i det här fallet landar på ekonomidirektörens bord.  

 

Som framgått av respondenterna ligger ändå ett visst fokus på redovisning inom 

PayEx Solutions. Controllern och ekonomidirektören menar att controllern inom 

PayEx Solutions måste vara flexibel. Av anledningar, så som organisationens storlek, 

krävs att controllern befinner sig inom alla fyra hörn av matrisen. Vilket stämmer väl 

överens med Byrne och Pierce (2007) som hävdar att controllerns roll, även om 

specificerad till exempelvis business controller, inte är en självklar definition utan 
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påverkas av förutsättningar och sammanhang i organisationen som denne befinner 

sig i.  

 

Figur 4: Controllerns roll inom PayEx Solutions 

Figur 4 visar hur controllerns arbetsfördelning ser ut inom PayEx Solutions, pilarna 

visar hur stor del av arbetet som ägnas åt respektive område. Att controllern verkar 

inom alla hörn av matrisen kan ha sitt ursprung i företagets tidigare historia då 

organisationen är ganska ung och just nu växer i snabb takt. För bara några år sedan 

bestod hela ekonomiavdelningen på PayEx Solutions av en enda person. Vilket 

gjorde att fokus låg mycket på redovisning och att den övriga tiden lades på bland 

annat lönsamhet och styrning. Teamleadern på den operativa nivån skulle vilja se en 

controller som arbetar med vad Frenckner och Olve (2004) kallar business controller, 

det vill säga mer av en verksamhets- och ekonomistyrare.  

5.2 Controllerns huvudsakliga arbetsuppgifter 

Controllerns huvudsakliga arbetsuppgifter är, enligt controllern själv, att analysera 

och tolka information samt att ta fram och arbeta med redovisningsmaterial. Denna 

uppfattning delas av ekonomidirektören. Ekonomidirektören hävdar även att dessa 

två huvuduppgifter aldrig går att släppa, då de är så viktiga för företaget att man 

måste arbeta kontinuerligt med dem. Detta sker i enlighet med Olve (1988) som 

menar att det trygga hörn innefattar båda dessa huvuduppgifter. 

 

Samtidigt ser den operativa nivån controllerns huvudsakliga arbetsuppgift som att 

förmedla och handla utifrån information. Detta är intressant då Olve (1988) menar att 

controllerns roll bör vara att förmedla och synliggöra information inom företaget. 

Samtidigt som Frenckner och Olve (2004) samt Mattsson (1987) påpekar att 

redovisningen alltid är en del av controllers huvuduppgifter. Detta upplevs inte som 

ett problem då ekonomidirektören och controllern, enligt dem själva, samverkar på 

ett sådant sätt att något problem aldrig uppstår. 

 

Controllern tar upp att hon lägger ner mest tid på att analysera och tolka data samt ta 

fram och arbeta med redovisningsmaterial, eftersom PayEx Solutions ser de 

uppgifterna som mest värdefulla. Detta är ett exempel på hur lätt det är för 

controllern att hamna i vad Olve (1988) kallar det trygga hörn. På PayEx Solutions är 

det tydligt, controllern har fått ta på sig ansvaret för nyckeltal, nulägesrapporter, 
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måluppfyllnad med mera. Flera av arbetsuppgifterna kan fördelas till andra personer 

i företaget, menar controllern och ekonomidirektören, men än så länge är uppgifterna 

i matrisen uppdelade mellan controllern och ekonomidirektören. 

 

Controllern visar också på att ekonomidirektören är den som arbetar kontinuerligt 

med implementering och förklaring av strategier. Ekonomidirektören anser att en av 

de viktigaste rollerna en controller har är att se till att den operativa nivån känner sig 

sedd och behövd, detta är något som inte tas upp i den teoretiska litteraturen. Det 

närmaste är högra halva av matrisen där controllern stödjer medarbetare vid 

beslutsfattande och påverkar andras tankar. Detta tolkar vi som att controllern har en 

stödjande funktion, där det är viktigt att finnas till för medarbetare och hjälpa till med 

det vardagliga arbetet. 

 

Ekonomidirektören förklarar vidare att ansvaret för ekonomital och att upptäcka 

avvikelser ligger hos controllern. Samtidigt redogör ekonomidirektören för hur 

controllern inom PayEx Solutions ska ha överblick över hela organisationen och 

även vara den som ser till att mål och strategier följs. Controllerfunktionen på PayEx 

Solutions är speciell. Controllern ska både vara vad Olve (1988) kallar coach 

(ifrågasätta antaganden och vara samtalspartner) som vad vi skulle vilja kalla 

pådrivare, där morot och piska kompletterar varandra. PayEx Solutions controller har 

flera varierande uppgifter där hela matrisen täcks in, och är enhetligt med Nilsson et 

al (2010) poängterande att controllern är aktiv inom alla områden. PayEx Solutions 

controller har en specialisering kring den vänstra delen av matrisen, eller vad Olve 

och Frenckner (2004) menar med accouting controller. 

5.3 Den operativa nivåns syn på controllerns roll 

Teamleadern på den operativa nivån ser controllern som en extra hjälp i det dagliga 

arbetet. Controllerfunktion handlar, enligt teamleadern, i första hand om att förmedla 

och handla utifrån information, samt att ta del av information gällande extern 

påverkan och kundmönster. Teamleadern anser detta vara den viktigaste funktionen 

controllern har då de fattar beslut utifrån den information som controllern delger den 

operativa nivån.  

 

Teamleadern på den operativa nivån arbetar även en hel del med nyckeltal så som 

faktureringsgrad. Här fyller controllern, enligt teamleadern, en viktig funktion, då 

controllern har en bra överblick över alla nyckeltal och hur de ligger på grupp- och 

individnivå. Detta menar teamleadern skapar en möjlighet att följa upp de enskilda 

teamen och individerna.  

 

Dessa olika roller controllern har inom PayEx Solutions återfinns både inom vad 

Mattsson (1987) benämner som business controller och accounting controller. 

Controllern inom PayEx Solutions befinner sig inom alla rutor i matrisen, men lutar 

åt den vänstra sidan, anser teamleadern. Detta tyder på att teamleadern på den 

operativa nivån vill se en controller som både arbetar med verksamheten och 

redovisning. 

5.4 Decentralisering 

Som tidigare nämnts har PayEx Solutions organisation växt och därmed också antalet 

anställda, trots detta beskrivs personalgruppen på PayEx Solutions vara homogen. 

Ekonomidirektören beskriver att även om alla inte är på samma nivå eller har samma 
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befattningsnivå behandlas alla inom PayEx Solutions som om de hade samma 

auktoritet, alltså att gruppen är homogen och jämlik. Ansvaret för organisationen och 

måluppfyllelse ligger på varje avdelning och team, med affärsenhetschefer och 

teamleaders som yttersta ansvariga. Det betyder att det finns en decentralisering i 

organisationen, där ansvaret och delar av beslutsfattandet ligger på gruppen i första 

hand och därefter övergår till individen (teamleaders och affärsenhetschefer). 

Controllern tillsattes då organisationen växte vilket lett till att controllern inte har 

behövt förändras av en decentralisering. Däremot så redogör controllern för hur 

dennes roll troligtvis kommer utvecklas i och med nya system och ändrade 

informationsflöden. 

 

Enligt Olve (1988) är påverkan och analys det viktigaste uppgifterna för controllern 

vid decentralisering. Detta stämmer överens med PayEx Solutions controller till viss 

del, där analys är en viktig del i arbetet medan påverkan framstår som en sekundär 

uppgift och som primär ligger på ekonomidirektören. Trots att delar av ansvaret 

ligger hos PayEx Solutions operativa nivå är synliggörande och förmedlande av 

strategier inte en stor del av controllerns arbete, utan snarare en indirekt uppgift. 

Olve (1988) förklarar att vid decentralisering blir djupgående analyser via extern data 

och ett koncernsysnsätt allt mer viktigt. Koncernsynsättet är inte relevant för 

controllern inom PayEx Solutions för närvarande, men då PayEx Holding inom en 

snar framtid kommer göra en övergripande omorganisation kan detta komma att 

förändras. 

  

Analyser är en viktig del av controllerns arbete på PayEx Solutions, men analys av 

extern data är inget som arbetas med, vilket Olve (1988) påstår är en av controllerns 

arbetsuppgifter. Eftersom PayEx Solutions controller endast arbetar vid divisionen 

och inte alls emot koncernledningen kan man snarare kalla det ett divisionssynsätt, 

där divisionen är vad controllern ska överblicka. Ekonomidirektören har kontakt med 

koncernledningen, men denne ser också i första hand till divisionen och är inte insatt 

i hela koncernens verksamhet. Controllern redogör för hur extern data används för att 

förutse vad som komma skall, vad som redan har skett och varför samt hur detta 

påverkar organisationen och verksamheten. Att hjälpa och instruera medarbetare och 

chefer att fatta beslut uppfattas inte som en viktig del, utan kan nästintill. Olve 

(1988) redogör inte för hur decentralisering påverkar det trygga hörnet, där bevaka 

och utreda avvikelser, konsoliderad lönsamhetsbedömning samt traditionell 

värdering av lönsamhet är grundstenarna. Anledningen till att detta inte redovisas är 

troligtvis att dessa traditionella controlleruppgifter inte påverkas vid en 

decentralisering, utan för en strikt accounting controller är det dessa uppgifter som 

gäller oavsett hur decentraliserat ansvaret är. I och med detta antagande syns inte 

heller någon förändring av controllerns arbetsuppgifter gällande räkenskaper.  

5.5 Det delade ansvaret 

Som controllern och ekonomidirektören nämnt kretsar mycket av PayEx Solutions 

arbete kring utveckling, till exempel med affärsområdena Nya kanaler samt 

Consulting och utveckling. PayEx Solutions controllerfunktion är relativt ny och var 

tidigare endast en ekonomiavdelning bestående av en ekonomidirektör. I och med att 

controllerfunktionen är ny bör controllern och likaså ledningen i PayEx Solutions 

haft möjligheten att utveckla och inrikta controllerfunktionen på den väg som ansågs 

mest angelägen. Den controllerfunktion som skapats inom PayEx Solutions verkar 

inom alla delar av matrisen. Andra roller och uppdrag som pedagog, tydliggöra 
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strategier, utforma måltal och rapporter samt utbilda i ekonomi verkar vara 

arbetsuppgifter som ägnas mindre tid åt. Dessa funktioner finns inom 

controllerfunktionen, men ingår inte i det vardagliga arbetet, och när det sker är det i 

första hand ekonomidirektören som har hand om det inom PayEx Solutions. 

 

Ekonomidirektören menar att controllerfunktionen inom PayEx Solutions delar på 

ansvaret för att förmedla och handla utifrån information. Medan att tolka och 

analysera information samt ta fram, arbeta med och tolka redovisningsmaterial är det 

en controller aldrig kommer undan och som inte heller controllern på PayEx 

Solutions kan smita undan. 

 

Mattssons (1987) kategorisering av controllerfunktionens arbetsuppgifter stämmer 

däremot inte särskilt väl överens med hur controllerfunktionen på PayEx Solutions 

ser ut, varken gällande den styrande eller värderande delen av. Endast några 

uppgifter är överensstämmande med vad PayEx Solutions controllerfunktion arbetar 

med: planeringen av styrningen, rapportering och tolkning, utvärdering och 

rådgivning på den styrande sidan samt krediter och inkassering, investeringar och att 

säkra företagets ekonomi på den värderande sidan. Det går inte att dra någon slutsats 

angående huruvida PayEx Solutions controllerfunktion är mer eller mindre 

värderande eller styrande. Både de värderande och styrande momenten finns med, 

men fokus ligger snarare på räkenskaper: att analysera och tolka dessa. 

5.6 Verksamheten och controllern 

Frenckner och Olve (2004) menar att controllern inom en division ständigt bör ha 

kontakt med verksamheten. Så är också fallet på PayEx Solutions där såväl 

controllern som ekonomidirektören har en relativt nära anknytning till verksamheten. 

Däremot beskriver controllern hur strategiarbetet ofta sker med avdelningsledaren. 

Vilket kan tyckas som motsägelsefullt när controllern anser att kommunikation sker 

med avdelningsledare. Samtidigt hävdar ekonomidirektören att de anställda inom 

PayEx Solutions är en homogen grupp. Ekonomidirektören poängterar också att 

uppföljningen självklart också sker via kontinuerliga möten. 

 

Hela verksamheten har fått anpassa sig till ett den nya ekonomiska realiteten. Som 

det ser ut idag måste även andra än controllerfunktionen tänka på ekonomin. 

Controllern samt ekonomidirektören menar att processen med uppdaterande av bland 

annat nyckeltal innebär att man får tänka till om vad som är viktigt att mäta för att 

kunna styra mot framgång. Att andra i PayEx Solutions lägger större vikt vid 

ekonomin leder till att kopplingen mellan mått, beslut, ansvar och controllern, som 

Nilsson et al (2010) beskriver, blir allt mer avgörande framöver. 

5.7 Controllerns roll i framtiden 

I och med PayEx Solutions kommande implementering av ett nytt ekonomisystem 

anser controllern att hennes arbetsuppgifter kommer att förändras. Framöver hinner 

hon analysera och tolka samma information på kortare tid jämfört med tidigare. 

Något som stämmer väl överens med hur Hedman och Kalling (2003) redogör för att 

den teknologiska utvecklingen kortar värdekedjor. Den tid som kommer sparas in 

med ett mer avancerat ekonomisystem kommer att kunna användas till exempelvis 

att arbeta med att förmedla och handla utifrån informationen, enligt controllern. 

Vilket pekar på den övre halvan av matrisen, där all affärsrelevant information har 

störst betydelse, vilket stämmer väl överens med den förändring Mattson (1987) 



 

30 

 

beskriver. Att ta ett steg längre och arbeta med att implementera och förklara 

strategier och ekonomistyrningen i företaget känns främmande för controllern. På 

samma gång påpekar controllern att hon redan idag är delaktig i 

implementeringsprocessen. Controllern redogör för att informationssystem kan ha en 

stor inverkan på dennes roll och förklarar att i och med de nya systemen kommer 

controllern kunna ägna mer tid åt att arbeta med redovisningsmaterial, då övrig 

information är färdig att levereras. 

 

Ekonomistyrningens utveckling inom PayEx Solutions är en följd av ett snabbt 

växande företag. En brist på ekonomer som genom mätning och uppföljning på ett 

bredare sätt skulle stödja företaget på lägre nivåer växte fram hos PayEx Solutions. 

Mattsson (1987) beskriver på samma sätt hur behovet av controllers uppstår, där 

redovisningen kvarstår som en del av controllers huvuduppgifter, men avsikten med 

controllers är att inneha en roll som business controller. Inom PayEx Solutions 

återfinns en uppdelning mellan ekonomidirektören och controllern, där controllern 

har tagit på sig mer av redovisningsuppdraget och där ekonomidirektören 

tillsammans med controllern delar på rollen som business controller. 

 

Teamleadern på den operativa nivån noterar även att en förändring är på väg, men 

sätter den i ett vidare perspektiv. Enligt teamleadern nivån har den ekonomiska 

verkligheten ställt större krav på hela organisationen. Teamleadern menar att den 

operativa nivån nu tvingas anpassa sin verksamhet till att uppnå de ekonomiska 

målen på ett annat sätt än tidigare. 

5.8 Kommunikation 

Inom PayEx Solutions är delar av kommunikationen, beslutsfattande och ansvar 

fördelat på ett hierarkiskt vis, det vill säga att de som är högre upp i organisationen 

också har ansvar för de som är längre ner. Samtidigt framgår det av 

controllerfunktionen på PayEx Solutions vara av stor vikt att personalgruppen är 

homogen. 

 

Controllerfunktionen beskriver att ekonomistyrningen tas fram i samband med den 

operativa nivån, men enligt den operativa nivån är det endast en liten del av arbetet. 

Även om möten mellan controller, ekonomidirektör och teamleaders sker varje 

månad är det ekonomidirektören som fattar besluten om hur utfallet av dessa möten 

påverkar ekonomistyrningen. Det påvisar att den operativa nivån har möjlighet att 

uttrycka sina åsikter och ge förslag, men till syvende och sist är det 

ekonomidirektören som bestämmer. 

     

I och med den homogena miljö och de korta kommunikationsvägar som 

ekonomidirektören beskriver anser vi att delar av kommunikationen inom PayEx 

Solutions sker på ett lateralt sätt.  En diagonal kommunikation (Lunenberg och 

Ornstein 2007) används vid månadsmöten där controllern, ekonomidirektören, 

avdelningsledaren och teamleaders på den operativa nivån möts och diskuteras. Det 

som kan anses negativt, påpekar Baker (2006), med en så pass jämlik och homogen 

organisation är i fall de högre i rang ses som jämlikar har de på den operativa nivån 

inte samma förtroende för de överordnade som de skulle haft om de överordnade 

hade en tydlig maktposition. Lunenberg och Ornstein (2007) anser att den diagonala 

kommunikationen används när den laterala eller vertikala inte fungerar. Vilket inte 

verkar vara fallet på PayEx, utan snarare ett sätt att komplettera den redan befintliga 
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kommunikationen. Baker (2006) menar däremot att det kan vara bättre för en 

överordnad att använda sig av en mer vertikal kommunikation då maktpositionen 

styrks av detta. Istället för att uppföljningssamtal förs över en kopp kaffe, som 

ekonomidirektören önskade, är det att föredra att den överordnade kallar till ett  möte 

angående detta. Pelz-effekt kopplar auktoriteten hos ledaren till effektiviteten hos 

medarbetarna när det gäller att följa strategier och uppnå mål, med en mer auktoritär 

ledare är medarbetarna effektivare och viceversa. I motsats till detta hävdar 

ekonomidirektören på PayEx Solutions att en mer öppen och homogen grupp gör det 

enklare att få en överblick och därmed se vad som går fel och kunna vidta åtgärder så 

snabbt som möjligt.  

 

Den operativa nivån inom PayEx Solutions anser att de är en del av strategiarbetet, 

men att de mestadels påverkar genom budgeten, vilken fungerar på ett vertikalt sätt 

inom organisationen. Samtidigt redogör controllern för hur denne har mestadels 

kontakt med avdelningsledaren för varje affärsområde som sedan för information 

vidare till teamleaders. Därefter för teamleaders informationen neråt till medarbetare 

inom deras eget team, vilket också detta tyder på att större delen av controllerns 

kommunikation med den operativa nivån sker vertikalt. Parallellt finns det goda 

förutsättningar för controllern att kommunicera direkt med medarbetare på de olika 

nivåerna. Anledningen till att kommunikationen sker vertikalt, istället för diagonalt 

eller på en mer lateral nivå, kan vara att det i och med en vertikal kommunikation 

inte förbises någon, så länge kommunikationen sker nedåt eller uppåt och når alla 

berörda på vägen är den effektiv. I och med att en mer diagonal kommunikation 

används kan det finnas en risk för att andra berörda inte får ta del av information som 

de egentligen behöver, till exempel att teamleaders eller avdelningsledare inte blir 

informerade.       

 

Den vertikala kommunikationen kan också ha med hierarkin inom PayEx Solutions 

att göra, då de som har högre ansvar för beslut i första hand ska bli informerade för 

att därefter kommunicera nedåt. Även om beslutsfattandet finns inom hela 

organisationen och därmed också ansvaret är det de högre upp i hierarkin som också 

har ett högre ansvar och i och med det högre ansvaret krävs det av dem att de är 

välinformerade och har möjligheten att rätta till och kontrollera situationer. Även om 

controllerfunktionen hos PayEx Solutions är den som har bäst överblick är det viktigt 

för beslutsfattarna och ansvariga att vara medvetna om vad som sker på de 

hierarkiskt lägre nivåerna. Det för att alla instanser inom PayEx Solutions ska vara 

underrättade och medvetna om vad som pågår inom organisationen samt hur det 

påverkar strategier och därigenom också måtten.  

5.9 Påverkan av beteenden via mått, beslut och ansvar 

Liksom Nilsson et al (2010) redogör för hur viktigt det är att måtten stämmer överens 

över hela organisationen har PayEx Solutions en liknande metod. Måtten för PayEx 

Solutions är desamma, men de bryts ner i delmål till varje team och medarbetare. 

Detta för att ge en tydligare ansvarsfördelning mellan individen och gruppen och inte 

endast se till organisationen i helhet. Även SMART-kriterierna uppfyllas av PayEx 

Solutions, då det är specifika mått för individer och grupper. Måtten är mätbara och 

accepterade av den operativa nivån samt realistiska och tidsbestämda i den form att 

de är uppdelade i delmål och även har mål för måtten på såväl kort som lång sikt. 

 

Den operativa nivån visar på att de i viss mån har möjlighet att fatta fältbeslut 
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gällande produktionen om det krävs för att säkerställa en god kvalitet. Detta visar på 

att den operativa nivån inte har en överdrivet stor beslutsfrihet utan snarare arbetar 

gentemot mått och har ansvar för att uppnå sin kvot av faktureringsgrad. 

 

En av anledningarna till att beslut sker i första hand på taktisk och strategisk nivå kan 

vara att det krävs mycket information och data samt att beslutsfattaren ska veta hur 

det ska används. Nilsson et al (2010) hävdar att förståelse för informationen och 

användning av den är en utmaning vid just beslutsfattande. De menar vidare att 

beslutsfattaren också ska försöka förutse eventuella konsekvenser och vilken 

inverkan beslutet kan ha. I och med att PayEx Solutions har en synnerligen insatt 

controllerfunktion kan denna användas till beslutsfattande samt i stöd till 

beslutsfattande. Avsaknaden av kunskapen som krävs vid beslutsfattande har lett till 

att avdelningsledare, controllerfunktionen och VD är de som i första hand fattar 

beslut gällande PayEx Solutions. Den operativa nivån är däremot de som är mest 

insatta i produktionen och får av denna anledning möjligheten att fatta beslut 

gällande kvaliteten på produkter. 

 

Ansvaret på den operativa nivån syns mestadels via måtten som varje individ och 

team. Stor vikt läggs också på att de efterföljs. Då de inte följs ifrågasätter 

controllern de ansvariga, parallelt har hon ansvaret för att motivera dem. Nilsson et al 

(2010) menar att en viktig del av just måtten och ansvaret är att kunna uppskatta de 

anställdas prestationer, något som inte beskrivs av controllerfunktionen. När det 

gäller den operativa nivåns ansvar har controllern fokus på att använda morot och 

piska. 

 

Enligt Nilsson et al (2010) är det viktigt att ansvar tydligt fördelas ut i organisationen 

såväl bland individer som bland grupper. Controllern inom PayEx Solutions anser att 

ansvaret för controllerfunktionen ligger explicit på controllern och 

ekonomidirektören. Men ansvaret ligger snarare på controllern och 

ekonomidirektören som organisationsenhet än som individer. Samtidigt har 

ekonomidirektören tillsammans med controllern ansvar för uppföljningen av hela 

divisionen. Vilket i sin tur tyder på att ansvaret är tydligt fördelat till en grupp och i 

detta fall även den taktiska nivån, som controllern och ekonomidirektören inom 

PayEx Solutions befinner sig på i enlighet med Lindell (1992).  

 

I och med den laterala kommunikation som beskrivs inom PayEx Solutions får alla 

möjlighet att säga sin sak och uttrycka sina åsikter samt är med i utveckling av bland 

annat strategier. Vilket enligt Nilsson et al (2010) resulterar i att om medarbetare har 

varit med i styrnings- och arbetsuppgiftsutveckling känner de också ett större ansvar 

för samt nöjdhet med för sina arbetsuppgifter. 

5.10  Sammanställning av analysen 

Författarna till denna uppsats anser att controllern på PayEx Solutions slits mellan 

två världar. Å ena sidan dras hon emot vad företaget anser vara de viktigaste 

huvuduppgifterna där hon ska analysera och tolka information samt ta fram och 

arbeta med redovisningsmaterial. Å andra sidan vill teamleadern på den operativa 

nivån få controllern att arbeta med att förmedla och handla utifrån information. 

Controllern ska ha många egenskaper, så som en analytisk förmåga, hon ska kunna 

lägga fram beslutsunderlag samt ska kunna förmedla och implementera strategier.  

Kraven på controllern varierar, nya krav ställs i nya situationer.  
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Controllern ska vara duktig på redovisningen och verksamheten, samtidigt måste hon 

vara beredd på att vara flexibel i sin roll. Detta medför en synbar relation mellan 

Olves (1988) fyra olika hörn och PayEx Solutions, där controllerns förmåga att agera 

och påverka verksamheten i önskvärd riktning är av stor vikt. 

 

Controllern ska alltså vara en länk mellan den operativa nivån och organisationen i 

sin helhet. För att denna funktion ska fungera behöver de olika delarna av 

organisationen samverka. Möjligheten att kommunicera direkt mellan den operativa 

nivån och controllern finns, men används inte. Något som författarna till denna 

uppsats antar kan bero på att ansvaret och beslutsfattandet för organisationen i helhet 

ligger på den taktiska och strategiska nivån i första hand. En annan anledning till att 

en så pass vertikal kommunikation används inom en annars lateral organisation kan 

vara att de överordnade inte vill förlora sin maktposition och att effektiviteten ökar 

hos den operativa nivån, i enlighet med Pelz-effekten. 
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6 Slutsats 

Något som vi tydligt lagt märke till i framtagandet av denna uppsats är att controllern 

förväntas vara överallt och också agerar efter denna förväntan. Uppgifterna skiljer 

sig betydligt från dag till dag och controllern finns inom alla rutor av matrisen (figur 

1). Samtidigt har controllern arbetsuppgifter utöver de som Olve, Mattson samt Olve 

och Frenckner redogör för, exempelvis att motivera medarbetare. Med detta i åtanke 

är det inte särskilt underligt att controllerns roll är svårdefinierad. 

 

I uppsatsen studeras controllerrollen på PayEx Solutions, även inom organisationen 

är det svårt att definiera controllerns roll. Controllern själv har inte någon tydlig eller 

enkel definition på sin roll, vilket tyder på att de definitioner som finns endast är 

teoretiska och inte helt överensstämmande med verkligheten. I uppsatsen har vi 

sammanställt de funktioner och arbetsuppgifter controllern inom PayEx Solutions har 

samt försökt förklara hur hon samverkar med den operativa nivån. I detta kapitel 

besvaras de forskningsfrågor som ställdes i inledningen. 

6.1 Vilken är controllerns roll på PayEx Solutions? 

Controllern har många olika roller inom PayEx Solutions. Controllerrollen på PayEx 

Solutions har vissa likheter med den i litteraturen angivna rollen för business 

controllern. Trots detta frakommer det i uppsatsen att controllern är mer av en 

accounting controller än en business controller.  Inom PayEx Solutions ser vi delar 

av controllerns roll som inte finns med i den teoretiska referensramen, exempelvis att 

motivera medarbetare. Controllern har fått ansvaret för redovisningsfrågor inom 

PayEx Solutions och delar ansvaret för den högra sidan av matrisen tillsammans med 

ekonomidirektören. Anledningen till att controllern i stor mån arbetar i hela matrisen 

är hennes samarbete med ekonomidirektören, PayEx Solutions ringa storlek och 

gemenskapen inom organisationen. Detta resulterar i att controllern har ett stort 

inflytande på ekonomistyrningen av verksamheten, samtidigt som den klassiska 

mätningen och uppföljningen är viktiga controlleruppgifter för PayEx Solutions.  

 

Controllerrollen har ett stort ansvar och samarbetar med ekonomidirektören på ett 

sätt som gör att de kompletterar varandra där det behövs. Något som kan röra sig om 

allt från att tydliggöra strategier till att motivera medarbetare. Controllern  har också 

egna uppgifter som är hennes huvudsakliga arbetsuppgifter. Dessa huvudsakliga 

arbetsuppgifter är att ha en helhetsbild av organisationen och dess ekonomi, även 

detaljerna är viktiga inom organisationen som till exempel nyckeltal och 

faktureringsgrad. Vi ser en svårighet i att controllern hela tiden ska vara uppdaterad 

kring verksamhetsstyrningen och se till att alla siffror är i ordning. Dessa 

förutsättningar skapar en balansgång mellan verksamhet och redovisning som 

controllern inom PayEx Solutions måste kunna balansera. Controllerfunktionen och 

den operativa nivåns syn på controllerrollen stämmer dock inte fullständigt överens. 

6.1.1 Hur uppfattar teamleadern på den operativa nivån controllerns roll? 

Teamleadern på den operativa nivån uppfattar controllerns viktigaste roll vara att ta 

fram information, vilket den operativa nivån sedan använder i beslutsfattandet. Detta 

medför att controllern oavsiktligt behöver luta åt verksamhetshållet. Mått, i form av 

nyckeltal, är det den operativa nivån använder sig av för att kontrollera huruvida de 
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följer strategier och mål. Detta innebär att controllerns överblick är av stor vikt. Med 

detta i åtanke verkar teamleadern vilja se controllern med fokus på såväl 

verksamheten som redovisningen. Detta innebär att teamleadern också vill se en 

controller som är flexibel gällande både verksamheten och redovisningen. Vi ser 

också en tendens till att den operativa nivån kräver att controllern klarar denna 

balansgång.  

6.2 Hur samverkar controllern inom PayEx Solutions med chefer 
på den operativa nivån? 

PayEx Solutions är en liten division med 120-130 anställda, vilket gör att gruppen är 

familjär och homogen, enligt ekonomidirektören. Alla känner alla. 

Ekonomidirektören redogör för hur homogent PayEx Solutions är och att uppföljning 

ofta sker över en kaffekopp. Trots detta kommunicerar controllern i första hand med 

avdelningsledarna för varje affärsområde. Avdelningsledarna för sedan 

informationen vidare. Denna vertikala kommunikation är effektiv i benämningen att 

de överordnade skapar en tydlig maktposition och att Pelz-effekten får genomslag. 

Ekonomidirektören visar också på att controllerfunktionen på grund av den 

homogena arbetsgruppen får större möjlighet att snabbt upptäcka fel och vidta 

åtgärder. Denna snabba reaktionsprocess, tror vi snarare kan bero på transparensen 

och de förkortade värdekedjorna inom företaget. 

 

Den operativa nivån anser sig påverka strategiarbetet mestadels genom budgeten som 

går vertikalt i organisationen. Anledningen till att detta vertikala kommunikationssätt 

används inom PayEx Solutions tror vi beror på att alla led och nivåer inom 

organisationen ska bli informerade. Via en så pass vertikal kommunikation undantas 

ingen i organisationen från kommunikationen, utan alla har kontroll och uppsikt över 

sina ansvarsområden. 

6.3 Avslutande slutsats 

Controllern har flera varierande uppgifter och det är av vikt att denne är lättanpasslig 

och kan nyttja de verktyg som finns. Controllern samverkar i första hand med 

avdelningsledaren, och det är via denne större delen av kommunikationen sker. I 

övrigt samverkar controllern och den operativa nivån endast vid uppföljningsmöten 

och då tillsammans med ekonomidirektören. Trots att controllerns arbetsuppgifter 

och den operativa nivåns verksamhet i hög grad påverkar varandra finns det nästintill 

ingen direkt samverkan där emellan. Samtidigt har det i studien framkommit att det 

är viktigt att den operativa nivån känner sig sedd och behövd, vilket controllern inom 

PayEx Solutions har ansvar för och detta nämns inte i litteraturen. Då den operativa 

nivån vill arbeta med en controller som har fokus på både verksamheten och 

redovisningen, där både delar i stor grad är viktiga, krävs det en stor flexibilitet hos 

controllern. Av denna anledning vill författarna till denna uppsats benämna PayEx 

Solutions controller som den mångsidiga controllern. 

 

Vi har i studien fokuserat på PayEx Solutions och därför inte gjort några bredare 

generaliseringar kring PayEx eller controllerrollen i stort, men det har inte heller 

varit denna uppsats syfte. Vi kan dock se att controllern kan ha fler roller än de som 

anges i litteraturen och det är en viktig insikt. Controllerns roll är inte så begränsad 

som den ibland framstår. Controllern kan faktiskt vara den egentliga företagsledaren, 

controllern har inte bara en nyckelfunktion utan är den som vet var nyckelknippan i 

företaget finns och vilken nyckel som går vart. 
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6.4 Vidare forskning 

Under studiens gång har flera intressanta frågeställningar dykt upp, ett urval av dessa 

pressenterar vi nu som förslag till vidare forskning. Samtliga av dessa förslag har en 

koppling till studien vi författat. Förslagen är följande: 

 

 Påverkar relationer mellan den operativa nivån och controllern dess 

samverkan. Olika personliga relationer gör att controllern kanske ställer sig 

olika till olika situationer beroende på vem det är som kommer med 

påståendet samt att olika relationer kan leda till att arbetsuppgifterna fördelas 

annorluna.  

 

 Nya system kan i framtiden komma att förändra controllerns roll. Detta skulle 

kunna vara till exempel ett införande av Balance Score Card (BSC). BSC 

innebär att controllern måste vara mer framåtblickande i sitt arbete istället för 

att vara vriden åt redovisning. BSC innebär också att svårare nyckeltal 

kontinuerligt måste tas fram och följas upp. Detta kan innebära att 

controllerns roll blir allt viktigare för organisationen samtidigt som 

controllern snabbt kan börja arbeta som informationsinsamlare.  

 

 Hur controllerfunktionen ser ut och fungerar verkar även vara en faktor som 

påverkar controllerns roll. En delad controllerfunktion kan leda till att 

arbetsuppgifterna fördelas olika och även att olika controllers kan ha fokus på 

olika uppgifter. 

 

 Författarna till denna uppsats tycker också att det skulle vara intressant att se 

över vilken roll företagets storlek spelar för controllerns samverkan med den 

operativa nivån. Detta med tanke på att controllern verkar skilja sig från 

företag till företag, säkerligen också beroende på företagens storlek. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide, Ekonomidirektören och Controllern 

 

Frågor om intervjupersonen: 
 

Vilken bakgrund har du, A) Utbildning, B) Tidigare arbetslivserfarenheter? 

 

Hur länge har du arbetat vid PayEx Solutions? 

 

Vilken är din nuvarande befattning och hur länge har du arbetat i din nuvarande 

befattning? 

 

Controllerns yrkesroll i allmänhet och dess förändring 
 

Vilka är en controllers huvudsakliga arbetsuppgifter enligt dig? 

 

På vilket sätt anser du att dina arbetsuppgifter är kopplade till företagets strategi och 

dess implementering? 

 

Hur fördelas controllerns tid mellan de olika arbetsuppgifterna A) Analysera och 

tolka information B) Ta fram och arbeta med redovisningsmaterial C) Förmedla och 

handla utifrån information D) Implementera och förklara strategi och 

ekonomistyrningen i företaget? 

 

Vilka av controllerns uppgifter i föregående fråga är mest värdefulla/viktiga för 

företaget? 

 

Här visas figur 1 (controllermatrisen) upp. 
 

Var skulle du vilja placera er controller i den här matrisen? 

 

Har du sett en förändring i vad controllern gör under den tid du har arbetat i 

företaget? 

 

Tror du att controllerns roll kommer att förändras i framtiden inom PayEx Solutions? 

I så fall hur? 

 

Operativa nivån 

 

Hur ser den operativa nivån på PayEx Solutions ut? 

 

Vem utformar strategin och styrningen? 

 

Hur förmedlas strategin och styrningen till medarbetarna på den operativa nivån? 

 

Vem på den operativa nivån ansvarar för att strategierna efterlevs? 

 



 

IV 

 

Hur ser uppföljningen av strategiarbetet ut? 

 

Controllerns samverkan med den operativa nivån 
 

Hur överförs information mellan de olika nivåerna på PayEx Solutions? 

 

Hur sker kommunikationen mellan teamleaders och controllern? 

 

Vilka steg av kommunikationen är controllern involverad i? Och på vilket sätt? 

 

Tror du att controllerns roll har förändrats? Tror du att controllerns roll kommer 

förändras? 

 

Med vem är det controller sammarbetar med på den operativa nivån? 

Ex.strategiarbete, framtagande av mått osv. 

 

 



 

V 

 

Bilaga 2: Enkät till den operativ nivå 

 

Controllerns roll 

 

Kön 

Kvinna 

Man 

 

Ålder 

 

Hur länge har du arbetat vid PayEx Solutions? 

 

Vilken är din nuvarande befattning och hur länge har du arbetat inom den? 

 

Operativ nivå 
 

Hur förmedlas strategier och styrning till dig som teamleader? 

 

Hur samverkar (samhandler) du med controllern och ekonomidirektören när det 

gäller strategiarbete? 

 

Vem på den operativa nivån ansvarar för att strategierna efterlevs? Redogör kortfattat 

för vem som bär ansvaret samt vilken befattning personen har. 

 

Är den operativa nivån delaktig i utformningen av strategi? 

Ja 

Nej 

Ibland 

Vet ej 

 

Om Ja/Ibland, hur är den operativa nivån delaktig i utformningen av strategi? Om 

Nej/Vet ej, gå vidare till nästa fråga. 

 

Controllerns roll 
 

Vilka är controllerns huvuduppgifter enligt dig?  

Rangordna 1 till 4, där 1 är minst viktig och 4 viktigast. 

 1 2 3 4 Vet ej 

Analysera och tolka information      

Ta fram och arbeta med redovisningsmaterial      

Förmedla och handla utifrån information      

Implementera och förklara strategi och ekonomistyrningen i 

företaget 

     

 

 



 

VI 

 

Vilka av controllerns huvuduppgifter är mest värdefulla för dig som teamleader? 

Rangordna 1 till 4, där 1 är minst viktig och 4 viktigast. 

 1 2 3 4 Vet ej 

Analysera och tolka information      

Ta fram och arbeta med redovisningsmaterial      

Förmedla och handla utifrån information      

Implementera och förklara strategi och ekonomistyrningen i 

företaget 

     

 

Vem samarbetar controllern med på den operativa nivån? 

 

Hur har controllern förändrats under den tid du har arbetat inom PayEx Solutions? 

 

Tror du att controllerns roll kommer att förändras i framtiden inom PayEx Solutions?  

 

Om ja, hur? 

 

Tack för din medverkan! 


