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Förord 
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hektiskt arbetsperiod. Ett stort tack till vår handledare Kent Trosander som har väglett oss genom 

uppsatsens gång och vi vill även tacka opponenterna som har varit till en stor hjälp att 

sammanställa uppsatsen.  
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Sammanfattning 

 
Titel: Controller VS Revisor – En jämförelse mellan yrkesrollerna 

 

Seminariedatum: 130529 

 

Högskola: Mälardalens högskola Eskilstuna 

 

Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik 

 

Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi – FÖA300 

 

Handledare: Kent Trosander 

 

Sidoantal: 35 

 

Bilaga: 1 

 

Nyckelord: Revisor, controller 

 

Syfte: Syftet med det här arbetet är att undersöka skillnader och likheter mellan yrkesrollerna, 

revisor och controller. 

  

Metod: Kvalitativ metod och deduktiv undersökning. Den här studien är en explorativ och 

deskriptiv studie. Metoden som använts för intervjuerna är semistandardiserad.  

 

Teoretiska perspektiv: Teorin är baserad på litteraturer om controllers och revisorer, 

vetenskapliga artiklar har även använts.  

 

Empiri: Studien består av intervjuer med fyra controllers och två revisorer i stora företag 

placerade i Eskilstuna och Västerås.  

 

Slutsats: En controllers arbetsuppgifter är att sammanställa planering, analysera och kunna 

hantera ekonomistyrningen. Revisorns huvuduppgift är att granska räkenskaperna, 

årsredovisning, årsbokslut och styrelsens/VD förvaltning. En likhet är att revisorn lämnar en 

revisionsberättelse vilket anses vara en likhet till det en controller gör, hen lämnar en rapportering 

till styrelsen eller VD.  

 

 



 
 

Abstract 

 
Title: Controller VS Accountant - A comparison between professional roles 

 

Seminar Date: 130529 

 

State university: Mälardalen University, Eskilstuna 

 

Institution: School of economy, society and technology 

 

Subject: Bachelor Thesis in Business - FÖA300 

 

tutor: Kent Trosander 

 

Number of pages: 35 

 

Appendix: 1 

 

Keywords: Accountant, Controller 

 

Purpose: The purpose of this work is to examine the differences and similarities between 

professional roles, auditor and controller. 

  

Method: Qualitative method and deductive inquiry. This study is an exploratory and descriptive 

study. The method used for the interviews are semi-standardized. 

 

Theoretical perspectives: The theory is based on the literatures on controllers and auditors, 

scientific articles have also been used. 

 

Empirical: The study consists of interviews with four controllers and two auditors of large 

companies located in Eskilstuna and Västerås. 

 

Conclusion: The controllers work is to compile planning, analyze and handle financial control. 

The auditor's main task is to examine the books, annual reports, annual accounts and the Board / 

President Management. One similarity is that the auditor submit an audit report which is 

considered a resemblance to a controller do, he/she leaves to the board or CEO. 
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Förkortningar  
ABL  Aktiebolagslagen 

 

FAR   Branschorganisation för revisorer  

 

OBA  Open book accounting 

 

RL  Revisorslagen 

 

TC  Target costing  

 

VD  Verkställande direktör 

 

ÅRL   Årsredovisningslagen  

 

ISA  International Standards on Auditing 

 

EES  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

Begrepp 

Bolagsstämma:  “Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid 

bolagsstämma”(7:1§ABL). 

 

Early - warners: fungerar som informatör om ledningens synpunker och målsätningar, vilket 

sedan belyser och förklarar om de områden som mest behöver uppmärksamhet (Källström, 1990). 

 

God revisionssed: “beskriver om hur revisionen ska genomföras. Att arbetet ska genomföras 

efter god yrkesmässig praxis” (Fant, 1994). 

 

God revisorssed:  ”återger den normering vars efterlevnad som rimligtvis kan förvänta sig av 

varje revisor” (Fant, 1994) 

 

Open book accounting: innebär att ett eller båda företagen i en affärsförbindelse “öppnar” upp 

sina böcker för motparten. utifrån detta kan båda företagen ta till sig information och gemensamt 

utveckla sina verksamheter (Olve, 2012). 

  

Problemlösare: där ekonomen söker alternativ och även hjälper linjeansvarige att tackla dess 

problem vid särskilda beslutssituationer (Källström, 1990). 
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Revisionsberättelse: En revisionsberättelse ska enligt lag innehålla bolagets firma(namn), dess 

organisationsnummer, vilken räkenskapsperiod revisionsberättelsen tillhör och vilka eller vilket 

normsystem bolaget har använt för redovisningen(9:29§ ABL). Dessa uppgifter ska vara med i 

det inledande kapitlet i revisorsberättelsen. Därefter ska det innehålla om vilket normsystem 

revisorn har använt sig utav under revisionen(9:30§ABL). Det ska innehålla uttalande angående 

årsredovisningen, om denne är upprättade efter lagstiftelsen(9:31§ABL), bolagsstämmans 

fastställande av balansräkning och resultaträkning(9:32§ ABL), om styrelsen och VD ska beviljas 

ansvarsfrihet gentemot bolaget(9:33§ABL). Revisor ska även lämna information om sådant som 

hen tror är betydelsefullt för aktieägare m .m(9:35§ABL). Revisionsberättelsen ska underteckans 

av revisorn och revisionens avslutande dag ska även finnas med(9:29§ ABL).  

 

Target costing: (målkostnadskalkylering) används främst till när produkter utvecklas eller 

modifieras(Olve, 2012). 

  

Årsredovisning: Ska innehålla balansräkning, resultaträkning, noter och en 

förvaltningsberättelse. (2kap 1§ÅRL) 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel kommer ni som läsare få en bild om controllers och revisorers bakgrund 

och uppsatsens syfte, problemformulering och problemdiskussion. 

_____________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Controller 

Ordet controller härstammar från latinet och franskan och stavades tidigare “contre-role” eller 

“contre-rolle”, denna befattningshavare ansvarade för finansiering och bokföringen. Under 1100 

och 1200 talet importerades ordet till engelskan och fick en annan stavning till “countre-roullour” 

och därefter under 1500 talet fick termen ytterligare en annan stavning i USA till “comptroller”, 

vilket visade sig vara en felstavning. I slutet av 1800 talet dök stavningen controller upp. Trots 

dessa olika stavningar har befattningens innebörd betytt att finanschefen (treasurern) är den som 

ansvararar för redovisningen. Rollen som en controller fick ingen direkt spridning förrän på 1920 

talet, då verksamheten decentraliserades och även divisionaliserade (Källström, 1990). 

 

Termen kom till Sverige under 1970 talet, arbetsuppgiften visade sig vara planering, uppföljning 

och rapportering, analyser skattefrågor, skyddande av tillgångar och även kunna bedöma 

ekonomiska och sociala krafter som påverkar företaget (Olve, 2012). Enligt Olve (1988) anses 

controllern vara en stabroll, hen är knuten till någon viss enhet och även en enhetschef. 

Beteckningen controller är ansluten till innebörden “kontroll” vilket är styra, påverka, där 

controllern medverkar i ledning och styrning av verksamheten (Mattson, 1987).   

 

1.1.2 Revisor 

Yrkesrollen som revisor har en ständig frågeställning om sitt oberoende i förhållande till sina 

klienter och trovärdigheten, mot att utveckla sin yrkesroll med nya affärsmöjligheter tillsammans 

med sina klienter. Den formella delen i yrket som revisor är den auktorisering som 

Revisionsnämnden utfärdar och ger revisorn en kontrollfunktion av företaget. Den andra delen av 

yrket som revisorn utför är rådgivning till sina klienter. För att undvika jävsituationer och 

bibehålla en oberoende ställning till den verksamhet som revisorn är satt att granska, måste en 

ständig vaksamhet upprätthållas. 

  

Att utveckla yrkesrollen med rådgivning är nödvändigt men är förenat med en motsättning om att 

den oberoende ställning som revisorn ska ha till sina klienter ständigt är ifrågasatt. 

Samtidigt är det att den granskning som lagen föreskriver skapar ett behov av kontroll och 

styrning av verksamheten ur ägarens synpunkt. 
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1.2 Problemdiskussion 

Från en del litteraturer kan en läsare få en bild av controllern, av att hen planerar, analyserar och 

kontrollerar. Men enligt Cochran (1955) kan inte controllern utföra alla dessa uppgifter, utan 

Cochran talar om att en controller samordnar planering för de operativa avdelningarna. En 

controller auktoriserar nödvändiga tidsplaner och de grundläggande antaganden som fastställs av 

ledningen. Hen klargör för normer när det kommer till kostnader och andra faktorer. En 

controller ska kunna finna chanser för att förbättra resultatet, hen ska även kunna kontrollera alla 

planer i sin helhet mot den allmänna ekonomiska och affärsmässiga vilkor (Cochran, 1955). 

Genom sin auktoritet att samordna planering, analysera och rapportera om resultatet, kan en del 

ekonomer inom organisationen tycka att controllern tar över det operativa ansvaret i många 

avdelningar. Där en controller kan påverka andra avdelningschefers arbetsuppgifter. Detta kan 

hända i de flesta organisationer, i detta fall är det ledningen som avgör hur mycket ansvar en 

controller ska ha (Cochran, 1955).   

 

Det är många företag som inte tar hänsyn till att det är styrelsen som har det fulla ansvaret för att 

företaget har en tillfredsställande organisation och redovisning och att årsredovisningen 

upprättats efter lagstiftningen. Det är inte revisor som har ansvaret för detta utan hen ska granska 

dessa uppställningar för att kunna fastställa att dessa är korrekta och visar en rättvisande 

bild.  Styrelsen kan inte säga ifrån sig sitt ansvar även om den verkställande direktören har fått i 

uppgift att sköta detta, vilket oftast är i praktiken (Johansson, 2004).   

 

 

1.3 Problemformulering 

 Vad har en controller för arbetsuppgifter och vad har en revisor för arbetsuppgifter?  

 Vad är skillnaderna mellan dessa yrkesroller?  

 Vilka likheter finns hos controllers och revisorer? 

 Vad är skillnaden mellan teori och i praktiken? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka skillnader och likheter mellan yrkesrollerna, revisor och 

controller. 

  

1.5 Avgränsning 

En avgränsning i uppsatsen är att fokusera på yrkesrollernas arbetsuppgifter och ansvar. Studien 

avgränsas till att gälla inom Sverige, till medelstora och stora företag. Begreppet revisor 

avgränsas till revisorsnämndens akturisering, godkänd och auktoriserad revisor.  
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2 Referensram 
I detta kapitel kommer ni som läsare få en djupare förståelse i vad dessa yrkesroller har för 

roller och ansvar i organisationen. 

______________________________________________________________________________ 

2.1 Revisor 

2.1.1 Revisorns roll 

Det finns två olika auktoriseringar av revisors rollen, godkänd och auktoriserad revisor. För att 

bli tilldelad någon av dessa titlar måste följande vara uppfyllt: 4§ RL 

·       “ Yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet 

·         Vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom EES eller i Schweiz 

·         Varken vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltaren enligt §§ kap. 7§ föräldrabalk, 

vara förbjuden att lämna juridisk eller ekonomiskt biträde enligt 3§ lagen(1985:354) om förbud 

mot juridiska eller ekonomiskt biträde i vissa fall eller vara föremål för någon motsvarande 

rådighetsinskränkning i en annan stat 

·         Ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet 

·         Hos Revisorsnämnden ha avlagt revisorsexamen, och 

·         Vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet. 

 Om det finns särskilda skäl, får revisorsnämnden bevilja undantag från kraven i första stycket 1 

och 2 (Lag (2009:564))”. Titeln godkänd revisor avskaffas den 1 juni 2013 och ersätts av titeln 

auktoriserad revisor, enligt Riksdag den 17 april 2013 Civilutskottets förslag om ändringar av 

revisorslagen (2001:883) (Revisorsnämnden, 2013).  

 

För att få vara auktoriserad revisor måste kraven som är för godkänd revisor vara uppfyllda samt 

att hos Revisorsnämnden avlagt en högre revisorsexamen (5§ RL). Titlarna är giltiga i 5 år, om 

en ansökan om fortsatt godkännande och auktorisation har gjorts innan giltighetstiden löp ut så 

fortsätter den att gälla tills beslutet vunnit laga kraft (18§ RL). 

2.1.2 Revisorns ansvar 

Revisorn ska granska bolagets räkenskaper, årsredovisning och årsbokslut (FAR, stiftelselagen 

4:9§). Enligt Fant (1994) förverkligas inte revisorns skadeståndsansvar lika ofta som 

företagsledningens, trots att de är identiska inom ABL. Revisorn ska ersätta den skada hen har 

åstadkommit i samband med hens verksamhet och/eller underlåtenhet. Grundläggande faller det 

inom revisorns ansvarsområde att verifiera och informera hur företagsledningens 

redovisningsbeteende och agerande gentemot ägarna. Enligt 9:3§ ABL ska en revisor granska 

bolagets årsredovisning, bokföring, styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. 

Granskningen som revisorn genomför, ska vara ingående och omfattande som god revisionssed 

kräver. Revisorn ska även granska koncernredovisningen om bolagen är ett moderbolag och om 

sådant finns. 

I ett samhällsenligt perspektiv blir revisorns ansvarsområde betydligt bredare, då det är flera än 
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ägarna och företagsledningen som har stort intresse av hens insatser, såsom borgenärer och andra 

potentiella intressenter (Fant, 1994). Hen ska genom analys av redovisningsinformationen och 

verksamhetsförutsättningarna kunna fastställa hot mot fortlevandet av företaget. Om revisorn 

kommer fram till att företagest fortlevnad är hotad efter granskningen väntas det falla inom hens 

ansvarsram att informera och agera därefter. Det förutsätter att revisorn är opartisk i sitt agerande 

(Fant, 1994).  

 

Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse som ska innehålla enligt 

lagstiftningen, förordnanden och yttrande gällande verifieringen av beslutsinformationen eller 

avstyrkande av ansvarsfriheten gällande företagsledningens agerande och förklaringar om hur 

vinsterna ska disponeras (Fant, 1994). 

  

Hen kan även verka som en informatör för enskilda ägare, borgenärer och andra kontraktsparter 

som har begränsad insyn i företaget. Vilket anses vara mer ekonomiskt effektivt än att var och en 

skulle göra samma insats som revisorn (Fant, 1994).  Enligt ABL är revisorns 

informationsgivning genom påskrift, revisionsberättelse, muntlig rapportering och protokoll. På 

bokslutet/årsredovisningen gör revisorn notering över den slutförda revisionen med hänvisning 

till revisionsberättelsen som en verifikation av redovisningsinformationen. Revisorns 

informationsförpliktelse gentemot ägarna är även genom att revisorn har rätt och/eller skyldighet 

att närvara vid bolagsstämman. Revisorn måste agera och följa vad som gäller inom god 

revisorssed och god revisionssed (Fant, 1994). 

 

Rapporteringsplikten revisorn har, uppfylls efter varje revisionsberättelse hen lämnar 

räkenskapsenligt till ägarna (Fant, 1994). En tilläggstjänst som revisorn utför är konsultation 

inom företaget, vilket kan bidra ökning till hens välfärd. Om revisorn får konsultation inom 

företaget har hen konkurrensfördel gentemot andra konsulter/revisorer. Revisorn får inte binda 

sig gentemot sina egna råd eller insatser, då hen senare ska genomföra revisionsinsatsen. Det 

finns alltid en risk med tilläggstjänsten, att andra kontraktsparter som inte har god insyn i 

företaget där tilltron till revisorn skadas när hen senare ska utföra revisionen (Fant, 1994).    

  

Enligt Thomasson m.fl. (2010) ska revisorn kontrollera att företaget har ett tillräckligt bra 

redovisningssystem med tillförlitligt intern kontroll och att granska årsredovisningen.”Revisorn 

skall i den omfattning god revisionssed bjuder granska bolagets årsredovisning jämte 

räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning” (Thomasson m.fl. 2010). 

Genom att revisorn granskar bokslutet, redovisningen och ledningens förvaltning bidrar det som 

en garanti för riktigheterna inom årsredovisningen. Revisorn ska utföra stickprovningar i den 

fortlöpande bokföringen, samtidigt som granskningen och värderingen av stora poster, 

kundfordringar, varulager och inventering ska kontrolleras noggrant (Thomasson m.fl. 2010). 
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I RL står alla bestämmelser om hur och vad en revisor ska göra, detta är en av lagarna som de 

måste följa och revisorn har som skyldighet att följa god revisorssed. Om uppdraget utförs av ett 

biträde till revisorn är hen skyldig att se till att även biträdet följer god revisorssed (19§ RL). 

Enligt 20§RL ska revisorn utföra uppdragen med självständighet, opartiskhet och vara objektiv i 

sina ställningstaganden. Hen måste dokumentera sina uppdrag i revisorsverksamheten. 

Dokumentationen ska innehålla information som är väsentlig för revisorn samt om hens 

opraktiskhet och självständighet för att det ska kunna dömas i efterhand. Dokumentationen ska 

lämnas samtidigt som revisionsberättelsen och andra uttalanden (24§ RL).  Enligt 25§ RL ”får 

inte revisorn utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett 

naturligt samband därmed”. 

  

En revisor har tystnadsplikt, vilket är att hen “får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller 

nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får 

inte heller obehörigen röja sådana uppgifter. Revisorn ska se till att biträde till honom eller henne 

iakttar dessa föreskrifter” (26§ RL). Tystnadsplikten enligt 9:41§ ABL säger att revisorn inte får 

lämna upplysningar om bolagets angelägenheter som hen får kännedom om när hen fullgör sitt 

uppdrag till enskild aktieägare eller någon utomstående obehörig, som kan leda till att skada 

bolaget.  

 

Ett kontrollsystem på revisorerna är att de ska minst vart sjätte år vara föremål för en oberoende 

kvalitetskontroll. “En revisor eller ett registrerat revisionsbolag som har revisionsuppdrag i ett 

eller flera företag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad 

eller på en motsvarande marknad utanför EES, ska dock vara föremål för kontroll vart tredje år” 

(27a§ RL).  

 

Revisorn ska följa bolagsstämmans anvisningar om de inte strider mot lagen, god revisionssed 

eller bolagsordningen enligt 9:4§ ABL. 9:5§ ABL förklarar att revisorn ska lämna en 

revisionsberättelse till bolagsstämman efter varje räkenskapsår. Revisionsberättelsen ska lämnas 

senast tre veckor till styrelsen före årsstämman äger rum. Revisorn ska i årsredovisningen göra en 

hänvisning till revisionsberättelsen, (9:28§ ABL) bolagsstämman väljer revisorn, om bolaget ska 

ha fler än en revisor ska det stå i bolagsordningen att en eller flera utav de ska väljas ut på ett 

annat sätt än av bolagsstämman, dock inte alla (9:8§ ABL). Om en person är i konkurs, har 

näringsförbud eller har en förvaltare enligt 11§ föräldrabalken, får denne inte vara revisor, (9:10§ 

ABL). 

  

Revisorerna har olika kompetenskrav som de måste kunna uppfylla för att få arbeta som revisor. 

Ett av dessa är att endast den som är godkänd eller auktoriserad revisor kan vara revisor (9kap 

12§ ABL). De måste ha insikt i och erfarenheter inom redovisning, och ekonomiska förhållanden 

som med hänsyn till bolagets verksamhet tillkommer för att kunna utföra uppdraget (9:11§ ABL). 

En revisor får inte utföra revision om denne äger aktier i bolaget eller koncernen, är ledamot av 

styrelsen eller VD i bolaget eller biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning. Hen får 
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inte vara anställd eller ha en underordnad eller beroende ställning i bolaget, vara gift eller sambo 

med eller syskon, syskonens makar eller släkting som är VD, ledamot i styrelsen eller biträder i 

bokföringen. Detta leder till att revisorn är jävig (9:17§ ABL). Om en revisor misstänker brott 

inom bolaget måste hen underrätta styrelsen om detta (9:43§ ABL). Revisor ska senast fyra 

veckor efter att ha underrättat styrelsen, genom en särskild handling meddela åklagare om sina 

misstankar samt omständigheterna kring misstankarna. När hen har lämnat dessa uppgifter till 

åklagaren ska hen pröva om hen ska vara kvar i sitt uppdrag eller avgå (9:44§ ABL) 

  

Enligt Johansson (2004) beskrivning av en revisors uppgifter är att de utövar en attestfunktion. 

När hen lämnar en “ren revisionsberättelse” där de uttalar sig om att de styrker att bolagsstämman 

har godkänt balansräkningen och resultaträkningen och beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och 

VD har revisorn gett sin attest i den centrala delen av årsredovisningen. Bakom attesten ligger 

kritisk granskning, faktainsamling, analys och oftast komplexa avvägningar och bedömningar 

som ligger under god revisionssed. 

2.2 Controller 

2.2.1 Controllerns roll  

I Sverige har termen controller fördelats i två huvuddelar, vilket är accounting- och buisness 

controller. Accounting controller är den som ser till att siffrorna kommer fram, vilket utgår från 

historiska och nulägesorienterade rapporter/resultat/måluppfyllande och fokuserar på kundernas 

behov. Medan den senare använder sig av siffror och är framtidsorienterad: hjälper till att 

formulera mål och åtgärdsprogram och fokuserar på sin huvudkund, vilket är linjechefen (Olve, 

2012). 

 

Källström (1990) menar däremot att en controllers roll har kunnat delats in i två delar, drift och 

utveckling. Driften innebär att eftersträva styreffekten, för att kunna uppnå styreffekten krävs det 

att se till att ekonomistyrningsprocessens olika delar tillsammans skapar effekten. Controllers 

ansvar är den inre och yttre effektiviteten. Utvecklingen anses vara att controllers arbetar på att 

anpassa ekonomistyrningsprocessen till en ständig förändring av förutsättningar som skall kunna 

hanteras. 

2.2.2 Controllerns ansvar 

Controllers ska kunna bevaka organisationen, som vidare ska utformas för styrbarhet, att 

bemanna med kompetent personal och att styrsystemet ska anpassas efter organisatoriska 

förändringar. En av controllers viktigaste uppgifter är att se till att tillfredsställa 

ekonomistyrningen utefter företagets behov (Olve, 2012). 

 

Controllers bör vara uppmärksam på vad som händer utanför företaget, då det är viktigt att 

stimulera samarbetet i affärsnätet. Detta utgör en viktig del i ekonomistyrningen, för att kunna 

stödja ekonomistyrningen gäller det att hålla de tre ”enheterna” samman (företag, affärsrelation 

och nätverk).  
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Controllers bör även följa upp vad som utvecklas hos centrala kunder och leverantörer, det är en 

viktig roll för vad företaget ska synliggöra för motparten och vilka motparter som ska prioriteras 

(Olve, 2012). Detta är ett exempel på hur OBA fungerar och kan vara en förklaring till hur TC 

fungerar (Olve, 2012). Men Lindvall (2009) talar om att controllern har i uppgift att fungera som 

en informatör om företagets finansiella flöden, medan de andra ekonomerna inom företaget 

hanterar de information som rör kunder och kvalitet. Vilket kan leda till en konservativ uppgift 

och förhindrar de effektiva yrkesutövningar. 

  

Gällande internprissystem har controllern fyra viktiga roller i systemet. Dessa är 
1)

systemansvaret, 
2)

internprissystemet passar in med omfattande systemet, 
3)

kunna hantera 

problem och konflikter och 
4)

kunna agera som en ”domare”. 

De fyra rollerna är en likhet till det som controllern ansvarar för vad gällande budget-, kalkyl- 

och internredovisningssystem (Olve, 2012). 

  

Controllern har en del egenskaper i sin yrkesroll vilka är analysförmåga, interpersonell och 

formuleringsförmåga, dessa krävs för att komplettera exempelvis inköps- eller marknadsförings 

processer. Här krävs det att controllern har förståelse för varje funktions roll i både inre och yttre 

effektivitet (Olve, 2012). 

 

Controllern medverkar även i olika förändringsprojekt som styrelsen tillhandahåller (Olve, 2012). 

För att kunna medverka i dessa projekt bör controllern ha en helhetsbild på företaget och vad 

företaget försöker åstadkomma (Olve, 2012). 

 

Olve (1988) talar om att ekonomens arbete har decentraliserats i två dimensioner, vilket är 

ekonomisk analys och ekonomisk styrning, där en skillnad görs på analytikerrollen och en roll 

som styrare och påverkare. Om en controller ska få uppmärksamhet krävs det att hen tar till sig 

all information som företaget erbjuder och kunna hantera det på ett sätt, vilket menas att hen ska 

kunna analysera och kunna hantera den ekonomiska styrningen (Olve, 1988). 

 

Controllern börjar få en större roll att kunna påverka och arbeta med affärsinformationer, vilket 

gör att controllern kommer alltmer ifrån det ”trygga hörnet”(sydvästra hörnet i modellen, som 

visas på nästa sida i figur 1). Om detta ska kopplas till controller, visar det sig att hen inte bara 

fungerar som en informatör för de externa intressenter, som specificeras i lagtexten och 

skatteregler. En controller ska kunna påverka enhetschefernas bild på företaget och även kunna 

påverka företagets kultur (Olve, 1988).  

  

 

 

 

 



10 
 

 

All affärsrelevant 

information 

Affärsrådgivning 

Early warning 

Omvärldsbevakning 

Analys av t ex förvärv 

Nyckeltalsjämförelse 

Katalysator för att åtgärder 

vidtas 

Samtalspartner/ifrågasätta 

antaganden 

Redovisningsinformation 

(intern) 

Bevaka och utreda avvikelser 

”Konsoliderade” 

lönsamhetsbedömning 

”Traditionell” värdering av 

lönsamhet 

Tydliggöra strategier Utforma 

måltal och rapporter 

Utbilda i ekonomi 

  Analysera (själv) Påverka (andras) tänkande 

  

Figur 1. Modellen tagen ur Controllerns roll – konturer av en affärsekonom Nils-Göran Olve 

1988 

  

Modellen som Olve (1988) talar om, visar affärsekonomens (business controller) arbetsuppgifter. 

I denna modell talar Olve om att ekonomen mer och mer kommer ifrån dess ”trygga hörn”. Olve 

har även kommit fram till att controllern, i denna modell, är problemlösare och early-warner 

(Källström, 1987). Medan Cochran (1955) anser att controllern har omfattande arbetsuppgifter 

och att det kan bli allt för mycket ansvar för en person att hantera. 

 

Olve (2012) diskuterade tillsammans med andra ekonomer som har färdigställt 

controllerhandboken, där kommer de fram till att controllern tar en liten del av arbetsuppgifterna 

som ekonomer utför. Olve (2012) tar även upp att en controller arbetar utefter tidsbegränsningar 

och att controllern inte längre är bunden till samma position i företaget. 

2.2.3 Den amerikanska och den svenska controllern 

Enligt Mattsson (1987) finns det en svensk och en amerikansk controller. Mattsson menar att den 

svenska controllern medverkar i strategiskt och långsiktigt arbete, arbetar även utefter 

budgetering, rapportering och ekonomiska analyser. En controller har även ansvar i det 

ekonomiska styrsystemet och i vissa fall arbetar med bokslut och redovisning. En controller 

arbetar inte med försäkringar, internrevision, finansierings frågor etc. (Mattson, 1987). Enligt 

Olve (1988) anser att “den svenska controllern”, som Mattson talar om, inte använder sig av den 

externa revisionen. Olve (1988) har ritat upp en modell som visar skillnaden mellan den svenska 

controllern och den amerikanska controllern, modellen visar att den svenska controllern inte 

ansvarar för bokslut och redovisning, men ansvarar för strategifrågor och affärer (Olve, 1988). 

 

Av dessa punkter kan det sammanfatta att en controllers huvuduppgift är ekonomistyrningen, 

även att controllern kan ansvara för andra arbetsuppgifter och funktioner. Controllern bör 

medverka till en bättre lönsamhet och till en starkare finansiell ställning (Mattson, 1987).   
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Tillskillnad från den amerikanska controllern har inte den svenska controllern en erkänd plats i 

organisationen. Det finns fyra olika exempel på vad en controller kan ha för roll i organisationen, 

vilket visar att en controller inte har en erkänd plats i organisationen (Källström, 1994). En 

controllers tyngsta ställning är att rapportera direkt till styrelsen, vilket gör att hen arbetar sida 

vid sida av VD. Controllern kan ha en uppgift att rapportera till VD, vilket gör att hen rankas i 

samma position som en vice VD. Det tredje är att en controller kan fungera som en ekonomichef 

och det fjärde är att hen kan ha i uppgift att rapportera direkt till en ekonomichef (Källström, 

1994).   
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3 Metod 
I detta kapitel kommer det att tas upp om hur studien är strukturerad, vilket ämnesval och metod 

som uppsatsen utgår ifrån.  

___________________________________________________________________________ 

3.1 Ämnesval 

Som studenter med inriktning mot redovisning och revision, har vi varit inne på områden om 

revisorer och controllers men känner att vi vill fördjupa oss inom yrkesrollerna för att sedan 

kunna få en mer klar blid på skillnaderna i deras roller och ansvarstaganden. I dagens läge är det 

många som inte vet skillnaden mellan yrkesrollerna, såsom studenter likväl allmänheten. Det är 

oklart i hur arbetsuppgifterna skiljer sig åt och om det finns några likheter eller olikheter. 

 

Det har dykt upp ett flertal frågeställningar om yrkesrollerna, revisor och controller. 

Problemdiskussionen har gått från att genomföra ett arbete som beskriver yrkesrollerna, till att 

mer beskriva yrkesrollen som controller och hur en sådan funktion kan relatera till den externa 

revisorn. 

 

En diskussion tog fart angående vilket ämne uppsatsen skulle inrikta sig mot, detta ledde till att 

gruppen diskuterade allmänt om revisorn, controllern, internt, externt, litteratur, intervjuer och 

artiklar. En tanke var att skriva om controllern och internrevision eller skilja mellan buisness- och 

accounting controller. Gruppen diskuterade vidare om det går att komplettera revisorns och 

controllerns kunskap eller att göra en jämförelse mellan dessa yrkesroller, jobbar controllern bara 

internt och revisorn bara externt. 

 

Det visade sig senare vara gruppens första frågeställning till uppsatsen och vi kunde således 

arbetade utefter det. Det visade sig senare vara en återvändsgränd, vilket ledde till en ny 

inriktning i arbetet. Inriktningen blev istället att göra en jämförelse mellan yrkesrollerna, revisor 

och controller. Vidare har gruppen valt att även ta med en jämförelse mellan teori och empiri. Då 

gruppen har sökt efter tidigare uppsatser och artiklar som har en liknande inriktning, vilket inte 

har givit något resultat. Detta inspirerade till att göra en mer allmän jämförelse mellan 

yrkesrollerna och mer allmänna deluppgifter inom ekonomi. 

3.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod 

Ett arbete med kvantitativ metod, ska studiens information kunna mätas eller värderas numeriskt, 

dess motsats är kvalitativ metod (Björklund & Paulsson, 2003). Att arbeta med kvalitativ metod 

enligt Merriam (1994) intresseras forskarna mer av processen än resultat eller produkt. Merriam 

(1994) förklarar att det finns andra typer av forskare som riktar sig mot kvalitativ metod, då de 

intresseras av innebörden av studien, exempelvis hur människor skapar sig sin mening med livet. 

I den kvantitativa metoden enligt Merriam (1994) fokuseras det på kvantiteten, hypotesövningar, 

bevisning, beskrivning, där dess datainsamling är ”icke-levande” alltså arbetas det med skalor, 

test, enkät etc. Efter de här förklaringarna har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ metod, då 
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uppsatsens problemformulering kretsar mot en skillnad mellan revisorer och controllers 

arbetsuppgifter ur ett process perspektiv, snarare än i numerisk skillnad. 

3.3 Deduktivt undersökning 

En deduktiv undersökning utgår från teori och därefter göres antagande om empiri. Slutligen 

göres en sammanställning i slutsatsen (Björklund & Paulsson, 2003). Vi har en ansats att se om 

teorierna om vad en revisor och controller har för arbetsuppgifter, i teorin, för att sedan jämföra 

det mot de empiriska resultaten. 

3.4 Avgränsning empiri 

Avgränsningen i empirin fokuseras på de frågeställningar som uppkommer i 

problemformuleringen och avgränsningen av respondenter är från medelstora till stora företag.  

3.5 Val av respondenter 

Vi valde att ta kontakt med revisorer och controllers i medelstora till stora företag i Eskilstuna, 

anledningen till att vi valde stora företag beror på att vi kunde få en större chans att få en intervju 

och att vi kände att vi kunde få svar på våra frågor. Då controller inte har en direkt erkänd plats i 

svenska organisationer, kunde intervjuerna tillsammans med respondenterna få en bättre 

förståelse hur arbetsuppgifterna är fördelade i Sverige. Då revisorer har en erkänd plats i de 

svenska organisationerna kan svaren från respondenterna vara väldigt lika.  

 

Då vi inte fick tillräckligt många intervjuer, ansåg vi att vi får ta några intervjuer genom 

mailkontakt, på det sättet fick vi svar på våra frågor. De respondenter som kunde ställa upp via 

mailkontakt fick inga följdfrågor vilket gjorde att vi fick korta och koncista svar. Vissa kunde ta 

emot oss och de varade i minst 30 minuter per intervju. Anledningen till att vi inte har fått flera 

intervjuer beror på att personer inom dessa yrkesroller har mycket att göra denna period under 

året och inte haft möjlighet att träffa oss eller att ta emot våra frågor via mail.  

3.6 Operationalisering 

Vi valde våra frågor till respondenterna utifrån frågeformuleringen som utformades i början av 

uppsatsen. Frågorna till respondenterna är av samma slag gentemot revisorn och controllern, 

vilket vi bestämde var bäst för att kunna jämföra yrkesrollerna. Efter att vi hade läst in oss inom 

vardera yrkesroll fann vi denna modell (som uppkommer på nästa sida) väldigt passande till 

studien, då det är inom yrkesrollernas deluppgifter i deras arbetsområden.   
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Delfunktioner Controller Revisor 

Årsbudgetering 
  

Rapportering 
  

Kalkylering, K/I- arbete 

Investeringsbedömning 

  

Ekonomiska styrsystem 
  

Strategiskt och långsiktigt 

planeringsarbete 

  

Redovisning, bokslut 
  

Deklarationer, skatter 
  

Administrativ utveckling 
  

Internrevision 
  

Försäkringar 
  

Finansiella frågor 
  

 

Den svenska controllerns huvudsakliga arbetsområde relativt den svenska revisorn, egen 

konstruktion utifrån (Mattson, 1987) Fig. 3.5, s.52 

 

Denna modell kommer att hjälpa oss att kunna göra en jämförelse mellan dessa yrkesroller. Den 

har varit vår utgångspunkt, där den även är en koppling till uppsatsens problemformulering. 

Modellen användes vid varje intervjutillfälle och respondenterna svarade/kryssade för respektive 

yrkesroll. Vi valde denna modell då det innehåller stora delfunktioner inom ekonomin, detta är 

väldigt intressant för oss som skriver en uppsats som där en skillnad mellan revisorer och 

controllers görs.  

3.7 Insamling av data 

Vi är studenter med inriktning mot redovisning och revision, därav har vi valt att rikta oss mot att 

göra en jämförelse mellan dessa yrken. Då vi tidigare har haft kurser inom dessa yrken, har vi 

tagit med studielitteraturer från kurserna till uppsatsen. Datainsamlingen som vi använt oss utav 

har vi fått tag på ifrån Mälardalens högskolebibliotek och databaser.  
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En styrka med litteraturstudier är att det under kort tid och med knappa ekonomiska resurser går 

att ta del av mycket information. En styrka med intervjuer är tillgång till information med direkt 

relevans till studiens syfte. 

3.7.1 Sekundärdata 

Sekundärdata även kallad andrahandsdata är sådant som redan finns dokumenterat och inte är 

insamlat för egen studie. Det är information som tas från exempelvis böcker, artiklar, 

årsredovisning, kontrakt och internet (Lundahl & Skärvad, 1999). 

 

I början av uppsatsen, när den teoretiska referensramen skulle framställas började vi leta efter 

artiklar som var av liknande slag som vår studie, vilket inte gav något resultat.  Vi letade vidare i 

böcker och artiklar om de olika yrkesrollerna för att sedan kunna göra en jämförelse mellan 

dessa.  Vi har använt oss av böcker från Mälardalens högskolebibliotek, kurslitteratur och 

Högskolans databas för att finna vetenskapliga artiklar om dessa två yrkesroller. De sekundärdata 

som använts är dels Sveriges rikeslag, Revisorslagen och Controllers handbok. Dessa var väldigt 

relevant då informationen gav oss en större inblick i de två yrkesrollerna och var väl uppdaterade. 

3.7.2 Primärdata 

Primärdata är material som forskarna själva samlat in (Lundahl & Skärvad, 1999). Det är 

exempelvis intervjuer och egna observationer. Dialoger som förs via e-post och sms ses även som 

primärdata (Björklund & Paulsson, 2003 ). 

 

För att få in primärdata har vi vänt oss till olika controllers och revisorer för att se hur de arbetar. 

Uppsatsen har en kvalitativ metod, vilket medför att intervjuer är den lämpligaste metoden att få 

in primärdata på.   

 

Inför intervjuerna hade vi ett antal förberedda frågor som finns att ta del av i Bilaga 1. Frågorna 

skickades till vardera respondent några dagar innan intervjun ägde rum, för att respondenterna 

skulle vara förberedda inför mötet. Utformningen av frågorna var utifrån referensramen då vi 

ville se om det fanns någon likhet/olikhet mellan yrkesrollerna och det teoretiska och arbetslivet. 

Alla respondenter fick samma intervjuunderlag, vilket gjordes för att utgångspunkten i det 

empiriska kapitlet skulle vara densamma för båda yrkesrollerna.  

Intervjuer var strukturerade då vi i förväg hade förutbestämt målsättningen för intervjun, frågorna 

och uppföljningsfrågorna var utformade för att stödja områdena systematiskt som intervjuarna är 

intresserade av och intervjun är fokuserad och informationsinriktad (Lundahl & Skärvad, 1999) 

Frågeformuleringen som ställdes till respondenterna var bundna men även öppna för att de skulle 

kunna ge egna svar eller göra egna inlägg.  

Vilket tyder på att det är semistandardiserade intervjuer, då vissa frågor var förutbestämda som 

gavs till vardera respondent. Dessutom följs svaren på dessa frågor upp med följdfrågor såsom, 

“kan du förtydliga det?”, “vill du utveckla det lite mer?” och “kan du berätta lite mer om detta” 

(Lundahl, U & Skärvad, P-H, 1999).  
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3.8 Hur analysen ska utformas 

Vid kvalitativ datainsamling kommer analysen att delas upp i tre underrubriker, där det är 

strukturerat med jämförelser mellan dessa yrkesroller. På detta sätt är det lättare att kunna se 

skillnader och likheter mellan dessa yrkesroller. Den här studien är en explorativ, undersökande 

och deskriptiv, beskrivande, studie (Björklund & Paulsson, 2003).  

 

Vi anser att det är lättare att tolka insamlad data och med hjälp av det fakta från litteraturerna och 

intervjuerna har det visats vara en bättre insikt om hur arbetsuppgifterna är fördelade. Uppsatsens 

frågeställningar och syftet kommer att besvaras i slutsatsen, med hjälp av det analyserade 

materialet. 

 

Som vi tidigare talat om är uppsatsens analys strukturerat i tre delar/underrubriker. Den första 

underrubriken kommer att tala mer om skillnader och likheter inom den teoretiska referensramen, 

detta görs för att läsarna ska få en inblick på hur det är fördelat enligt den referens litteratur som 

vi har använt oss av och dess författares synvinklar och deras undersökningar. Den andra 

underrubriken inom analysen kommer läsarna att få veta mer om jämförelsen i arbetslivet, hur 

deras arbetsuppgifter är fördelade. Vilket kommer även att synas på empirin men inom analysen 

kommer läsarna att få en klarare bild. I den tredje underrubriken kommer det att göras en 

jämförelse mellan yrkesrollerna inom den teoretiska referensramen och empirin. 

 

Anledningen till att vi har valt dessa underrubriker är för att det ska underlätta för läsarna att få 

en bättre bild på yrkesrollernas arbetsuppgifter inom den teoretiska referensramen och hur det är i 

arbetslivet idag. En annan anledning är att vi har valt att utgå ifrån våra frågeställningar som står i 

problemformuleringen och att det ska visa en klarare bild till vårt syfte.  

3.9 Validitet 

Validitet i det analytiska synsättet är i första hand, i vilket grad en definition kan mätas (Bjerke & 

Arbnor, 1994). En lättare förklaring som Björklund & Paulsson (2003) beskriver är att validitet 

ökar det som en individ verkligen mäter och avser att mäta. Ett sätt att öka validitet är genom att 

använda sig av olika perspektiv eller av användning av enkäter eller intervjuer, med tydliga 

frågor (Björklund & Paulsson, 2003).  

 

Genom att intervjua controllers och revisorer, ger det oss tillgång att få den fakta som krävs för 

att kunna uppfylla uppsatsens syfte, med den kontakt vi fått har vi kunnat belysa deras perspektiv. 

Vi anser att vi inte behövde ta kontakt med företag då uppsatsens syfte behandlar yrkesrollernas 

arbetsuppgifter. Vi har endast haft kontakt med en person från vardera företag trots det anser vi 

att validiteten fortfarande är hög då dessa utvalda företag följer fastställda lagar, riktlinjer och 

policy vid revision och ekonomiska delfunktioner. Med det anser vi att validiteten är hög, trots att 

vi inte har kunnat komma i kontakt med fler controllers/revisorer, då dessa respondenter har 

uppfyllt våra frågor och även täcker uppsatsens syfte och problemformulering. Detta innebär 
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även oavsett hur många personer inom dessa yrkesroller som kan ta emot oss, kommer svaren att 

uppfylla de frågor som står i Bilaga 1.  

3.10 Reliabilitet 

Reliabilitet är uteblivandet av slumpmässiga mätfel. Är det en god reliabilitet uppkommer det 

inte många slumpmässiga fel (Lundahl & Skärvad, 1999). Reliabiliteten kan skilja sig beroende 

på den som intervjuar, även den som blir intervjuad och kan skilja sig från tillfälle till tillfälle. Ett 

sätt att öka reliabiliteten är genom att ha kontrollfrågor (Björklund & Paulsson, 2003). I vårt fall 

är mätinstrumentet de intervjufrågor som vi har använt oss av, vilket vi anser att empirin är 

tillförlitligt. Då respondenterna även svarat på följdfrågor, vilket visa sig stämma överens med 

vad tidigare respondent svarat, samt hjälpte oss att förstå vissa begrepp som används i ekonomin. 

Vi har även haft tillfälle att kunna kontakta de efter intervjun, vilket har fått oss en större 

pålitlighet till dessa.  
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer läsarna få kännedom om hur yrkesrollerna arbetar i praktiken. 

Intervjufrågorna har varit desamma till alla och dessa har även fått en modell där de kan kryssa 

för de områden som de arbetar inom. Här kommer det göras en sammanställning till de svar som 

respondenterna har angett.  

_____________________________________________________________________________ 

4.1 Sara Possnert Grip 

Intervjun med Sara ägde rum den 29/4- 13 och varade i ca 50 minuter. Sara jobbar som 

ekonomichef men har titeln controller på Konsult och uppdrag i Eskilstuna kommun 

serviceförvaltning. Hon har arbetat inom kommunen i 1 år men har varit controller inom tjänste- 

och produktionsföretag tidigare och tar med denna erfarenhet i svaren på frågorna. 

  

Hon ansvarar för rapportering och “hantering” av förvaltningens ekonomiska resultat. Likaså 

förvaltningens prismodell, kalkyler och ekonomiska flöden. Hennes uppgift är också att skapa 

likhet inom verksamheten och “hålla ihop trådarna” (att få alla att arbeta mot samma riktning). 

Sara är med i ledningsgruppen, hon fungerar även som ekonomiskrådgivare.  

Hon arbetar med årsbudgetering, rapportering, bokslut och administrativ utveckling. Inom 

årsredovisningen arbetar hon med alla områden inom detta, sammanställer och kontrollerar med 

enhetscheferna. Hon rapporterar till koncernledningen och/eller kommunstyrelsen. 

Rapporteringen fungerar på det sättet att enhetscheferna meddelar henne varje månad och 

därefter rapporterar hon det vidare.  arbetar med bokslut, alltså “stänger böckerna”. Inom 

administrativ utveckling fungerar hon som en verksamhets controller, där hon sköter uppdrag. 

Sara får även uppdrag om att göra stickprov i bokföringen från en oberoende grupp inom 

internrevisionen. Hon arbetar även med kalkylering, ekonomiska styrsystem, strategisk och 

långsiktig planeringsarbete och även med finansiella frågor. 

 

Inom förvaltningen är det alla olika områden och kompetenser som Sara har kontakt med. Det är 

HR specialister (personalavdelningen), ekonomer, upphandlare, kommunikatörer, IT mm. Hon 

ingår även i Redovisningsrådet samt PLG (Process ledningsgruppen) ekonomi, som är en 

gruppering bestående av koncernens ekonomichefer och strateger. Hon har mycket mindre 

kontakt inom den externa fronten än vad hon hade i föregående arbetsplats, då hade hon mer 

kontakt inom bench-marketing, som är ett sätt att få en inblick på hur andra företag beter sig, 

revisorer och banker. I dagsläget arbetar hon med konsulter inom ekonomistyrningen och 

affärsutvecklare. 
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4.2 Christina Hegg 

Intervjun ägde rum den 2/5-13 och varade i ca 30 minuter. Hon jobbar som auktoriserad revisor 

och kontorschef på Ernst & Young i Västerås.  

 

Christina ansvarar för personalen på kontoret då hon är kontorschef, men inom sin yrkesroll 

ansvarar hon för att lagarna i Revisorslagen följs och reglerna som ISA ställer upp. Hennes 

arbetsuppgifter skiljer sig lite åt beroende på om hon är vald revisor eller inte inom ett företag. 

Om hon är vald revisor av ägarna i ett bolag ska hon granska deras årsredovisning, intern system, 

bokslut och budgetar. Hon är väldigt strikt begränsad av vad hon får göra av lagarna och måste 

följa dessa.  Om hon inte är vald kan hon utför de tjänster som har kompetens för, såsom 

årsbudgetering, kalkylering, deklaration, administrativ utveckling och finansiella frågor. 

Hennes rapportering är den så kallade revisionsberättelsen men hon måste även rapportera till 

myndigheter ifall hon skulle påkomma ett brott inom bolagets årsredovisning. Christina menar att 

de tjänster som görs utanför revisionen är som tilläggstjänster om hon har kompetensen för det 

och inte strider mot lagen om jäv. 

 

De kontakter hon har internt är redovisningskonsulter, advokater, skattekonsulter och 

management konsulter för att stämma av med dessa, för att se till att det hon gör är rätt och att det 

blir en ”dubbelkollning” av hennes arbete. När hon utför en revision i ett bolag har hon kontakt 

med VD och de olika enhetscheferna för att kunna få en inblick i bolaget, stämma av och för att 

reda ut olika frågetecken som kan uppkomma. Om hon gör en revision som har ett dotterbolag i 

ett annat land kan hon vara tvungen att åka dit för att kunna granska deras årsredovisning och 

stämma av med revisor. Även om en tjänst har utförts av ett annat land måste hon vara på sin 

vakt så att revisionen inte blir jävig. Hon avslutar sedan intervjun med att än en gång tillägga att 

det hon gör som vald revisor är strikt bestämt inom lagar som hon måste följa.  

4.3 Henriette Ekh de Bernardo 

Denna intervju utfördes via mejlkontakt, då hon inte hade någon möjlighet att träffa oss. Vi fick 

kontakt med henne den 15/4-13 och fick svar på våra frågor den 18/4-13. Hon arbetar som 

redovisningsansvarig men detta anses vara den närmaste referensramen till titeln controller, på 

företaget AQ Segerström & Svensson. Hon har tidigare arbetat som controller och tagit med den 

erfarenheten till svaren.  

 

Hon ansvarar för mer övergripande för redovisningen, dock inte gällande finansiella beslut de tas 

i koncernledning. Hennes arbetsuppgifter är årsbudgetering, rapportering, Redovisning/bokslut 

och arbetar lite med deklaration och skatter (även revisorn). De kontakter som hon har internt är 

löpande kontakt med platschef, VD inom företaget och med koncernledningen. I det externa 

fronten har hon kontakt med banker, revisorer och leverantörer, vad gäller betalningar i så fall.   
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4.4 Malin Printz 

Denna intervju har utförts via mejlkontakt, då hon inte kunde ta emot oss. Vi fick kontakt med 

henne 15/4-13 och fick svar den 19/4-13. Hon arbetar som controller i Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen på Landstinget Sörmland, hon är direkt underställd ekonomichefen.  

 

 

Hennes huvudsakliga ansvar är uppföljningsprocessen där både uppföljning och analys av 

verksamhet, ekonomi, personal och produktion ingår. Vilket hennes arbetsuppgifter visar sig vara 

rapportering, strategiskt och långsiktigt planeringsarbete, redovisning/bokslut och administrativ 

analys. Hon tala även om för oss att hon har nästan daglig kontakt via mail och telefon med 

ledningen för Hälso- och sjukvården, informatörer, personaladministratörer, 

verksamhetsutvecklare, verksamhetschefer och systemansvariga. Självklart har hon även kontakt 

med ekonomerna men i hennes ögon är de i samma profession. Men den externa kontakt som hon 

har är med andra landsting samt SKL och Socialstyrelsen och det kan vara lite blandade 

professioner, en del vet att hon är statistiker. 

4.5 Maria Ekström 

Intervjun ägde rum 29/4-13 och varade i ca 30 minuter. Hon arbetar som controller på 

avdelningen VCE/Thechnology på Volvo Construction Equipment AB.  

 

Hon huvudansvarar för garantikostnader. Men hon har även arbetsuppgifter som årsbudget, 

månadsprognoser och även att kontrollera utfall jämfört med budget. Inom rapportering ansvarar 

hon för Sverige- delen av företaget för att sedan rapportera till huvudkontoret i Bryssel. Hon ska 

även rapportera bakgrunden till siffrorna/resultat. Hon arbetar även med produktkalkylering, 

investeringskalkylering och andra kalkyler. Inom det ekonomiska styrsystemet arbetar hon med 

överlag SAP, där det även finns många system som stödjer verksamheten. Vart 3:e år är det en ny 

strategisk period för företaget, vilket är ett övergripande mål från huvudkontoret som därefter 

bryts ner i linjen. VU-verksamhetsutveckling löper under samma tid.  

Hennes arbetsuppgifter är även återkoppling på resultat från huvudkontoret vilket är strategiskt 

och långsiktigt planering, de arbetar väldigt aktivt varje månad. Maria följer även upp resultatet 

och att bokföringsreglerna följs, vilket ger att manuell hantering måste till för att korrigera ibland. 

Årsbokslut görs på central nivå, i Eskilstuna hanteras bara frågor.  

 

Hon levererar underlag till Business Services och ser till att det är ständiga förbättringar i 

administrativ utveckling. Hon blir reviderad av internrevision och inom de finansiella frågorna är 

hon mer som en stödfunktion för verksamheten. Bidrar med kalkyler och finansiell support.  

Hon har kontakt med de som ansvarar för projekt i organisationen, linjechefer och även andra 

medarbetare i linjen och har kontakt med huvudkontoret. I den externa fronten har hon kontakt 

med leverantörer av enklare sort alltså fakturor, revisorer och har väldigt få kontakter utåt. 

Business Service har den löpande kontakten/administrationen. Mer större och övergripande 

frågor. 
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4.6 Staffan Ek 

Intervjun ägde rum 3/5-13 och varade i ca 55 minuter. Staffan arbetar som auktoriserad revisor på 

PWC i Eskilstuna.  

 

Staffan inleder intervjun med att rita upp en modell om controllers och revisorer. Denna visar att 

revisorn är vald av aktieägarna för att utföra revision och granska styrelsen och VD förvaltning. 

Medan controllern är anställd inom företaget och är under styrelsen och företagsledningen för att 

ge underlag till dessa för att de ska kunna fatta beslut. Controllerns uppgift är att styr upp 

dotterbolagen, planerar och sköta den interna styrningen. 

  

Staffans ansvar är att lämna en revisionsberättelse till aktieägarna, att lagarna, etiska lagar och 

reglerna som ISA ställer upp följs. Hans arbetsuppgifter skiljer sig åt om han är vald revisor i 

bolaget eller inte. Om han inte är vald revisor får han gör de tjänster han har kompetens för att 

utföra såsom bokföring, budgetering, kalkylering, bokslut och administrativ utveckling. När 

Staffan är vald revisor av aktieägarna i ett bolag är hans arbetsuppgifter att granska 

årsredovisningen, bokföringen och styrelsen och VD förvaltning. Han får ge råd inom revisionen 

till bolaget men endast om han finner ett fel inom exempelvis bokslutet som han känner att de 

kan rätta till. Om det är ett större bolag och har värde över 80 miljoner i omsättning, 40 miljoner i 

balansomslutning och 50 anställda får ingen inom PWC hjälpa bolaget med andra tjänster, vilket 

blir jäv i dessa tillfällen. 

 

I mindre bolag, dessa som understiger värdena för större bolag här ovanför, får andra avdelningar 

inom PWC utföra tjänster i bolaget men inte personer som ingår i revisions teamet. Staffan har ett 

bolag där han reviderar och en som han fungerar som konsult, detta görs för att hålla isär det som 

anses vara jäv. Han talar även om att vart 3:e år genomförs det en kvalitetskontroll på revisorer i 

PWC och att i år var det året som han skulle bli kontrollerad.  

 

Staffan har intern kontakt med specialavdelningar inom PWC såsom jurister, 

redovisningsexperter, skatteexperter. Det här gör han för att rådfråga inom dessa områden och att 

stämma av att det han utför blir rätt. De externa kontakter han har är med advokater, skatteverket 

och bolagsverket när det gället exempelvis avtal, konkurs, ackord, sjukdom eller dödsfall.  Han 

tar kontakt med dessa för att få svar på komplicerade frågor och om något är oklart så får han 

svaret på en gång istället för att han och hans kollegor ska försöka ”luska fram” svaret. 

I hans yrkesroll får han inte ha några egna moraliska värderingar utan ska granska att bolaget har 

följt regelverket och lagarna. 
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5 Analys, diskussion och slutsatser  

I detta kapitel görs det en jämförelse mellan yrkesrollerna, controller och revisor inom den 

teoretiska referensramen och empirin, för att se likheter och olikheter dess emellan. Analysen är 

uppdelad i tre huvuddelar för att få en bättre förståelse på jämförelserna mellan yrkesrollerna 

inom referensramen och empirin. Här kommer även diskussion och slutsatser att presenteras. 

______________________________________________________________________________ 

5.1 Jämförelse mellan yrkesrollerna ur referensramen 

5.1.1 Likheter 

En likhet som finns för yrkesrollerna är rapporteringen som ska göras till antingen aktieägarna 

eller styrelsen. Revisor ska efter varje räkenskapsår lämna en ren revisionsberättelse till 

aktieägarna och bolagsstämman, vilket är revisorns rapportering. En controller kan rapportera till 

flera olika personer beroende på vilken ställningsgrad hen har, den tyngsta ställningen är att hen 

rapporterar direkt till styrelsen och anses då arbeta sida vid sida med VD. Hen kan ha i uppgift att 

rapportera till VD, vilket leder till att hen rankas som vice VD, det tredje alternativet är att hen 

fungerar som en ekonomichef och fjärde att hen rapporterar direkt till ekonomichefen. 

En annan likhet är att yrkesrollerna kan verka som informatörer och konsulter.  Revisorn kan 

verka som en informatör för enskilda aktieägare, borgenärer och andra kontraktsparter som har 

begränsad insyn i bolaget. Enligt ABL är informationsgivningen genom påskrift, 

revisionsberättelse och muntlig rapportering.   

 

Lindvall (2009) talar om att controllern har som uppgift att fungera som en informatör om 

företagets finansiella flöden, medan de andra ekonomerna inom företaget hanterar de 

informationer som rör kunder och kvalitet. Controllern börjar få en större roll att kunna påverka 

och arbeta med affärsinformation, vilket visar att hen inte bara fungerar som en informatör för de 

externa intressenterna, som specificeras i lagtext och skatteregler. Hen ska även kunna påverka 

enhetschefernas bild på företaget och dess kultur. Detta kan ses som en konsulttjänst för 

controllern, vilket kan vara en likhet till revisorns tilläggstjänst konsultation inom företaget. 

Revisor får dock inte binda sig gentemot sina egna råd eller insatser, då hen senare ska utföra 

revisionen. 

 

En revisor måste ha insikt i och erfarenhet inom redovisning och ekonomiska förhållanden som 

med hänsyn till bolagets verksamhet tillkommer för att kunna utföra uppdraget. Controllern 

måste ha förståelse för varje funktions roll i både yttre och inre effektivitet. Hen måste även ha en 

helhets bild av företaget och vad det försöker att åstadkomma för att kunna vara med och 

påverka/medverka i förändringsprojekt som styrelsen tillhandahåller. 
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5.1.2 Olikheter 

Den främsta olikheten är att revisorn har en erkänd plats och titel i organisationer, hen kan vara 

godkänd revisor eller auktoriserad. Titel tilldelas av Revisorsnämnden och är giltig i fem år. En 

controller har ingen erkänd plats i Sverige utan kan ha flera olika titlar som motsvarar titeln 

controller, titeln kan delas in i två olika delar, buissness- och accounting-controller, vilket är att 

hen ska ta fram siffror från historiska och nuläges- rapporter/resultat/måluppfyllelse medan den 

först nämnda är mer framtidsorienterad och ska hjälpa till att formulera mål och fokusera på 

linjechefen. Källström (1990) tar även upp att controller rollen kan delas in i två delar, drift och 

utveckling. Drift-controllern eftersträvar styreffekt, för att detta ska uppnås gäller det se till att 

ekonomistyrningsprocessens olika delar skapar effekten. Utvecklingen anses vara att controllern 

arbetar på att anpassa ekonomistyrningen till en ständig förändring av förutsättningar som ska 

kunna hanteras. Revisorn ska var sjätte år vara föremål för en oberoende kvalitetskontroll eller 

var tredje år om hen handskas med överlåtbara värdepapper på reglerade marknader. Vilket inte 

finns inom teorin att en controller måste genomgå. 

 

När det kommer till ansvar är olikheterna att revisorn ska granska bolagets årsredovisning, 

räkenskaper och årsbokslut. Revisor är strikt styrd utav lagar som denne måste följa och inte får 

bryta, hen ska följa anvisningar från bolagsstämman om dessa inte strider mot lagen, god 

revisionssed och bolagsordningen (9:4§ ABL) medan controllern får riktlinjer från 

företagsledningen och styrelsen hur denne ska utföra sina arbetsuppgifter och ska ha för ansvar. 

Arbetsuppgifterna en revisor har enligt Thomasson m.fl. (2010) är att hen ska kontrollera att 

bolaget har ett tillräckligt bra redovisningssystem med tillförlitligt intern kontroll och att granska 

årsredovisningen. Enligt Thomasson m.fl. (2010) ” Revisorn ska i den omfattning god 

revisionssed bjuder granska bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och 

verkställande direktörens förvaltning”.  Revisorn ska även utföra stickprov i den fortlöpande 

bokföringen, samtidigt som granskningen och värderingen av stora poster såsom kundfordringar, 

varulager och inventering ska kontrolleras noggrant. Genom att revisor granskar bokslut, 

redovisning och ledningens förvaltning bidrar det som en garanti för riktigheterna inom 

årsredovisningen. Medan en controllers arbetsuppgifter är att bevaka organisationen, som vidare 

ska utformas för styrbarhet, bemanna med kompetent personal och se till att styrsystemet 

anpassas efter organisatoriska förändringar. Den viktigaste uppgiften en controller har är att se till 

att tillfredsställa ekonomistyrningen utefter företagets behov.   

 

Såsom Mattson (1994) menar att det finns en svensk- och en amerikansk controller och att den 

svenska controllern arbetar utefter budgetering, rapportering, analyser och medverkar i strategiskt 

och långsiktigt arbete. Controllern kan även ha som arbetsuppgift att utföra bokslut, redovisning 

och ansvarar i det ekonomiska styrsystemet.  Olve menar här att controllern inte använder sig 

utav den externa revisionen, vilket är en olikhet mot revisorn som arbetar inom detta område. 
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En annan olikhet är att revisorn inte får utföra revision om denne äger aktier i bolaget, är ledamot 

i styrelsen, VD i bolaget eller biträder vid bokföringen i bolaget. Hen får inte vara anställd, ha en 

underordnad eller beroende ställning i bolaget, vara gift, sambo eller syskon eller syskonsmakar 

som är VD, ledamot i styrelsen eller biträder i bokföringen. Om detta förekommer leder det till 

att revisorn är jävig. Någon sådan information för controllern finns inte i teorin, vilket gör att 

även detta är en ganska markant olikhet. 

5.2 Jämförelse mellan yrkesrollerna ur empiri 

 

5.2.1 Olikheter 

En skillnad mellan yrkesrollerna i empirin är att controllers har externa kontakter med banker, 

revisorer etc. vilket revisorer inte har då de har tystnadsplikt. Revisorerna har mer kontakt med 

konsulter och experter inom olika områden för att kontrollera att det de gör blir korrekt, medan 

controllers har mer kontakter internt i företagets olika avdelningar.  Revisorernas tilläggstjänster 

är de tjänster som de utför när de inte är vald revisor enligt Christina.  Controllers har olika titlar 

beroende på vilka avdelning de jobbar inom, där tillexempel Sara och Malin arbetar som 

ekonomichefer, Henriette arbetar som redovisningsansvarig och Maria som controller inom en 

teknologiskavdelning. Detta är en skillnad till revisor, då hen har en fast titel oberoende vart hen 

jobbar.  

En controller är anställd av företaget medan revisor blir vald av aktieägarna för att granska 

bolagets räkenskaper enligt Staffan.  Både revisors respondenterna säger att de måste följa de 

lagar som finns om revisorer, vilket inte finns hos controllern. En controller arbetar med 

långsiktig planering, ekonomiskt styrsystem vilket inte en revisor arbetar med.  Revisorn måste 

var tredje år enligt Staffan vara föremål för en kvalitetskontroll vilket controllers inte behöver 

genomgå. Revisorerna måste även akta sig för att hamna i jävsituationer, vilket inte nämnas hos 

controllers att de kan hamna i.  

5.2.2 Likheter  

Likheterna som finns mellan yrkesrollerna är rapporteringen, revisorn rapporterar genom den så 

kallade revisionsberättelsen och controllers genomför rapportering till högre positioner.  

En annan likhet är konsultationen som revisorer utför och ekonomisk rådgivning som controllern 

utför, detta är en koppling till att de fungerar som informatörer till företagen. När revisorn inte är 

vald av ett företag får denne utföra de delfunktioner som hen har kompetens för, vilket är en 

liknelse till det som en controller utför i företaget.  

5.3 Jämförelse mellan yrkesrollerna ur referensramen och empirin 

5.3.1 Revisor 

Skillnaden mellan en revisor ur teorin och empirin är inte stora, då en revisor ska följa lagen för 

att undvika jävsituationer. En revisor är indelad i två auktoriseringar vilket är godkänd- och 

auktoriserad revisor. Enligt 5§ RL krävs det för en auktoriserad revisor att uppfylla alla krav, som 

står med i 4§ RL, för en godkänd revisor samt att revisorsnämnden avlagt en högre 

revisorsexamen. Titlarna är giltiga i 5 år och det krävs att ansöka om en fortsatt godkännande 
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och/eller auktorisation innan giltighetstiden löpt ut (18§ RL). Detta kan kopplas till 

respondenterna Christina och Staffan där båda är auktoriserade revisorer. Det respondenterna inte 

tar upp i empirin är en utav de ansvarsområden som en revisor har vilket är skadeståndsansvaret, 

där Fant (1994) menar att revisorn ska ersätta den skada hen har åstadkommit i samband med 

hens verksamhet och/eller underlåtenhet.  

 

En revisor har tystnadsplikt, vilket är att hen “får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller 

nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får 

inte heller obehörigen röja sådana uppgifter. Revisorn ska se till att biträde till han/hon iakttar 

dessa föreskrifter” (26§ RL). Vilket är den anledningen till att Staffan inte har någon kontakt med 

exempelvis banker, då han har tystnadsplikt.  

 

Ett annat ansvarsområde som en revisor har vilket respondenterna tar upp är att lämna en 

revisionsberättelse, vilket Fant (1994) talar om att det ska innehålla enligt lagstiftningen, 

förordnanden och yttrande gällande verifiering av beslutsinformationen. Rapporteringsplikten 

revisorn har, uppfylls efter varje revisionsberättelse hen lämnar räkenskapsenligt till ägarna. 

Revisionsberättelsen ska innehålla förordnade, kommentarer angående verifieringen av 

bokslutsinformationen och avrådan av ansvarsfriheten angående företagsledningens agerande och 

uttalande om hur företagsledningen tänkt disponera vinsten som skapats under räkenskapsåret, 

alternativt att täcka förluster (Fant, 1994). Enligt 5§ ska revisorn lämna en revisionsberättelse till 

bolagsstämman, vilket Staffan talar om att han lämnar en revisionsberättelse till aktieägarna på 

bolagsstämman, medan Christina även rapporterar till myndigheter.  

 

Respondenterna tar upp att som revisorer kan de fungera som ekonomirådgivare/informatörer till 

mindre bolag, de måste även rådfråga med andra konsulter, om de misstänker att något inte 

stämmer och för att undvika att strida mot lagen. Skulle det vara fel måste de informera det till 

bolaget annars anses det att vara jäv. Enligt ABL är revisorns informationsgivning genom 

påskrift, revisionsberättelse, muntlig rapportering och protokoll. Revisorns 

informationsförpliktelse gentemot ägarna är genom att revisorn har rätt och/eller skyldighet att 

närvara vid bolagsstämman 

 

En revisors tilläggstjänst kan vara konsultation men revisorn får inte binda sig gentemot sina 

egna råd eller insatser då hen senare gör en revisionsinsats, vilket Fant (1994) redovisar. 

Christina talar om att hennes tilläggstjänster är det som görs utanför revisionen, det görs bara om 

hon har kompetens för det, då hon vill undvika att strida mot lagen. Staffan tar upp att han har ett 

bolag där han reviderar och ett annat bolag där han fungerar som en konsult, detta görs för att 

hålla isär det som anses vara jäv.  

 

Ett annat sätt att undvika jävsituationer, där respondenterna inte tar upp i empirin, är att revisorn 

inte får vara anställd eller ha en underordnad eller beroende ställning i bolaget, vara gift eller 



26 
 

sambo med eller syskon, syskonens makar eller släkting som är VD, ledamot i styrelsen eller 

biträder i bokföringen (9:17§ABL).  

 

Det som tas med i teorin och empirin är att revisor ska granska räkenskaperna, årsredovisningen 

och årsbokslutet, vilket är lagstadgat, detta beror på att hen ska undvika jävsituationer. Något som 

inte tas upp i teorin är vad en revisors arbetsuppgifter är när hen är en vald revisor eller icke-vald 

revisor. Staffan talar om när han är icke-vald revisor, får han göra de tjänster som han har 

kompetens för, såsom bokföring, kalkylering, bokslut och administrativ utveckling. Christina har 

liknande svar vilket skiljer en aning då hon har kompetens för årsbudgetering, kalkylering, 

deklaration, administrativ utveckling och finansiella frågor. Deras arbetsuppgifter skiljer sig även 

när de är valda revisorer, då Staffans arbetsuppgifter är att granska årsredovisningen, 

bokföringen, styrelsen och VD förvaltningen. Staffan kan även ge råd till bolagen vad gällande 

revisionen men endast om han finner ett fel i exempelvis bokslutet, vilket bolaget kan ändra på. 

När Christina är vald revisor granskar hon deras årsredovisning, intern system, bokslut och 

budget, hon är väldigt strikt begränsad av vad hon får göra beroende på vad som står i lagarna. 

Detta är något som respondenterna tar upp i empirin och anses vara väldigt viktigt att ha en 

förståelse på hur detta fungerar.  

 

I teorin talar det om att vart sjätte år kontrolleras revisorerna, vilket kallas för kvalitetskontroll. 

“En revisor som har revisionsuppdrag i ett eller flera företag, vars överlåtbara värdepapper är 

upptagna till handel på en reglerad marknad eller på en motsvarande marknad utanför EES, ska 

dock vara föremål för kontroll vart tredje år” (27a§ RL). Detta är något som Staffan nämner i 

empirin där han talar om att han blir kvalitetskontrollerad vart 3:e år. 

5.3.2 Controller  

När en jämförelse görs på en controller mellan teori och empiri, finns det många likheter men 

även en del olikheter. Tillexempel som att en controller inte har en erkänd plats i Sverige 

(Källström, 1994) vilket stämmer överens med två av respondenterna, där en controller kan vara 

en ekonomichef såsom Sara och Malin. Där Henriette som är redovisningschef anses vara en 

controller då hon har arbetsuppgifter som en controller utför och Maria är en controller på den 

tekniska avdelningen. Detta tyder på att controllern inte har en direkt plats i de svenska 

organisationerna.  

 

Controller rollen är fördelad i två roller (Olve, 2012) såsom buisness- och accounting controller. 

Där den först nämnde använder sig av siffror och är framtidsorienterad, då accounting controller 

ser till att siffror kommer fram, utgår från historiska och nulägesorienterade arbetsuppgifter. Där 

Källström (1990) menar att rollen har kunnat delas in i rollerna drift och utveckling. I empirin tar 

inte respondenterna upp något om de olika roller som författarna talar om men respondenten Sara 

nämner ytterligare en roll som inte tas upp i teorin, vilket är verksamhets controller.  

 

Enligt Olve (2012) ska controllern ha en bra förståelse på vad som sker utanför företaget, 
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respondenterna svarade att de har externa kontakter med banker, revisorer, konsulter inom 

ekonomistyrningen, affärsutvecklare, leverantörer (vad gällande fakturor/betalningar) och med 

andra landsting. Därefter ska controllern fungera som en informatör, vilket är dessa 

rapporteringar som görs till enhetschefer, VD och/eller styrelsen. Controllern medverkar även i 

olika förändringsprojekt som styrelsen tillhandahåller (Olve, 2012). För att kunna medverka i 

dessa projekt bör controllern ha en helhets bild på företaget och vad företaget försöker 

åstadkomma (Olve, 2012). Där respondenterna inte direkt tar upp något om detta men 

respondenten Sara nämner att hon får i uppdrag om att göra stickprov då en oberoende grupp i 

internrevisionen kräver det.  

 

I teorin redovisas det, där Olve (1988) talar om att controllerns arbete har decentraliserats i två 

dimensioner, vilket är ekonomiskanalys och ekonomiskstyrning, där en skillnad görs på den 

analytikerrollen och en roll som styrare och påverkare. Detta är inget som kan ses direkt från 

empirin, då respondenterna inte nämner något om det.  

 

En controllers huvudsakliga arbetsuppgift är att rapportera och hantera en del problem som 

uppkommer i företaget. Sara talar om att enhetscheferna rapporterar varje månad till henne där 

hon kan få en klarare bild på hur företaget har fungerat under månaden och sedan rapportera till 

högre positioner i företaget. Vilket tas upp i teorin att en controller bör ha en klar bild på hur 

företaget fungerar. Men enligt Mattson (1987) är controllerns huvuduppgift ekonomistyrning, 

vilket han talar om att controllern även kan ta andra ekonomers arbetsuppgifter och funktioner. 

Detta kan anses vara ett problem men en controller har en massa arbetsuppgifter som tas upp 

empirin, i helhet är deras huvuduppgift ekonomistyrning. Respondenternas sammanlagda 

arbetsuppgifter är rapportering, kalkyler, ekonomiska flöden, årsbudgetering, bokslut, 

administrativ utveckling, deklaration/skatter, strategisk och långsiktig planering och administrativ 

analys. Det som respondenterna inte tog upp om var de huvudområden som togs upp i teorin 

enligt Olve (2012), vilket är interpersonell, analysförmåga, formuleringsförmåga och de olika 

förändringsprojekt som styrelsen tillhandahåller.  

 

Det som inte tas upp i empirin vilket tas upp i teorin är att controllers arbetar med OBA och TC, 

men Sara talar om att hon tidigare arbetat med bench-marketing vilket är en liknelse till OBA och 

TC. Bench-marketing är något som inte tas upp i teorin. Att arbeta med detta är ett sätt att skapa 

affärsnätverk och relation till andra företag. Det respondenterna inte tala något om är de tre 

”enheter” som tas upp i teorin, vilket är ett sätt att stödja ekonomistyrningen.  

 

Olve (1988) nämner om att controllers får en allt större roll genom att påverka och arbeta med 

affärsinformation, vilket leder till att controllers kommer från det ”trygga hörnet”. Detta är inget 

som bekräftas av respondenterna.  
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5.3.3 Revisor och controller 

5.3.3.1 Olikheter 

Olikheterna mellan dessa yrkesroller är tydliga, en av de är att revisorn har en erkänd plats i 

organisationen vilket en controller inte har. Detta tyder väldigt mycket på vad som togs upp i 

empirin, där de två revisorerna arbetar som auktoriserad revisor medan controllers i empirin 

arbetade i andra positioner men har titeln controller. Anledningen till den tydliga skillnaden i 

yrkesrollernas arbetsposition, i de svenska organisationerna, är att revisorns två auktoriseringar 

står med i lagen, godkänd- och auktoriserad revisor, och att revisorer måste följa lagen. Där 

controllers är indelad i två roller som Olve (2012) nämner är buisness- och accounting controller, 

Källström (1994) tyder på att controller rollen är indelad i drift och utveckling. Staffan nämner i 

empirin är att controllers är anställda av företaget och inte från aktieägarna som revisorer är.  

 

En annan skillnad är yrkesrollernas huvuduppgifter, där controllerns uppgift är 

ekonomistyrning/rapportering (beroende på om man utgår från teorin eller empirin) och 

revisorers huvuduppgift är att granska årsbokslut, årsredovisning, räkenskaper och styrelsen/VD 

förvaltning. Vilket tas med i teorin och i empirin. Men det som togs upp i empirin som kan vara 

en klar skillnad från en controller och en revisor, är att revisorns arbetsuppgift skiljer sig 

beroende på om hen är vald eller icke-vald revisor. Där respondenterna tar upp deras 

arbetsuppgifter i dessa situationer, beroende på dess kompetens. Där en controller är vald utifrån 

företaget och inte har några svårigheter att exempelvis hjälpa en annan avdelning på företaget. 

Vilket är controllerns uppgift att fungera som en informatör i den interna verksamheten och att 

arbetar mer med att sammanställa rapporteringar och planeringar.  

 

Något som skiljer mellan dessa yrkesroller är att revisorn inte får vara anställd eller ha en 

underordnad eller beroende ställning i bolaget, vara gift eller sambo med eller syskon, syskonens 

makar eller släkting som är VD, ledamot i styrelsen eller biträder i bokföringen (9:17§ABL). 

Vilket inte står något om i teorin eller empirin vad gällande controllern. En annan jämförelse 

mellan dessa yrkesroller är att controllern inte blir kvalitetskontrollerad vilket en revisor blir, 

detta sker vart 6:e år enligt teorin, medan Staffan menar att det sker vart 3:e år.  

 

Enligt teorin kan controllers medverka i olika förändringsprojekt som styrelsen tillhandahåller 

(Olve, 2012), därför krävs det att controllern har en helhets bild av företaget, vilket inte revisorer 

kan medverka i, gällande det som tas med i teori och empiri. Revisorers arbeten har heller inte 

decentraliserats vilket controllers arbetsuppgifter har gjorts, vilket inte talas om i empirin, i teorin 

tas det upp att det har delats i ekonomiskanalys och ekonomiskstyrning. Controllern får alltmer 

en större roll i organisationerna, vilket gör att controllern mer och mer kommer ifrån dess ”trygga 

hörn” (Olve, 1988). Där revisorers arbete alltid har varit desamma, beroende på att dess 

arbetsuppgifter står med i lagen. Det som tas upp i empirin är att en controller arbetar med 

långsiktig planering, ekonomiskt styrsystem vilket inte en revisor arbetar med 
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I teorin presenteras 26§ RL, där det förekommer om att revisorn har en tystnadsplikt, vilket inte 

är en plikt som controllern bör följa upp. Staffan nämner att han inte har någon kontakt med 

banker beroende på att han har tystnadsplikt. Vilket revisorernas externa kontakter är oftast med 

konsulter, där revisorer kan rådfråga och undvika att strida mot lagen. Det som skiljer ifrån 

revisorer är de externa kontakter som de respondenter som är controllers har, där de talar om 

vilka kontakter de har som exempelvis banker där de talar om de kontakter som de har med är 

exempelvis banker, leverantörer, revisorer etc. att ha kontakt med dessa vilket kan vara ett sätt att 

få en bättre förståelse på vad som sker utanför företaget. Ett annat sätt att skapa relation till de 

externa kontakterna är något som controllers arbetar med vilket är deras verktyg då de arbetar 

med OBA och TC, detta togs inte upp i empirin men det som inte nämndes i teorin är det som 

Sara talar om är att hon har arbetat med bench-marketing. Detta är inget som revisorer arbetar 

med, då revisorer har en tystnadsplikt. . Revisorerna måste undvika att hamna i jävsituationer, 

vilket inte nämnas hos controllers att de kan hamna i. 

 

5.3.3.2 Likheter  

Revisorer har oftast tilläggstjänster vilket inte controllers har, men under dessa tilläggstjänster 

kan revisorer fungera som konsulter vilket är en koppling till att vara en informatör. 

Respondenterna som har titeln revisor kan verkställa att de kan fungera som konsulter. Staffan 

nämner att han arbetar som konsult för ett bolag och reviderar i ett annat bolag. Detta kan anses 

vara en likhet till vad controllerns arbetsuppgift är, alltså att fungera som en informatör eller 

ekonomirådgivare. Men även här tar respondenterna upp att de kan fungera som informatörer 

eller ekonomirådgivare till mindre bolag, vilket är en tydligare skillnad till den arbetsuppgift som 

en controller har. 

 

Revisorer konsulterar med andra bolag där hen inte är vald revisor, på hur eller vad som bör 

ändras i bolagets bokslut. Även detta är en skillnad mellan dessa yrkesroller, en controller har sin 

plats i organisationen där hen har alla dessa arbetsuppgifter som hen ska utföra medan en revisor 

ska inte vara vald revisor för att kunna utföra enligt modellen som respondenterna fick vid 

intervjun Detta tyder på att en revisor kan göra, om hen har kompetens för det, att utföra det en 

controller gör enligt modellen som tas upp i operationaliseringen. En annan likhet mellan dessa 

yrkesroller är att revisorer ska lämna in en revisionsberättelse till bolagsstämman och en 

controller ska lämna rapporter till högre positioner. 

 

I teorin nämns det att revisorn utför stickprov i utförandet av revisionen och detta kan kopplas till 

vad Sara nämner i empirin, där hon utför stickprov som oberoende grupp från internrevisionen 

tillhandahåller henne. Ytterligare en likhet som förekommer i empirin är att varken revisorer eller 

controllers arbetar med interrevision och försäkringar.  

 

 

 



30 
 

5.4 Slutsats 

 

Syftet med det här arbetet är att undersöka skillnader och likheter mellan yrkesrollerna, revisor 

och controller. 

 

 Vad har en controller för arbetsuppgifter och vad har en revisor för arbetsuppgifter?  

En controllers arbetsuppgifter är att sammanställa planering, analysera och kunna hantera 

ekonomistyrningen. En controller ska kunna bevaka organisationen, kunna anpassa efter 

organisatoriska förändringar och medverka i förändringsprojekt. En controller ska ha förståelse 

för varje funktions roll i både inre och yttre effektivitet. De allmänna huvuduppgifter hen har är 

att skapa lönsamhet för företagsledningen genom alla delfunktioner. Vi anser att hen är till för att 

ändra beteenden på enhetscheferna och sätta en grund på dess ekonomiska verksamhet. Detta är 

ett sätt att ”hålla ihop trådarna”, vilket menas att få med alla enheter mot samma riktning som 

Sara talade i hennes intervju.    

 

Revisorns huvuduppgift är att granska räkenskaperna, årsredovisning, årsbokslut och 

styrelsens/VD förvaltning. Hen kan fungera som en konsult, ekonomirådgivare/informatör men 

måste se till att inte hamna i jävsituationer. En annan huvuduppgift är att hen ska lämna 

revisionsberättelse till bolagsstämman eller aktieägarna. Om hen inte är vald revisor kan hen 

hantera det mesta i redovisningen om hen har kompetens för detta.  

 

Modellen nedan visar några delfunktioner som finns inom ekonomistyrningen och hur många av 

våra respondenter som arbetar med dessa delfunktioner. Vi valde att ha med icke-vald revisor då 

de kan utföra samma delfunktioner som en controller kan, vilket inte en vald revisor kan göra. 

   

Denna modell togs upp i operationaliseringen och var som en utgångspunkt i intervjuerna, där 

respondenterna svarade om vilka deluppgifter de arbetar med. Antal controllers som intervjuades 

var fyra stycken och revisorerna var två stycken. Därefter dividerades controllers arbetsuppgifter 

med varandra och desamma för revisorerna. Utgångspunkten blir inte densamma då vi inte hade 

lika många revisorer som controllers.  

 

 

Delfunktioner Controller 4 st Icke-vald Revisor 2 st 

Årsbudgetering                      3/4 2/2 

Rapportering 4/4 2/2 

Kalkylering, K/I- arbete 

Investeringsbedömning 

1/4 2/2 
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Ekonomiska styrsystem 1/4 
 

Strategiskt och långsiktigt 

planeringsarbete 

3/4 
 

Redovisning, bokslut 4/4 2/2 

Deklarationer, skatter 1/4 1/2 

Administrativ utveckling 3/4 2/2 

Internrevision 
  

Försäkringar  
 

Finansiella frågor 2/4 1/2 

 

 

 Vad är skillnaderna mellan dessa yrkesroller? 

Skillnaden är betydande då revisorer inte får göra samma saker som en controller när hen är vald 

av bolagsstämman. Då hen strikt måste följa revisorslagen och bli kvalitetskontrollerad, vilket 

inte är något vi har fått som intryck av gällande controllern. Controllern måste följa de lagar som 

kommer av uppgifterna som tillkommer i hens arbetsområden. En annan skillnad är att 

controllern är anställd av företaget medan revisorn blir vald av aktieägarna för att utföra kontroll 

av bolagets årsredovisning och förvaltning.  

 

Vi har under arbetets gång lagt märke till att controllern arbetar väldigt mycket intern och 

revisorn arbetar mycket inom det externa. Det tyder på att revisorn är oberoende genom att hen 

inte är anställd i verksamheten. En skillnad vi anser är att controllern inte har en erkändplats i de 

svenska organisationerna, detta menas att det finns verksamhets controller, ekonomichef, arbeta 

med VD eller rapportera direkt till styrelsen medan en revisor har en erkänd plats i de svenska 

organisationerna. Revisorn får sin titel genom Revisionsnämnden, medan en controller får sin 

titel genom att bli anställd av företagsledningen som en controller.  

 

 Vilka likheter finns hos controllers och revisorer? 

De likheter som vi anser är när revisorn inte är vald, är att hen kan utföra samma arbetsuppgifter 

som en controller, detta presenteras i modellen som uppkommer i operationaliseringen. En annan 

likhet är att revisorn lämnar en revisionsberättelse vilket anses vara en likhet till det en controller 

gör, hen lämnar en rapportering till styrelsen eller VD.  

 

 Vad är skillnaden mellan teori och i praktiken? 

Vi finner inte någon direkt skillnad mellan teori och praktik när det gäller revisorn, då hen måste 
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följa alla lagar och förpliktelser. Den skillnaden som vi finner är när revisorn inte är vald, då hen 

får utföra andra delfunktioner i företagen. En annan skillnad är att hen kan vara revisor i ett 

företag och konsult i ett annat.  

 

De skillnader som vi finner om controller är att i teorin tas det upp om business- och accounting 

controller, vilket vi inte har fått något svar om från respondenterna. Men vi fick reda på att 

controllern kan ha flera olika titlar beroende vad det är för avdelning hen jobbar inom, såsom 

verksamhets controller. Det man får fram från empirin är att deras huvuduppgift är att rapportera 

medan i teorin är huvuduppgiften att hantera ekonomistyrningen.  

5.5 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång ifrågasattes intervjufrågorna, detta kunde vara mer utförligt och specifikt för 

varje yrkesroll. Med det kan det leda till en djupare insikt för varje yrkesrolls arbetsuppgifter och 

kunna få en tydligare jämförelse mellan teori och empiri. En till frågeställning som har uppstått är 

om det är möjligt för exempelvis controller att utföra en revisors arbetsuppgifter och vad händer 

då med revisorerna. 
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Bilaga 1 
Frågor för intervjuer 

1.     Vilket namn och företag jobbar du i? 

   

2.     Vilken yrkesroll/position har du i företaget? 

  

3.     Vilket ansvar har du i din yrkesroll? 

  

4.     Vilka arbetsuppgifter har du i din yrkesroll? 

-       Se den teoretiska referensramen 

-       Frågorna är öppet skrivna och tänkta som ett underlag, och du får gärna utveckla 

dina svar. 

Delfunktioner Controller Revisor 

Årsbudgetering     

Rapportering     

Kalkylering, K/I- arbete 

Investeringsbedömning 

    

Ekonomiska styrsystem     

Strategiskt och långsiktigt 

planeringsarbete 

    

Årsredovisning, bokslut     

Deklarationer, skatter     

Administrativ utveckling     

Internrevision     

Försäkringar     

Finansiella frågor     

Sätt ett x i rutan för den deluppgift som berör dig. Se delfunktionerna som ett underlag. Du 

får gärna utveckla ditt svar. 

  

5.      Vilka kontakter har du internt i din yrkesroll med andra professioner? 

  

6.     Vilka kontakter har externt med andra professioner? 

 
 


