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Abstrakt 
I problemdiskussionen lyfts att litteraturen och forskningen utgår från att en controller 

är en ekonom som arbetar med ekonomistyrning. Enligt min erfarenhet stämmer inte 

detta för verksamhetscontrollers i statliga myndigheter. Syftet med uppsatsen är att öka 

kunskapen om rollen som verksamhetscontroller i statliga myndigheter. 

Forskningsfrågorna är vilka krav ställer myndigheterna vid rekrytering av 

verksamhetscontrollers och hur beskriver de arbetsuppgifterna? Vad innehåller 

tertialuppföljningarna? Metoden har varit att genom en diskursanalys studera innehållet 

i tertialuppföljning på Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse och Tullverket. 

Dessutom har myndigheternas rekryteringsannonser som avser verksamhetscontroller 

analyserats. Slutsatsen är att arbetsuppgifterna för verksamhetcontrollers på 

myndighetsnivå är likartade och det ingår inte ekonomiska arbetsuppgifter. De förefaller 

dock ha olika mandat. Arbetsuppgifterna på avdelnings-/ kompetenscenternivå skiljer 

sig mellan och inom myndigheterna och inte heller dessa verksamhetscontrollers har 

ekonomiska arbetsuppgifter. Kraven som ställs på utbildning och erfarenhet har stor 

spännvidd och ibland har man krav på att den sökande ska ha ekonomisk bakgrund. Min 

slutsats är att rollen som verksamhetscontroller på avdelnings-/ kompetenscenternivå är 

under utveckling och att rollen på myndighetsnivå är tydligare. 

 

Nyckelord 
Verksamhetscontroller, controller, myndighet, Socialstyrelsen, Statens 

Institutionsstyrelse, Tullverket,  

 

 

Abstract 
In literature and research the definition of a controller is an economist working with 

financial control. According to my knowledge this is not correct for controllers focused 

on operations management in government agencies The purpose of this thesis is to 

increase the knowledge of the role as a controller focused on operations management in 

state agencies. The questions to be answered are what demands does government 

agencies have when they recruit operations management controllers and how do they 

describe the  assignments? What is included in the four month follow ups? The method 

has been by discourse analysis study the content in the four month follow ups at the 

National Board of Health and Welfare, the National Board of Institutional Care and the 

Swedish Customs. In the thesis the agencies recruitment ads for controllers focused on 

operations management is also analyzed. The conclusion is that the assignments for 

controllers focused on operational management on the agency-wide level is similar 

between the agencies and few financial assignments are included. The assignments for 

the lower levels differ within and between the agencies and financial assignment are not 

included. The controllers at the agency-wide level seem to have different mandates 

between the agencies. The agencies demands for education and experience varies 

widely and some of the ads have demands for a background in  finances. My conclusion 

is that the controller at the department level is under development and the role at the 

agency-wide level is more distinct. 

 

Key words 
Controller, government, agency, the National Board of Health and Welfare, the National 

Board of Institutional Care, the Swedish Customs  
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1 Inledning 
 

Uppsatsen är ett bidrag till att vidga kunskaperna om controllerrollen i Sverige. Fokus 

för uppsatsen ligger på rollen som verksamhetscontroller i statliga myndigheter. 

 

1.1 Bakgrund 
Det finns inte någon allmänt vedertagen och uteslutande definition av själva 

myndighetsbegreppet och därmed finns det lite olika uppgifter om hur många 

myndigheter som finns. I Sverige finns myndigheter som lyder under regeringen och 

myndigheter som lyder under riksdagen eller kommuner och landsting. Enligt SCB:s 

myndighetsregister finns 243 statliga förvaltningsmyndigheter och enligt 

Arbetsgivarverkets hemsida var det år 2015 ca 250 000 anställda i de statliga 

myndigheter. Myndigheternas storlek variera ifrån att ha inga anställda till att 

Försvarsmakten har drygt 52 000 anställda (inkluderat de som har hemvärnsavtal) enligt 

sammanställningen i broschyren Försvarsmakten i siffor. 

 

I Myndighetsförordningen (2007:515) styrs vilket ansvar som myndigheternas ledning 

har. I paragraf 3 regleras ansvaret för att verksamheten bedrivs effektivt . 

 

3 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och skall se 

till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer 

av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt 

och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel. 

 

Alla myndigheter ska enligt myndighetsförordningen även ha en beslutad 

verksamhetsplan och man ska säkerställa att det finns en intern styrning och kontroll 

som fungerar på ett betryggande sätt. Detta innebär bland annat att det ska finnas en 

fungerande planerings- och uppföljningsprocess för all verksamhet. 

 

Enligt Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll tolkas uttrycket intern 

styrning och kontroll som den process som syftar till att myndigheten med rimlig 

säkerhet fullgör de krav som framgår i myndighetsförordningen. I förordningen står att 

den interna styrningen och kontrollen systematiskt och regelbundet ska följas upp och 

bedömas och detta ska dokumenteras. 

 

1.2 Vad är en controller 
 
1.2.1 Begreppet controller 

Begreppet controller föddes i USA i slutet av 1800-talet. Ordet har enligt rapporten  

(2015 ) från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) sina rötter i det latinska och 

franska ordet contr-rol/l/e . Enligt ISF kom ordets ursprungliga betydelsen från 

befattningar där arbete handlade om att ansvara för att kopiera originaldokument för att 

kunna kontrollera de som hade ansvar för redovisningen.  Nationalencyklopedin 

beskriver att en controller är en slags befattningshavare i företag som till stor del arbetar 

med ekonomisk styrning, upprättar budgetar, gör prognoser och kontrollerar företagets 

ekonomiska utveckling enligt Ekblad och Malmsten (2012). 

 

Begreppet controller började användas i Sverige runt 1970 enligt Nilsson och Olve  

(2013) och i slutet av 1980-talet blev controller en etablerad roll även i offentlig sektor 



  
 

2 

enligt rapporten från ISF (2015). Idag är controller en av de vanligaste titlarna för 

ekonomer enligt Olof Axelsson i tidningen Civilekonomen (2016).  

 
1.2.2 Controllerroller 

Litteraturen beskriver flera olika typer av controllerroller. De vanligaste 

controllerrollerna är enligt Nilsson och Olve (2013) den som kallas för accounting 

controller och den som kallas för business controller.  

 

En accounting controller jobbar främst med redovisning och rapporterar om finansiella 

ekonomiska resultat och måluppfyllnad enligt Nilsson och Olve (2013). Det är en mer 

”kameral” roll skriver de och kallas ofta för redovisningscontroller och på engelska för 

det lite nedsättande bean counter (på svenska ”bönräknare”). I rollen ingår att producera 

rapporter som till exempel standardiserade finansiella rapporter skriver Nilsson och 

Olve (2013).  

 

En business controller analyserar de ekonomiska siffrorna och hjälper till att stödja 

ledningen vid utformning och användning av till exempel ekonomiska styrmedlen och i 

arbetet med att formulera mål och bedöma utfall enligt Nilsson och Olve (2013). Dessa 

controllers jobbar ofta nära tillsammans med linjechefer och bidrar med att ta fram 

beslutsunderlag för planering av den framtida verksamheten. Fokus för rollen enligt 

Nilsson och Olve (2013) ligger till exempel på att stötta i ekonomistyrningen av 

verksamheten. Denna typ av controllers kallas ibland för ”affärspartner” eller 

”affärsekonom” skriver de.  När man i Sverige till vardags pratar om controllers brukar 

man avse denna controllerrollen. Denna controller är ofta placerad i direkt anknytning 

till respektive linjechef enligt Nilsson och Olve (2013). 

 
1.2.3 Controllers i statliga myndigheter 

Även i myndighetsvärlden finns enligt min erfarenhet de vanligaste controllerrollerna. 

Accounting controllers motsvarar det som ibland kallas för redovisningscontrollers och 

är de som jobbar med de finansiella delarna av controlling. De följer och analyserar den 

löpande redovisningen. Dessa controllers gör beräkningar och ekonomiska analyser till 

exempelvis till boksluten. Dessa är ofta placerade på myndighetens ekonomiavdelning. 

 

Business controllers motsvarar enligt min erfarenhet det som ibland kallas 

budgetcontrollers. De jobbar med myndighetens/avdelningens interna budget och 

ekonomiska resultat. Fokus ligger på att ta fram en årlig budget som följs upp, ofta 

månadsvis, samt att på att göra prognoser. I arbetsuppgifterna ingår det som kallas för 

ekonomistyrning. Dessa controllers är ofta placerade på respektive avdelnings stab. När 

de är placerade på den myndighetsövergripande staben har de ofta ansvar för att 

samordna arbete med myndighetens interna budget och med att analysera och göra 

prognoser för myndighetens alla tilldelade finansiella anslag. 

 

I myndigheter finns även enligt min erfarenhet en controllerroll som ofta kallas för 

verksamhetscontroller. De jobbar med att planera och följa upp verksamheten, ta fram 

verksamhetsplan och följer upp verksamheten med hjälp av indikatorer och mått. Detta 

kallas ofta för verksamhetsstyrning. Verksamhetscontrollers är ofta placerade på 

respektive avdelnings stab. När de är placerade på den myndighetsövergripande staben 

har de ofta ansvar för att samordna arbetet med myndighetens gemensamma 

verksamhetsplan, verksamhetsuppföljningar och årsredovisning. 
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Controllers finns på flera nivåer inom myndigheterna beroende på myndighetens 

storlek. I vissa fall finns enligt min erfarenhet controllers även i andra delar av 

myndigheten exempelvis inom utvecklingsverksamheten och IT. Ibland finns det 

kombinationer av budgetcontrollers och verksamhetscontrollers. De jobbar då med både 

ekonomi- och verksamhetsstyrning.  

 

I många statliga myndigheterna finns verksamhetscontrollers. Det är dock enligt 

muntlig uppgift från Ekonomistyrningsverket oklart hur många myndigheter som har 

rollen verksamhetscontrollers och hur många personer som är verksamhetscontrollers. 

En verksamhetscontroller  använder sällan ekonomisk information och jobbar sällan 

med ekonomistyrning enligt min erfarenhet. Verksamhetscontrollers samordnar arbetet 

med att ta fram verksamhetsplan och att följer upp verksamheten. Uppföljningarna sker 

enligt min erfarenhet varje tertial (så kallad tertialuppföljning) och ibland även 

månatligen och de görs ibland med stöd av indikatorer och andra mått.  

 

Ekonomistyrningsverket bedriver Statens controllerutbildning. Utbildningen beskrivs 

som en utbildning i verksamhetsstyrning och målgruppen är personer som jobbat med 

controlleruppgifter i statsförvaltningen ett tag och har ett behov av att vidareutvecklas. 

De skriver även att grunden i utbildningen är budgetprocessen och styrkedjan och 

regelverken som till exempel myndighetsförordningen och budgetlagen. På årets 

controllerutbildning går enligt muntlig information till exempel budgetcontrollers, 

verksamhetscontrollers och andra yrkesgrupper, exempelvis en kanslichef.  

Ekonomistyrningsverket har inte någon definition av vad en verksamhetscontroller är.  

 

Enligt rapporten från ISF (2015) håller den ursprungliga controllerrollen på att 

utvecklas och förändras. De menar att controllerrollen håller på att utvecklas till att bli 

mer av en coachande roll. Idag är betydelsen av ordet controller mer mångfacetterat 

skriver de. 

 

Bilden nedan är på utvecklingen av controllerrollen enligt ISF (2015). Rollerna menar 

de kan finnas var för sig men också samexistera. Bilden bygger på en modell som ISF 

(2015) har lånat från Granlund och Lukka (1998, s. 202) och sedan kompletterat med 

den högra kolumnen som visar den förändrade controllerrollen på Försäkringskassan. 

Bilden finns på sidan 61 i rapporten (2015). 
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Bild 1 Den förändrade controllerrollen på Försäkringskassan, IFS (2015) 

 

Den starka roll i styrningen av Försäkringskassan som controllerns tidigare har haft 

enligt ISF (2015) håller på att försvagas dels genom att rollen har förändrats men också 

genom att andra grupper har fått controllerliknande uppgifter så väl som bean counter 

och som affärspartner. I samma rapport lyfts fram att det är problematiskt att grupper 

som inte är utbildade att utföra controllerlikande arbetsuppgifter ändå har 

controllerliknande arbetsuppgifter. De skriver att det finns risker att dessa grupper inte 

har och inte heller förväntas ha kunskaper om hur information kan, bör och får samlas in 

och att alltför generaliserande slutsatser dras av begränsade material. Styrningen av 

verksamheten blir både demokratiserad men också fragmentiserad och saknar en 

enhetlig riktning skriver de. 

 

1.3 Problemdiskussion 
I teorierna om controllerrollen exempelvis hos Nilsson och Olve (2013), hos Lindvall 

(2009) och i rapporten från ISF (2015) utgår man från att controllern i grunden är en 

ekonom med fokus på ekonomistyrning i olika former. Nilsson och Olve inleder till 

exempel Controllerhandboken med: ”Controllern är en stabsfunktion med huvudansvar 

för en organisations ekonomistyrning.” (s 20). IFS (2015) skriver att controllers ofta har 

ekonomistyrningskunskaper och i uppgift att ta fram beslutsunderlag för styrningen av 

organisationen.  

 

Controllers beskrivs som antingen accounting controller med fokus på redovisningen 

eller som business controller med fokus på ekonomistyrning, analyser av ekonomisk 
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information och i en roll som ibland kallas för affärsstöd. Mycket av den forskning och 

de teorier som finns om controllerrollen är relaterade till controllers som jobbar med 

ekonomisk information, ekonomistyrning och till controllers som jobbar i företag.  

 

Rapporten från ISF (2015) är en av få forskningsrapporter om controllerrollen i 

offentlig verksamhet. Rapporten gör inte skillnad mellan de controllers som framför allt 

jobbar med ekonomi och de som framför allt jobbar med uppföljning av verksamheten. 

I rapporten beskriver de rollen som bean counters som har till uppgift att leverera 

redovisningsinformation och rollen som affärspartners som både levererar relevant 

redovisningsinformation och dess tillämpning på beslut. Båda dessa roller arbetar med 

ekonomisk information. Enligt interna dokument på Försäkringskassan som ISF (2015) 

hänvisar till ska controllers ha goda kunskaper om ekonomi och verksamhetsstyrning 

och de ska ha en utbildningsgrad som motsvarar minst en treårig examen från 

universitet eller högskola. 

 

En av konsekvenserna av att beskrivningar av controllerrollen utgår från att alla har en 

bakgrund som ekonomer och jobbar i företag är att man missar att det kan behövas 

andra kompetenser och förmågor för verksamhetscontrollers i myndigheter. Många av 

de verksamhetscontrollers som jag har jobbat med och andra som jobbar med 

verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning har inte en ekonomutbildning utan 

en annan utbildningsbakgrund, exempelvis som socionom, jurist eller statsvetare.  

 

Jag tror mig veta att verksamhetscontrollers i låg utsträckning hanterar ekonomisk 

information och att de inte behöver vara/ska vara ekonomer. Enligt min erfarenhet har 

myndigheterna budgetcontrollers som hanterar det. En av de huvudsakliga 

arbetsuppgifterna för en verksamhetcontroller är att följa upp verksamheten vid så 

kallade tertialuppföljningar. Genom att studera vad som ingår i en tertialuppföljning kan 

vi därmed få en tydligare bild av innehållet i verksamhetscontrollerns roll. 

 

Jag anser att det finns ett behov att öka kunskapen om verksamhetscontrollers och bidra 

med insikter om denna controllerroll i statliga myndigheter. Genom en ökad förståelse 

för rollen kan verksamhetscontrollers nyttjas på ett mer effektivt sätt i styrningen av 

myndigheter vilket i ett bredare perspektiv kan bidra till förbättrad verksamhetsstyrning 

i myndigheterna.  En ökad tydlighet i rollen kan även underlätta för myndigheterna vid 

rekryteringen av verksamhetscontrollers.   

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om rollen som verksamhetscontroller i 

statliga myndigheter.  

 

Forskningsfrågor: 

 Vilka krav ställer myndigheterna vid rekrytering av verksamhetscontrollers  och 

hur beskriver de arbetsuppgifterna? 

 Vad innehåller tertialuppföljningarna ? 

 

1.5 Rapportens disposition  
Rapporten inleds med en kort bakgrund till funktionen controller och sätter den i ett 

statligt sammanhang. Därefter kommer problemdiskussionen som leder fram till syftet 

och forskningsfrågorna. 
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I andra kapitlet förklarar jag begrepp kopplade till tertialuppföljning och ledningssystem 

samt teorier om diskursanalyser. Därefter kommer ett kapitel där metoden som används 

och dess begränsningar beskrivs. I det kapitlet redovisas skäl till de val av myndigheter 

och dokumenttyper som gjorts. 

 

I fjärde kapitlet redovisas empirin. Kapitlet inleds med en kortfattad beskrivning av 

myndigheterna i studien. Därefter redovisas innehållet i tertialrapporterna från 

respektive myndighet. Varje myndighet redovisas i alfabetisk ordning utifrån deras 

förkortningar under en egen rubrik och innehållet redovisas med underrubriker för 

textens egenskaper, produktions- och kommunikationsprocess samt med den sociala 

praktiken. Efter det redovisas innehållet i rekryteringsannonserna. Dessa redovisas 

gemensamt under rubrikerna textens egenskaper, produktions- och 

kommunikationsprocess samt med den sociala praktiken.  

 

I det femte kapiltet analyseras om tertialrapporterna och rekryteringsannonserna med 

stöd av diskursanalyser under rubrikerna textens egenskaper, produktions- och 

kommunikationsprocess samt med den sociala praktiken. I det sjätte kapitlet diskuteras 

det som framkommit vid analysen och jag presenterar de slutsatser som jag drar. Efter 

det presenteras förslag till ytterligare forskning. I slutet av rapporten finns 

källförteckningen. 

 

2 Teoretisk referensram 
I inledningen definierades begreppet controller enligt forskningen. I detta kapitel 

behandlas begreppen tertialuppföljning och ledningssystem. Här kommer även en 

teoretisk referensram för diskursanalyser att behandlas. 

 

2.1 Tertialuppföljning 
Enligt myndighetsförordningen (2007:515) ska alla myndigheter ha en besluta en 

verksamhetsplan och man ska säkerställa att det finns en intern styrning och kontroll 

som fungerar på ett betryggande sätt.  

 

Uppföljning av verksamheten görs varje tertial, det vill säga var fjärde månad. Tertial 

ett avser januari till april, i tertial två januari till augusti och tertial tre är januari till 

december. Tertialuppföljningarna är en uppföljning av den beslutade verksamhetsplanen 

och de underliggande planerna på avdelningarna. Till årsredovisningen ska även andra 

parametrar följas upp och redovisas på det sätt som Ekonomistyrningsverket 

föreskriver. 

 

Underlag som tas fram till tertialuppföljningen varierar mellan myndigheterna. Ett 

underlag kan vara en sammanställning av utfall på olika indikatorer. Ett annat kan vara 

en promemoria från verksamheten. Det kan även vara uppföljning som har gjorts i andra 

delar av verksamheten av till exempel ekonomi eller utveckling. Fler exempel redovisas 

i empiriavsnittet. 

 

En tertialrapport är en sammanställning och analys av de inlämnade underlagen. 

 

2.2 Ledningssystem 
Ledningssystem kan beskrivas som ett system av dokumenterade rutiner och policys 

som tydliggör ansvar, rutiner och arbetssätt. Det ger förutsättningar för att myndigheten 

lättare ska kunna leva upp till kraven som bland annat ställs i förordningen om intern 
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styrning och kontroll (FISK). Det är också ett verktyg för utveckling och ständig 

förbättring av verksamheten. 

 

Verksamheter som omfattas av lagar kring hälso- och sjukvård samt socialtjänst ska ha 

enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 (M och S) ha ett ledningssystem för kvalitetsarbete. 

Ledningssystemet ska vara ett stöd för att systematiskt och fortlöpande utveckla och 

säkra kvaliteten i verksamheten. Enligt föreskriften om ledningssystem definieras ett 

ledningssystem som ett system för att fastställa principer för ledning av verksamheten. 

 

Enligt SIS – Swedish Standars Institute är ett ledningssystem ett system som beskriver 

hur verksamheten bedrivs och styrs. Det kan beskrivas som organisationens mål samt 

arbetet med att nå målen – inklusive policy, rutiner och ständig förbättring. Ett 

ledningssystem har olika inriktning beroende på vad det syftar till. Exempel är 

ledningssystem för ISO-certifieringar inom kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, 

informationssäkerhet och verksamhetsinformation. Enligt dessa ledningssystem ska 

ledningen minst en gång per år ha en så kallad ledningens genomgång och inom 

respektive certifiering finns vissa punkter som alltid ska gås igenom. 
 

2.3 Diskursanalyser 
En diskurs är enligt Jørgensen och Phillips (2000) ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt ur världen). Enligt Jørgensen och Phillips är en diskursanalys att 

undersöka vilka mönster som framträder och vilka konsekvenser det får. Det går inte att 

nå verkligheten utanför diskurserna utan det är själva diskursen som analyseras. 

 

Enligt Jørgensen och Phillips var den franska filosofen och idéhistorikern Michel 

Foucault  den som på allvar utvecklade diskursanalysen genom att till exempel utveckla 

teori och begrepp. De skriver (s 19) att Michel Foucault  år 1972 definierar diskurs som:  

”Man kallar en mängd utsagor för [diskurs] i den mån de beror av samma diskursiva 

formation … den består av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan definiera en 

mängd existensvillkor.” 

 

Jørgensen och Phillips (2000) skriver att kunskaper inte bara avspeglar verkligheten. 

Sanningen i sig är en diskursiv konstruktion. Olika kunskaper anger vad som är sant och 

falskt. Foucault var därför enligt dem intresserad av att kartlägga strukturerna i de olika 

kunskapsregimerna. Dels själva reglerna för vad som överhuvudtaget kan sägas och dels 

reglerna för vad som anses vara sant och falskt. Senare sätter Foucault makten i fokus. 

Makten konstituerar diskurser, kunskap, kropp och subjektivitet skriver de. Foucault 

hävdar enligt Jørgensen och Phillips (2000) att man aldrig kan nå Sanningen eftersom 

alla befinner sig i själva diskursen. 

 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av olika angreppssätt i analyser av diskurser. 

 
2.3.1.1 Diskursteori 

Den överordnade tankegången i diskursteori är enligt Jørgensen och Phillips (2000)  att 

sociala fenomen aldrig är färdiga eller totala. Betydelser är aldrig slutligt fixerade vilket 

innebär en ständig social strid om definitioner av samhället och identitet. 

 

Syftet med diskursanalyser är att kartlägga de processer där kampen om betydelsen av 

språkets tecknen ska bestämmas enligt Jørgensen och Phillips (2000).  Syftet är anser de 
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att avslöja vilka myter om samhället som objektiv realitet som finns underförstått i tal 

och andra handlingar. 

 
2.3.1.2 Diskurspsykologi 

Enligt Jørgensen och Phillips (år 2000 s. 97) är diskurspsykologi ett 

socialkonstruktionalistiskt förhållningssätt till diskurs. Det har utvecklats inom 

socialpsykologin utifrån kritik och ifrågasättande av kognitiv psykologi och har blivit 

ett viktigt tillvägagångssätt. Texter och talspråk ses enligt dem som konstruktioner och 

uttryck för sociala aktiviteter. 

 

Jørgensen och Phillips (2000) beskriver två grupperingar av diskursspykologi som 

Vivien Burr klassificerade 1995. Dels ”analys av diskurser” och dels ”diskursanalys”. 

”Analys av diskurser”  identifierar de diskurser som människor bygger på och hur de ge 

mening åt världen skriver de.  Enligt Jørgensen och Phillips (2000) har denna grupp sin 

grund i Foucaults diskursteori. ”Diskursanalys” fokuserar på hur text och tal retoriskt är 

organiserade i en social interaktion och denna grupp har sin grund i etnometodologi och 

samtalsanalys enligt Jørgensen och Phillips (2000). 

 
2.3.1.3 Kritisk diskursanalys 

Faircloughs tredimensionella diskursmodell har tre funktioner: identitet, relation och 

”ideationell” som Jørgensen och Phillips (2000) beskriver. Man ska enligt dem fokusera 

på dels den kommunikativa händelsen, ett språkbruk, som till exempel en tidningsartikel 

och dels på diskursordningen som är summan av de diskurstyper (diskurser och genre) 

som används. Ett exempel på diskursordning enligt Jørgensen och Phillips (2000) kan 

vara ett sjukhus diskursordning där det finns olika diskursiva praktiker (utövare av 

diskursen) som genom tal och skrift producerar och tolkar diskursen i till exempel 

samtal mellan läkare och patient. 

 

I en diskursanalys ska enligt Jørgensen och Phillips (2000) de tre dimensionerna 

användas. De skriver att man ska analysera textens egenskaper, analysera produktions- 

och kommunikationsprocesser som är förknippade med texten och analysera den 

bredare sociala praktiken som texten är en del av. 

 

 

Figur nr 1. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys. Bearbetad efter 

figur på sidan 74 i Jørgensen och Phillips (2000) . 

 

Analysen av en kommunikativ händelse innebär enligt modellen som den är presenterad 

av Jørgensen och Phillips (2000) att man analyserar  
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 diskurser och genrer som artikuleras i produktionen och konsumtionen av texten 

(den diskursiva praktikens nivå) 

 deras lingvistiska uppbyggnad (textnivå) 

 överväganden om huruvida den diskursiva praktiken reproducerar eller 

omstrukturerar den existerande diskursordningen, och vilka konsekvenser det 

har för den bredare sociala praktiken (den sociala praktikens nivå) 

 

3 Metod 
I detta kapitel går jag igenom och motiverar de olika val som har gjorts. Det är val av 

vilka myndigheter som ingår, val av vilka dokument som studeras och med vilka 

metoder. 

 

Genom att undersöka innehållet i underlag för tertialuppföljning på myndigheterna samt 

undersöka innehållet i rekryteringannonser efter verksamhetscontrollers från tre 

myndigheter får jag fram exempel på hur dessa myndigheter beskriver rollen som 

verksamhetscontroller. 

 

3.1 Forskningsansats 
Deduktiv forskning är enligt Bryman (2011) att pröva en teori, sätta upp en hypotes och 

jämföra den med de observationer och resultat man får fram. En induktivt arbetssätt 

beskriver han som att teorin blir resultatet av de observationer som man har gjort under 

studien. 

 

De teorier och den forskning som finns om controllers bygger på antagandet att 

controllers är ekonomer som jobbar med ekonomistyrning. Jag inte har funnit någon 

befintlig teori om rollen som verksamhetscontroller i statliga myndigheter och vad de 

förväntas hantera. Detta kunskapsgap ligger till grund för syftet med studien.  

 

Utifrån det har jag bedömt att det inte är en framkomlig väg att med hjälp av olika 

deduktiva metoder försöka bevisa eller motbevisa teorier om controllers. Jag kommer 

att utifrån induktiva metoder att samla in information om verksamhetscontrollers, 

analysera den och dra slutsatser om rollen som verksamhetscontrollers i statliga 

myndigheter genom en analys av innehållet i de underlag som de förväntas hantera och 

de arbetsuppgifter som beskrivs i rekryteringsannonser. 

 

Ett problem med induktiva metoder är att slutsatserna riskerar att inte vara överförbara 

till andra sammanhang. Med andra ord finns en risk att slutsatserna inte är pålitlig 

vetenskap. Denna risk reduceras bland annat genom att jag studerar tre olika 

myndigheter och genom att jag studerar dokument som upprättas med samma syfte och 

vid samma tid. 

 

För att tydliggöra vad som anses ingå i begreppen controller och verksamhetscontroller 

görs en analys av diskursen. I den teori och forskning som finns beskrivs controllers på 

ett visst sätt.  

 

I undersökningen av rekryteringsannonserna kan man få fram hur respektive myndighet 

beskriver tjänsten som verksamhetscontroller och vilka arbetsuppgifter som de skriver 

ingår i tjänsten. Därmed kan man få en uppfattning om hur de uppfattar och definierar 

rollen. Frågor som man kan ställa sig är om beskrivningarna sammanfaller, vilka 

olikheter som framkommer etc. Detta kan jämföras med innehållet i de tertialrapporter 
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som respektive verksamhetscontroller tar fram. I annonserna ingår även en beskrivning 

av den utbildning, de erfarenheter och egenskaper som efterfrågas. Även detta ger en 

bild av hur rollen uppfattas och definieras 

 

3.2 Val av myndigheter 
I studien är tre myndigheter valda. Det är Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse 

och Tullverket. De valda myndigheterna är lämpliga bland annat utifrån att de är så pass 

stora att de har verksamhetscontrollers på flera nivåer, det vill säga på både 

myndighetsövergripande nivå och på avdelningar  inom myndigheten. Myndigheterna 

är även så stora att det finns flera sorters controllers som till exempel budgetcontrollers. 

Detta medför att controllers har specialiserat sig på att fokusera på antingen uppföljning 

och planering av ekonomi eller verksamhet. 

 

De allra flesta myndigheter har olika och unika uppdrag. Undantag är grupper av 

myndigheter som exempelvis högskolor/universitet och länsstyrelser. De grupperna har 

inom sig ett likartat uppdrag, en likartad struktur och de styrs även på ett likartat sätt. 

Om någon av dessa myndigheter hade valts hade man kunna dra mer generella slutsatser 

om resultatet men de hade endast varit applicerbara inom den myndighetsgruppen.   

 

Ett ytterligare skäl till valet av myndigheter är att jag har erfarenheter från dem och 

kontakter i dem. Det underlättar i att precisera vilket material som söks samt i analysen 

av materialet. 

 

Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse ligger bägge under Socialdepartementet 

och Tullverket ligger under Finansdepartementet. Att en myndighet ligger under ett 

specifik departement påverkar regeringens styrning av myndigheten och därmed även 

den interna styrningen. Både Statens institutionsstyrelse och Tullverket är relativt stora 

myndigheter med över 2000 anställda och med en regional verksamhet. Socialstyrelsen 

och Tullverket är båda myndigheter som har funnits i många hundra år vilket innebär att 

de har en kultur och organisation med lång historisk bakgrund och väl inarbetade 

arbetsmetoder. Statens institutionsstyrelse är knappt 25 år gammal som myndighet och 

är därmed inte på samma sätt präglad av en djupt rotad kultur och arbetsmetoder som 

alltid har funnits. 

 

Jag har haft telefonkontakt med en utredare
1
 på Ekonomistyrningsverket för att få deras 

syn på controllerns arbetsuppgifter, mandat och ansvarsområden. 

Ekonomistyrningsverket bedriver bland annat statens controllerutbildning för 

controllers som är verksamma i de statliga myndigheterna. Utredaren är en av de som 

håller i årets upplaga av controllerutbildningen. 

 

3.3 Val av dokumenttyper 
Ett antagande, baserat på erfarenhet, är att aktiviteten att följa upp verksamheten är en 

av de huvudsakliga arbetsuppgiften för en verksamhetscontroller. Genom att studera 

tertialredovisningen på myndigheterna kan man få fram en bild av den information som 

verksamhetscontrollern ska följa upp. Detta möjliggör att få fram en bild av vilken typ 

av kunskap och/eller förmåga som förväntas ingå i rollen.  

 

                                                 
1
 Utredare på Ekonomistyrningsverket, 9 maj 2016 
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Jag har valt att ta in tertialrapporter från tertial 2 år 2015. Tertial 2 täcker in perioden 

januari till och med augusti. Till uppföljningen av tertial 1, januari-april, har många 

aktiviteter precis startat vilket innebär att det är relativt små avvikelser från den årliga 

planeringen. Till uppföljningen av tertial 2 ska enligt min erfarenhet flera aktiviteter 

vara genomförda och avslutade och den uppföljningen är mer omfattande. 

 

Eftersom jag har tillgång till en lagringplats på ett gemensamt diskutrymme 

(lagringsutrymme) på Tullverket har jag  kunnat välja de dokument som skulle ingå i 

uppsatsen. Tullverket samlar in information om mål ett till sju och för sex 

slutprestationer samt för VP-uppdrag. Jag har valt underlaget som avser Mål 1 

(skattefelet) eftersom det är Tullverkets huvuduppdrag enligt regleringsbrevet och 

instruktionen och därmed det viktigaste målet för verksamheten samt grunden för 

Tullverket existensberättigande, att ta in uppbörd. 

 

Från de andra myndigheterna har jag efterfrågat underlag till T2. Från Statens 

institutionsstyrelse fick jag in underlag från tre verksamhetsområden; norr, söder och 

missbruk. Jag valde bort att studera underlag från verksamhetsområde söder eftersom 

det hade precis samma struktur som verksamhetsområde norr och valet gjordes utifrån 

alfabetisk ordning. Från Socialstyrelsen fick jag underlagen till uppföljningen på 

ledningens genomgång. 

 

Genom att studera myndigheternas rekryteringsannonser för verksamhetscontrollers blir 

bilden av hur dessa myndigheter uppfattar och beskriver rollen som 

verksamhetscontroller och dess arbetsuppgifter att bli tydligare. Jag har undersökt de 

rekryteringsannonser som de tre myndigheterna har haft under 2014, 2015 och 2016 för 

att få en aktuell bild. 

 

3.4 Datainsamling 
Den data som kommer att samlas in är myndigheternas tertialrapporter från tertial två 

2015 samt rekryteringannonser från de senaste tre åren av verksamhetscontrollers till de 

tre myndigheterna. 

 
3.4.1 Tertialrapporter 

Tertialrapporter är allmänna handlingar och kan begäras ut från registrator på respektive 

myndighet. Eftersom jag tidigare har jobbat på Statens institutionsstyrelse och 

Socialstyrelsen har jag kvar flera kontakter där. Jag bedömde att det var smidigare och 

mer effektivt för alla inblandade att kontakta mina kontakter direkt än att vända mig till 

registrator som därefter hade vänt sig till dem i alla fall. 

 

Eftersom jag har tillgång till en lagringplats på ett gemensamt diskutrymme på 

Tullverket har jag kunnat välja de dokument som skulle ingå i uppsatsen. Jag har valt 

underlaget Mål 1 (skattefelet) eftersom det är Tullverkets viktigaste mål för 

verksamheten och grunden för Tullverkets existensberättigande, att ta in uppbörd. 

 
3.4.2 Rekryteringsannonser 

Jag har valt att studera de rekryteringsannonser som annonserats mellan 2014-2016 för 

att få en aktuell bild av hur rollen beskrivs för att kunna jämföra detta med innehållet i 

de underlag som dessa personer hanterar. 
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Rekryteringsannonser läggs ofta ut på arbetsförmedlingens platsbank. Den webbplatsen 

sparar dock ingen historik så det går inte att söka fram jobb som har annonserats 

tidigare. 

 

Genom att googla ordet controller och institutionsstyrelsen, Tullverket respektive 

Socialstyrelsen har jag fått fram ett fåtal rekryteringsannonser. Det har varit färre än jag 

förväntade mig. Jag har därför även vänt mig till mina kontakter på myndigheterna för 

att eventuellt även få fram fler rekryteringsannonser.  

 

Enligt samtal med personer på Statens institutionsstyrelse har de endast rekryterat till en 

och samma tjänst som verksamhetscontroller men man har gjort det tre gånger de 

senaste åren. Från personalenheten på Socialstyrelsen fick jag annonser för 

verksamhetscontrollers och ledningssamordnare sedan 2011. Jag har haft tillgång till 

Tullverkets diarium vilket innebar att jag hittat även interna rekryteringsannonser. 

Annonser inkluderar ordet finansiell och ordet IT i rubriken har valts bort. Min tolkning 

är att det avser en rekrytering av en annan typ av controller än den jag har varit 

intresserad av. 

 

3.5 Diskursanalys som metodologiskt verktyg  
Ovan i kapitlet om teorier finns en genomgång av om olika angreppssätt för att göra en 

diskursanalys.  

 

Utifrån genomgången av teorierna har jag bedömt att Faircloughs tredimensionella 

modell för diskursanalys ger de verktyg som behövs för att göra en analys ur flera 

perspektiv av materialet och dess förhållande till kontexten. Angreppsättet kritisk 

diskursanalys kommer att användas. 

 

Det diskursteoretiska angreppssättet innebär enligt Jørgensen och Phillips (2000) att 

begreppens/ordens betydelserna ständigt utvecklas. Detta förhållningssätt bedöms 

varken vara effektivt eller produktivt för uppsatsen.  

 

Det diskurspsykologiska angreppssättet  ligger nära socialpsykologi enligt Jørgensen 

och Phillips (2000). Uppsatsen fokuserar på analys av dokument upprättade i 

organisationer snarare än av enskilda personer vilket gör att förhållningssättet inte 

bedöms som relevant. 

 

3.6 Dokumentanalys 
Eftersom uppsatsen är baserad på studier av dokument är det av vikt att belysa den 

kontext som dokumenten är skapade i enligt Bryman (2008). Det innebär att kontexten 

som myndigheterna verkar inom har en viss betydelse för resultatet. 

 

Dokumentanalysen kommer att vara kvalitativ genom att jag söker de bakomliggande 

teman i dokumenten för att ge ett bra underlag för att besvara syftet med uppsatsen, det 

vill säga att öka kunskapen om rollen som verksamhetscontroller i statliga myndigheter. 

 

Rekryteringsannonserna och tertialrapporterna kommer att analyseras utifrån Fairclougs 

tredimensionella diskursanalys som beskrivs av Jørgensen och Phillips (2000). 

Innehållet sorteras upp under mallens rubriker textens egenskaper, produktions- och 

kommunikationsprocessen samt sociala praktiken. Därefter görs jämförelser mellan 
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myndigheternas dokument för att få fram likheter och skillnader samt vilken 

information som en verksamhetscontroller förväntas hantera. 

 
3.6.1 Innehållsanalys av tertialrapporter 

Jag kommer att göra en kvalitativ innehållsanalys med drag av kritisk hermeneutiskt 

förhållningssätt av tertialuppföljningen. Dokumenten är upprättade på de myndigheter 

som jag har tidigare erfarenhet av vilket innebär att jag har en förförståelse för den 

kontext och det sammanhang som dokumenten finns i och jag kan därmed lättare förstå 

vad som avses. Dessutom har jag viss kunskap om hur processen för tertialuppföljningar 

ser ut på myndigheterna. Genom att även analysera rapporterna utifrån var i 

organisationen de är framtagna framträder en tydligare bild av vad som ingår i en 

verksamhetscontrollers arbetsuppgifter. 

 

Min tidigare erfarenhet av uppföljningar på myndigheterna kan inverka på ett positivt 

sätt genom att jag därmed lättare kan tolka texterna och kan sammanställa dem och göra 

jämförelser. Det kan även inverka på ett negativt sätt genom att jag läser in information 

som inte finns i dokumenten och att jag gör felaktiga tolkningar baserat på mina 

förutfattade idéer om de eventuella sammanträffanden som jag tycker mig hitta. 

 

Empirin i underlagen till tertialuppföljningen analyseras utifrån Fairclougs 

tredimensionella diskursanalys. Analysen görs utifrån textens egenskaper, produktions- 

och kommunikationsprocessen samt social praktik. Därefter görs en analys av 

myndigheternas dokument för att få fram likheter och skillnader i beskrivningarna. 

Utifrån detta dras slutsatser om vilken information som en verksamhetscontroller 

förväntas hantera. 

 
3.6.2 Innehållsanalys av rekryteringsannonser 

En rekryteringsannons innehåller flera delar. En del presenterar organisationen och 

enheten som rekryterar, en del presenterar tjänsten som annonseras och en del 

presenterar de krav på kunskaper, kompetens och erfarenheter som arbetsgivaren söker. 

Det finns ofta även en del med allmänt hållen information. 

 

Rekryteringsannonsernas innehåll analyseras även utifrån Fairclougs tredimensionella 

diskursanalys. Innehållet sorteras upp under rubrikerna textens egenskaper, 

produktions- och kommunikationsprocessen samt sociala praktiken. Därefter görs 

tolkning av myndigheternas dokument för att få fram likheter och skillnader i 

beskrivningarna. Utifrån detta dras slutsatser om hur arbetsgivarna definierar rollen som 

verksamhetcontroller samt om vilken information som en verksamhetscontroller 

förväntas hantera. 

 

3.7 Studiens tillförlitlighet 
Ett sätt att avgöra om en diskursanalys är valid och giltig är enligt Jørgensen och 

Phillips (2000) att se på själva sammanhanget. Ett annat sätt är att bedöma analysens 

frukbarhet, det vill säga förklaringskraften. De skriver att en rapport bör innehålla 

representativa exempel från materialet och detaljerade redogörelser för tolkningen. På 

det sättet menar de att man dokumenterar analysens väg från diskursiva data till 

slutsatser och ger läsaren en möjlighet att bedöma processen och bilda sig en egen 

uppfattning. För att säkerställa att uppsatsen är valid beskriver jag innehållet i 

underlagen till tertialuppföljning och arbetsuppgifterna samt hur kraven på utbildning, 

erfarenhet och egenskaper beskrivs i rekryteringsannonserna. Därigenom blir det lättare 

för läsaren att följa min analys och de slutsatser som jag drar.  
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Bryman (2011) föreslår att kvalitativa studier ska bedömas utifrån tillförlitlighet 

eftersom det kan vara svårt att komma fram till en enda och absolut sann bild av den 

sociala verkligheten. I begreppet tillförlitlighet ingår enligt Bryman (2011) fyra 

delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. 

 

Trovärdighet innebär enligt Bryman (2011) att man har säkerställt att 

forskningen/studien har utförts enligt de regler som finns och att man gör en 

respondentvalidering som bekräftar att forskaren har uppfattat verkligheten på rätt sätt. 

Underlagen som uppsatsen bygger är allmänt tillgängliga och studien är möjlig att 

återupprepa. Detta ökar sannolikheten för en hög trovärdighet i resultatet. Jag har valt 

att inte att göra en respondentvalidering då det framför allt är dokument som jag har 

studerat. 

 

Överförbarhet innebär enligt Bryman (2011) att redogörelsen är så fyllig att andra 

läsaren får en så detaljerad bild att de kan bedöma hur överförbart resultatet är till en 

annan kontext och miljö. Genom att studien avser ett smalt område, 

verksamhetscontrollers i statliga myndigheter, kommer resultatet att ha en smal 

överförbarhet. Resultatet kommer troligen endast att vara översättningsbart till andra 

statliga myndigheter. Däremot kan resultatet förhoppningsvis generaliseras till att gälla 

för alla verksamhetscontrollers i just den statliga myndighetsmiljön. 

 

Pålitlighet är enligt Bryman (2011) att man ska ha ett granskande synsätt och säkerställa 

att man gör alla faser i forskningsprocessen tillgänglig så att andra kan bedöma 

kvaliteten på processen. Detta är en valideringsteknik som sällan kommer till 

användning skriver han. Genom att vara tydlig i mina val av dokument blir det lättare 

för läsaren att bedöma hur pålitligt resultatet är. 

 

Att kunna säkerställa och konfirmera handlar enligt Bryman (2011) om att försöka 

säkerställa att forskaren har handlat i god tro och inte låtit personliga värderingar 

påverka resultatet. Granskarnas uppgift är, skriver han, att slå fast i vilken utsträckning 

det går att styrka resultatet. Genom att vara tydlig med att jag har förkunskaper om 

myndigheterna och deras arbete med tertialuppföljning hoppas jag att läsaren kan 

bedöma min objektivitet och om den i något fall brister. Jag har haft som avsikt att vara 

neutral och saklig i förhållande till myndigheterna och deras uppföljningsprocess. 

 

3.8 Källkritik/ kvalitetsmått 
Uppsatsen bygger på sekundärdata från tre myndigheter i form av underlag till 

tertialuppföljning och rekryteringsannonser.  

 

Underlagen från myndigheterna om tertialuppföljning är inte riktigt jämförbara. Från 

Statens institutionsstyrelse och Tullverket har jag underlag som lämnats in inför 

tertialdialog med generaldirektören. Detta saknas från Socialstyrelsen. På Statens 

institutionsstyrelse tar man inte fram en myndighetsövergripande sammanställning av 

läget i verksamheten vilket gör att det perspektivet saknas i jämförelse med underlaget 

från Socialstyrelsen och Tullverket. 

 

Genom att jag har tillgång till fler dokument på Tullverket finns en risk att jag har ett 

mer detaljerat underlag från dem. Detta har jag försökt balansera genom att välja det 

underlag som lämnats för det viktigaste målet för myndigheten. 
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Genom att jag har tillgång till Tullverkets diarium har jag fått fram även interna 

rekryteringsannonser. Detta har jag balanserat genom att be att få alla annonser från 

Socialstyrelsen och genom att i ett samtal ställa en kontrollfråga till Statens 

institutionsstyrelse om de har försökt rekrytera andra controllers. 

 

3.9 Etiska ställningstaganden 
Vid utformandet av en studie är det av vikt att tänka igenom de etiska 

ställningstagandena. Enligt Bryman (2011) finns fem centrala aspekter vid en etisk 

granskning: Kommer deltagarna i undersökningen att komma till skada på något sätt, 

informations- och samtyckeskrav, frivillighet, att privatlivet skyddas och att undvika 

falska förespeglingar. Och några av de etiska principer som gäller för svensk forskning 

enligt Bryman (2011) är: 

 Forskare ska informera berörda personer om den aktuella undersökningens syfte. 

 Deltagarna i undersökningen ska själva bestämma över sin medverkan. 

 Uppgifter om alla personer som ingår i undersökningen ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. 

 Uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamålet. 

Denna uppsats är inte på individnivå. Det är myndigheternas underlag till 

tertialuppföljningar som studeras. På respektive myndighet är det en eller ett par 

personer som sätter ihop underlagen. Det är därför viktigt med konfidentialiteten för de 

personerna och jag nämner inte någon vid namn. Det är dock möjligt att i efterhand 

identifiera vem som har gjort vilken rapport. 

 

Tertialrapporterna är allmänna handlingar och därmed tillgängliga för alla. Detta är en 

av de faktorer som beaktas när verksamhetsplaner och uppföljningar av dem tas fram på 

myndigheter och man säkerställer att ingen person ska vara utpekad. 

 

Rekryteringsannonserna har varit publicerade och pekar inte ut någon enskild person. 

 

Jag har per telefon intervjuat en person på Ekonomistyrningsverket. Vid intervjun var 

jag tydlig med att det var för att jag skriver en uppsats och att jag kan komma att 

refererar till personen. Jag har valt att inte skriva ut namnet på personen eftersom jag 

inte nämner någon annan vid namn i uppsatsen. 

 

4 Empiri 
Inledningsvis presenteras de valda myndigheterna. Därefter presenteras innehållet till 

tertialredovisningen för varje myndighet. Detta görs utifrån Faircloughs 

tredimensionella diskursmodell beskriven i det inledande teoriavsnittet.  Varje underlag 

presenteras med underrubrikerna textens egenskaper, produktions- och 

kommunikationsprocess samt social praktik. Innehållet i myndigheternas 

rekryteringsannonserna presenteras i ett gemensamt avsnitt med underrubrikerna textens 

egenskaper, produktions- och kommunikationsprocess samt social praktik. 

 

4.1 Beskrivning av myndigheterna 
Beskrivningen av myndigheterna är hämtade från respektive myndighets hemsida och 

årsredovisningen för 2015. Myndigheterna beskrivs i alfabetisk ordning. 
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4.1.1 Socialstyrelsen  

År 1663 bildades Collegium medicorum som 1878 blev kungliga Medicinalstyrelsen. 

År 1912 skapades en annan myndighet, kungliga Socialstyrelsen. Dessa två 

myndigheter slogs ihop 1968 till Socialstyrelsen. År 2013 delades myndigheten och 

tillsynen över hälso- och sjukvård samt socialtjänst blev egen myndighet, Inspektionen 

för vård och omsorg.  

 
Socialstyrelsen tar fram och utvecklar statistik, regler och kunskap till hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten Myndigheten prövar och utfärdar legitimationer för 

personal inom 21 yrkesgrupper, bland annat apotekare, läkare, naprapater, psykologer 

och tandläkare. Enligt årsredovisningen hade myndigheten 189 regeringsuppdrag under 

2015. 

 

Myndigheten leds av en styrelse och generaldirektören som är myndighetens chef 

ansvarar för den löpande verksamheten inför styrelsen. Ledningsgrupp består av 

generaldirektören och alla avdelningschefer. Socialstyrelsen har cirka 700 medarbetare 

och verksamheten är uppdelad på åtta avdelningar, fem sakavdelningar och tre 

stödavdelningar.   

 

Socialstyrelsen leder ett antal rådgivande och beslutande råd och nämnder som till 

exempel Donationsrådet och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och vid behov 

anlitas olika experter, till exempel de vetenskapliga råden. Myndigheten har också 

beredskap inför allvarliga händelser och vid behov samordnars delar av hälso- och 

sjukvårdens krisberedskap. 

 

Socialstyrelsen är ISO-certifierad och har ledningssystem för områdena kvalitet, 

informationssäkerhet, miljö och arbetsmiljö. 

 
4.1.2 Statens institutionsstyrelse  

Statens institutionsstyrelse skapades som myndighet år 1993 då staten tog över 

tvångsvården av missbrukare och ungdomar. Myndigheten bedriver individuellt 

anpassad tvångsvård och ger vård och behandling av ungdomar med allvarliga 

psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Statens institutionsstyrelse tar 

också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård. 

Det är en enrådighetsmyndighet med ett insynsrådet ska utöva insyn i verksamheten och 

ge myndighetschefen råd. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter och ledamöterna 

utses av regeringen. Generaldirektören är ordförande i rådet. I ledningsgruppen sitter 

cheferna för verksamhetsområdena och avdelningarna. 

Myndigheten har 23 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva hem med 

knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela 

landet. Enligt årsredovisningen är myndigheten indelad i tre verksamhetsområden: 

ungdomsvård norr, ungdomsvård söder och missbruksvård. Huvudkontoret ligger i 

Stockholm. Under 2015 producerades cirka 229 000 vårddygn i ungdomsvården och 

cirka 166 000 vårddygn i missbruksvården. Myndigheten har ungefär 3 000 

tillsvidareanställda. Den största yrkesgruppen är behandlingsassistenterna som svarar 

för omvårdnaden av ungdomarna och klienterna i det dagliga livet på avdelningen.  
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Verksamheten finansieras av statsanslag och av de vårdavgifter som kommunerna 

betalar. Staten finansierar ungefär 1/4 av kostnaden för missbruksvården och 1/3 av 

kostnaden för ungdomsvården. 

 
4.1.3 Tullverket  

Tullverket grundades 1636 och ska kontrollera flödet av varor in och ut ur Sverige, 

bidra till ett säkert samhälle och säkerställa konkurrensneutral handel. Myndighetens 

arbete ska leda till att korrekt tull, skatter och andra avgifter tas in samt att restriktioner 

för in- och utförsel av varor efterföljs.  

 

Tullverket är en enrådsmyndighet vilket innebär att generaltulldirektören ensam 

ansvarar inför regeringen för myndighetens verksamhet och beslut. Som stöd finns ett 

insynsrådet vars uppgift är att ha insyn över Tullverkets verksamhet och att ge 

generaltulldirektören råd. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter och ledamöterna 

utses av regeringen 

 

Visionen är att förenkla den legala handeln och förhindra den illegala genom att erbjuda 

smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett 

effektivt gränsskydd.  

 

Myndigheten är består av två kärnverksamheter, Effektiv handel och Brottsbekämpning 

samt stödavdelningar. Det operativa arbetet genomförs i åtta kompetenscenter. 

Verksamheten bedrivs i hela landet men de cirka 2 000 anställda finns i huvudsak på de 

tre huvudorterna Stockholm, Göteborg och Malmö. 

 

Under år 2015 har Tullverket enligt broschyren  Detta är Tullverket:  

 tagit in drygt 11 miljarder kronor från företag i tull, skatt och andra avgifter 

 till exempel gjort 5 922 beslag av narkotika och dopningsmedel 

 genomfört 74 208 olika fysiska kontroller  som till exempel godskontroller, 

kontrollvisitationer och kontroller av resenärer 

 hanterat 6,4 miljoner tulldeklarationer för import och exportvaror. 

 

4.2 Redovisning av innehållet till tertialuppföljningen från 
Socialstyrelsen 
Från Socialstyrelsen har jag fått 13 dokument. De är i powerpoint (ppt), excel(xls) och 

pdf-format. 

 

Dokumenten kommer från en föredragning i ledningsgruppen och är på 

myndighetsövergripande nivå. Det saknas avdelningsspecifika underlag. 

 
4.2.1 Textens egenskaper 

Nedan listas dokumentens rubrik, format, antal sidor, i förekommande fall namn på 

avsändare och innehåll. Dokumenten är listade i alfabetisk ordning. 

1. Avvikelser T2. (ppt). 8 sidor dokumentation av uppföljning av incidenter i ett 

incidenthanteringssystem. 

2. Egenkontroll av informationssäkerhet. (ppt) 5 sidor om hantering av 

informationstillgångar. 

3. Miljöuppföljning T2. (ppt) 6 sidor om uppföljning av miljömål samt en 

bedömning av ledningssystemet för miljösynpunkt. 
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4. Protokoll (pdf). 3 sidor. Protokoll för ledningens genomgång med 

deltagarförteckning, dagordning, vilka dokument som var bifogade samt 

Åtgärder Ledningens genomgång T2, 2015-10-15, tabell med 8 rader. 

5. Resultat från verksamhetsuppföljning T2 2015. (ppt). 22 sidor om återkoppling 

från avdelningarnas tertialdialoger med ledningen, sammanställd bedömning av 

etappmål, särskilda satsningar, sammanställning av uppföljning av 

regeringsuppdrag, slutsatser från slutrapport om sakområden, åtgärdsbehov 

utifrån verksamhetsuppföljning, ekonomisk prognos samt 

handlingsplan/åtgärder.  Här framgår att myndighetens verksamhetscontrollers 

är avsändare genom att eras namn finns på presentationen. 

6. Status externa revisioner. (ppt) 8 sidor, med ett namn. Revision av Intertek och 

genomgång av tio numrerade avvikelser och åtgärder. 

7. Status interna revisioner. (ppt). 2 sidor, med ett namn. Arbetsläget för interna 

revisioner 

8. Statusdokument för informationssäkerhet, ISO-27001:2014, bilaga A. (ppt). 4 

sidor. Annan mall än de andra ppt. Lägesrapport om informationssäkerhet, 

genomförda åtgärder, nya bedömningar. 

9. Uppföljning av kvalitetsutvecklingen. (ppt) 6 sidor, med ett namn. Kvalitet, 

processernas prestanda, handlingsplanen för kvalitetsutveckling 141126, 

handlingsplan för 2016, bedömning av kvalitetssystemet ur ledningssynpunkt. 

10. Uppföljning av förebyggande åtgärder/risker T2. Ledningens genomgång T2. 

(ppt). 7 sidor, med två namn. Förebyggande åtgärder/risker - allmänt, avd 

verksamhetsrisker vid T2 – översikt, accepterade avd-risker (riskvärde minst 8), 

åtgärder leder inte till riskvärde under 8. 

11. Uppföljning av mål och handlingsplan inom arbetsmiljö. Socialstyrelsens 

etappmål för arbetsmiljö under 2015 är: 

- att identifiera och förebygga arbetsmiljörisker 

- att hantera händelser genom orsaksanalyser och åtgärder. (ppt) 7 sidor, med 

avdelningsnamn,  namn och titel samt datumet 2015-10-15.   Bedömning av 

ledningssystemet ur arbetsmiljösynpunkt, förslag till förbättringsåtgärder, 

tillgänglighet, uppföljning av arbetet kring tillgänglighet. 

12. Övergripande risk-informationssäkerhet. (ppt) 2 sidor. Ej i någon mall. 

Övergripande risk – informationssäkerhet, bedömning av ledningssystemet ur 

informationssäkerhetssynpunkt. 

13. Utan rubrik, filens namn är Kopia av 5696-2015-3 Statusdokument för 

informationssäkerhet bilaga A 3196800_1_0. (xls) . Fliknamn Analysverktyget, 

Rubrik i fliken: ISO-27001:2014, bilaga A (normativ), 5 kolumner och 133 

rader. Kolumnnamn ISO-27001:2014 , Kontrollområde, Övergrigande (sic) 

kontrollmål, T1 2015, Kontroll-status (uppfyller/brister), Säkerhetsåtgärder. 

Bedömning utifrån  

14. uppfyller 

15. Befintliga åtgärder bedöms 

tillräckliga 

16. delvis 

17. Befintliga åtgärder bedöms 

delvis tillräckliga 

18. brister 

19. Åtgärder behövs eller bedöms 

inte tillräckliga 
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4.2.2 Produktions- och kommunikationsprocesser 

Underlagen är framtagna till föredragning för ledningsgruppen i det som kallas för 

ledningens genomgång.  

 

Underlaget Uppföljning av mål och handlingsplan in om arbetsmiljö har tagits fram av 

en person med titeln myndighetssamordnare för arbetsmiljö. Underlaget Avvikelser T2, 

Egenkontroll av informationssäkerhet och Statusdokument för informationssäkerhet, är 

framtaget av den person som jag tidigare kände som myndighetssamordnare för 

informationssäkerhet. Underlagen Resultat från verksamhetsuppföljningen och 

Uppföljning av förebyggande åtgärder/risker T2 är framtaget av två 

verksamhetscontrollers. Underlagen Miljöuppföljning, Status externa revisorer, Status 

interna revisorer samt Uppföljning av kvalitetsutveckling,  underlag är framtaget av en 

person som förefaller vara myndighetens samordnare för kvalitet och miljö. Sekreterare 

i protokollet är den som förefaller vara samordnare för miljö och kvalitet samt personen 

som är samordnare för informationssäkerhet. Det framgår inte vem som har tagit fram 

underlaget Övergripande risk – informationssäkerhet. 

 

Dokumenten är sammanställningar av läget för myndigheten inom de olika 

certifieringsaspekter. Det är inte avdelningsspecifika underlag utan sammanställningar 

av avdelningarnas avvikelser, i vissa fall avdelningarnas bedömningar och åtgärder. 

Underlagen förefaller bygga på avdelningarnas inrapporterade underlag. Denna 

genomgång i ledningsgruppen har enligt dokumenten föregåtts av dialoger med 

avdelningarna. 

 
4.2.3 Sociala praktiken 

Dokumentationen från tertialredovisningen är starkt präglad av ledningssystem med 

koppling till att myndighet är certifierad enligt fyra ISO-standarder.  

 

Ledningens genomgång är ett särskilt ledningsgruppsmöte med generaldirektören och 

avdelningscheferna. Enligt protokollet så har myndighetens samordnare för 

informationssäkerhet samt myndighetens samordnare för kvalitet och miljö varit 

sekreterare. Föredragande har varit verksamhetscontroller och myndighetens olika 

samordnare för kvalitet, informationssäkerhet, miljö och arbetsmiljö.  

 

Mötet förefaller ha föregåtts av avstämningar mellan avdelningschefer och ledningen 

som har gått igenom respektive avdelnings måluppfyllese och eventuella avvikelser. Det 

hänvisas i dokumentet Resultat från verksamhetsuppföljning T2 2015 till avdelningarnas 

tertialdialoger med ledningen och till minnesanteckningar från dialoger. I dokumentet 

framförs synpunkter på de pm som avdelningscheferna har lämnat in och det hänvisas 

till avdelningarnas statusbedömningar av etappmål, särskilda satsningar, uppföljning av 

regeringsuppdrag, statusrapport om sakområden och åtgärdsbehov vilket indikerar att 

avdelningarna lämnar in dessa bedömningar. Enligt dokumentet står att 

resultatbedömning och åtgärder i förhållande till myndighetens mål för 

informationssäkerhet, miljö och arbetsmiljö hanteras under dessa punkter på 

dagordningen. Även detta indikerar att detta följs upp på avdelningsnivå och stäms av 

på tertialdialoger mellan avdelning och ledning. 

 

Ovanstående indikatorer på uppföljning på avdelningarna med efterföljande tertialdialog 

med ledningen stämmer med mina erfarenheter från tertialuppföljningen T2 år 2013. 
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4.3 Redovisning av innehållet till tertialuppföljningen från Statens 
institutionsstyrelse 
Från Statens institutionsstyrelse har jag fått den tertialredovisning som tre 

verksamhetsområden har lämnat in. Jag har valt att närmare studera tertialrapporterna 

från verksamhetsområde missbruk och från verksamhetsområde norr som bedriver 

ungdomsvård. Jag valde att bortse från verksamhetsområde söder (ungdomsvård) då den 

var mycket lik den från det norra området och därmed inte tillförde något nytt.  

 

Statens institutionsstyrelse har inte skickat någon sammanställning av tertialrapport för 

myndigheten som helhet. Enligt min erfarenhet från Statens institutionsstyrelse så tas 

det inte fram någon sådan.  

 
4.3.1 Textens egenskaper 

Den tertialredovisning som verksamhetsområdena har lämnat in består av tre delar. En 

kommenterad nyckeltalsrapport i wordformat, en uppföljning av resultatkontrakt i 

excel-format och en pm om läget i verksamheten.  

 
4.3.1.1 Nyckeltalsrapport 

Den kommenterade nyckeltalsrapporten består av diagram som enligt min erfarenhet är 

kopierade från och inklistrade från QlikView som är myndighetens system för business 

intelligence. Varje avsnitt som ska kommenteras inleds med en definition av indikatorn. 

De är därefter kommenterade under rubriken ”Analys och kommentarer”.  

 

Rapporten från verksamhetsområde missbruk är på 22 sidor och rapporten från 

verksamhetsområde ungdomsvård norr är på 29 sidor. 

 

De nyckeltal som kommenteras är: 

Ungdomsvård Norr Missbruksvård 

Inskrivningsintervjuer Inskrivningsintervjuer 

Inskrivningsintervjuer för LVU+LSU per 

kön 

Inskrivningsintervjuer för LVM per kön 

Utskrivningsintervjuer Utskrivningsintervjuer LVM 

Utskriftsintervjuer LVU+LSU per kön Utskriftsintervjuer LVM per kön 

Delgivna beslut Delgivna beslut 

Delgivna beslut LVU+LSU per kön Delgivna beslut LVM per kön 

Avskiljningar Avskiljningar 

Avskiljningar LVU+LSU per kön Avskiljningar LVM per kön 

Vård i enskildhet Vård i enskildhet 

Vård i enskildhet LVU+LSU per kön Vård i enskildhet LVM per kön 

Sjuktal Sjuktal 

LVU+LSU Behandlingsplan LVM vård enligt §27 

LVU+LSU Behandlingsplan per kön LVM-vård enligt §27 per kön 

Ungdomens upplevelse 

Trygghet på avdelningen 

LVM SiS utredning 

Rättssäkerhet LVM SiS utredning per kön 

Varit med i planeringen av behandlingen Klientens upplevelse 

Trygghet på institutionen 

Fått hjälp med problem Bemötande vid ankomst 

Andel beställningar till Martin & Servera 

som skickas via Proceedo 

Stöd av personalen 
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Besparingsmål Martin & Servera Rättssäkerhet 

Andel Med Grundläggande 

Brandutbildning 

 

Andel Utbildade i Systematiskt 

Brandskydds Arbete 

 

Tabell nr 1 Rubriker i nyckeltalsrapporter från Statens institutionsstyrelse 

 
4.3.1.2 Uppföljning av resultatkontrakt 

Det inlämnade uppföljningarna av resultatkontrakt är i excelformat med fyra flikar; 

Uppföljning, DB – rör ej, Verksamhetsmål o aktiviteter samt SiS risker. 

 

Första fliken Uppföljning har rubriken Uppföljning av resultatkontrakt och där det 

specificeras vilket verksamhetsområde som avses. Där under finns en tabell med 

rubriken Verksamhetsmål, regeringsuppdrag och aktiviteter och underrubrikerna 

(kolumner)Verksamhetsmål, Aktiviteter och Aktiviteten klar. Tabellen har även rubriken 

Uppföljning med underrubrikerna (kolumner) T1, S, T2, S, T3 samt S.  

 

I kolumnen med underrubriken Verksamhetsmål finns för verksamhetsområde missbruk 

13 rader och för verksamhetsområde norr 21 rader. Raderna är numrerade och inleds 

med antingen ordet uppdrag, arbetssätt, medarbetare eller resultat samt för 

verksamhetsområde norr även med aktiviteter utöver verksamhetsmål och RU (en 

förkortning för regeringsuppdrag).  

 

I kolumnerna med underrubriken Aktivitet är numrerade för verksamhetsområdet norr 

men inte för missbruksvården. Kolumnen med rubriken Aktiviteten klar har bägge 

excelfilerna datum av typen 2015-12. 

 

Kolumnen med underrubriken T1 och T2 förefaller att vara avrapportering om läget med 

aktiviteter som är beskrivna i de föregående kolumnerna. När man klickar på dessa rutor 

dyker en gul ruta upp med en instruktion. Där står ”Uppföljning Fyll i uppföljning för 

delmål och aktiviteter. För att börja ny rad i texten; dubbelklicka på platsen där 

radbrytning ska in och tryck ALT+RETUR.” 

 

I kolumnerna med rubriken S finns röd, grön eller gul färg. När man klickar på dessa 

rutor dyker en gul ruta upp med en instruktion. Där står ”S=status. Välj färgstatus i 

listan. Färgerna betyder: Grönt = klar/pågår enligt plan Gult= påbörjat/försenat Rött = ej 

”. I rutorna finns en rullist där man väljer grönt, gult eller rött. 

 

Längre ner i fliken finns ytterligare en tabell. Rubriken är Åtgärder till följd av SiS 

riskanalys med underrubrikerna Risk, Åtgärd för att begränsa risken och Åtgärden klar. 

Dessutom finns en rubrik Uppföljning med underrubrikerna T1, S, T2, S, T3 samt S. 

Tabellen har sju rader för verksamhetsområde missbruk och sju rader för 

verksamhetsområde norr. I kolumnen med rubriken Risk är texten numrerad för 

verksamhetsområde norr men inte för missbruk. De beskrivna riskerna är delvis samma 

mellan verksamhetsområdena. Ett par risker per verksamhetsområde är dubblerade hos 

bägge verksamhetområden eftersom de i nästa kolumn med rubriken Åtgärder för att 

begränsa risken verkar ha fler aktiviteter för vissa risker. I kolumnen Åtgärd klar finns 

datum av typen 2015-12. I de nästkommande kolumnerna med rubriken T1 och T2 

förefaller det vara en avrapportering av läget för att i kolumnerna därefter med rubriken 

S ligger en färg. 
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I fliken DB – rör ej ser ut att vara en databas över verksamhetsmål och aktiviteter samt 

riskanalys. I flikarna Verksamhetsmål o aktiveter samt SiS risker ser ut att vara en 

pivottabell. De är inte aktiverad i verksamhetsområde norr. I underlaget från 

verksamhetsområde missbruk ser den ut att innehålla samma information som i fliken 

Uppföljning.  

 
4.3.1.3 Promemoria 

De inlämnade promemoriorna (pm) är i wordformat med några rubriker. 

Verksamhetsområde missbruks pm är nio sidor lång och i huvudsak i löptext men vissa 

delar är i punktform och fyra tabeller finns med. Den pm som är inlämnad från 

verksamhetsområde norr är fyra sidor lång och är i löptext. 

 

De rubriker som finns i respektive pm är: 

Ungdomsvård Norr Missbruksvård 

Läget inom 

verksamhetsområdet/avdelningen 

Läget inom verksamhetsområdet 

Samverkan med andra 

verksamhetsområden och avdelningar 

Samverkan med andra 

verksamhetsområden och avdelningar 

Ekonomi Ekonomi 

Tillsyn Tillsyn socialtjänst 

  Beslut efter lex Sarah-anmälan 

  Tillsyn IVO 

Samverkan med socialtjänsten, landsting 

och andra aktörer 

Tillsyn hälso- och sjukvård 

Övrigt Samverkan med socialtjänsten, landsting 

och andra aktörer. 

Analys och beredskap beträffande 

bemanning och inlåsningseffekter vid 

förändrad efterfrågan 

Särskild uppföljning tertial 2 

Särskild uppföljning Tertial 2 Sjuktal 

Sjuktal – se nyckeltalsrapporten Andel beställningar till Martin & Servera 

via Proceedo 

Skola Besparingsmål Martin och Servera 

Intern styrning och kontroll   Andel personal med Grundläggande 

Brandutbildning 

Brand – se nyckeltalsraporten Antal utbildade i Systematiskt 

Brandskyddsarbete 

Test av personlarm – se 

nyckeltalsrapporten 

Utförda testlarm inom LVM 

Inköp – se nyckeltalsrapporten Återstående frågor från T1 

 
4.3.2 Produktions- och kommunikationsprocesser 

Rapporterna är ställda från respektive verksamhetsområde och inlämnade till 

Planeringsenheten på avdelningen för planering och uppföljning på huvudkontoret 

genom att de har sparats på ett gemensamt diskutrymme. Vem som är avsändare 

framgår i rubriken. 

 

De är daterade den 21 september 2015 förutom verksamhetsområde norrs pm som är 

daterat den 17 augusti 2015 men vars dokumentnamn inkluderar datumet 150921.  
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Ecxelfilerna är inte daterade inne i filen men verksamhetsområde norrs fil har datumet 

150921 i filnamnet.   

 
4.3.3 Sociala praktiken 

De inlämnade dokumenten är en avrapportering inför en kommande dialog mellan 

generaldirektören och avdelningsledning. 

 

Excelfilen är en samlad dokumentation av måluppfyllelse och  informationen från 

institutionerna i respektive verksamhetsområde. Det förefaller vara en sammanställd 

bedömning. Verksamhetområde norr skriver i kolumnen med underrubrik T2 till 

exempel att ”Arbetet fortsätter på de institutioner som …”. Verksamhetsområde 

missbruk nämner sina institutioner med namn och skriver vad några av dem har gjort.  

 

Det saknas en sammanställning från Statens institutionsstyrelse av information kopplat 

till myndighetens mål. Det saknas även myndighetsövergripande sammanställning av 

läget i verksamheten utifrån flera perspektiv grundat på information från alla 

verksamhetsområden och avdelningar. Enligt min erfarenhet tas det inte fram någon 

sådan. 

 

4.4 Redovisning av innehållet till tertialuppföljningen från Tullverket 
Från Tullverket finns dels en sammansatt tertialrapport för myndigheten samt en rapport 

för regleringsbrevsmål nummer ett. 

 
4.4.1 Textens egenskaper 

4.4.1.1 Underlag för rapport om regleringsbrevsmål 

Rapporten för regleringsbrevsmål nummer ett är i wordformat, omfattar fyra sidor och 

har inga namn eller avsändare. Rapportens rubrik är Mål 1 (skattefelet). Den inleds med 

två rutor, en med målformuleringen (från regleringsbrevet) och en med 

återrapporteringskravet till årsredovisningen. Därefter finns följande rubriker: 

resultatutveckling, sammanfattande analys och prognos för helåret (rubriken finns totalt 

sju gånger) och åtgärdsindikatorer. I dokumentet finns sju tabeller för resultatindikatorer 

och åtgärdsindikatorer. Tabellerna har rubrikerna  resultatmål, 2013, 2014, T2 2014 och 

T2 2015. De följs av rubriken sammanfattande analys och prognos för helåret. 

 
4.4.1.2 Tertialrapport 

Tertialrapporten är i pdf-format, 26 sidor och ligger i en dokumentmall med 

diarienummer men utan avsändare. Dokumentet har en förstasida med rubriken 

Tertialrapport 2015:2, en figur samt diarienummer. Därefter följer en 

innehållsförteckning. Rapporten inleds med en Sammanfattning och två tabeller med 

rubriken Övergripande resultatutveckling för Tullverkets mål samt Övergripande 

resultatutveckling för Tullverkets slutprestationer där finns målen respektive 

slutprestationerna med en färgmarkering (rött eller grönt). I sammanfattningen finns 

rubriken Återkoppling. Därefter kommer en Inledning. 

Efter detta redovisas de sju målen med en likartad struktur med rubrik Mål 1 etc., 

resultatindikatorer med en tabell, verksamhetens kommentarer till utfallet, (för vissa mål 

även rubriken åtgärder), återkoppling.  För mål 1 och 2 finns även rubriken 

åtgärdsindikatorer och en tabell samt verksamhetens kommentarer till utfallet.  

 

Efter detta kommer redovisningen av Slutprestationer. Slutprestationerna är Extern 

information, Tillstånd, Klarering, Fysiska kontroller, Kontroller i efterhand samt 
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Brottsutredning (tidigare Ärenden överlämnade till åklagare). Alla slutprestationer 

redovisas med en tabell för Enhetlighet och kvalitet och en tabell för Effektivitet därefter 

kommer Verksamhetens kommentarer till utfallet, och efter det kommer Återkoppling. 

 

Efter redovisningen av slutprestationer kommer Risk- och satsningsområden samt 

uppdrag med en tabell med tre rader och en underrubrik Återkoppling. På detta följer 

kapitlet Utvecklingsprogrammen med underrubriker Programmet Elektronisk tull (ET) 

och Förändringsprogrammet (FP). 

 

Därefter kommer bilagorna. Bilaga 1 Risk- och satsningsområden samt uppdrag som är 

en tabell med 14 rader. Bilaga 2 Ekonomisk månadsrapport april inklusive 

Statusrapportering – Projekt och genomförandeuppdrag med underrubrikerna 

Driftbudget med tabell,  Löner, Lokaler, Egna kostnader, Gemensamma kostnader, 

Ränta och avskrivningar,  Aktivering av utvecklingsprojekt, Pensioner, Intäkter av 

försäljning, Övriga intäkter, Investeringar, Investeringsutfall per investeringsansvarig, 

augusti 2015, mkr med en tabell, Driftbudget per avdelning/staber, augusti 2015, mkr 

med en tabell, Driftbudget för verksledning m.fl. augusti 2015, mkr med en tabell, 

Driftbudget för utveckling, aug 2015, mkr med en tabell. Bilaga 3 heter Uppbörd och 

har rubrikerna debiterad uppbörd, Influten uppbörd, SCB:s handelsstatistik för perioden 

januari – juli, Importen (införsel) från länder inom EU samt total import och Exporten 

(utförsel) till länder inom EU samt total export. Bilaga 4 heter Statusrapport från 

projekten och inkluderar två bilder på tabeller med status för projekt i två 

utvecklingsprogram Elektronisk tull och Förändringsprogrammet. 

 
4.4.2 Produktions- och kommunikationsprocesser 

Tertialrapporten är framtagen utifrån inrapporterad information från avdelningarna, från 

programkontoret och budgetcontrollers. Innan rapporten beslutas skickas den ut till 

ledningsgruppen som kan återkoppla om det finns missförstånd, felaktigheter etc innan 

rapporten beslutas av generaldirektören och diarieförs samt publiceras på intranät. 

 

I rapporten finns status för det som följs upp och här finns en prioritering i 

återkopplingen (största vikt, av stor vikt eller av vikt) från myndighetsledningen till 

verksamheten.  

 
4.4.3 Sociala praktiken 

Underlaget för rapport om regleringsbrevsmål är ett av sju underlag med koppling till 

regleringsbrevet. Det finns även sex underlag för rapportering av slutprestationer som 

särskilt ska redovisas i årsredovisningen samt underlag för uppföljning av VP-uppdrag 

och rapportering av läget med avdelningarnas handlingsplaner. 

 

Det framgår inte att underlaget som heter Mål 1 (skattefelet) är ett gemensamt underlag 

i tertialredovisningen från kärnverksamheten. Enligt min erfarenhet bygger dokumentet 

Mål 1 (skattefelet) på redovisning från flera kompetenscenter och 

verksamhetscontrollers placerade på kärnavdelningarnas gemensamma stab sätter gör en 

sammanställning. De avvikelser och åtgärder som rapporteras är avstämda med de två 

avdelningscheferna för kärnverksamheten. Det är utifrån tertialredovisningen av Mål 

1(skattefelet) och övriga mål som uppföljningsdialogen mellan verksamledningsstaben 

och avdelningscheferna sker. 

 

Tertialrapporten är en kortfattad sammanställning av läget med alla indikatorer för mål 

och slutprestationer. Dessutom ingår information om läget med utvecklingsprogrammen 
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och det ekonomiska läget. Dessa delar förefaller följas upp separat och underlagen, 

tabeller och text lämnas av andra. 

 

Tertialrapporten beslutas enligt min erfarenhet av generaldirektören och diarieförs och 

publiceras på intranät tillsammans med en artikel som lyfter de viktigaste avvikelserna 

och det ekonomiska läget. 

 

4.5 Redovisning av innehållet i rekryteringsannonser 
Jag har fått tre annonser från Statens institutionsstyrelse, tre annonser från 

Socialstyrelsen och fem annonser från Tullverket från åren 2014-2016. 

 

Redovisningen av innehållet görs för  alla myndigheter under samma rubriker. 

 
4.5.1 Textens egenskaper 

Här redovisas enbart text från den del som beskriver arbetsuppgifterna. 

 
4.5.1.1 Rekryteringsannonser från Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen använder ordet ledningssamordnare som titel när de söker controllers till 

avdelningarna och ordet verksamhetscontroller för tjänsten som ska arbete med 

myndighetens planering och uppföljning. 

  

Verksamhetscontrollerns arbetsuppgifter beskrivs som 

 Driva myndighetens arbete med regleringsbrev, verksamhetsplanering, 

riskhantering och uppföljning. 

 Arbeta med kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten samt 

vidmakthållande av ISO-certifieringen. 

 Samordna Socialstyrelsens process för framtagning av texter och underlag för 

årsredovisning.  

 Delta i utveckling och förvaltning av myndighetens samordnade styrmodell för 

intern styrning och kontroll. 

 

De egenskaper som söks är att den sökande ska vara analytisk, strukturerad och 

drivande. Socialstyrelsen värderar att den sökande är kvalitetsmedveten och 

lösningsorienterad och det är viktigt att den sökande är kommunikativ och har en god 

samarbetsförmåga. 

 

Till tjänsten som verksamhetscontroller ska sökande ha relevant akademisk examen från 

högskola/universitet och erfarenhet av verksamhetsstyrning, ekonomisk styrning, intern 

styrning och kontroll samt riskhantering från annan myndighet. 

 

I Socialstyrelsen två annonser beskrivs ledningssamordnarens arbetsuppgifter som: 

 Samordna avdelningens verksamhetsplanering, 

 säkerställa att avdelningens arbete är samordnat med övriga avdelningar, 

 koordinera verksamhetsstyrning genom myndighetens ledningssystem, 

 stödja avdelningschefens styrning av avdelningen och 

 delta i utvecklingsprojekt. 

 

Dessutom ska ledningssamordnaren  

 Genomföra riskanalyser, samordna underlag till och från enheterna, förbereda 

och stödja analyser vid prioriteringar och resursplanering,  
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 samordna arbete med avdelningens arbetsmiljöplan, miljöplan samt IT-

handlingsplan och  

 följa upp mål och risker inklusive analyser av ekonomi, arbetsmiljö, miljö samt 

informationssäkerhet. 

 

För att lyckas anses att den sökande bör vara ansvarstagande, har god samarbetsförmåga 

och är bra på att skapa goda relationer, både internt och externt. De skriver att rollen 

kräver att man är service- och lösningsorienterad, effektiv, noggrann, självständig och 

strukturerad. 

 

De krav på som ställs på sökande till tjänsten som ledningssamordnare är akademisk 

examen inom ekonomi eller statskunskap eller annan relevant akademisk utbildning  

samt erfarenhet av arbete med mål- och resultatstyrning inklusive riskanalys i en större 

organisation. 

 
4.5.1.2 Rekryteringsannonser från Statens institutionsstyrelse 

I Statens institutionsstyrelse tre annonser beskrivs arbetsuppgifterna och kraven som 

nedan: 

 2014 2015 2016 

Arbetsuppgifter Samordning av arbetet 

med verksamhetsplan. 

  

Arbetsuppgifter Samordning av arbetet 

med strategiska 

planen.  

  

Arbetsuppgifter Samordning av 

myndighetens 

övergripande 

verksamhetsupp-

följning. 

…övergripande 

samordning och 

förbättring av 

myndighetens 

planering, 

resultatuppföljning, 

riskhantering och 

årsredovisning 

… övergripande 

samordning och 

utveckling av 

myndighetens 

planering, 

uppföljning och 

riskhantering. 

Arbetsuppgifter Delta i arbetet med att 

utveckla enhetens 

processer. 

 …utvecklings-

projekt och 

utredningsarbeten

… 

Arbetsuppgifter Delta i arbetet med 

och utveckla SiS 

beslutstödssystem 

QlikView. 

utveckla 

myndighetens 

beslutsstödssystem 

QlikView 

 

Arbetsuppgifter  skriva texter 

exempelvis till 

verksamhetsplan och 

årsredovisning 

 

Egenskaper …flexibel, analytisk 

och har god 

organisationsförmåga. 

…flexibel, drivande, 

analytisk, ha god 

organisationsför-

måga samt mycket 

god samarbetsför-

måga som bidrar till 

goda relationer. 

...flexibel, 

drivande, 

analytisk, 

strukturerad och ha 

en bra samarbets-

förmåga som 

bidrar till goda 
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relationer. 

Egenskaper …drivande och 

noggrann… 

  

Egenskaper Mycket god 

samarbetsförmåga och 

bidra till goda 

relationer. 

  

Krav Högskoleutbildning 

med relevant 

inriktning. 

Examen från 

universitet/högskola 

med relevant 

inriktning. 

Examen från 

universitet/hög-

skola med relevant 

inriktning.  

Krav Kunskaper i ekonomi 

och 

verksamhetsstyrning. 

Minst tre års 

erfarenhet från 

liknande 

arbetsuppgifter inom 

statlig verksamhet. 

Minst tre års 

erfarenhet från 

liknande 

arbetsuppgifter 

inom statlig 

verksamhet.  

Krav Erfarenhet av statlig 

verksamhet är 

meriterande liksom 

erfarenhet av 

ekonomisystem och 

beslutsstödsystem. 

God kunskap om 

planering och 

uppföljning av 

verksamhet 

 

Krav  God kunskap om 

förordningen för 

intern styrning och 

kontroll 

 

Krav  Kunskaper i 

ekonomi och 

verksamhetsstyrning 

 

 
4.5.1.3 Rekryteringsannonser från Tullverket 

I de två annonser där tjänsten är placerad på Verksledningsstaben beskrivs 

arbetsuppgifterna så här 

  Ansvara för Tullverkets verksamhetsplanering. 

 Leda arbetet att ta fram den årliga verksamhetsplanen inbegripet de kriterier och 

indikatorer som styr kärnverksamheten på taktisk nivå.  

 Framtagandet av de årliga uppdragen.  

 I dialogform följa upp kärnverksamhetens mål och indikatorer samt 

stödverksamhetens uppdrag. 

 Arbeta med styrning och samordning av arbetet med intern styrning och 

kontroll, ISK. I arbetet ingår att hämta in verksamheternas årliga bedömning 

avseende intern styrning och kontroll samt att analysera och sammanställa ett 

underlag för den sammantagna bedömningen i årsredovisningen.  

 Delta i arbete med analyser och utvärderingar samt medverka i utredningar.  

 

De personliga egenskaper som söks är att den sökande ska ha lätt för att samarbeta, vara 

flexibel och ordningsam med en förmåga att snabbt sätta sig in i olika frågor, vara 

stresstålig, noggrann, ha hög kvalitet på arbetet, kunna arbeta självständigt, ha 

initiativförmåga samt kunna bidra till att lösa problem i ett helhetsperspektiv. 
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Sökande till tjänsten som verksamhetscontroller ska ha akademisk utbildning inom 

statsvetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi eller annan utbildning som anses likvärdig  

och flerårig erfarenhet av arbete som controller med planering och uppföljning på 

myndighetsnivå 

 

I de två annonserna med placering på kompetenscenter beskrivs arbetsuppgifterna så här 

 Arbetar med verksamhetsplanering och resultatuppföljning inom 

kompetenscentret och utgör ett stöd till ledningen för kompetenscenter och 

enhetschefer/verksamhetschefer.   

 Föreslår och tar fram underlag till verksamhets- och handlingsplaner, arbetar 

med tertial- och årsredovisning, budget, konstruerar mått och nyckeltal, skriver 

anvisningar för planering och uppföljning och deltar dialoger. 

 Samordna, kritiskt granska och analysera resultat.  

 Arbetet med verksamhetsplanering, tertialredovisning och årsredovisning. 

 Samla in data, kvalitetssäkra uppgifter och skriva texter.  

 

Samt att 

 Hålla presentationer och förbereda material och underlag för dessa. 

 Ansvara för kompetenscentrets tidredovisning, är dokumentansvarig, bokar 

konferenser och möten, skriver minnesanteckningar och är mall- och 

blankettsamordnare (på ett kompetenscenter). 

 

De personliga egenskaperna som efterfrågas beskrivs så här 

 Har ett genuint intresse av och tycker det är roligt med verksamhetsplanering 

och uppföljning,  

 strukturerad, noggrann och resultatinriktad,  

 lätt för att uttrycka dig skriftligt,  

 noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten, 

 gott omdöme och analytisk förmåga driver du självständigt ditt arbete,  

 god förmåga att uttrycka dig såväl i tal som i skrift,  

 lätt för att samarbeta och kommunicera med din omgivning,  

 inte rädd för att kritiskt granska och ifrågasätta och 

 kunna hantera en hög arbetsbelastning och kunna leverera med god kvalitet även 

under tidspress. 

 

De krav på utbildning och erfarenhet på tjänsten som verksamhetsuppföljare/controller  

är att sökande ska ha grundläggande utbildning inom Tullverkets fiskala verksamhet 

(Effektiv handel) och det är meriterande om sökande har akademisk utbildning relevant 

för området. Som controller i tjänsten som är utlyst internt krävs en akademisk 

utbildning inom ekonomi eller liknande, erfarenhet av liknande arbetsuppgifter tex, 

verksamhetsplanering och uppföljning, budget och  redovisningsfrågor samt erfarenhet 

av att arbeta inom Tullverket och har god kännedom om Tullverket:s verksamhet.  

 

I annonsen där tjänsten är placerad på en stödavdelning beskrivs arbetsuppgifterna så 

här 

 Resurs i ledningsstödet åt avdelningschefen för att leda, styra, inrikta, prioritera, 

utveckla och förändra avdelningens verksamhet och organisation. 

 Utvecklar avdelningens process och metodik för planering och uppföljning av 

verksamhet, ekonomi och därtill kopplade mål och resultatmått. 
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 Kravställer, inhämtar och kvalitetssäkrar resultatunderlag från enhetscheferna. 

 Gör avdelningsvis sammanställningar och analyser samt planerar, bereder och 

samordnar planerings- och uppföljningsdialoger med enhetscheferna. 

 Tar fram avdelningens rapporteringsunderlag och är avdelningens kontaktperson 

för frågor som rör den myndighetsgemensamma planerings- och 

uppföljningsprocessen. 

 

De personliga egenskaperna som efterfrågas är 

 Analytisk förmåga, 

 på egen hand kan sätta igång aktiviteter,  

 uppnå resultat med hög kvalitet, 

 god samarbetsförmåga, 

 flexibel, 

 förmågan att ”snabbt sätta sig in i olika frågor och kunna leverera svar på 

frågorna och  

 att Tullverkets värdegrund; Helhetssyn, Nytänkande, Ansvarstagande är något 

helt naturligt. 

 

Till tjänsten som controller på stödavdelning krävs högskoleutbildning innefattande 

verksamhetsstyrning eller motsvarande utbildning relevant för arbetsuppgifterna samt 

mångårig (minst 5 år) erfarenhet av arbete med ovan nämnda arbetsuppgifter i större 

organisation, gärna inom statlig verksamhet och det är meriterande om man har 

controllerutbildning, ekonomiutbildning och erfarenhet av att utveckla 

ekonomistyrning. 

 
4.5.2 Produktions- och kommunikationsprocesser 

Statens institutionsstyrelse har rekryterat verksamhetscontroller till som ska vara 

placerad på planeringsenheten på huvudkontoret. Utifrån min erfarenhet är det samma 

tjänst som man har rekryterat tre gånger till. Annonsen har förändrats varje gång. 

 

Socialstyrelsen har sökt två ledningssamordnare och en verksamhetscontroller. Alla tre 

placerade på avdelningen för verksamhetsstöd. De två tjänsterna som 

ledningssamordnare är placerade på avdelningschefsstödet vilket enligt min erfarenhet 

motsvarar en avdelningsstab. Titeln kommer att vara utredare enligt annonserna. Dessa 

två tjänster är enligt min erfarenhet en och samma tjänst. Tjänsten som 

verksamhetscontroller är placerad på ekonomienheten. 

 

Tullverket har sökt två tjänster till kompetenscenter. På Tullverket har de två 

avdelningarna som bedriver kärnverksamhet flera kompetenscenter som bedriver och 

ansvarar för själva verksamheten. Antingen inom ett geografiskt område eller med ett 

specifikt verksamhetsansvar. Dessa controllers är placerade i respektive 

kompetenscenter stab. En av dessa annonser har som dokumenttitel tillägget ”intern” 

vilket gör att den förefaller vara en intern annonsering av en tjänst. Den andra annonsen 

har titeln verksamhetsuppföljare/controller. En stödavdelning har sökt en controller med 

placering i ledningsstödet åt avdelningschefen. De två tjänsterna som 

verksamhetscontroller är placerade på planeringsenheten på verksledningsstaben direkt 

under generaldirektören. Dessa två tjänster är enligt min erfarenhet en och samma tjänst. 
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4.5.3 Sociala praktiken 

De tre tjänsterna på Statens institutionsstyrelse är enligt min erfarenhet en och samma 

tjänst. Det är två olika namn som enhetschef i annonserna. Enligt annonserna har 

huvudkontoret flyttat från centrala Stockholm till Lindhagensgatan i Hornsberg. 

 

De två annonserna efter ledningssamordnare på Socialstyrelsen är exakt lika och avser 

enligt min erfarenhet en och samma tjänst. De är placerade på motsvarande en 

avdelningsstab på avdelningen för verksamhetsstöd. Tjänsten som 

verksamhetscontroller är placerad på ekonomienheten som är en enhet på avdelningen 

för verksamhetsstöd. 

 

Placeringsorten för Tullverkets annonserade tjänster är i Stockholm men den interna 

annonsen skriver att Malmö är ett alternativ. 

 

5 Analys 
Analysen av de inkomna underlagen görs enligt Faircloughs tredimensionella modell 

för diskursanalyser. Först analyseras texternas egenskaper. Därefter produktions- och 

kommunikationsprocessen och slutligen den sociala praktiken runt texterna. 

 

Analysen disponerad utifrån dokumenttyp, det vill säga analys av tertialrapporter för sig 

och av rekryteringsannonser för sig. Detta för att främja tydligheten i analysen och 

underlätta för läsaren att följa empiri till analys och slutsatser. 

 

5.1 Analys av innehållet till tertialuppföljningen 
 
5.1.1 Textens egenskaper 

Formaten i underlagen från myndigheterna är olika. I underlagen från Statens 

institutionsstyrelse och Tullverket redovisas läget i form av tabeller och löpande text i 

wordformat. På Socialstyrelsen redovisas läget i bilder som presenteras i powerpoints.  

 

De nyckeltal som analyseras och kommenteras i Statens institutionsstyrelse underlag är 

i hög utsträckning likartade för det två verksamheterna. Nyckeltalen presenteras i 

diagramform. Diagrammen har en enhetlig formatering där årtal finns i den horisontella 

axeln och procentsatser eller antal finns i den vertikala axeln. Kön och 

verksamhetsområdena har samma linjefärg i bägge underlagen. Nyckeltalen 

presenterars även med kön och det görs en analys på eventuella skillnader mellan könen 

vilket inte de andra myndigheterna gör. 

 

Underlagen från Tullverket är färdiga rapporter. Underlaget Mål 1 (skattefelet) är en 

rapportering i wordformat med tabeller. Det formatet påminner om tertialrapportens 

format som också är i wordformat med liknande tabeller. 

 

Underlagen från Socialstyrelsen är sammandrag av tidigare inlämnade underlag. De är 

bilder i powerpointformat som presenteras på ett möte med ledningsgruppen. I bilderna 

finns tester i punktformat, tabeller med texter om till exempel bedömning av avvikelser, 

mål, risker eller liknande. 

 

Ekonomisk information presenteras i underlagen från verksamhetsområdena på Statens 

institutionsstyrelse på olika sätt men består av kommentarer till siffror som presenteras i 

texten. I underlaget från verksamhetsområde norr ser texten om ekonomin mycket 
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annorlunda ut jämfört med övrig text. I underlaget från Socialstyrelsen presenteras den 

ekonomiska informationen i tre bilder med en sammanfattning i punktform, ett diagram 

och en tabell. I Tullverkets tertialrapport presenteras ekonomin direkt i 

sammanfattningen med två meningar och därefter i bilaga 2 med text till fem tabeller. 

 
5.1.2 Produktions- och kommunikationsprocesser 

Underlagen på myndigheterna är från olika nivåer. Statens institutionsstyrelse underlag 

kommer från två verksamhetsområden och det verkar inte finnas någon 

sammanställning av läget i myndigheten som helhet. Underlagen från Statens 

institutionsstyrelse är inte myndighetsövergripande och det är osannolikt att dessa 

underlag kommuniceras ut inom myndigheten i denna form. 

 

Den information som finns i tertialredovisningen från Socialstyrelsen avser 

myndigheten som helhet och jag har inget underlag från avdelningarnas tertialuppföljning. 

Underlaget från Socialstyrelsen är från ett uppföljningsmöte med hela ledningsgruppen 

på ett möte som kallas ledningens genomgång och som är efter uppföljningsdialoger 

med generaldirektören. Underlagen från Socialstyrelsen är ej diarieförda och det är 

oklart om de kommuniceras ut till medarbetarna. 
 

Underlaget i Tullverkets rapport om Mål 1(skattefelet) är sammansatt av information från 

flera delar av myndigheten, så som från Kompetenscenter Uppföljning och 

Kompetenscenter Analys och underrättelse och underlaget tertialrapport kommer från 

planeringsenheten på verksledningsstaben. Tertialrapporten från Tullverket är en 

sammanställning efter dialogmöten med generaldirektören. Den har ett diarienummer 

och kommuniceras enligt min erfarenhet ut till medarbetarna genom att den läggs ut på 

intranät.  

 

Den ekonomiska informationen i underlagen på alla tre myndigheterna ser annorlunda 

ut jämfört med resten av innehållet. Den ser ut att vara producerad av någon annan. 

Troligen av en ekonom eller budgetcontroller. Analyserna av den ekonomiska 

informationen är tunn på Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen och ligger i en 

bilaga från Tullverket. De signalerar att man inte har ett stort fokus på det ekonomiska 

läget i dessa underlag.  

 

I underlagen från Statens institutionsstyrelse finns indikatorer på att det görs en 

uppföljning av institutionerna inom verksamhetsområdena innan underlaget och lämnas 

till planeringsenheten. Bland annat står det att ”det rapporteras…”. Efter inlämningen av 

underlaget genomförs en dialog med generaldirektören. Det är oklart vilken 

återkoppling som ges och i vilken form. I pm från verksamhetsområde missbruk finns 

en rubrik ”återstående frågor från T1”. Detta kan tolkas som att man gör en uppföljning 

på en återkoppling som verksamhetsområdet fick av generaldirektören i dialogen i T1. 

 

Underlaget i tertialrapporteringen på Socialstyrelsen visar att det är en uppföljning som 

kan ses som en flerstegsraket. Där förefaller avdelningarna sätta ihop ett underlag från 

sina enheter och göra bedömningar av måluppfyllelse, risker med mera. Detta lämnas 

till verksamhetscontrollers och myndighetens olika samordnare för kvalitet, 

informationssäkerhet, miljö och arbetsmiljö. Därefter har avdelningsledningen en 

uppföljningsdialog med myndighetens ledning. Efter dessa dialoger genomförs en så 

kallad ledningens genomgång med myndighetens ledningsgrupp.  
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På Tullverket finns en uppföljning i flera led. Underlaget Mål 1 (skattefelet) är en 

sammanställning av information från flera kompetenscenter som rapporteras vidare. 

Utifrån detta kan man tolka att det görs en rapportering per kompetenscenter som sedan 

sammanställs och lämnas som ett underlag inför en uppföljningsdialog med 

generaldirektören. Tertialrapporten är en sammanställning efter dialogerna med 

ledningens återkoppling till verksamheten. 

 
5.1.3 Sociala praktiken 

Ordet mål är på Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen är ett begrepp för en 

målsättning som myndigheten själv har valt att man ska sträva efter och uppnå. På TV 

är begreppet mål relaterat till mål i regleringsbrevet från regeringen som myndigheten 

återrapporterar i årsredovisningen. Det föreligger därför en skillnad mellan 

myndigheterna i uppföljningen av deras mål. På Statens institutionsstyrelse och 

Socialstyrelsen är målen beskrivna med ord och uppföljningen på SiS är en uppföljning 

av aktiviteterna kopplade till målen. Uppföljningen på Socialstyrelsen ser ut att vara en 

uppföljning om målet bedöms att nås under året. I underlagen från Socialstyrelsen står 

att ett par mål utgår. På TV finns indikatorer med målnivåer som man följer för att 

säkerställa att man når de mål som är kopplade till regleringsbrevet. 

 

För verksamhetscontroller på Statens institutionsstyrelse ingår i arbetsuppgifterna att ta 

emot underlag från verksamhetsområden och troligen att delta i dialoger. För en 

verksamhetscontroller på Socialstyrelsen ingår att göra en analys och sammanställning 

av läget med mål och särskilda satsningar och att ha ett tätt samarbete med tre 

samordnare för kvalitet, informationssäkerhet, miljö och arbetsmiljö. Dessutom ska 

läget på myndigheten presenteras vid en särskild genomgång med ledningsgruppen. De 

förfaller även delta i uppföljningsdialogerna med generaldirektören eftersom de 

hänvisar till dessa. I arbetsuppgifterna för en verksamhetscontroller på Tullverket ingår 

att skriva en tertialrapport efter att ha haft uppföljningsdialoger med verksledningen och 

avdelningarna. 
 

Informationen som verksamhetscontroller på den myndighetsövergripande nivå ska hantera 

är likartad men har myndighetsspecifika skillnader som förefaller bero på den interna 

styrningen av myndigheten. En verksamhetscontroller på Statens institutionsstyrelse ska 

hantera underlaget från verksamhetsområdena som täcker till exempel in nyckeltal för 

verksamheten, uppföljning av aktiviteter för att nå verksamhetsmål, åtgärder för att hantera 

myndighetens risker, ekonomiskt läge och samverka internt och externt. En 

verksamhetscontroller på Socialstyrelsen ska hantera information om läget med etappmål, 

särskilda satsningar, läget med regeringsuppdrag, status från sakområden, åtgärder för att 

hantera risker, ekonomiskt läge samt i viss mån information om läget inom certifieringarna 

för kvalitet, informationssäkerhet, miljö och arbetsmiljö. På Tullverket ska en 

verksamhetscontroller hantera information om mål, slutprestationer, vp-uppdrag, utveckling 

och ekonomiskt läge.  

 

Både Statens institutionsstyrelse och Tullverket använder nyckeltal/indikatorer för att följa 

upp verksamheten. Det verkar inte Socialstyrelsen göra. Socialstyrelsen och Tullverket 

förefaller att ha många olika perspektiv i sin uppföljning av verksamheten och Statens 

institutionsstyrelse något färre. Underlagen till verksamhetscontrollern på Statens 

institutionsstyrelse och Socialstyrelsen förefaller att vara samlade för ett helt 

verksamhetsområde eller avdelning. På Statens institutionsstyrelse i minst tre olika 

dokument och det framgår inte i hur många dokument på Socialstyrelsen. Underlagen till 

verksamhetscontrollern på Tullverket är i delar per mål och slutprestation. 
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Jag har underlag från nivån under myndighetsövergripande nivå från Statens 

institutionsstyrelse och Tullverket men inte från Socialstyrelsen. Utifrån de underlagen ser 

det ut som att verksamhetcontrollers ska hantera liknande information som på den 

övergripande nivån men den är mer detaljerad. På Tullverket ska verksamhetscontrollern på 

myndighetsövergripande nivån hantera information utifrån fler aspekter än på nivån under. 

 

På alla tre myndigheter ingår ekonomi som en del av underlaget. I pm från 

verksamhetsområdena på Statens institutionsstyrelse finns ett avsnitt om ekonomi som ser 

annorlunda ut och enligt min erfarenhet är informationen där framtagen av en 

budgetcontroller på verksamhetsområdet. I den powerpoint som verksamhetscontrollers på 

Socialstyrelsen presenterade på ledningens genom gång fanns tre bilder av totalt 22 med 

information om det ekonomiska läget. Jag bedömer att detta var en sammanfattande 

information som var förberedd av någon annan. I tertialrapporten från Tullverket är den 

ekonomiska information inklippt som en bilaga. Texten kopplade till ekonomiinformationen 

är enligt min erfarenhet skriven av en budgetcontroller. Informationen om det ekonomiska 

läget förefaller inte vara något som verksamhetscontrollers specifik ska kunna hantera och 

analysera. På Socialstyrelsen ska de kunna presentera det och på Tullverket ska de kunna 

göra en mycket kortfattad beskrivning av det. På Statens institutionsstyrelse är det svårt att 

bedöma hur det hanteras på den myndighetsövergripande nivån. 

 

Information av det ekonomiska läget förefaller analyseras följas upp vid sidan av 

tertialuppföljningarna och av andra än verksamhetcontrollers. 

 

5.2 Analys av rekryteringsannonser 
Jag har tre annonser från Statens institutionsstyrelse, tre annonser från Socialstyrelsen 

och fem annonser från Tullverket från åren 2014-2016. Jag har inte studerat hur många 

som har sökt de olika tjänsterna och inte heller var annonserna har publicerats. Jag har 

varit intresserad av innehållet i annonserna. 

 
5.2.1 Textens egenskaper 

Uttrycken som används i annonserna för att beskriva rollen i samband med 

verksamhetsplanering och uppföljning är: 

Socialstyrelsen Statens 

institutionsstyrelse 

Tullverket 

Driva myndighetens arbete 

med… 

Övergripande samordning 

och förbättring av  

Ansvara för Tullverket 

verksamhetsplanering 

 Samordna arbete med… Leda arbetet med… 

 Övergripande samordning 

och utveckling av….. 

I dialogform följa upp… 

 

Arbetsuppgifterna på Statens institutionsstyrelse förefaller vara av samordnande 

karaktär. På Socialstyrelsen förefaller man förvänta sig att personen ska driva arbetet 

och på Tullverket ska personen ansvar för och leda arbetet.  

 

Beskrivningen av arbetsuppgifterna och kraven på utbildning och erfarenheter  samt 

beskrivningen av de personliga egenskaperna för tjänsten på Statens institutionsstyrelse 

förändras mellan åren. Ett observandum är att den har varit utlyst 2014, 2015 och 2016. 
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Arbetsuppgifterna till tjänsterna som verksamhetscontroller beskrivs i annonsera så här: 

Socialstyrelsen Statens 

institutionsstyrelse 2016 

Tullverket 

…driva myndighetens 

arbete med regleringsbrev, 

verksamhetsplanering, 

riskhantering och 

Uppföljning… 

…arbeta med 

myndighetens processer för 

planering och 

uppföljning… 

Verksamhetsplanering 

arbeta med kvalitetssäkring 

och utveckling av 

verksamheten samt 

vidmakthållande av 

ISO-certifieringen 

Övergripande samordning 

och förbättring av 

myndighetens planering, 

resultatuppföljning, 

riskhantering och 

årsredovisning 

…årliga 

verksamhetsplanen 

inbegripet kriterier och 

indikatorer 

samordna Socialstyrelsens 

process för framtagning av 

texter och underlag för 

årsredovisning 

….utvecklingsprojekt och 

utredningsarbete… 

…framtagandet av de 

årliga uppdragen… 

delta i utveckling och 

förvaltning av 

myndighetens samordnade 

styrmodell för intern 

styrning 

och kontroll. 

delta i arbetet med att 

utveckla myndighetens 

beslutsstödssystem 

i dialogform följa upp 

kärnverksamhetens mål 

och indikatorer samt 

stödverksamhetens 

uppdrag… 

 ….att skriva texter 

exempelvis till 

verksamhetsplan och 

årsredovisning. 

…arbeta med styrning… 

  …arbete med intern 

styrning och kontroll, 

ISK… 

  ….hämta in 

verksamheternas 

bedömning avseende intern 

styrning och kontroll samt 

att analysera och 

sammanställa ett underlag 

för den sammantagna 

bedömningen i 

årsredovisningen. 

  …arbete med analyser och 

utvärderingar samt 

medverka i utredningar… 

 

Vad gäller arbetet med årsredovisningen ska verksamhetscontroller på Statens 

institutionsstyrelse skriva texter till årsredovisningen och på Socialstyrelsen ska 

verksamhetscontrollern samordna processen för årsredovisningen. På Tullverket ska 

verksamhetscontrollern sammanställa ett underlag om en samlad bedömning av intern 

styrning och kontroll till årsredovisningen. Utifrån underlagen kan utläsas att på 

Socialstyrelsen har verksamhetscontrollern ansvar för årsredovisningen och på Statens 

institutionsstyrelse och Tullverket ligger det ansvaret på någon annan. Detta stämmer 
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med min erfarenhet. På både Statens institutionsstyrelse och Tullverket finns ytterligare 

en verksamhetscontroller och den har ansvaret för årsredovisningen. 

 

Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen söker en person med relevant akademisk 

examen medan på Tullverket specificerar  att de söker en person med en akademisk 

utbildning inom statsvetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi eller annan utbildning som 

anses likvärdig. Statens institutionsstyrelse söker en person med treårig erfarenhet inom 

statlig verksamhet och Tullverket söker en person med erfarenhet från myndighetsnivå. 

Socialstyrelsen söker en person med erfarenhet från annan myndighet.  

 

För tjänsterna som ledningssamordnare/ controller/utredare på Socialstyrelsen och 

Tullverket beskrivs arbetsuppgifterna med ord som: 

Socialstyrelsen Tullverket- stödavdelning Tullverket - kompetenscenter 

samordna avdelningens 

verksamhetsplanering 

…( stöd till 

avdelningschefen)för att 

leda, styra, inrikta, 

prioritera, utveckla och 

förändra avdelningens 

verksamhet och 

organisation  

arbetar med 

verksamhetsplanering och 

resultatuppföljning…. 

säkerställa att 

avdelningens arbete är 

samordnat med övriga 

avdelningar 

utvecklar avdelningens 

process och metodik för 

planering och uppföljning 

av verksamhet, ekonomi 

och därtill kopplade mål 

och resultatmått 

ett stöd till kompetenscenter-

ledningen och 

enhetschefer/verksamhetschefer 

koordinera 

verksamhetsstyrning…. 

kravställer, inhämtar och 

kvalitetssäkrar 

resultatunderlag 

föreslår och tar fram underlag 

till verksamhets- och 

handlingsplaner, arbetar med 

tertial- och årsredovisning, 

budget, konstruerar mått och 

nyckeltal, skriver anvisningar 

för planering och uppföljning 

och deltar dialoger. 

stödja avdelningschefens 

styrning….. 

gör avdelningsvis 

sammanställningar och 

analyser samt planerar, 

bereder och samordnar 

planerings- och 

uppföljningsdialoger …. 

samordna, kritiskt granska och 

analysera resultat. 

genomföra riskanalyser, 

samordna underlag till 

och från enheterna, 

förbereda och stödja 

analyser 

tar fram avdelningens 

rapporteringsunderlag…. 

Arbetet med 

verksamhetsplanering, 

tertialredovisning och 

årsredovisning 

samordna arbete div 

planer 

 samla in data, kvalitetssäkra 

uppgifter och skriva texter 

Följa upp mål och risker 

inklusive analyser av 

ekonomi, arbetsmiljö, 

miljö samt 

 hålla presentationer 
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informationssäkerhet  

  Ansvara för kompetenscentrets 

tidredovisning, är 

dokumentansvarig, bokar 

konferenser och möten, skriver 

minnesanteckningar och är 

mall- och blankettsamordnare 

(ett kompetenscenter) 

 

Annonserna för övriga controllertjänster är mer detaljerade i sina beskrivningar av 

arbetsuppgifterna än vad annonserna för verksamhetscontrollers på 

myndighetsövergripande nivå är. 

 

Detta skulle kunna bero på att i de övriga controller tjänsterna ingår flera olika uppgifter 

och att arbetsuppgifterna för verksamhetscontrollers på myndighetsövergripande 

tydligare hänger ihop med myndighetens verksamhetsplanering och uppföljning och att 

de inte förväntas ha andra uppgifter utöver det. 

 
5.2.2 Produktions- och kommunikationsprocesser 

En av annonserna är endast för internt bruk de andra är externt kommunicerade. Av de 

totalt elva annonserna avser sju stycken tre tjänster vilket innebär att jag totalt sett har 

fått elva annonser för sju tjänster. Annonserna för verksamhetscontroller på Statens 

institutionsstyrelse respektive på Tullverket och annonserna som ledningssamordnare på 

Socialstyrelsen har annonserats flera gånger. De avser i samma tjänst. 

 

Annonserna från Statens institutionsstyrelse (som avser samma tjänst), en annons från 

Socialstyrelsen och två annonser från Tullverket (som avser samma tjänst) eftersöker 

verksamhetscontroller på myndighetsövergripande nivå. De övriga annonserna avser 

ledningssamordnare, verksamhetsuppföljare/controller och controller. Tjänsten som 

ledningssamordnare på Socialstyrelsen kommer att få titeln utredare enligt annonsen. 

 

Det är intressant att de tre annonserna från Statens institutionsstyrelse avser samma 

tjänst, att två annonser från Socialstyrelsen avser samma tjänst och att två annonser från 

Tullverket avser samma tjänst. Innehållet i dessa annonser har inte förändrats. Detta ger 

upphov till flera frågor: Är det svårt att rekrytera verksamhetscontrollers? Är det svårt 

att behålla verksamhetscontrollers så att man måste rekrytera igen? I så fall varför? 

 
5.2.3 Sociala praktiken 

Jag har delat upp analysen i två delar för att ge läsaren en bättre överskådlighet i 

analysen. 

 
5.2.3.1 Verksamhetscontroller på myndighetsövergripande nivå 

På Statens institutionsstyrelse ska verksamhetscontrollern samordna ett arbete som 

utförs av andra och förväntas inte vara lika aktiv som på Socialstyrelsen och Tullverket 

där verksamhetscontrollern ska driva och ansvara för arbetet.  

 

Verksamhetscontrollers på myndighetsnivå förefaller deltar i en uppföljningsdialog med 

generaldirektören. De ska ta emot underlag från verksamhetsområden och avdelningar. 

På Statens institutionsstyrelse och Tullverket är de placerade på planeringsenheten på 

huvudkontoret. På Socialstyrelsen är tjänsten placerad på ekonomienheten. Detta är 

förvånande. En tjänst som ska stötta generaldirektören i verksamhetsstyrningen är 
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placerad på en enhet på avdelningen för  verksamhetsstöd. Det förefaller som om även 

myndighetssamordnarna för kvalitet, informationssäkerhet, miljö och arbetsmiljö också 

är placerade på samma avdelning. Detta får mig att fundera hur verksamhetscontrollern 

bidrar till styrningen av myndigheten? Är det en administrativ uppgift eller är det en 

strategisk uppgift? Min tolkning är att det på Socialstyrelsen lutar åt att vara av mer 

administrativ karaktär och mer av en del av planering och uppföljning kopplat till de 

certifieringar som Socialstyrelsen har. 

 

Statens institutionsstyrelse och Tullverket söker en mycket erfaren person som redan 

jobbar med dessa uppgifter på en myndighetsövergripande nivå och att Socialstyrelsen 

söker en person som kan komma från en annan nivå i en myndighet. Detta sammanfaller 

med var tjänsterna är placerade. På Statens institutionsstyrelse på huvudkontoret, 

Tullverket på ledningsstaben och på Socialstyrelsen på avdelning för verksamhetsstöd. 

 

När det gäller utbildningsbakgrund söker Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen 

en person med relevant akademisk examen. Tullverket skriver att de söker en person 

med akademisk utbildning i statsvetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi eller annan 

utbildning som anses likvärdig. I beskrivningarna av arbetsuppgifterna för en 

verksamhetscontroller på en myndighets nivå står inget om att de ska jobba med någon 

ekonomisk information. Det är endast Tullverket som nämner att den sökande kan ha 

ekonomisk utbildning. Det är uppenbart att det inte är ett krav vara ekonom för att få en 

tjänst som verksamhetscontroller på dessa myndigheter.  

 
5.2.3.2 Övriga verksamhetscontrollers 

På Socialstyrelsen beskriver man att ledningssamordnaren ska samordna, koordinera, 

säkerställa, stödja. På Tullverket beskriver man att controller ska arbeta, samla in, 

kravställa, ta fram, utveckla. Skillnaden är att på Tullverket ingår att controllern ska 

vara aktiv och utföra arbetsuppgifter och Socialstyrelsen förefaller det som att 

någon/några andra ska utföra arbetsuppgifterna och ledningssamordnaren ska samordna 

dessa personers arbete.  

 
Det finns förväntningar på att verksamhetscontrollers på avdelningarna  på Socialstyrelsen, 

dvs ledningssamordnare, ska hantera och samordna information om statusbedömningar av 

etappmål, särskilda satsningar, uppföljning av regeringsuppdrag, statusrapport om 

sakområden och åtgärdsbehov. Dessutom ska de följa upp resultatbedömning och 

åtgärder i förhållande till myndighetens mål för informationssäkerhet, miljö och 

arbetsmiljö. Detta innebär att de ska ha en bred kompetens för att kunna göra en 

sammanställning av information utifrån så pass många perspektiv. Det ställer höga krav 

på ledningssamordnaren att samordna allt. Det är kanske därför som Socialstyrelsen har 

krav på akademisk examen för en verksamhetscontroller på den här nivån? 

 

Ledningssamordnare och controller/utredarare på avdelningar och kompetenscenter är 

placerade i respektive stab, ledningsstöd åt avdelningschefen. De förefaller inte vara 

underställda verksamhetscontrollers på myndighetsnivå utan under avdelningschef/ 

kompetenscenterchef. 

 

Det är slående att Tullverket till vad som kan uppfattas som likvärdiga tjänster som 

controller på kompetenscenter har en stor bredd på utbildningskraven. Allt från intern 

utbildning i tullen till högskoleutbildning inom ekonomi eller liknande och med 

inriktning på verksamhetsstyrning. Det är även en stor bredd i kraven på erfarenhet i 
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dessa annonser. Allt från erfarenhet av att sammanställa, analysera och värdera 

information till fem års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. 

 

Annonserna för controller/utredare på kompetenscenter på Tullverket innehåller 

beskrivning att det i arbetsuppgifterna ingår att hålla presentationer. Detta väcker frågor 

om det är ovanligt att liknande tjänster på kompetenscenter på Tullverket inkluderar att 

hålla presentationer? Att det i tjänsten ingår att vara blankettsamordnare och boka 

möten och skriva minnesanteckningar kan indikera att det man söker är vad man skulle 

kunna kalla en ”upphottad” administratör snarare än en verksamhetscontroller som 

stöttar ledningen i styrningen av kompetenscentret. 

 

Enligt annonserna är arbetsuppgifterna på Tullverket att jobba med 

verksamhetsplanering och vara ett stöd till avdelningschefer/ kompetenscenterchefer i 

deras styrning. Personerna på Socialstyrelsen förväntas vara samordnande och 

personerna på Tullverket förväntas vara aktiva.  

 

När det gäller tjänsterna som ledningssamordnare/controller/utredare på avdelning och 

kompetenscenter finns krav på kunskaper om ekonomi. Socialstyrelsen kräver en 

akademisk examen i ekonomi och ett kompetenscenter på Tullverket kräver 

högskoleutbildning i ekonomi. På Socialstyrelsen ska ledningssamordnaren följa upp 

mål och risker inklusive analyser av ekonomi, arbetsmiljö, miljö och 

informationssäkerhet. Det är inte en av huvuduppgifterna enligt beskrivningen utan 

väger lika tung som att analysera miljö och arbetsmiljö. På Tullverket vill man att den 

person som söker den internt utlysta tjänsten som controller på ett kompetenscenter ska 

ha akademisk utbildning inom ekonomi och i den tjänsten ingår även att jobba med 

budget. I tjänsten placerad på en stödavdelning på Tullverket ingår i en arbetsuppgift att 

utveckla avdelningens process och metodik för planering och uppföljning av 

verksamhet, ekonomi och därtill kopplade mål och resultatmått. Till den tjänsten kräver 

man en högskoleutbildning som innefattande verksamhetsstyrning eller motsvarande 

utbildning relevant för arbetsuppgifterna. 

 

Det förefaller vara relevant med en ekonomisk utbildning när en av arbetsuppgifterna är 

att jobba med budget. Till de övriga tjänsterna efterfrågas inte någon utbildning i 

ekonomi. Jag ställer mig undrande till behovet av en akademisk examen i ekonomi på 

Socialstyrelsen eftersom digniteten i analysen av ekonomi förefaller vara lika viktigt 

som analysen av miljö och arbetsmiljö. 

 
5.2.3.3 Jämförande analys av annonserna 

Verksamhetscontrollers på Socialstyrelsen förväntas hanterar samma information som 

en ledningssamordnare men förfaller inte behöva göra en analys av läget inom de olika 

aspekterna kvalitet, informationssäkerhet, miljö och arbetsmiljö. Det finns särskilt 

utsedda samordnare för de aspekterna. Verksamhetscontrollers på Socialstyrelsen gör en 

sammanställning och analys av de inlämnade underlagen och har synpunkter på dem. 

 

Kraven på verksamhetscontroller på myndighetsövergripande nivå på Tullverket och 

verksamhetscontroller på avdelningar/kompetenscenter visar på stora skillnader i 

detaljnivån i beskrivningarna av arbetsuppgifterna och i kraven på utbildning och 

erfarenhet. Det förefaller som om Tullverket inte har en gemensam definition av rollen 

verksamhetscontroller och inte heller har en gemensam syn på vad som ingår i de 

arbetsuppgifterna.  
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6 Diskussion, slutsatser och förslag till ytterligare 
forskning 
Här diskuteras resultatet och analysen. Jag skriver om de slutsatser jag drar och om 

mina förslag till ytterligare forskning. 

 

6.1 Diskussion 
Sammanfattningsvis finns vissa likheter och skillnader mellan myndigheternas sätt att 

följa upp verksamheten på myndighetsnivå.  

 

På Statens institutionsstyrelse rapporteras nyckeltal med kommentarer och en samlad 

bedömning av läget i verksamheten. Där har även verksamhetscontrollern för 

myndigheten i arbetsuppgift att samordna uppföljningar och verksamhetsplanering. Det 

saknas en sammanställning av läget på myndigheten vilket de övriga myndigheterna 

har. 

 

På Socialstyrelsen görs en uppföljning av fyra ledningssystem för ISO-standarder. Detta 

rapporteras på en ledningens genomgång där punkterna dras av verksamhetscontrollers 

och andra som förefaller att vara samordnare för rapporteringen i sina respektive 

ansvarsområden som kvalitet, informationssäkerhet, miljö och arbetsmiljö. Det är ett 

omfattande material som gås igenom, 13 olika dokument. Detta ger en grundlig bild av 

läget på myndigheten utifrån de fyra aspekter/ledningssystemen samt det ekonomiska 

läget. 

 

På Tullverket finns en sammanfattande rapport om läget i myndigheten som är 

sammansatt av information om det ekonomiska läget, läget i utvecklingen och i 

verksamheten. Verksamheten följs upp med indikatorer. Dessutom finns en graderad 

återkoppling till verksamheten. 

 

Även verksamhetscontrollers på Tullverket gör en sammanställning av underlag utifrån 

flera aspekter och i detta finns återkoppling till verksamheten. De görs även en 

bedömning av om den övergripande resultatutvecklingen för mål (i regleringsbrevet) 

och slutprestationer till årsredovisningen har en tillfredsställande utveckling eller inte. 

Enligt min erfarenhet är verksamhetscontrollern delaktig i analyserna av underlagen och  

framtagandet av bedömningen av utvecklingen och återkopplingen. 

 

Informationen från kärnverksamheten på Statens institutionsstyrelse lämnas i likartad 

form och sätts inte ihop en myndighetsövergripande tertialrapport med en 

sammanställning av läget på myndigheten. Utifrån det är det förståeligt att man söker 

efter personer som kan samordna informationen om läget och inte ska driva eller arbeta 

med den. 

 

Man kan se att det finns stora likheter mellan myndigheterna i beskrivningen av de 

arbetsuppgifter som en verksamhetscontroller på en myndighetsövergripande nivå. De 

arbetsuppgifter som beskrivs för verksamhetscontrollers på avdelningar och 

kompetenscenter, med andra ord ledningssamordnare, controllers/utredare, är mer 

detaljerade och det är en stor spridning i beskrivningarna av arbetsuppgifterna och i de 

krav på utbildning och kompetens som ställs i annonserna. 

 

Utifrån underlagen till tertialredovisningen framgår att rollen som 

verksamhetscontroller på myndighetsnivå hanterar liknande information på ett liknande 
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sätt. Deras arbetsuppgifter beskrivs på ett liknande sätt i rekryteringsannonserna till 

dessa tjänster. Det är svårare att analysera vilken information som ingår i en 

tertialredovisning som en verksamhetscontroller på en avdelnings-/kompetenscenter -

nivå på Socialstyrelsen och Tullverket ska hantera eftersom jag inte har haft tillgång till 

det underlaget. Arbetsuppgifterna för dessa verksamhetscontrollers förfaller vara olika 

utifrån det som skrivs i rekryteringsannonserna. 

 

Det förefaller som att myndigheterna i denna studie har en någorlunda likartad 

definition av rollen som verksamhetcontroller på myndighetsövergripande nivå. Rollen 

som verksamhetscontroller på nivåerna under detta förefaller vara otydlig eftersom de 

underlag som de förväntas hantera på Statens institutionsstyrelse, Socialstyrelsen och 

Tullverket skiljer sig åt och eftersom beskrivningarna av deras arbetsuppgifter har stor 

spridning. Även kraven på utbildning och är spretig och otydlig. 

 

6.2 Slutsatser 
Uppsatsens verksamhetscontrollers verkar på olika nivåer i myndigheterna och borde 

hantera likartad information på ett likartat sätt men de beskrivs olika.  

 

Utifrån de likheter som finns i annonserna till rollen som verksamhetscontroller på 

myndighetsnivå drar jag slutsatsen att rollen har funnits en längre tid och att det på 

myndigheterna det finns tydliga arbetsuppgifter och ”produkter” som till exempel 

verksamhetsplan och årsredovisning dessa ska arbeta med. Det finns även likheter i 

innehållet i de underlag som de ska hantera och processerna för tertialuppföljningarna 

har även de fler likheter som till exempel uppföljningsdialoger med generaldirektörerna. 

Jag drar en slutsats om att det är skillnader i mandaten mellan verksamhetscontrollers på 

de tre myndigheterna eftersom man i rekryteringsannonserna har olika beskrivningar av 

om verksamhetscontrollern ska driva och leda arbetet eller om den ska samordna det. 

 

Min slutsats är att rollen som verksamhetscontrollers på avdelnings-/ kompetenscenter -

nivå är en nyare roll på myndigheterna. Det saknas enhetlighet i beskrivningarna 

arbetsuppgifter för dessa och de krav på utbildning och erfarenhet som ställs har en stor 

spridning. Detta är särskilt tydligt på Tullverket där det är stora variationer mellan 

avdelningar och kompetenscenter. Min slutsats är att rollen som verksamhetscontroller 

på nivån under den myndighetsövergripande nivån på Tullverket är under utveckling 

 

Jag sluter mig till att uppsatsens verksamhetscontrollers med undantag av 

controllertjänsten som utlystes internt på Tullverket inte hanterar någon ekonomisk 

information. Till två av de sju tjänsterna har man sökt personer med en ekonomisk 

högskoleutbildning. Enligt min bedömning är det relevant till en av dem. Att 

Socialstyrelsen vid två upprepade tillfällen har ställt vid rekrytering av 

ledningssamordnare har ställt som krav att det ska finnas en examen inom  ekonomi, 

statsvetenskap eller liknande ställer jag mig undrande till. Den i övrigt låga frekvensen 

av krav på en ekonomisk utbildning tolkar jag som en indikator på att myndigheterna 

inte bedömer att specifikt ekonomer tillför en särskild nytta som 

verksamhetscontrollers. Detta styrker min inledande problemdiskussion om att 

verksamhetscontrollers i statliga myndigheter är en annan typ av controllers än den som 

beskrivs i litteraturen.  

 

Det förefaller vara svårt att rekrytera och behålla verksamhetscontrollers. Till tre av 

tjänsterna har man annonserat två eller fler gånger inom de senaste tre åren. Min slutsats 

är att det i viss utsträckning beror på att tjänsten är otydlig i sitt innehåll. Eventuellt är 
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även respektive tjänsts mandatet otydligt. Är det skillnaden i förväntan på att personen 

ska vara drivande, samordnande eller att det ska arbeta med vissa uppgifter eller är 

dessa beskrivningar indikatorer på skillnader i mandat? För Statens institutionsstyrelse 

förefaller det vara en skillnad eftersom på den myndigheten ska inte 

verksamhetscontrollern sätta ihop en sammanställning över läget i myndigheten. Det 

verkar som om man i den rollen främst ska samordna arbetet och inte stötta i styrning.  
 

6.3 Besvarande av uppsatsens syfte och forskningsfrågor 
Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om rollen som verksamhetscontroller i 

statliga myndigheter. De frågor som ställdes var vilka krav som myndigheterna ställer 

vid rekrytering och hur de beskriver arbetsuppgifterna samt vad tertialuppföljningarna 

innehåller. 

 

Studien har bidragit ökade kunskaper om rollen som verksamhetscontroller genom att vi 

har fått en bild av likheter och spridningen inom rollen. Verksamhetscontrollers hanterar 

olika typer av innehåll vid tertialuppföljningarna. Det finns likheter men också stora 

skillnader i innehållet i tertialuppföljningarna och hur processen kring uppföljningarna 

mellan myndigheterna. Uppsatsen har tydliggjort att det finns likheter i 

arbetsuppgifterna mellan verksamhetscontrollerns på myndighetsnivå däremot förefaller 

de rollerna ha olika mandat. Det är stor skillnad i beskrivningen av de arbetsuppgifter 

och de krav på utbildning och erfarenhet som ställs på de verksamhetscontrollers som 

finns på avdelnings- och kompetenscenternivå. 

 

Studiens beskrivning av rekryteringsannonser och den analys som gjorts av dem 

tydliggör att det finns en stor spridning i de krav på utbildning och erfarenhet som 

myndigheterna har vid rekryteringar. Allt från att det räcker med en intern 

grundläggande tullutbildning till krav på examen från högskola, från att det är 

meriterande med erfarenhet av att sammanställa, analysera och värdera information till 

femårig erfarenhet av liknande arbete. Rekryteringsannonser har bidragit till att visa att 

uppgiften för en verksamhetscontroller på myndighetsövergripande nivå förväntas ha 

olika egenskaper, de ska driva ett arbete, eller samordna det eller utveckla det. De 

förväntas sällan ha en ekonomisk utbildning utan kravet är oftare att de ska ha en 

relevant utbildning. 

 

Myndigheternas definition av rollen som verksamhetscontroller påminner om varandras 

på den myndighetsövergripande nivån. Det förefaller finnas en gemensam bild av rollen 

och innehållet i arbetsuppgifterna. Det saknas dock en definition eller en likartad tydlig 

beskrivning av rollen som verksamhetscontroller på andra nivåer mellan myndigheterna. 

Detta är tydligt att till och med inom myndigheterna saknas detta vilket Tullverket är ett 

exempel på. 
 

6.4 Uppsatsens resultat i ett bredare perspektiv 
Ekonomistyrningsverket som bedriver statens controllerutbildning har ingen definition 

av vad en verksamhetscontroller är och vilka arbetsuppgifter som ingår i den rollen. På 

controllerutbildningen går i år enligt muntlig uppgift både budget- och 

verksamhetscontrollers samt en kanslichef. När jag gick controllerutbildningen för 

några år sedan deltog till exempel personer som hanterar SIDA:s bistånd till olika 

regioner i världen. 

 

Det har visat sig i uppsatsen att det är svårt att rekrytera till verksamhetscontroller och 

behålla dem. Förhoppningsvis kan denna uppsats bidra till att öka tydligheten i 



  
 

42 

innehållet i den information som en verksamhetscontroller hanterar och därmed bidra 

till att informationen i rekryteringsannonsen blir tydligare med innehållet i  

arbetsuppgifterna och att de får en ökad tydlighet i de krav på utbildning och erfarenhet 

som ställs. Att det förefaller finnas en skillnad mellan myndigheterna i mandatet kan 

förhoppningsvis leda till att detta förtydligas inför rekryteringar. Detta gäller inte minst 

för verksamhetscontrollers på nivån under den myndighetsövergripande nivån. 

 

Min förhoppning att den ökade tydligheten kring rollen som verksamhetscontroller i 

statliga myndigheter kan bidra till att denna typ av controller lättare kan rekryteras. Jag 

hoppas att uppsatsen bidrar till att myndigheterna blir tydligare i sina definitioner av 

rollen som verksamhetscontroller på nivåerna under den myndighetsövergripande nivån 

så att dessa kan nyttjas mer effektivt och kan bidra till att stötta cheferna i analyser och 

styrning av verksamheten även på avdelnings- och kompetenscenternivå.  

 

Sammantaget hoppas jag att uppsatsen underlättar och förbättrar styrningen på alla 

nivåer i de statliga myndigheterna. 
 

6.5 Kritisk granskning av resultatet och förslag till ytterligare 
forskning 
Det visade att det förefaller vara svårt att rekrytera verksamhetscontrollers. Kritiskt kan man 

fundera över om det var tillräckligt att studera rekryteringsannonser för de senaste åren. 

Eventuellt hade det varit fruktsamt att studera flera annonser. 

 

Räcker det med att studera verksamhetscontrollers på tre myndigheter för att göra en analys 

som kan generaliseras till alla myndigheter? Nej, det har det inte gjort. Detta är en bra grund 

för fortsatta studier av verksamhetscontrollers i statliga myndigheter och deras mandat samt 

gärna även en jämförande studie om verksamhetsstyrningen av statliga myndigheter. 

 

Uppsatsen svara till viss del på frågan av vad en verksamhetscontroller gör. Hur ser 

personerna som har dessa tjänster på sina arbetsuppgifter? Vad har de för mandat och 

ansvar? 

 

Tertialuppföljningarna på myndighetsövergripande nivå är olika på de tre 

myndigheterna. Detta tyder på att verksamhetsstyrningen av myndigheterna skiljer sig. 

Orsakerna till detta är inte tydliga eftersom de grundläggande kraven på myndigheterna 

liknar varandra. Statens institutionsstyrelse har till exempel ingen 

myndighetsövergripande sammanställning och Socialstyrelsen gör en omfattande 

ledningens genomgång. Är detta exempel på bra sätt att följa upp om verksamheten 

bedrivs effektivt enligt kraven i myndighetsförordningen?  

 

För att kunna bedriva en controllerutbildning som riktar sig till rätt målgrupp och ger 

dem rätt kompetens bör Ekonomistyrningsverket förtydliga hur de ser på rollen som 

verksamhetscontroller men också på andra controllerroller. 

 

Det förefaller som om rollen som verksamhetscontroller på Tullverket är i utveckling. 

Det vore intressant att studera vidare hur controllerrollerna på Tullverket ser ut idag och 

hur de eventuellt utvecklas de kommande åren. Detta skulle kunna jämföras med en 

studie som ISF (2015) har gjort på Försäkringskassan. Finns det en gemensam trend i 

utvecklingen av controllerrollen? 
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