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Förord 
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Titel: Controllerns roll och arbetsuppgifter inom privat och offentlig sektor 

         En kvalitativ intervjustudie inom privat och offentlig sektor i Växjö 

    

Bakgrund och problem: I dagens samhälle finns det en stor förvirring över vad 

termen controller innebär. Termen har olika betydelse och innebörd beroende på 

företag. Olika situationer innebär att controllerns roll och uppgifter måste anpassas till 

organisationens behov. Den offentliga sektorn har länge präglats av byråkrati och 

controllern har haft en mer styrande än stödjande roll. Sedan 1980-talet har den 

offentliga sektorn allt mer efterliknat den privata sektorns sätt att styra och mäta. Nya 

metoder och arbetssätt gör att controllerrollen ständigt utvecklas. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att förklara controllerns roll samt arbetsuppgifter 

inom privat och offentlig sektor. Vårt bidrag är att öka förståelsen för vad rollen som 

controller samt dess arbetsuppgifter i privat och offentlig sektor innebär. Vidare 

ämnar vi att identifiera om det finns några skillnader i controllerns roll samt 

arbetsuppgifter mellan privat och offentlig sektor och i så fall varför. 

 

Metod: Denna studie är av kvalitativ art och har utgått från ett deduktivt angreppssätt. 

Det empiriska materialet har genererats med hjälp av personliga intervjuer med 

controllers i privat och offentlig sektor i Växjö. Insamling av ytterligare data har skett 

genom vetenskapliga artiklar, litteratur och trovärdiga webbsidor.  

 

Slutsats: Studien visar att det finns små skillnader i controllerns arbetsuppgifter och 

roll mellan privat och offentlig sektor men att dessa inte är stora. En orsak till att 

skillnaderna inte är stora kan bero på att offentliga verksamheter i högre grad 

implementerar ett mer affärsmässigt tänkande. Det som påverkar en controller är de 



  
 

mål som organisationen har samt vilken titel controllern besitter och vilken nivå 

denne arbetar på.  

 

Nyckelord:  

Controller, privat sektor, offentlig sektor, ekonomistyrning, verksamhetsstyrning, 

public administration, New Public Management. 
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1 Inledning 

Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning samt problemdiskussion om 

controllerns roll samt arbetsuppgifter i privat och offentlig sektor, följt av studiens 

syfte och frågeställning. Avslutningsvis illustreras uppsatsens disposition i form av en 

figur. 

 

1.1 Bakgrund 

En ekonom är enligt Nilsson och Olve (2013, 506) en individ utbildad inom ekonomi 

där denne lär sig om hur resurser ska hushållas på bästa möjliga sätt. Författarna 

nämner att en ekonom ska kunna kartlägga hur finansiella resurser ska nyttjas på bästa 

sätt för att kunna skapa produktionsresurser. Även Nilsson, Olve och Parment (2010, 

15) menar att ekonomistyrning handlar om att hushålla företagets resurser på bästa 

möjliga sätt och att en controller bland annat har ansvarar för ekonomistyrningen 

(Nilsson, Olve & Parment 2010, 13). Därför kan vi tänka oss att en controller är en 

ekonom med fokus på ekonomistyrning. Det som författarna vidare lyfter fram är att 

en controller som jobbar med ekonomistyrning omedvetet kommer i kontakt med 

många traditionella verktyg såsom budget, lönsamhetsstyrning och internpriser 

(Nilsson, Olve & Parment 2010, 82). 

 

Begreppet controller introducerades i Sverige på 1970-talet och termen användes då 

främst inom den privata sektorn. Cirka tio år senare infördes termen även i den 

offentliga sektorn. Nya metoder för mått och styrprocesser växte fram och den 

tidigare traditionella vertikala processen samordnades med nyare, horisontella styrmål 

(Nilsson & Olve 2013, 23). Nya arbetssätt och metoder gör att det ställs högre krav på 

controllern samt att rollen som controller  ständigt utvecklas. Gång på gång framställs 

den traditionella controllerns arbetsuppgifter som något oklara (Lindvall 2017, 56). 

Ett exempel på hur en offentlig verksamhet har påverkats av privat sektor kan vi se i 

en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen från år 2015. Rapporten visar att 

controllerns roll har påverkats efter att ett förändringsarbete av verksamhetsstyrningen 

i Försäkringskassan ägt rum. Innan förändringsarbetet påbörjades var 

verksamhetsstyrningen för det mesta siffer- och detaljinriktad samt att controllern 

överlämnade siffror uppåt i verksamheten. Styrningen var tidigare väldigt hierarkisk, 
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styrande och auktoritär, där controllerrollen i högre grad betraktades som styrande än 

stödjande (Inspektionen för Socialförsäkringen 2015, 36, 41). 

 

Nilsson, Petri och Westelius (2016, 191) menar att controllern har en viktig roll i 

verksamhetsstyrningen, men även i utvecklingen och användningen av 

informationssystem. Enligt Nilsson och Olve (2013, 20) har controllern 

huvudansvaret för en organisations ekonomistyrning och har som uppgift att stödja 

företagets ledning. Även Axelsson (2016) menar att en controller i allt högre grad har 

en strategisk roll som betyder att denne är ett av de viktigaste stöden för ledningens 

beslutsfattande. Nilsson och Olve (2013, 20-21) skriver vidare att controllern har en 

expertroll med fokus på hur företagets ekonomistyrning ska utformas. Controllern ska 

även anamma en operativ roll som innebär att de ska bidra till att styrningen fungerar 

på det sätt som det är tänkt. Vilka inslag den egna organisationen har samt vilken 

situation den befinner sig i, gör att ekonomistyrningen ser olika ut. Oavsett vilken 

omfattning och innebörd ekonomistyrningen får i en organisation finns det vissa 

gemensamma aspekter. Dessa avser bland annat hur relevant information kan påverka 

och förbättra ledning samt personal, men även hur företagets resurser ska hushållas 

(Nilsson & Olve 2013, 20-21).  

 

Det finns enligt Nilsson och Olve (2013, 44) stora skillnader mellan icke-

vinstdrivande offentliga verksamheter och vinstdrivande privata verksamheter, därför 

är det viktigt att situationsanpassa ekonomistyrningen. En av skillnaderna är att den 

offentliga sektorn ska värna om samhällets intressen och tjäna ett större syfte än vad 

företag inom den privata sektorn gör (Rosenbloom, Kravchuk & Clerkin 2015, 7). 

Den offentliga sektorn kan enligt Rosenbloom, Kravchuk och Clerkin (2015, 4) ses 

som regeringens högra hand och den som genomför handlingarna för att uppnå 

regeringens mål och syfte. Skatter är de medel som bidrar till att de offentliga 

verksamheterna kan bedrivas. Till den offentliga sektorn hör kommun, landsting och 

stat samt verksamheter som exempelvis sjukvård, skola och länstrafik. Privata företag 

är å andra sidan ofta vinstdrivande och ägs av privata aktörer (Arbetsgivarverket 

2016). Även Rosenbloom, Kravchuk och Clerkin (2015, 8) nämner att det egna 

vinstintresset är en viktig faktor i privata företag. Offentliga verksamheter omfattas 

även av offentlighetsprincipen vilket inte privatägda företag gör. Ytterligare skillnader 

mellan sektorerna är att offentliga organisationer styrs och kontrolleras av politiker 
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samt att verksamheten vid regimskifte kan behöva genomgå olika organisatoriska 

reformer. De nämnda faktorerna samt olika lagar, regler och förutsättningar som 

gäller i offentlig och privat verksamhet innebär skillnader i controllerns roll (Nilsson  

& Olve 2013, 44).  

 

Sedan ett par decennier tillbaka genomgår den offentliga sektorn flera förändringar 

när det gäller ekonomistyrning (Nilsson & Olve 2013, 221). Den offentliga sektorn 

har dragit lärdomar från den privata sektorn och detta har format ett synsätt som 

benämns som New Public Management (NPM). NPM är således ett begrepp som 

innebär att den offentliga sektorns ekonomistyrning i högre grad har börjat liknas vid 

den privata sektorns ekonomistyrning. Detta innebär att olika ekonomiska 

styrmodeller som använts inom privata företag även har börjat tillämpas inom 

kommun, landsting och stat (Nilsson & Olve 2013, 221). Enligt Rosenbloom, 

Kravchuk och Clerkin (2015, 3) har NPM introducerats som ett försök till att få en 

mer effektiv och lyhörd ekonomistyrning inom den offentliga sektorn. De menar att 

den offentliga sektorn länge har präglats av byråkrati, vilket ofta ses som en synonym 

till ineffektivitet. Nya styrsätt har införts för att förbättra offentliga organisationers 

prestationer, vilket därmed medför att controllerns roll får en annan betydelse 

(Rosenbloom, Kravchuk & Clerkin 2015, 16,19). Detta nya sätt har resulterat i 

förändringar i bland annat prestationsmätning, budgetering och redovisning inom 

offentliga organisationer (Hyndman & Liguori 2016, 4-5).   

 

1.2 Problemdiskussion 

Efter att termen controller introducerades i Sverige har många studier gjorts vad gäller 

controllerrollen och hur den har förändrats över tid. Det finns dock tvetydigheter om 

vad rollen som controller innebär och vad en controller faktiskt gör. Det finns flera 

skillnader i hur man arbetar inom privat och offentlig sektor, men sedan ett par 

decennier tillbaka har offentliga verksamheter implementerat allt fler styrprocesser 

från det privata näringslivet (Nilsson & Olve 2013, 22-23). Nilsson och Olve (2013, 

221) menar att den offentliga sektorns ekonomistyrning alltmer liknar den privata 

sektorns, men att det fortfarande finns vissa fundamentala skillnader som påverkar 

ekonomistyrningen och controllerns roll (Rosenbloom, Kravchuk & Clerkin 2015, 5). 

Olika förutsättningar gör att ekonomistyrningen och controllerns roll samt uppgifter 

måste situationsanpassas (Nilsson & Olve 2013, 610). 
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Både privata och offentliga verksamheter har ett etiskt ansvar, men vilka de har 

ansvar gentemot och i hur stor utsträckning kan skilja sig mellan de två sektorerna. 

Precis som det för offentliga företag är viktigt att följa etiska och finansiella riktlinjer, 

är det likaså betydande för privata företag för att inte förlora trovärdighet och rykte. 

Detta gör i sin tur att ekonomistyrningen och den interna styrningen blir starkare 

vilket är viktigt för hela företaget och dess intressenter (Hackney 2014, 2-3). Hackney 

(2014, 2-3) menar att det händer att controllers hamnar i en situation där de pressas till 

att bryta mot etiska principer för att uppnå finansiella fördelar, vilket gör det extra 

viktigt att man som controller handlar med integritet. Det finns flera olika sätt som 

press kan upplevas på. Tengblad (2004, 597) menar att om de verkställande 

direktörerna själva är pressade till att inte underprestera i företaget, så pressas även de 

övriga i företagets hierarki. Det innebär att även controllers ibland kan uppleva press. 

Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus och Nilsson (2014, 207) nämner även att 

controllers kan känna press att uppnå vissa finansiella mål. Tengblad (2004, 599) 

menar att för höga förväntningar på prestationer kan leda till problem i företag. 

 

Beroende på vilken organisation en controller arbetar inom skiljer sig målen åt. Detta 

beror på att ägarnas prioriteringar ofta inte är samma i privat och offentlig sektor. Mål 

i den privata sektorn kan till exempel vara långsiktig vinst, lönsamhet och soliditet 

medan det i den offentlig sektorn kan handla om att skapa värde för invånarna med 

hjälp av skattemedel (Nilsson & Olve 2013, 612-613). Skillnader i controllerrollen 

finns även inom olika branscher i både privat och offentlig sektor. Organisatoriska 

skillnader gör att en controller i första hand måste tänka på den egna verksamhetens 

behov samt mål och dessa är inte alltid samma för ett privatägt företag som för en 

offentligt ägd verksamhet (Nilsson & Olve 2013, 617).  

 

Enligt rapporten från Inspektionen för Socialförsäkringen (2015, 37-38) nämns bland 

annat att en controller ska arbeta med att planera, budgetera, göra uppföljningar samt 

analyser för att vidare kunna framställa stöd för olika beslut (Inspektionen för 

Socialförsäkringen 2015, 37-38). Den tidigare rollen som affärspartner byttes ut till en 

coachande roll som har en mer stödjande och rådgivande uppgift, efter det att ett 

förändringsarbete av verksamhetsstyrningen inom Försäkringskassan ägde rum 

(Inspektionen för Socialförsäkringen 2015, 62). Denna studie anser vi påvisar att det 
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finns argument för att controllerns roll håller på att utvecklas och förändras inom den 

offentliga sektorn. Studien från Försäkringskassan belyser det som vi är intresserade 

av att undersöka. Enligt Hyndman och Liguori (2016, 6-7) innebär NPM i stora drag 

att offentliga verksamheter influeras av olika styrprocesser från privata 

affärsverksamheter och förändringarna som skedde i Försäkringskassan är ett fall där 

vi kan se denna påverkan.  

 

En studie gjord av Tengblad (2004, 584-585) visar att högre chefer ofta har påverkats 

av externa förväntningar från finansiella marknader. VDn räknar i sin tur med att 

företagets ledning och chefer på lägre nivå, samt resten av företaget, ska agera i linje 

med dessa förväntningar. Med fokus på detta tänker vi oss att även controllerns roll 

och uppgifter är påverkade av VDns förväntningar och att de måste jobba i linje med 

dessa. I enlighet med studien är en VDs huvudroll att tolka och hantera både interna 

och externa förväntningar samt att överföra dessa förväntningar till ledningen 

(Tengblad 2004, 584). Även Nilsson, Petri och Westelius (2016, 185) menar att 

controllern deltar och agerar i linje med cheferna i uppföljningsmöten. Enligt 

Tengblad (2004, 585) påverkas ledningen idag av att investeringsbeslut inte längre 

baseras på historiska avkastningar, utan att det är större fokus på avbildning av 

framtida kassaflöden. Enligt Paulsson (2012, 378-379) hade en controller tidigare mer 

fokus på historisk finansiell information men fokuserar i dagsläget mer på den 

nuvarande och framtida utvecklingen av företaget. Likaså menar Nilsson, Petri och 

Westelius (2016, 177, 182) att en controller ansvarar för företagets framåtriktade 

styrning vilket bland annat görs genom att ta fram viktig information till de 

överordnade. 

 

Enligt Tengblad (2004, 594) fokuserar de högre cheferna på hur bra de underordnade 

gör ifrån sig för att möta förväntningar och hur de utför sina roller i arbetet. Därav är 

några av de viktigaste verktygen för företagets ekonomiska situation de månatliga 

rapporterna och budgetarna som ställs för innevarande års prognos. Ännu viktigare är 

det att budgetar ställs fram för att kunna möta företagets mål och förväntningar 

(Tengblad 2004, 594). Även Hedberg, Dahlgren, Hansson och Olve (1994, 135) 

menar att bra verktyg såsom kalkylering, budgetering och intern resultatrapportering 

är av yttersta vikt för en bra ekonomistyrning.  
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Tidigare studier visar att den offentliga sektorns ekonomistyrning i allt högre grad 

liknar den privata sektorns (Nilsson & Olve 2013, 221). Rosenbloom, Kravchuk och 

Clerkin (2015, 5) menar dock att det finns väsentliga skillnader mellan sektorerna 

som inverkar på deras sätt att styra samt att detta påverkar den roll controllern har i 

organisationerna. En skillnad är enligt Nilsson och Olve (2013, 612-613) olika mål. 

Vidare nämner Nilsson och Olve (2013, 617) att olika behov också påverkar rollen, då 

dessa inte alltid är samma i offentliga och privata företag. Olika situationer innebär att 

en controllers roll och uppgifter måste anpassas (Nilsson & Olve 2013, 610). Vi fann 

detta intressant och vi ville ha mer kunskap ifall det stämde överens med verkligheten 

eller om det fanns andra orsaker till skillnader eller likheter i controllerns roll och 

uppgifter i de olika sektorerna.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Den frågeställning som har arbetats fram är följande:  

• Hur ser en controllers arbetsuppgifter och roll ut i privat och offentlig sektor samt 

finns det några skillnader, i så fall varför? 

 

Syftet med denna studie är att förklara controllerns roll samt arbetsuppgifter inom 

privat och offentlig sektor. Vårt bidrag är att öka förståelsen för vad rollen som 

controller samt dess uppgifter i privat och offentlig sektor innebär. Vidare ämnar vi att 

identifiera om det finns några skillnader i controllerns roll och arbetsuppgifter mellan 

privat och offentlig sektor och i så fall varför. 

 

1.4 Disposition 

Nedan kommer en kort beskrivning av uppsatsens uppbyggnad. Uppsatsen består av 

sex kapitel som utgör grunden för arbetet samt referenser och bilagor. 
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Figur 1.1 Disposition av uppsatsen 
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2. Metod 

Detta kapitel består av en beskrivning av de tillvägagångssätt och angreppssätt som 

studien antar. Inledningsvis resoneras metodvalet, följt av vald forskningsdesign, 

tillvägagångssätt för insamling av teori och empiriskt material samt urval. Vidare 

presenteras avsnitt som berör kvalitetskriterier samt analysmetod där det beskrivs hur 

vi går tillväga för att besvara vår frågeställning. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 

etiska överväganden. 

 

2.1 Val av metod 

Två inriktningar inom forskning benämns enligt Patel och Davidson (2011, 13-14) 

som kvalitativ och kvantitativ forskning. Dessa två inriktningar beskriver sättet vilket 

datan samlas in, bearbetas och analyseras på. Vi har i vår studie utgått ifrån den 

kvalitativa forskningsinriktningen där de verbala analysmetoderna av den insamlade 

datan i de flesta fall sätts i fokus. Den kvantitativa forskningen handlar om att mäta 

den insamlade informationen, men även om statistiska bearbetnings- och 

analysmetoder. I vårt fall var detta inte av intresse då vi fokuserade på att förstå och 

uppfatta de upplevelser och erfarenheter intervjupersonerna har haft. Detta för att vi 

skulle kunna jämföra controllerns roll och arbetsuppgifter inom privat och offentlig 

sektor (Patel & Davidson 2011, 13-14). Fokus läggs inom kvalitativ forskning på 

deltagarnas egna upplevelser och synsätt, vilket var av betydelse då vi var intresserade 

av respondenternas personliga åsikter. Kvantitativ forskning förespråkar distans till 

undersökningspersonerna och speglar endast forskarens intresse medan kvalitativa 

forskare menar att närhet samt respondenternas intresse är av väsentlig betydelse för 

insamlingen av data. Detta är grunden till att vi valde en kvalitativ forskningsmetod 

(Bryman & Bell 2013, 390-391, 419). 

 

Denna studie utgår ifrån ett deduktivt angreppssätt då vår empiri byggs på tidigare 

teorier som finns inom området (Sandin 2002, 34).  För att möjliggöra denna studie 

krävdes det att vi som forskare hade de teoretiska kunskaper som var nödvändiga för 

insamlingen av det empiriska materialet. Vi har därför valt att utgå ifrån redan 

befintlig teori om bland annat controllers, nivån de arbetar på inom organisationen, 

ekonomistyrning, verksamhetsstyrning, samt mål. Utifrån teorin har vi sedan byggt 
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upp ett ramverk av intervjufrågor för insamling av det empiriska materialet. Genom 

att sedan ställa teorin mot empirin har vi nått fram till vårt resultat.   

 

2.2 Forskningsdesign 

Komparativ design är en vanlig forskningsdesign inom kvalitativ forskning. Den 

komparativa designen syftar till att man undersöker och gör en jämförelse på flera 

olika fall (Bryman & Bell 2013, 89). Denna design lämpar sig i vår studie då vi ska 

göra en jämförelse och se om det finns några skillnader i controllerns roll och 

arbetsuppgifter mellan privat och offentlig sektor. Då vår studie ämnade att jämföra 

controllerns roll och uppgifter mellan offentlig och privat sektor har vi jämfört 

respondenterna djupgående, vilket innebär att vi har använt oss av en komparativ 

design.  

 

Enligt Yin (2007, 17) finns det olika sätt att svara på de forskningsfrågor man har. Det 

går att  använda sig av olika forskningsstrategier såsom experiment, survey, analys av 

källor, historiska studier, intervjustudier eller fallstudier. När frågor som vilka, vad, 

var och hur många ska besvaras är det lämpligt att använda sig av 

surveyundersökning eller analys av olika källor. I de fall man vill svara på frågor som 

hur eller varför lämpar sig bäst experiment, historiska studier eller fallstudier (Yin 

2007, 22), men vi anser att även en intervjustudie kan besvara dessa frågor. I vår 

studie fokuserade vi på hur controllerns roll och arbetsuppgifter ser ut samt om och i 

så fall varför dessa skiljer sig mellan privat och offentlig sektor. Vi kunde i vår studie 

ha använt oss av surveyundersökning, enkäter eller gjort analyser av olika källor, men 

då vi ville få mer utförliga svar från intervjupersonerna själva, ville vi inte använda 

oss av enkäter utan istället av personliga intervjuer. Enbart analys av olika källor 

ansåg vi inte skulle ge oss svar på våra frågor. Fallstudie är inte heller relevant för oss 

då vi inte är intresserade av organisationerna i sig. Vi väljer därför att distansera oss 

från fallstudier och istället lägga fokus på individerna inom organisationerna, 

eftersom det är dessa individer som är intressanta i vår studie.  

 

Eftersom vi inte gick in på djupet på organisationerna, utan fokuserade på de enskilda 

personerna, bedömde vi att en intervjustudie skulle vara mest lämplig. Det var viktigt 

för oss att kunna ställa följdfrågor då det ger en djupare förståelse, men även för att 

respondenterna skulle kunna utveckla sina svar utförligt samt kunna beskriva sina 
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upplevelser och erfarenheter. Av den orsaken ansåg vi att en semistrukturerad 

intervjumetod var mest lämpad då den enligt Bryman och Bell (2013, 476-477) ger 

möjlighet till detta. Vi har inte använt oss av alternativet ostrukturerade intervjuer då 

vi ansåg att vi inte kunde få ut all den information vi behövde. Alternativet var i vårt 

fall heller inte lämpligt då den ostrukturerade intervjun är alldeles för öppen och vi 

skulle enligt denna metod inte kunna använda oss av den intervjuguide som vi arbetat 

fram. Vår intervjuguide innehåller på samma vis som Kärnekull och Kärnekull (2013, 

31) beskriver det, relevanta teman och frågor som innefattar de allra viktigaste 

aspekterna i vår studie. Eftersom det inte ställs några frågor i en ostrukturerad intervju 

och då den är av väldigt öppen karaktär ansåg vi att det fanns risk för att 

respondenterna skulle ge oss irrelevant och överflödig information (Bryman & Bell 

2013, 475). En helt strukturerad intervju är å andra sidan alltför begränsad. En sådan 

metod innebär främst att frågorna besvaras med hjälp av surveyundersökning såsom 

enkäter, vilket i vårt fall skulle leda till att respondenterna inte skulle kunna förmedla 

den information och de upplevelser i den utsträckning som vi bedömde var tillräcklig 

för att förstå deras upplevelser och tolkningar (Bryman & Bell 2013, 214-215). I vår 

studie ansåg vi att en strukturerad intervju inte var lämplig då vi inte hade haft 

möjlighet till att ställa följdfrågor, vilket hade begränsat oss i ännu högre grad. 

 

2.3 Tillvägagångssätt för insamling av teori 

Till vår studie har vi samlat in data genom både primär- och sekundärdata. 

Information som samlats in av andra och sedan använts i böcker, webbsidor och 

artiklar kallas för sekundärdata (Andersson 2017, 93) och har utgjort en stor del av 

den insamlade teorin. För att stödja den teoretiska delen använde vi oss av litteratur, 

artiklar och tidigare forskning om ämnet. För att hitta den valda teorin har vi sökt i 

databaser såsom OneSearch och Business Source Premier, som båda är databaser från 

Linnéuniversitetets webbaserade bibliotek. Vi har bland annat sökt på ord såsom 

controller, public sector, public administration, private sector, ekonomistyrning, och 

verksamhetsstyrning. Primärdata är enligt Andersson (2017, 93) sådan information 

som samlats in direkt från olika personer, till exempel genom intervjuer. 

 

2.4 Datainsamling av empiriskt material 

Denna studies primärdata består av empirisk data som har genererats genom 

intervjuer med controllers på olika privata företag och offentliga verksamheter i 
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Växjö. Syftet med intervjuer är att förstå sådant som vi inte kan observera direkt samt 

att ha möjlighet till att förstå andra personers perspektiv, vilket var det som vi ville 

åstadkomma (Nilsson 1994, 86). Även Kärnekull och Kärnekull (2013, 9) nämner att 

en kvalitativ intervju syftar till att få en förståelse om respondentens egna 

erfarenheter, tankar och känslor vilket våra intervjuer för denna studie syftade till. Vi 

intervjuade controllers inom privat och offentlig sektor för att förstå deras 

arbetsuppgifter och roll utifrån deras perspektiv. För att få fram den data som 

behövdes till vår empiri ansåg vi att intervjuer var den lämpligaste metoden. Vidare 

ansåg vi att en väldigt viktig faktor under intervjun var att de intervjuade skulle vara 

avslappnade och känna sig trygga för att så öppet och ärligt som möjligt kunna svara 

på våra frågor. Vi valde därför att använda oss av en så kallad semistrukturerad- eller 

fokuserad intervju som enligt Nilsson (2016, 194) innebär att intervjun är väldigt 

öppen, men som till skillnad från en helt ostrukturerad intervju fortfarande har en ram 

med teman och frågor som det utgås ifrån. Under intervjun ställdes de frågor som 

formulerats, varpå respondenterna öppet fick diskutera och svara på frågorna hur de 

själva önskade. 

 

Intervjuerna genomfördes i Växjö och varade mellan 40 och 60 minuter. Den första 

intervjun ägde rum den 18 april 2017 med Carina Tränk på Linnéuniversitetet, följt av 

en intervju med två anonyma respondenter i en verksamhet inom offentlig sektor, som 

ägde rum den 20 april 2017. Samma dag genomfördes även intervjun med Stefanie 

Winterberg på Balco. Den 26 april 2017 intervjuades Viktor Pilemyr som arbetar på 

Södra Cell som är ett affärsområde inom Södra Skogsägarna, följt av en intervju med 

Christina Ionescu på Linnéuniversitetet den 4 maj 2017. Slutligen utfördes en intervju 

med Peter Bång på Maxi ICA Stormarknad den 10 maj 2017. Det skulle troligtvis 

vara väldigt svårt och besvärligt för oss att endast anteckna eller komma ihåg allt som 

sagts under intervjuerna, därför valde vi att innan intervjuerna genomfördes fråga 

respondenterna om de tillät oss att spela in intervjun, vilket även Nilsson (2016, 192) 

förespråkar att man gör. Genom att spela in intervjun kunde vi helt och hållet 

koncentrera oss på vad respondenten svarade, men vi hade även i efterhand möjlighet 

till att lyssna på det inspelade materialet flera gånger, vilket enligt Nilsson (2016, 

196) kan vara till nytta om man vill lyssna på hur respondenterna exakt har formulerat 

sig. 
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2.5 Urval 

Då det skulle bli alldeles för tids- och kostnadskrävande att intervjua alla controllers i 

Sverige har vi valt att begränsa vår studie till ett urval av controllers inom privat och 

offentlig sektor i Växjö, som är den ort vi är stationerade på. Detta för att inte spilla 

tid på långa resor. Urvalet kan enligt Andersson (2017, 59) ses som en undergrupp av 

hela populationen. De personer som har intervjuats är inte slumpmässigt utvalda utan 

har valts genom ett så kallat målinriktat urval, som avser ett urval där man har viljan 

att ha förståelse och få en inblick i respondenternas situation (Nilsson 1994, 61). De 

personer vi har valt att intervjua arbetar som controllers på Södra Skogsägarna, Balco, 

Maxi ICA Stormarknad i Växjö, Linnéuniversitetet samt en verksamhet inom 

offentlig sektor som valt att vara anonyma. Södra Skogsägarna är ett företag inom 

skogsindustri, Balco tillverkar balkongsystem medan Maxi ICA Stormarknad är 

verksamt inom detaljhandel och Linnéuniversitetet är ett svenskt statligt universitet. 

Vi blev under intervjun på Linnéuniversitetet tipsade om ytterligare controllers inom 

organisationen, varav ett snöbollsurval vid detta tillfälle tillämpades. Snöbollsurval 

innebär enligt Andersson (2017, 121) att man genom kontakt med en respondent 

kommer i kontakt med ytterligare respondenter. I vårt fall har valde vi dessa företag 

då vi ville göra en jämförelse mellan controllers inom privat och offentlig sektor. Av 

denna anledning valde vi fyra controllers inom två offentliga verksamheter och tre 

controllers inom privat sektor, totalt sju controllers. 

 

2.5.1 Val av intervjupersoner 

Som tidigare nämnts valdes respondenterna genom ett så kallat målinriktat urval. Vårt 

mål var att försöka få kontakt med controllers inom både privat och offentlig sektor 

och om möjligt med olika titlar. Förhoppningsvis skulle kontakt med dessa leda till att 

vi kunde boka in intervjuer med dem, för att vi sedan skulle kunna få en förståelse och 

en vidare inblick i deras arbetsuppgifter och roll som controller. Vi började med att 

diskutera vilka företag inom privat sektor som skulle kunna tänkas ha controllers. Vi 

ville gärna intervjua controllers med olika titlar som ligger på olika nivåer inom 

företaget för att få en bredare bild och därefter se om det finns några skillnader men 

även likheter mellan controllers inom de olika sektorerna. Respondenterna utgör en 

väldigt viktig del av vår studie då dessa utgör grunden för vår empiri och studie. Det 

var av stor vikt att rätt personer valdes eftersom det är intervjuerna som vi har utgått 

ifrån när vi har besvarat vår frågeställning. Ambitionen var att välja ut controllers som 
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hade så pass stor erfarenhet att de skulle kunna bidra med så pass relevanta svar att vi 

skulle kunna dra en slutsats. Desto mer erfarenhet de har, desto mer 

förtroendeingivande blir resultatet.  

 

Vi kom för första gången i kontakt med respondenterna via telefon där vi efterfrågade 

controllern på företaget och förklarade då syftet med studien och frågade om de ville 

ställa upp på en intervju där vi skulle ställa frågor som huvudsakligen berörde deras 

roll och arbetsuppgifter som controller. Efter att de bekräftat deras medverkande 

skickade vi ut ett mail med ett förtydligande om vår studie och dess syfte.  

 

De personer vi intervjuade arbetar på de privata företagen Södra Skogsägarna, Balco 

samt Maxi ICA Stormarknad och personerna inom den offentliga sektorn arbetar på 

Linnéuniversitetet samt i en organisation som vill vara anonym. De controllers vi 

intervjuade har olika uppgifter inom företaget samt olika titlar. Inom 

Linnéuniversitetet rör det sig om en budget- och funktionsansvarig controller samt en 

respondent som enbart benämns som controller. De andra controllers som blev 

intervjuade inom den offentliga verksamheten ville vara anonyma och dessa har 

benämningarna verksamhetscontroller samt avtals- och inköpscontroller. Dessa titlar 

kommer vi fortsättningsvis i studien att använda på de två anonyma respondenterna. 

Inom den privata sektorn har vi intervjuat en business controller på Södra Cell som är 

ett affärsområde inom Södra Skogsägarna, en projektcontroller på Balco samt en 

controller på Maxi ICA Stormarknad.  

 

Det finns olika titlar av en controller beroende på den nivå som de jobbar på. En 

controller arbetar bland annat med företagets ledning och strategi, analys, uppföljning 

samt budget (Civilekonomerna 2017, Arbetsförmedlingen 2017). En 

verksamhetscontroller fokuserar mycket på framtiden, jobbar med företagets 

utveckling samt gör analyser som hjälper ledningen på företaget att fatta beslut på 

både kort och lång sikt vilket betyder att denna typ av controller jobbar nära 

ledningsgruppen (Arbetsförmedlingen 2017). Termen verksamhetscontroller stämmer 

enligt Nilsson och Olve (2013, 33) bra överens med det engelska begreppet business 

controller där fokus ligger på styrning av verksamheter. Projekt har enligt Nilsson och 

Olve (2013, 175) blivit en viktigare del i organisationer på grund av ett ökat tempo av 

komplexa projekt, omvärldsosäkerhet och tidspress. Vidare menar författarna att 
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projektstyrning är lika viktigt i privatägda företag som i offentliga verksamheter. 

Projektcontrollerns roll är viktig då denne ska se till att olika slags projekt följer 

ledningens krav samt att de är i linje med företagets strategiska inriktning och balans 

(Nilsson & Olve 2013, 198). Inom organisationer finns det per definition, ett syfte och 

mål som ska uppfyllas. För att kunna nå dessa krävs det att styrningen på olika nivåer 

och funktioner inom företaget fungerar bra. Detta menar Nilsson och Olve (2013, 

658-659) är något som kan uppnås om det finns en samordning av aktiviteter inom 

olika affärsenheter. Eftersom en controller måste formulera styrmedel som gäller i de 

olika funktionerna, behöver denne ha djup förståelse för vad företagets mål och 

strategier är samt att controllern måste ha ett omfattande sammanträde med de som är 

ansvariga inom de olika affärsenheterna (Nilsson & Olve 2013, 674). Vi antar att en 

funktionscontrollers roll innebär att kunna styra och samordna de olika 

affärsenheterna för att kunna nå målkongruens. Nilsson och Olve (2013, 125) menar 

vidare att även om den offentliga sektorn inte har ett vinstsyfte ska de olika enheterna 

eller divisionerna inom organisationen ändå agera som ett företag inom företaget. Det 

betyder att varje enhets uppgift är att se till att enhetens mål uppnås. Inom 

inköpsområdet spelar controllern en viktig roll när ekonomistyrningen utformas och 

används. Detta då inköpsbesluten påverkar företagets resultat. Malmquist (2012) 

menar att en inköpscontroller arbetar med bland annat planering av inköpsprocessen, 

analys av inköpsinformation samt uppföljning av nyckeltal. En avtalscontrollers 

uppgifter innebär uppföljning av avtal och stöd till verksamheten med avtalsfrågor. 

Vidare ska en avtalscontroller stämma av huruvida avtalen efterföljs samt kunna 

identifiera områden där avtal saknas (Avtals- och inköpscontroller, 2017). 

 

2.6 Kvalitetskriterier 

För att kunna göra en kvalitetskontroll av vår intervjustudie kommer vi att använda 

oss av fyra villkor. Dessa villkor är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet 

samt reliabilitet (Yin 2007, 37). Nedan kommer vi kort att beskriva var och en av 

kriterierna samt koppla dem till vår intervjustudie. 

 

2.6.1 Begreppsvaliditet 

Inom forskningsdesign händer det ofta att författarna är subjektiva i sitt sätt att samla 

in data till sin studie. Detta menar Yin (2007, 55) kan skapa problem för forskaren. Vi 

kommer i vår studie att använda oss av flera källor för att på så sätt försäkra oss om 
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att vi utförligt kan förklara olika begrepp och teorier så att läsaren kan förstå vad som 

menas. Genom att vi använde oss av flera källor som har enhetliga uppfattningar, 

menar Yin (2007, 127), att vi säkerställer begreppsvaliditeten, men även ger bättre 

kvalité till studien. Andersson (2017, 14) kallar detta begrepp för trovärdighet, och 

menar att studien måste genomföras på ett sätt som gör att den går att lita på. För att 

ytterligare öka trovärdigheten i vår studie samt för att säkerställa att det empiriska 

materialet inte är vinklat från vår sida, skickade vi in det empiriska materialet till 

respondenterna innan studien slutfördes, för att få deras godkännande om att allt 

överensstämmer med vad som sagt under intervjun. För att undvika problemen som 

en subjektiv bedömning medför, menar Yin (2007, 56) att man också kan vara tydlig 

med studien som ska undersökas samt vara noga med att koppla detta till studiens 

syfte. Vi kommer därför i vår studie att se till att vårt forskningsområde är väl kopplat 

till syftet vi ställer fram tidigt i studien.  

 

2.6.2. Intern validitet 

Det andra villkoret som måste uppfyllas menar Yin (2007, 56-57) är den interna 

validiteten. Detta kriterium är mest användbart inom kausala eller förklarande 

undersökningar då det måste bedömas om exempelvis en viss händelse leder till en 

annan. Yin (2007, 57) menar att när en forskare inte lyckas med att dra de rätta 

slutsatserna om kausalitet mellan två variabler, utgör detta en fara för den interna 

validiteten. Likaså menar Andersson (2017, 14) att den interna giltigheten avser om vi 

verkligen mäter det som vi tror att vi mäter och ifall det verkligen går att dra en 

slutsats om ett samband genom att endast ha information från ett enda tillfälle. Vi har 

därför intervjuat flera controllers inom vardera sektor för att identifiera ifall skillnader 

finns. Skulle vi endast jämföra en controller inom vardera sektor tror vi inte att vi 

skulle kunna dra en slutsats ifall skillnaderna beror på att de arbetar i olika sektorer. 

 

I vår studie har vi undersökt om det finns orsakssamband när det gäller 

controllerroller och arbetsuppgifter mellan privat och offentlig sektor. Yin (2007, 57) 

menar vidare att detta orsakssamband kan undersökas genom en så kallad 

mönsterjämförelse där forskaren kan ställa fram en benchmark som ska jämföras med 

den empiriska datan (Yin 2007, 150). Vidare har vi jämfört vår empiriska data med 

teorin som benchmark för att undersöka studiens syfte. 
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2.6.3. Extern validitet 

När det gäller den externa validiteten menar Yin (2007, 57) att det bör undersökas 

ifall resultatet som forskaren kommit fram till kan generaliseras eller om det endast 

gäller för den specifika studien (Yin, 2007, 57). Även Andersson (2017, 14) menar att 

detta begrepp förklarar i hur hög grad ett resultat kan generaliseras till att vara giltigt 

även i andra situationer. Vidare nämner Yin (2007, 58) att det finns två olika typer av 

generaliseringar, nämligen statistisk generalisering som mest används vid 

surveystudier samt analytisk generalisering som används vid experimenter eller 

fallstudier. För att studien ska ha en extern validitet ska forskaren enligt Yin (2007, 

58) sträva efter att kunna generalisera studiens resultat med en generell teori.  

 

Andersson (2017, 87) nämner att det finns ett generaliseringsproblem vid kvalitativ 

forskning och en fråga som bör ställas är om respondenterna är representativa för 

andra än de själva. I vår studie kunde vi inte dra generella slutsatser om hela 

populationen då vi endast intervjuade ett fåtal individer. Vidare har vi använt oss av 

redan utvecklad befintlig teori och därefter gjordes en jämförelse av det empiriska 

material som intervjuerna genererade med den teori som redan fanns som mall, vilket 

Yin (2007, 28) benämner som analytisk generalisering. 

 

2.6.4. Reliabilitet 

Reliabilitet är det sista av de fyra villkoren som undersöks när en studie går igenom 

en kvalitetskontroll. Reliabilitet innebär att de resultat och slutsatser som en forskare 

genererar, ska även en annan forskare komma fram till om denne använder sig av 

samma tillvägagångssätt (Yin 2007, 59). I metodkapitlet har vi dokumenterat och 

beskrivit hur vi gått tillväga när vi samlat in teori samt data till empirin, för att andra 

som vill genomföra samma studie ska kunna följa vårt tillvägagångssätt. Detta menar 

Yin (2007, 59) är ytterst viktigt för att en annan forskare som vill genomföra en 

likadan studie, ska kunna komma fram till samma resultat och slutsatser genom att 

använda samma tillvägagångssätt som vi har använt oss av i vår studie. 

 

2.7 Analysmetod 

Insamling av det empiriska materialet genereras i denna studie som tidigare nämnt 

med hjälp av intervjuer med controllers inom privat och offentlig sektor. Intervjuerna 

som vi har genomfört har genererat en stor mängd information bestående av timmar 
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av ljudinspelningar samt anteckningar. Inspelning av intervjuer har bidragit till att vi 

vid behov har kunnat gå tillbaka och lyssna på vad respondenterna har sagt. För att få 

ut relevant och väsentlig information till vår analys har vi som första steg 

sammanställt de intervjuer som vi har genomfört. Enligt Andersson (2017, 130) är det 

viktigt att reducera komplexiteten i det insamlade materialet för att inte erhålla för 

mycket överflödig information. Efter att vi tematiserade teorin skapades en 

intervjuguide som intervjuerna sammanställdes utifrån, vilket enligt Bryman och Bell 

(2013, 575) görs för att kunna urskilja flera olika synsätt. Även Andersson (2017, 

131) nämner att teman kan göra informationen mer överskådlig. Som ett andra steg i 

analysen valde vi att granska en sektor i taget för att ta fram det gemensamma för 

verksamheterna i privat respektive offentlig sektor. Nästa steg bestod av en jämförelse 

av den information vi har fått av respondenterna från respektive sektor för att kunna 

identifiera eventuella likheter och skillnader. I analysen sattes det empiriska 

materialet i relation till den teoretiska bakgrund som vi har utgått ifrån. Under 

analysens gång säkerställdes det hela tiden att vi gjorde kopplingar till den 

frågeställning som vi formulerade i det inledande kapitlet. 

 

2.8 Etiska överväganden 

Etik är ett begrepp som enligt Vetenskapsrådet (2017) handlar om att uppmuntra, 

bygga upp och upprätthålla medvetenhet om hur man bör uppträda. Etik, men även 

moral handlar om vad som är gott och ont, vilka beteenden som förespråkas samt vad 

som bör göras och vad som bör avstås ifrån att göras (Gustafsson, Hermerén & 

Petterson 2011, 16). Vissa etiska aspekter kan vara lagförda och det kan också finnas 

regler kring dem. Etik är inte endast utifrån de skälen viktigt, utan det är också 

mycket viktigt inom forskning då den på längre sikt även påverkar samhället 

(Vetenskapsrådet 2017). Codex (2016) nämner att forskaren själv har skyldighet att 

säkerställa att forskningen har god kvalité samt att den är moraliskt godtagbar. Även 

Patel och Davidson (2011, 62) menar att det är väldigt viktigt att det noggrant 

reflekteras över olika forskningsaspekter. Vi tog i våra intervjuer anspråk till olika 

etiska principer för att vi inte ska förlora vår trovärdighet samt att de intervjuade 

personerna inte ska förlora sitt förtroende för oss. Respondenterna blev via mail i 

korthet informerade om deras deltagande i vår studie. Innan intervjuerna ägde rum 

beskrev vi mer detaljerat om vad bland annat vårt syfte med forskningen var samt hur 

den skulle utföras. I och med att vi informerat dem om dessa omständigheter 
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tillämpades informationskravet, men även samtyckeskravet tillämpades då 

respondenterna bekräftade deras medverkande (Kärnekull & Kärnekull 2013, 21). 

 

Personerna som intervjuades blev innan intervjun påbörjades tillfrågade ifall de ville 

vara anonyma. De som ville vara anonyma har i vår studie benämnts utifrån deras titel 

för att man inte ska kunna identifiera personen eller företaget, detta för att respektera 

deras val och frihet till att välja detta alternativ, vilket också är viktigt för att de inte 

ska förlora förtroendet för oss. Vi har under studiens gång förvarat allt material såsom 

anteckningar och diktafon med inspelat material, i säkert förvar. På så sätt uppfylldes 

kravet på konfidentialitet då det är viktigt att de intervjuade personerna känner sig 

säkra på att uppgifterna är sekretessbelagda (Kärnekull & Kärnekull 2013, 23). För att 

upprätthålla nyttjandekravet har all data som samlats in genom intervjuer och kontakt 

med de intervjuade, enbart brukats i undersökningssyfte (Patel & Davidson 2011, 63). 
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3. Teori 

I nedanstående kapitel presenteras teori som finns inom ämnet. Kapitlet börjar med 

en beskrivning av utvecklingen av ekonomistyrningen, följt av en historisk bakgrund 

om termen controller, New Public Management samt controllerns arbetsuppgifter och 

roll inom organisationer. Avslutningsvis redogörs skillnader mellan privat och 

offentlig sektor samt en konceptuell modell som summerar teorin. 

 

3.1. Från ekonomistyrning till verksamhetsstyrning 

Den traditionella ekonomistyrningen har enligt Lindvall (2011, 50) som avsikt att 

försöka åstadkomma ett eftersträvansvärt beteende bland organisationers medlemmar 

genom att använda sig av ekonomisk information. Detta betyder med andra ord att ett 

företags styrning och ledning framförallt handlar om att ha en inverkan och att 

inverka på mänskliga handlingssätt. En sådan hierarkisk koordinering menar Nilsson, 

Petri och Westelius (2016, 66) betyder att ett företag med traditionell 

ekonomistyrning främst fokuserar sig på att koordinera olika aktörer, resurser och 

aktiviteter som finns inom företaget. Lindvall (2011, 50) menar å andra sidan att den 

moderna verksamhetsstyrningen strävar mot att skifta från en vertikal till en 

horisontell inriktad ekonomistyrning. Nilsson, Olve och Parment (2010, 13) menar att 

ekonomistyrningen handlar om strukturer, rutiner och processer för att kunna utforma 

strategin och även för att kunna påverka de andra att jobba mot företagets strategiska 

mål. Syftet med ekonomistyrningen är att kunna använda siffror samt att vidare kunna 

hushålla företagets resurser på bästa sätt för att uppnå företagets mål. Controllerns roll 

inom ekonomistyrningen är då att kunna ge bra förslag på hur en organisations 

ekonomistyrning ska utformas samt att ta hand om informationsutnyttjande (Nilsson, 

Olve & Parment 2010, 13). 

 

Nilsson, Petri och Westelius (2016, 13) nämner strategisk ekonomistyrning och menar 

att den skiljer sig från den traditionella ekonomistyrningen på flera olika sätt. En 

strategisk ekonomistyrning är enligt författarna ett stöd till organisationen i både 

formulering och implementering av olika strategier. De menar att en strategisk 

ekonomistyrning främst är baserad på icke-finansiell information medan Lindvall 

(2011, 114-115) anser att den traditionella ekonomistyrningen fokuserar på 

ekonomisk information. Vidare skriver Nilsson, Petri och Westelius (2016, 13) att den 
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strategiska ekonomistyrningen inte bara ger stöd till de taktiska besluten, utan även 

till de operativa och strategiska besluten samt att en sådan ekonomistyrning lätt kan 

anpassas till de specifika strategier som en organisation har.  

 

Målet med den nya verksamhetsstyrningen är framförallt att de anställda ska uppnå ett 

större intresse samt bli motiverade i högre grad, i motsats till den traditionella 

styrningen som endast behandlar en väldigt liten del av organisationens medarbetare, 

men som inte heller engagerar eller motiverar dem. För att uppnå det stora 

engagemang som förespråkas inom verksamhetsstyrning krävs det att 

tillvägagångssätt ändras, bredare ansvarsområden samt nya mätetal skapas. Bland 

annat är controllers en grupp som i hög utsträckning påverkats av 

styrningsförändringen (Lindvall 2011, 241). Lindvall (2011, 234-244) nämner att det 

länge har funnits en idé om att cheferna är beslutsfattare och att det räcker med att 

dessa innehar kunskap och information. De har likaså ansetts fatta de bästa besluten 

med hänsyn till den erhållna informationen och i många fall är det just ekonomerna 

som har överlämnat denna information. Vidare nämner författaren även att 

ekonomerna är de som till sin främsta uppgift anses behöva säkerställa att de olika 

systemen för informationsgivning fungerar som de ska. De olika ekonomernas sätt att 

bete sig och arbeta på är av stor vikt för vilken roll de formaliserade styrmedlen inom 

organisationen kommer att få. 

 

Synsättet som innebär att chefen planerar och den anställde genomför har länge 

genomsyrat de traditionella styrprinciperna, men denna relation har i modernare tid 

förändrats och maktskillnaden är inte längre lika stor mellan dessa parter (Lindvall 

2011, 114-115). Även Nilsson, Petri och Westelius (2016, 173) menar att en 

regelbunden dialog mellan medarbetarna är viktig eftersom allt fler anställda blir 

involverade i styrprocessen inom företaget.  

 

Ett bekymmer inom traditionell styrning är att cheferna har erhållit information i 

pappersformat som inkluderat detaljlistor med både betydelsefull och mindre 

nödvändig data och dessa har varit svåra att skilja på. På senare tid har det blivit allt 

viktigare att fokusera på aktuell information samt att denna ska erhållas vid den 

tidpunkt då den behövs och inte på producentens villkor (Lindvall 2011, 146). Den 

traditionella ekonomistyrningen innebär som tidigare nämnt en rad olika problem. Ett 
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av dessa omfattar suboptimering. Med denna traditionella styrning är företaget 

uppdelat i olika grupper och ansvarsområden som strävar efter att uppnå kortsiktiga 

mål för den egna enheten där cheferna inom de olika enheterna har ekonomiskt 

ansvar. Konsekvensen av detta blir ofta att man uppnår enhetens mål, som i sin tur 

inte överensstämmer med verksamhetens övergripande mål (Lindvall 2011, 155). 

 

Avsaknaden av information har tidigare utgjort problem för organisationens styrning, 

men idag är problemet istället att man ofta har överflödig information, vilket nästan 

kan utgöra en lika stor nackdel som bristen på information. Det är därför viktigt att 

den informationsteknik som finns också används på rätt sätt. Controllern måste vara 

mer engagerad till att se till att informationssystemet gynnar företaget. Viktig 

information är inte enbart av finansiell art, därför måste controllern även ta hänsyn till 

andra informationskällor. 

 

Figur 3.1. Skillnader mellan ekonomistyrning och verksamhetsstyrning 

 

3.2. Controllerfunktionens framväxt och historia  

Benämningen controller infördes i Sverige under 1970-talet, men introducerades 

redan på 1890-talet i USA. I USA skilde sig en controllers roll från en treasurer och 

den som ansvarade för enbart redovisning. En treasurer arbetade med exempelvis 

finansierings- och investeringsfrågor medan en controller svarade för planering, 
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uppföljning och rapportering. Controllerrollen innebar även ett ansvar för olika typer 

av analyser. När termen controller lanserades i Sverige framhävdes rollen mer som en 

specialistroll där ekonomisk information användes vid styrning (Nilsson & Olve 

2013, 80-81). Även Nilsson, Olve och Parment (2011, 31) menar att controllerrollen 

under 2000-talet har utvecklats till en mer specialiserad roll där controllern arbetar 

väldigt nära företagets ledning. Enligt Nilsson, Olve och Parment (2011, 243) började 

intresset för termen controller i Sverige växa i takt med att företag på 1970- och 1980-

talet divisionaliserades och omstrukturerades. Uppdelning i divisioner medförde att 

chefer med decentraliserat ansvar behövde någon som försåg dem med underlag för 

beslut, planering och uppföljning. Likaså behövde koncernledningen någon som 

analyserade och övervakade de lokala verksamheterna. Digitalisering och 

automatisering samt internets framgång bidrog till nya sätt att arbeta med information 

och ekonomistyrning. Dessutom ställde omgivningen och samhället allt större krav på 

både verksamheten och dess informationsgivning, vilket ledde till att controllern fick 

en allt viktigare roll (Nilsson & Olve 2013, 80-81). Det är bland annat inom 

utvecklingen och användningen av informationssystem som controllern har fått en allt 

viktigare roll i att stödja företagets ledning (Nilsson, Petri & Westelius 2016, 191). 

 

I Sverige har vissa företag valt att skilja på accounting controller och business 

controller (Nilsson & Olve 2013, 79). Den förstnämnda rollen inkluderar mer 

redovisningsnära arbetsuppgifter och kan enligt Bogt, van Helden och van der Kolk 

(2016, 379) likställas med en ekonomichef eller till och med en redovisningschef där 

mer fokus ligger på att säkerställa att de finansiella rapporterna följer redovisningens 

regler. En business controller har en mer affärsorienterad befattning och syftar till att 

bidra till en bättre verksamhet samt hjälpa ledningen med beslutsfattande (Nilsson & 

Olve 2013, 82).  De uppgifter som tillhör en business controller är bland annat budget, 

uppföljning och analys (Paulsson 2012, 379). Det är framförallt titeln business 

controller som under 1970-talet började utvecklas i Sverige (Nilsson & Olve 2013, 

79). Psykologiska och pedagogiska färdigheter är viktigt för en business controller för 

att se hur målformulering och metoder för uppföljning påverkar hur de ansvariga i 

organisationen agerar (Nilsson & Olve 2013, 83). Även Nilsson, Olve och Parment 

(2011, 274) belyser vikten av att en controller måste ha förmågan att kunna förmedla 

siffror och tolkningar till andra än enbart de som redan är experter inom området. 
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Skillnader mellan business- och accounting controller görs inte enbart i Sverige utan 

även i stora delar av Europa (Nilsson & Olve 2013, 82-83). Vidare menar Nilsson och 

Olve (2013, 85) att skillnaderna mellan business- och accounting controller uppkom 

eftersom behovet av en speciell controllerroll med fokus på internrevision och 

riskrelaterade uppgifter växte fram i vissa större organisationer.  I Sverige separerar 

ofta företag dessa två roller på grund av att redovisning i hög grad styrs av lagar, 

regler och standarder. Detta gör att rollen som controller i Sverige skiljer sig från den 

ursprungliga amerikanska controllern på det viset att controllerns uppgifter är befriade 

från redovisnings- och bokslutsansvar och fokus ligger istället på att stödja och styra 

företagets affärer (Nilsson & Olve 2013, 79).  

 

3.2.1. Förändring över tid 

I artikeln The Role of Management Accountant in New Public Management skriver 

Paulsson (2012, 378-379) att controllerrollen har ändrats mycket över tid. Han menar 

att controllerrollen har utvecklats från att vara en passiv roll där controllern enbart 

skapar finansiell information till att ha en mer aktiv roll där controllern även deltar i 

beslutsfattande, vilket har gjort att rollen har fått ett bredare ansvarsområde, som inte 

enbart innefattar att bidra med finansiell information. Detta har bidragit till att 

controllern har övergått från att ha en bean counter roll till att ha en business partner 

roll. Dessa roller kan liknas med Nilssons och Olves (2013, 79) benämningar 

accounting controller och business controller. Paulsson (2012, 378-379) menar vidare 

att controllern tidigare hade mer fokus på historisk finansiell information, det vill säga 

att hen har varit mer fokuserad på det förflutna, medan den nya rollen som business 

partner även tittar på nuvarande och framtida utveckling av företaget. En controller är 

ansvarig för företagets framåtriktade styrning och detta gör controllern genom att ta 

fram viktig information till de överordnade i form av rapporter och nyckeltal, men 

även genom att medverka inom budget, analys och uppföljning. Anledningen till att 

övergången från bean counter till business partner har skett beror på flera faktorer. 

Några av dessa faktorer är decentralisering av redovisningsfunktionen, ökad 

globalisering, utveckling av rapporteringssystem, företagskultur samt introduktion av 

nya redovisningsverktyg (Paulsson 2012, 379).  
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3.2.2 New Public Management 

Fram till 1970-talet präglades den offentliga sektorn av traditionell ekonomistyrning 

där varje enhet räknades som ett kostnadsställe. Detta gjorde det extremt svårt att 

bedöma effektiviteten inom verksamheten. Flera forskare har försökt introducera nya 

typer av ekonomistyrning för att rationalisera den offentliga sektorn. Det var inte 

förrän styrsystemet New Public Management (NPM) introducerades som även den 

offentliga sektorns ekonomistyrning effektiviserades. NPM introducerades inom den 

offentliga sektorn under 1980-talet och den offentliga sektorn har sedan dess 

genomgått flera förändringar när det kommer till ekonomistyrning. NPM innebär att 

ekonomiska styrmedel och modeller som använts i privata företag även har börjat 

tillämpas i offentliga verksamheter (Nilsson & Olve 2013, 221). Rosenbloom, 

Kravchuk och Clerkin (2015, 16, 19) menar att den offentliga sektorn länge har 

präglats av byråkrati och ineffektivitet och att NPM har införts som ett sätt att försöka 

förbättra offentliga verksamheter. Studier visar dock att det finns vissa praktiska 

svårigheter med att implementera styrmodeller som används i den privata sektorn 

(Andersson & Maks 2012, 574). Bogt, van Helden och van der Kolk (2016, 379) 

menar att trots praktiska problem har NPM ändå fått offentliga organsationer att 

arbeta på ett mer affärsmässigt sätt. Hyndman och Ligouri (2016, 4-5) nämner att det 

nya styrsättet har inneburit förändringar i hur offentliga organisationer arbetar när det 

gäller bland annat budgetering, redovisning och prestationsmätning. Vidare har NPM 

även bidragit till ett större resultatfokus samt mindre hierarki och mer samarbete i 

offentliga verksamheter. Nilsson och Olve (2013, 625) menar att det som i grund och 

botten var tänkt med NPM var att få styrningen inom den offentliga sektorn att 

efterlikna näringslivets styrning. Författarna nämner sju egenskaper som 

karaktäriserar NPM:  

• finansiellt ansvar åt enheterna 

• tydliga prestationsmått för dessa  

• tydliggörande av sambandet mellan insatser, prestationer och prestationsmått 

• ökat krav på ansvar  

• betoning av näringslivets ledningsmodeller 

• betoning av konkurrens och avtal mellan enheter 

• betoning av effektivitet och resurshushållning 
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3.3 Controllerns arbetsuppgifter 

En controllers arbetsdag präglas enligt Lindvall (2009, 127) av stor omväxling av 

arbetsuppgifter. Författaren menar att många av de arbetsuppgifter som åläggs en 

controller förekommer på daglig basis och utförs relativt snabbt. Andra uppgifter 

genomförs vid behov och är då vanligtvis mer tidskrävande. Eftersom många enklare 

arbetsuppgifter inom ekonomi har automatiserats har controllern fått en allt viktigare 

roll i att bistå företaget med mer avancerade analyser som inte tillhör verksamhetens 

ordinarie rapporteringar. Tidigare arbetade en controller vanligtvis nära 

verksamhetens högsta chef och det geografiska avståndet till verksamhetens övriga 

placering var ofta stort. Ökad decentralisering bland svenska företag har bidragit till 

att controllern har fått en allt viktigare lokal roll. Genom att arbeta nära verksamheten 

kan controllern utveckla ett inbördes förtroende i organisationen vilket leder till att 

styrningen förbättras (Lindvall 2009, 129). Inom ekonomistyrningen är det inte bara 

chefer som är viktiga, utan även de andra medarbetarna (Nilsson, Petri & Westelius 

2016, 89). Dessutom leder fysisk närhet till att controllern kan göra ett bättre 

analytiskt arbete vilket ger större möjligheter att tidigt upptäcka eventuella problem 

(Lindvall 2009, 129).  

 

Enligt Nilsson och Olve (2013, 645) ägnar sig många med titeln controller även åt 

andra arbetsuppgifter än de som har direkt påverkan på verksamhetens effektivitet och 

styrning. Vad en controller i praktiken gör beror till stor del på branschpraxis, vilken 

situation ett företag befinner sig i samt vilken strategi ett företag har. Även Nilsson, 

Petri och Westelius (2016, 89) menar att ekonomistyrningen måste anpassas efter de 

olika informationsbehov en specifik organisation har. Vidare är ekonomistyrningen 

enligt Nilsson, Petri och Westelius (2016, 89) inte ett verktyg till cheferna utan 

snarare ett stöd för beslutsfattande som ledningen kan använda när de kontrollerar de 

övriga medarbetarna och underordnade. Det framgår också att många controllers 

utövar redovisningsrelaterade arbetsuppgifter även om detta inte är deras 

huvudsakliga syfte (Nilsson & Olve 2013, 646). 

 

Lindvall (2017, 16) nämner att det har identifierats tre viktiga syften med controllerns 

uppgifter efter att en empirisk studie genomförts av Simon et al. (1954) i USA. Dessa 

avser scorekeeping, attention direction och problem solving. När det gäller 

scorekeeping, handlar det om att mäta, kontrollera och följa upp verksamheten med 



  
 

32 
 

hjälp av till exempel budgetering. Attention direction handlar mer om att skapa och 

förstärka uppmärksamhet eftersom det är av ytterst vikt att hela organisationen har 

enat fokus. Med all teknik som finns idag är det lätt att få fram mycket information, 

men att kunna hålla fokus på den information som behövs kan vara svårt. Det är i 

sådan situationer som en controller har till uppgift att handla som en resurs som ska 

kunna sortera och värdera viktig och användbar information (Lindvall 2017, 17-18). 

Till sist har vi uppgifter som avser problem solving och det avser de uppgifter som 

kräver ett annorlunda arbetssätt för en controller. Lindvall (2017, 19) förklarar att ett 

ökat intresse för ekonomistyrning och strategi har bidragit till att en controller har fått 

fler arbetsuppgifter än enbart ekonomisk kalkylering. Detta betyder exempelvis att en 

controller idag måste vara en god kommunikatör och pedagog som ska kunna skapa 

samhörighet i företaget (Lindvall 2017, 20). Vidare menar Nilsson, Olve och Parment 

(2010, 196) att uppgifter som en controller ska fokusera på är bland annat budget, 

resultatansvar, rapportering samt investeringsbedömning.  

 

Det arbete som en controller löpande utför har med informationshantering att göra. 

Uppgifterna kan generellt delas in i att producera och analysera information, ta fram 

beslutsunderlag genom att göra analyser samt förklara och följa upp de beslut som 

tagits till följd av analyserna. Rollen som controller innebär därmed även en roll som 

kommunikatör genom att ekonomisk information når alla berörda parter i 

organisationen samt att mottagarna av informationen förstår innebörden av den 

(Nilsson & Olve 2013, 652).  Även Nilsson, Olve och Parment (2011, 258) uttrycker 

att det är av stor vikt att en controller har förmågan att kunna presentera information 

på ett begripligt sätt till alla involverade. Producera information innebär att 

controllern använder de ekonomiska styrmodeller som finns i organisationen för att 

färdigställa rapporter i rätt format vid rätt tidpunkt och till rätt mottagare. Analys av 

information går ut på att förstå orsaken till utfallet samt att prognostisera framtiden. 

Beslutsfattande utifrån den information som tas fram handlar ofta om hur företagets 

medel ska allokeras och om olika investeringar ska genomföras (Lindvall 2009, 135-

136). 

 

3.3.1 Arbetsuppgifter på strategisk, taktisk och operativ nivå 

Ett företags styrsystem består av olika nivåer och varje styrnivå fokuserar på olika 

uppgifter. Inom det formella styrsystemet finns högst upp företagets strategi och 
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affärsidé. Här är uppgifterna inte många då företagets övergripande mål, inriktning 

och omfattning ligger i fokus (Nilsson & Olve 2013, 38). Nilsson, Petri och Westelius 

(2016, 101) skriver att fördelning av ansvar inom ett företag och val av mått är viktiga 

för beslutsfattande i olika perioder. De menar att långsiktiga beslut är strategiska. 

Nilsson och Olve (2013, 38) nämner att det finns en taktisk nivå där det pratas om 

ettårsplaner för företaget såsom budgetering, verksamhetsplanering och prognoser för 

nästkommande år.  Även beräkning och uppföljning av lönsamhet, soliditet och 

likviditet sker på denna nivå. Nilsson, Olve och Parment (2010, 29) menar att på den 

taktiska nivån implementerar man strategier för att kunna utföra ekonomistyrningen. 

Den lägsta nivån på ett företag är den operativa nivån eller operativ styrning som 

baseras på mer detaljer som till exempel leveranstid och produkttyper. Denna nivå har 

antalsmässigt många fler uppgifter än de tidigare nivåerna (Nilsson & Olve 2013, 38). 

Nilsson, Petri och Westelius (2016, 101) menar att de operativa besluten är de beslut 

som tas dagligen, medan Nilsson, Olve och Parment (2010, 29) skriver att fokus på 

den operativa nivån ligger på aktiviteter, produktivitet och effektivitet.  

 

Enligt Nilsson och Olve (2013, 60-61) spelar controllern en viktig roll på den taktiska 

nivån. Controllers ska dock inte enbart arbeta på taktisk nivå, utan de ska även svara 

för att ekonomistyrningen följer företagets krav och den situation ett företag befinner 

sig i. En controller ska därmed se till att ekonomin och ekonomistyrningen är under 

kontroll samt ansvara för administrationen av de löpande processerna. En controller 

ska på den operativa nivån se till att organisationens mål följs, men de ska också med 

hjälp av ettårsplaner se till att företagets strategi genomförs (Nilsson & Olve 2013, 

60-61). Enligt Nilsson, Petri och Westelius (2016, 120) är det dock avsevärt viktigt 

med utbyte av information mellan chefer och underordnade. 

 

Figur 3.2 Arbetsuppgifter på operativ, taktisk och strategisk nivå. 
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3.4 Controllerns roll 

Yrkesrollen controller är under ständig expansion och många nya arbetsuppgifter 

tillkommer de ursprungliga. Därmed finns det risk för att controllern glömmer vad 

som är dennes huvudkvalifikation, vilket innebär att ha en djup förståelse för 

företagets finansiella flöden  (Lindvall 2017, 62). En controller är ofta aktiv vid 

upprättandet av exempelvis budgetar och analys (Nilsson, Petri & Westelius 2016, 

182). Idag vill många controllers ta på sig fler uppgifter för att få bredare kunskap om 

företaget och yrkesrollen. Det innebär dock en risk att hamna i en cirkel där 

möjligheter till ett kvalificerat analytiskt arbete förhindras för att man själv inte längre 

vet vad som är ens huvudsakliga uppgift och prioritet. Det är i sådana situationer 

viktigt att veta vem man är som aktör samt vilka arbetsuppgifter man har (Lindvall 

2017, 60). 

 

Lindvall (2017, 15) menar att en controller måste ha djup kunskap om företagets 

verksamhetsstyrning för att kunna agera som stöd till ledningen i beslutsprocessen. 

Att lösa problem, välja och besluta i verksamheten har ökat intresset för ett mer 

strategiskt tänkande och utveckling av controllerns roll på en strategisk nivå (Lindvall 

2017, 19). Detta betyder att en controller idag inte bara har en roll inom ekonomisk 

kalkylering, utan även har fått en mer pedagogisk roll där behovet för sammanhang 

och kommunikation i företaget växer mer (Lindvall 2017, 20). 

 

Nilsson, Petri och Westelius (2016, 182) skriver att en controller har en extra 

intressant och viktig roll vid uppföljningsmöten inom ett företag. Det är vid sådana 

tillfällen som man ofta samlas för att utvärdera de ansvarigas prestationer samt 

identifiera om negativa avvikelser har uppkommit och hur de i så fall ska åtgärdas. 

Mötena är även viktiga för att lyfta fram vikten av det som är bra inom 

styrningsprocessen och det som eventuellt kan utvecklas ännu mer. Controllerns roll 

är inte bara viktig vid uppföljningsmöten, utan även i den löpande styrningsprocessen 

samt i andra beslutssituationer inom företaget (Nilsson, Petri & Westelius 2016, 182). 

Enligt Nilsson, Olve och Parment (2011, 17) har en controller en expertroll när det 

gäller att föra samman företagets strategi med lednings- och företagssystem. Detta för 

att uppnå företagets övergripande mål. Vidare menar författarna att controllern har en 

nyckelroll inom ett företags ledningssystem. 
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På ett företag är det inte enbart viktigt att kunna sin roll som controller, utan också att 

ha en bra koppling mellan controllerns och företagets identitet så att en “vi-känsla” 

träder fram (Lindvall 2017, 89). Lindvall (2017, 89) menar att en sådan koppling för 

det mesta uppkommer i situationer där en controller arbetar på ett framgångsrikt 

företag. Då träder stoltheten i controllern fram och chansen att denne arbetar mot 

målkongruens, det vill säga mot företagets mål och intresse, blir allt större. Ytterligare 

en viktig egenskap är enligt Nilsson, Petri och Westelius (2016, 199) att en controller 

kan visa både förnuft och känsla. Med detta menas att en controller är kapabel till att 

ta fram viktig och relevant data, men även kunna förmedla den på ett pedagogiskt sätt 

samt att controllern har en känsla för viktiga värderingar inom företaget. Den 

pedagogiska färdigheten är en egenskap som även Nilsson och Olve (2013, 83) 

belyser är viktig för rollen som controller. 

 

Ett annat viktigt särdrag hos en controller är lojalitet mot företaget. Det är enligt 

Lindvall (2017, 90) viktigt att vara lojal och ställa upp samt anpassa sig till nya 

situationer då de uppkommer. Enligt Anthony et al. (2014, 206) har en affärsenhets 

controller lojalitet mot fler än enbart en part. Lojalitet ska ges dels till den som har 

huvudsakligt ansvar för verksamhetens styrsystem, men också till den enhetschef som 

controllern arbetar under. Denna dubbla lojalitet beror till stor del på det dubbla 

ansvar som en controller många gånger har, vilket kan resultera i intressekonflikter. 

Samtidigt som controllern ska rapportera om enhetens prestationer till den högre 

ledningen så ska de också bidra till att stötta den lokala enhetens operationella och 

strategiska beslut. Pressen att få den egna enheten att framstå som framgångsrik kan i 

värsta fall leda till suboptimering om de finansiella målen som uppnåtts inte stämmer 

överens med företagets övergripande mål. Delaktighet i lokala beslut, press från lokal 

enhetschef och framförallt controllerns personlighet är det som avgör om en controller 

har ett etiskt beteende eller inte (Anthony et al. 2014, 207). 

 

3.4.1 Kamrer, analytiker, pedagog och coach 

Nilsson, Olve och Parment (2011, 248-249) har utifrån två olika dimensioner tagit 

fram fyra olika roller som påverkar en controllers arbetsuppgifter. Den första 

dimensionen handlar om hur olika grupprocesser betraktas och vilken roll controllern 

har i beslutsfattande medan den andra dimensionen avser hur controllern förses med 

information. Rollerna som diskuteras av Nilsson, Olve och Parment (2011, 249) är 
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kamrer, analytiker, pedagog och coach. Balansen mellan dessa fyra roller ska spegla 

ledningens sätt att styra verksamheten samt företagets strategi.  

 

En kamrer är en roll som uppkom redan innan termen controller blev internationellt 

känd. En kamrers uppgift innefattar bland annat att analysera budgetavvikelser och 

bryta ner budgeten på komponentnivå för att upptäcka och förstå skillnader mellan 

budget och resultat. Rollen som kamrer innebär att controllern ska övervaka 

redovisningsrelaterade siffror. Även om det finns en särskild avdelning som är avsedd 

för redovisning är det viktigt att en karmer kan tolka siffrorna och vidarebefordra 

informationen till sin chef (Nilsson, Olve & Parment 2011, 249-250). 

 

Rollen som analytiker innebär att controllern tar åt sig data som är 

verksamhetsrelaterad och som i kombination med den finansiella informationen 

skapar underlag om vad som har hänt och vad som förväntas ske i företaget. Relevant 

information är till exempel kvalité, kapacitetsutnyttjande och frånvaro. På grund av 

yttre faktorer såsom valutaförändringar och konjunktur kommer en analytiker, till 

skillnad från en kamrer, aldrig att fullt ut kunna tolka och förutse vad som kommer att 

hända i organisationen (Nilsson, Olve & Parment 2011, 250). 

 

Pedagogen är en person som syftar till att sprida ett finansiellt tänkande i 

verksamheten. Istället för att begränsa organisationens utveckling till enbart sig själv 

och cheferna fokuserar pedagogen på att decentralisera ansvar och beslutsfattande. 

Detta kräver att alla inom organisationen har tillgång till finansiell information samt 

har förståelse för den data de exponeras inför (Nilsson, Olve & Parment 2011, 250). 

Nilsson, Petri och Westelius (2016, 187) nämner att controllern bör agera i linje med 

vad rollen som pedagog innebär, detta för att öka chanserna till att få vara med vid 

beslutsfattande. Controllerns roll som pedagog innebär också att uppmuntra anställda 

till att själva ha ekonomiskt tänkande (Nilsson, Olve & Parment 2011, 250). 

 

En coach har liknande uppgifter som en pedagog. Mindre fokus läggs dock på 

finansiell information där en coach istället försöker koncentrera sig på kvalitets- och 

processutveckling samt konsultation och rådgivning med chefer och andra anställda 

(Nilsson, Olve & Parment 2011, 250). 
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3.5 Skillnader mellan privat och offentlig sektor 

När det gäller strategisk planering inom både privat och offentlig sektor, spelar 

controllern en viktig roll. Strategisk planering, budgetering och verksamhetsplanering 

har idag bundits samman och blivit en del av den utökade ekonomistyrningen, även 

kallat affärsplanering. Tidigare var de strategiska målen startpunkten för 

ekonomistyrningen, men i och med att controllerns uppgifter spelade allt större roll 

inom det strategiska arbetet, växte vikten för ekonomistyrning. Detta betyder att 

controllerns uppgift inte enbart innebar att stödja ledningen i olika interna och externa 

analyser, utan även att få fram all viktig data för att strategiska beslut ska kunna fattas 

(Nilsson & Olve 2013, 418). Verksamheter i både privat och offentlig sektor utformar 

strategiska mål, men det finns skillnader i hur de strategiska målen formuleras. Inom 

den offentliga sektorn handlar det enligt Nilsson och Olve (2013, 577) om att använda 

information på bästa möjliga sätt för att kunna rikta samhällets resurser dit de har 

störst nytta. När man uttrycker de strategiska målen inom offentlig sektor måste man 

tänka på de lagar och regler som är aktuella för tillfället och som organisationen 

berörs av. Myndigheter styrs av årliga regleringsbrev med redan preciserade mål, 

vilket inte är fallet för företag inom den privata sektorn (Nilsson & Olve 2013, 387). 

För att kunna implementera strategin och nå strategiska mål är det viktigt med 

strategisk kontroll och detta är ytterligare ett område där en controller spelar en viktig 

roll. En controller måste se till att det finns en utjämning mellan både finansiell och 

strategisk kontroll på ett företag (Nilsson & Olve 2013, 416).  

 

Även om målen inom privat och offentlig sektor skiljer sig åt har varje organisation 

en strategi som de strävar efter att uppnå. Det framkommer även av Nartisa, Putans 

och Muravska (2012, 241) att det finns skillnader i den strategiska planeringen mellan 

de två sektorerna. De menar att en skillnad är att privata företag ofta har ett kortare 

fokus när det gäller verksamhetens resultat än vad offentliga organisationer har. 

Vidare nämner Nilsson, Petri och Westelius (2016, 23) att det både inom privat och 

offentlig sektor är viktigt med kommunikation mellan anställda och överordnade. En 

likhet inom både privat och offentlig sektor när det gäller strategisk planering är att de 

måste fokusera på omvärldsanalyser. Dit tillhör bland annat kundanalys, 

kvalitetsanalys samt konkurrentanalys. Inom offentlig sektor handlar det i sådana fall 

om hur verksamheten ska locka medborgarna och andra företag, medan det inom 

privat sektor fokuseras mer på att förstå konkurrenter för att på så sätt kunna utveckla 
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egna konkurrensfördelar (Nilsson & Olve 2013, 393, 396). Vidare måste det finnas en 

medveten idé om hur en strategi ska utformas och kommuniceras vidare inom en 

organisation. Detta betyder enligt Nilsson och Olve (2013, 418) att både mål och 

strategiformulering är viktigt inom ekonomistyrning, vilket är anledningen till att fler 

medarbetare i en organisation blir involverade i beslutsprocessen. För att kunna nå 

långsiktiga mål och strategier på ett företag menar Nilsson, Petri och Westelius (2016, 

88) att styrbarhet är av yttersta vikt. Detta avser att kunna påverka överordnade och 

underordnade att jobba i linje med företagets övergripande mål och strategi. 

 

3.6. Konceptuell modell 

 

 

 

Figur 3.3 Konceptuell modell 
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Bilden ovan beskriver visuellt det som har skrivits i teorin och som vi har använt i vår 

intervjuguide, empiri samt analys av arbetet. Beroende på arbetsuppgifter kan en 

controller ha antingen en roll som accounting controller eller business controller 

(Nilsson & Olve 2013, 79). Arbetsuppgifterna kan variera beroende på om en 

controller jobbar på operativ, taktisk eller strategisk nivå i företaget. Olika 

arbetsuppgifter samt vilken företagsnivå controllern arbetar på påverkar dess roll 

inom företaget (Nilsson & Olve 2013, 38). En controller kan ha roller såsom kamrer, 

analytiker, coach eller pedagog, men de kan också ha kombination av flera olika roller 

(Nilsson, Olve & Parment 2011, 249).  

 

I vår empiri använde vi oss av denna bild då vi skapade vår intervjuguide. Vi kommer 

även ha användning av figuren i analysen för att läsaren lättare ska kunna följa med 

och koppla teori och empiri. Det vi ville åstadkomma med analysen var att analysera 

om empirin var i samklang med den valda teorin samt om vi kunde urskilja att 

arbetsuppgifter och roller skiljer sig åt beroende på om controllern arbetar inom privat 

eller offentlig verksamhet och i så fall varför dessa skillnader uppstår. 
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4. Empiri 

4.1 Linnéuniversitetet 

Intervju med Carina Tränk genomförd den 18 april 2017. 

Intervju med Christina Ionescu genomförd den 4 maj 2017. 

 

Linnéuniversitetet är ett statligt universitet som bedriver verksamhet i både Växjö, 

Nybro och Kalmar. Universitetet har ett 100-tal utbildningsprogram både på grund- 

och avancerad nivå. År 2015 hade universitetet 30 800 registrerade studenter som 

läste ett utbildningsprogram eller på forskarnivå. Det statliga universitetet är likaså 

arbetsgivare åt uppskattningsvis 2000 personer (Linnéuniversitetet 2016). 

 

4.1.2 Carina Tränk 

59-åriga Carina Tränk utbildades till ekonom med inriktning redovisning och revision 

vid Stockholms Universitet. Hennes långa arbetslivserfarenhet innefattar bland annat 

yrken inom redovisning och ekonomistyrning, kundansvarig ekonom och bank, men 

hon har även arbetat inom en stor koncern med arbetsuppgifter såsom uppföljning av 

finansieringsfrågor. Tidigare arbetade Tränk även som redovisningsansvarig ekonom 

på Linnéuniversitetet. Idag jobbar hon på en fakultet inom universitetet, där hon de 

senaste fyra åren har arbetat som funktions- och budgetansvarig controller på samma 

universitet. Det är inte första gången Tränk arbetar som controller inom offentlig 

sektor då hon även haft en controllertjänst på Skatteverket.  

 

4.1.2.1 Ekonomi- och verksamhetsstyrning 

Tränk upplever att ekonomistyrningen är ganska toppstyrd då uppdrag fås av 

universitetsledningen avseende vad som ska levereras och att det inte finns så mycket 

man själv kan påverka. Även delmål finns, men man har inte så mycket till val där 

heller. 

 

Tränk berättar under intervjun att de både har finansiella samt icke-finansiella mål och 

att dessa går hand i hand. Ett icke-finansiellt mål kan exempelvis vara att de ska ha ett 

visst antal studenter. Då Tränk har arbetat inom privat sektor tidigare, men då inte 

som controller, nämner hon att det inom privat sektor främst är intäkterna som styr då 

det är vinstdrivande. Inom den offentliga sektorn finns inte något aktiekapital vilket 
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det finns inom den privata sektorn, däremot finns det ett myndighetskapital. Inom 

offentlig sektor kan man till viss del spara de medel man får in, men det är inte 

vinsten som är huvudmålet. Tanken är att man ska göra något bra med pengarna och 

att jobbet ska göras för att tillfredsställa samhället. Inom universitetet avser 

kvalitetsmål exempelvis att utbilda nöjda och anställningsbara studenter. 

 

Tränk uppger att det finns en press att uppnå finansiella mål, men att dessa är mycket 

större inom den privata sektorn då de är vinstdrivande samt att pressen är speciellt hög 

då det finns bonusar. Hon upplever å andra sidan inte att denna press skulle komma 

att påverka henne på så sätt att hon bryter mot etiska principer. De etiska principerna 

som hon nämner avser att ta tillvara resurserna oavsett kön, ursprung och etnicitet då 

detta inte spelar någon roll. Det är också viktigt att hålla sig till lagar och regler, inte 

baktala någon och framförallt vara en medmänniska. 

 

Vidare berättar Tränk att fakultetens mål måste uppfylla universitetets övergripande 

mål, men att det till hjälp finns delmål inom fakulteten för att kunna uppnå det 

övergripande målet.  

 

4.1.2.2 Controllerns arbetsuppgifter och nivå inom företaget  

Då Linnéuniversitetet är en offentlig verksamhet får de ett regleringsbrev där det 

framgår hur hur stort anslag som ska tilldelas till utbildning och forskning. Tränk 

berättar att det är fakultetsstyrelsen via controllern som fördelar anslagen mellan 

institutionerna inom fakulteterna. I hennes arbetsuppgifter ingår det att vara 

funktionsansvarig, men också huvudkontaktperson mot den centrala 

ekonomiavdelningen, budgetchef samt mot redovisnings- och ekonomichefen. Tränks 

funktionsansvar innebär att hon ansvarar för ekonomgruppen som består av drygt tio 

personer. Hon ansvarar även för att sätta ihop budget och prognoser på fakultetsnivå 

samt att hon gör uppföljningar, men håller även ihop gruppen och fördelar arbetet. 

Personalansvaret som Tränk tidigare haft ingår inte längre i arbetsuppgifterna, 

förutom att hon förhandlar lön. Tränk nämner dock att man inte är mycket av en 

business controller inom staten då verksamheten inte är vinstdrivande. Tränk menar 

dock att hon inte står ansvarig om de budgeterade målen inte uppnås. Då hennes 

controllertjänst är uppdelad som så att hon arbetar 75 % som fakultetscontroller och 

25 % med en institution, och då hon även har ett funktionsansvar, menar Tränk att 
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hon därför också utför andra arbetsuppgifter som inte enbart hör till en controller. 

Eftersom hon har ett funktionsansvar vill hon att alla ska ha en så bra tillvaro som 

möjligt. 

 

Tränk nämner att arbetsuppgifterna är dagligt förekommande på så sätt att allt berörs 

varje dag fastän de huvudsakliga arbetsuppgifterna avser att upprätta prognoser och 

budgetar. Vid bokslutsperioder blir det intensivare med bokslutsarbetet. Hon berättar 

vidare att det går att dela in hennes månad som så att  hon den första veckan på 

månaden förbereder bokslutet, den andra veckan sammanställer hon bokslutet medan 

den tredje veckan är lugnare. Den fjärde veckan kan hon arbeta med egna projekt och 

göra uppföljningar. Därefter börjar cykeln om igen. Eftersom gruppen hon ansvarar 

för är uppdelad i olika institutioner jobbar de mycket i team. Dock arbetar hon också 

en del ensam, speciellt när hon gör bokslut. 

 

Vidare nämner Tränk att hon jobbar i fakultetsledningen mot dekan och har en hög 

position på Fakultetskansliet för teknik och måste därav ge instruktioner. Hon själv 

får väldigt bra instruktioner av dekanen och den centrala ekonomiavdelningen. De 

instruktioner som tilldelas Tränk avser när och vad hon ska leverera, men inte hur hon 

ska utföra det, just för att man förutsätts kunna det på den nivån hon arbetar på.  

 

Tränk upplever att riksdagens och regeringens beslut om lagändringar har påverkat 

hennes arbete vid de tillfällen då utbildningsdepartementet bidragit med pengar för att 

stärka forskningen.  

 

4.1.2.3 Roll och egenskaper  

Tränk anser sig ha en ganska övergripande och vägledande roll, då hon i sin roll har 

som uppdrag att leda och fördela arbetet till de personer som arbetar i funktionen som 

hon ansvarar för.  Hon tycker att det är viktigt att hjälpa till och lära ut, men också att 

vara tydlig och förklara. En pedagogisk närvaro är enligt Tränk också mycket viktigt, 

vilket även belyses i hennes roll som funktionsansvarig. Ytterligare en egenskap hon 

finner viktig att ha som controller är att ha en bra basutbildning och att man har jobbat 

från botten på så sätt att man har gjort alla grundläggande saker som till exempel att 

lägga in fakturor och göra bokslut. Vidare tycker hon även att hennes roll som 

controller överensstämmer med det som beskrivs i den benämning som vi har använt 
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oss av i intervjuguiden (se bilaga 1, fråga 17). Controllerrollen tror Tränk skiljer sig åt 

mellan offentlig och privat sektor då  den offentliga sektorn arbetar mer med 

kvalitetsmål medan den privata sektorn har vinst som huvudmål. 

 

Enligt Tränk har controllerrollen utvecklats på så sätt att det tillkommit ett större 

behov av uppföljning eftersom statens kostnader alltmer belyses. Det blir därför ännu 

viktigare att följa upp vad som görs med tilldelade medel. Rollen har enligt henne 

även utvecklats på så vis att den har blivit mer officiell på det sätt att alla vet att det 

finns controllers på alla nivåer.  

 

Att vinst inte är huvudsyftet inom offentlig sektor anser Tränk har påverkat hennes 

arbete som controller. Då det inte är vinstdrivande arbetar hon mer med kvalitetsmål 

som exempelvis att leverera i tid, men också att hålla kostnadsramen. Även om 

resultaten inte är bra menar Tränk att kvalitet innebär att hålla sin prognos och komma 

så nära de prognostiserade värdena som möjligt. Det svåra tycker hon är att få 

pengarna att räcka till. 

 

4.1.3 Christina Ionescu 

Christina Ionescu är 53 år och har en utländsk  magisterexamen i företagsekonomi 

från 1986. Ionescu flyttade till Sverige och läste ett program som var speciellt för 

ekonomer med utländsk utbildning och utexaminerades 1991. Hon har även gått 

statens controllerutbildning. Ionescu berättar att hon har en rad olika 

arbetserfarenheter bakom sig då hon bland annat har arbetat som ekonom på ett privat 

företag där hon arbetade väldigt nära cheferna. Hon har även arbetat på det statliga 

kreditinstitutet SBAB där hon började jobba på ekonomiavdelningen och flyttade 

sedan till en avdelning som arbetade med kreditgivning till bostadsrättsföreningar. 

Vidare berättar Ionescu att hon arbetat som institutionsekonom på Växjö 

Universitet.  Hon har även varit anställd som administrativ chef/controller på Lunds 

universitet under ett halvår. Sedan år 2010 är hon anställd som controller på 

Linnéuniversitetet och sedan 2013 arbetar hon på den samhällsvetenskapliga 

fakulteten. 
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4.1.3.1 Ekonomi- och verksamhetsstyrning 

Ionescu upplever att ekonomistyrningen är av vertikal karaktär då hon arbetar i en 

linjeorganisation. Universitetsstyrelsen är beslutande, men underlaget kommer 

nerifrån. Styrelsen är även de som sätter målen som sedan går vidare ner till 

fakulteten. Målen som finns uppsatta är framförallt icke-finansiella. ‘’Det är viktigt att 

ha en ekonomi i balans, men vi har flera andra mål. En del mål sätts från regeringen, 

framförallt när det gäller vissa utbildningar, och de är icke-finansiella. Exempel på 

icke-finansiella mål som regleringsbrevet tar upp är att man ska ha ett visst antal 

kvinnliga professorer, och att man ska nå ett visst tak i lärarutbildningen och utbilda 

ett visst antal sjuksköterskestudenter’’ säger Ionescu. Hon nämner också kvalitet som 

ett icke-finansiellt mål och kvalitet är ett stort projekt som nu pågår i samarbete med 

andra universitet där de granskar varandra. När det gäller etiska principer gällande 

controllerrollen, nämner hon att i sin yrkesroll har hon inte upplevt att hon varit 

tvungen av bryta mot några etiska principer på grund av press att uppnå finansiella 

fördelar. 

 

När vi ställde frågan ifall Ionescu upplever att verksamhetens övergripande mål inte 

uppfylls i strävan mot att uppnå enhetens mål svarade hon att det finns centrala mål, 

men också mål inom fakulteten samt att verksamhetens och fakultetens mål går hand i 

hand. Ionescu fortsätter med att nämna att fakulteten har möjlighet att själv göra egna 

verksamhetsplaner och att utgångsläget alltid är universitetets övergripande mål. Hon 

upplever att målen är något för många.  

 

4.1.3.2 Controllerns arbetsuppgifter och nivå inom företaget 

Ionescus arbetsuppgifter innebär främst att arbeta med uppföljning, analyser och 

rådgivning i ekonomiska ärenden till dekan. Hon arbetar även med budget och 

handlägger alla ärenden av ekonomisk karaktär till styrelsen och dekanen.  Hennes 

arbetsuppgifter är dagligt förekommande, men kan handla om vilka ärenden som 

helst. Framförallt är budget- och uppföljningsarbetet återkommande. Arbetet med 

budget pågår i princip hela hösten. Ionescu nämner även att hon gör 

sammanställningar och analyser på fakultetsnivå, vilket också är återkommande. För 

övrigt är allt som har med beslut att göra rätt förekommande, till exempel beredning 

inför fördelning av olika medel. Vidare nämner Ionescu att hon samarbetar med 
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kollegorna, men att de inte arbetar i team utan för det mesta arbetar hon ensam. Hon 

berättar att hon producerar sitt material själv, men tar även in input från andra. 

 

Ionescu anser att hon enbart arbetar med de arbetsuppgifter som tillhör en controller 

och att dessa motsvarar det som utlystes i tjänsten när hon sökte den. Hon visste vad 

som förväntades av henne när hon sökte tjänsten. Ionescu anser sig jobba ganska 

mycket operativt då hon måste utföra uppgifterna. Hon anser sig arbeta på både lång 

och kort sikt, men i större grad på kort sikt, vilket avser en mer taktisk nivå. 

Arbetsuppgifterna tycker hon stämmer bra överens med vad som beskrivs i teorin (se 

definition bilaga 1, fråga 17). 

 

Ionescu berättar att det inte är någon som säger åt henne vad hon exakt ska göra. Det 

finns en arbetsgrupp där hon ingår och där alla ärenden som är aktuella diskuteras. 

Hon får själv bestämma hur hon utför sina arbetsuppgifter. Självklart finns lagar och 

regler som man måste förhålla sig till. Sedan hon började arbeta som controller tycker 

hon inte att hennes arbetsuppgifter har förändrats, endast omfattningen. Förut hade 

hon endast hand om utbildningsfrågor, men har nu även hand om forskningsfrågor. 

 

‘’Inom offentlig sektor har vi pengar för att göra verksamhet, medan verksamheter 

inom den privata sektorn är till för att göra pengar.’’ säger Ionescu när vi ställer 

frågan ifall hon upplever någon skillnad i arbetsuppgifterna och rollen beroende på 

om man jobbar inom privat eller offentlig sektor. Då hon inte har arbetat som 

controller inom privat sektor kan hon inte helt och hållet svara på den frågan. Hon 

säger att det även finns press på resultat inom offentliga verksamheter, men på ett helt 

annat sätt. I offentlig sektor ska man nå andra resultat. 

 

4.1.3.3 Roll och egenskaper 

Ionescu berättar att hon bereder, presenterar och förklarar ekonomiska ärenden till 

styrelsen. I hennes roll ingår det att förbereda styrelseledamöterna på att förstå vad det 

är de beslutar om. Det är viktigt att förklara på ett pedagogiskt sätt så att andra som 

inte är ekonomer förstår och känner sig bekväma med att ta beslut. 

 

De egenskaper som är viktiga för en controller att ha är, enligt Ionescu, framförallt att 

ha tålamod samt att vara analytisk. Att ha analytiska och pedagogiska färdigheter är 
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något som Ionescu anser vara fundamentalt för controlleryrket, och detta är också 

något hon själv besitter. Hon anser att det är betydelsefullt att vara en bra pedagog, 

vara självgående samt kunna ta ansvar. Vidare anser Ionescu sin roll som controller 

stämma bra överens med det som beskrivs i teorin (se definition i bilaga 1, fråga 17). 

 

Ionescu tycker att det är större press på resultat inom privat sektor och att man 

förväntas jobba mycket övertid. Att vinst inte är det huvudsakliga syftet inom 

offentliga verksamheter är inte heller något hon anser har påverkat hennes arbetsroll 

som controller. Ionescu menar att hon inte kan svara på frågan ifall hennes roll som 

controller har påverkats på grund av att vinst inte är det huvudsakliga syftet, detta då 

hon inte arbetat som controller inom privat sektor och anser att hon därför inte kan 

göra en jämförelse. 

 

Ionescu berättar att den förre rektorn introducerade ett mer affärsmässigt tänk på 

Linnéuniversitetet. Han la ett större fokus på resultat och styrning än vad som tidigare 

hade gjorts i verksamheten. Vidare talar Ionescu om att det i verksamheten har gjorts 

försök att hitta prestationsmått som kan vara av nytta, men att det har varit svårt. Hon 

nämner att det har blivit större konkurrens om medlen och allt viktigare att på ett ännu 

tydligare sätt synliggöra olika ekonomiska underlag. Det ställs nu ännu större krav på 

transparens och effektivitet i hantering av anslagsmedel. 

 

4.2 Verksamhet inom offentlig sektor 

Intervju med verksamhetscontrollern samt avtals- och inköpscontrollern genomförd 

den 20 april 2017. 

 

Vi har intervjuat två personer i en verksamhet inom den offentliga sektorn. Då dessa 

personer vill vara anonyma respekterar vi detta genom att inte nämna verksamhetens 

eller respondenternas namn. De båda intervjupersonerna är controllers med olika titlar 

inom organisationen.  

 

Intervjun med verksamhetscontrollern samt avtals- och inköpscontrollern 

genomfördes vid samma tillfälle. Eftersom avtals- och inköpscontrollern endast 

arbetat som controller ett fåtal månader inom den offentliga verksamheten, kunde hen 
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inte svara på alla frågor som ställdes, vilket gjorde att vi valde att föra samman bådas 

svar. 

 

Den ena controllern som intervjuades är verksamhetscontroller och kommer 

fortsättningsvis att benämnas som verksamhetscontroller. Personen är 44 år och har 

en kandidatexamen inom logistik samt en magisterexamen som controller. Personen 

har arbetat inom den privata sektorn som logistiker och har även haft ett jobb som 

upphandlare. Idag arbetar den intervjuade som verksamhetscontroller inom den 

offentliga sektorn och har haft den tjänsten i fem år.  

 

Den andra controllern är 27 år och har en civilekonomexamen med 

controllerinriktning. Personen har arbetat inom den privata sektorn då hen tidigare 

varit anställd på ett företag som redovisningsassistent, men hen har också arbetat med 

revision på ett annat företag. Den intervjuade personen började arbeta som avtals- och 

inköpscontroller inom den offentliga organisationen i början på år 2017 och kommer 

vidare i texten att benämnas som avtals- och inköpscontroller.  

 

4.2.1 Ekonomi- och verksamhetsstyrning 

De båda controllers inom den offentliga verksamheten anser att organisationen är av 

vertikal karaktär. Vidare finns det tre nämnder, det vill säga politiska organ, som 

påverkar organisationen när ett belsut ska fattas, men trots detta finns det en 

samverkan mellan olika enheter.  

 

Målen inom den offentliga organisationen är enligt verksamhetscontrollern av både 

finansiell och icke-finansiell karaktär. Personen menar att om en controller tittar på de 

finansiella målen så ligger fokus mest på de ekonomiska målen och att de mer är av 

resultatmässig karaktär. I de fall resultat diskuteras och då verksamhetsanalyser görs 

är det de icke-finansiella målen som är i fokus. Eftersom offentliga verksamheter inte 

är vinstdrivande innebär det i stort sett att det jobbas mot nollresultat. Det 

förekommer även att organisationen har som mål att gå med plus, dock inte för att 

göra vinst, utan för att kunna självfinansiera investeringar. Verksamhetscontrollern 

menar att de icke-finansiella målen är många och att det syns då de jobbar mycket 

med det balanserade styrkortet. Ett annat exempel på icke-finansiella mål är kötid och 

tillgänglighet inom en av enheterna. Avtals- och inköpscontrollern menar å andra 
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sidan att målen när det gäller hens roll och uppgifter är mer av finansiell karaktär, 

men att det även kan uppkomma icke-finansiella mål. Vidare menar de båda att den 

offentliga verksamheten har mål som är uppsatta på hög nivå och som sedan bryts ned 

i olika delmål. De menar att eftersom även delmålen är övergripande uppstår ingen 

suboptimering inom organisationen.  

 

Både verksamhetscontrollern och avtals- och inköpscontrollern berättar att det finns 

många etiska principer som måste följas eftersom den offentliga verksamheten har en 

värdegrund som ett allmänt förhållningssätt. Dock anser de båda att de för det mesta 

använder sig av redovisnings- samt ekonomiska principer. 

 

Verksamhetscontrollern anser sig inte uppleva någon press att nå vissa finansiella 

fördelar inom den offentliga organisationen. Hen säger att “Vi har egentligen inte den 

form av intäkter att leka med, utan vi har mest kostnader. Vi har skattemedel att 

förbruka och det är väldigt tydligt hur det är redovisat. Det går liksom inte att göra 

några sinnrika upplägg.” Respondenten menar att controllers inom den offentliga 

organisationen stödjer och hjälper verksamheten, men känner ingen press i att göra 

detta eftersom det är chefer för respektive enhet som bär ansvaret för budgeten och 

resultaten. Personen menar att verksamheten är anslagsfinansierad, vilket likaså 

avtals- och inköpscontrollern säger. 

 

4.2.2 Controllerns arbetsuppgifter och nivå inom företaget   

Inom den offentliga verksamheten finns det en redovisningsavdelning som har hand 

om det som tillhör ren redovisning. Verksamhetscontrollern jobbar med budget, 

analys, prognos och uppföljning, men kallar inte sig själv för varken ren accounting 

controller eller ren business controller. När det gäller avtals- och inköpscontrollern 

anser personen att hens roll är relativt ny inom organisationen och menar att dennes 

roll lutar mer åt business controller än accounting controller. Personen jobbar som en 

länk mellan upphandlingar när det gäller avtalsfrågor mot olika delar i verksamheten 

samt mycket med analys av inköpsinformation från inköpsavdelningen. 

Verksamhetscontrollern berättar att hen jobbar med vissa arbetsuppgifter på daglig 

basis och vissa endast vid behov. Vidare menar den intervjuade att hen jobbar väldigt 

mycket ensam, men också tillsammans med andra vid behov. Hösten är till exempel 

en tid då de arbetar mycket med budget och i slutet av året jobbar de mycket med 
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uppföljning, men även med prognoser. Avtals- och inköpscontrollern berättar vid 

intervjun att dennes arbetsuppgifter inte är dagligt förekommande och att hen ibland 

även arbetar med projektgruppen inom organisationen. 

 

Verksamhetscontrollern nämner att hen mest arbetar på operativ nivå. Taktisk nivå är 

enligt personen ett svårdefinierbart mellanläge och den strategiska nivån tillhör, inom 

den offentliga verksamheten, cheferna mer. Likaså menar avtals- och 

inköpscontrollern att hen varken jobbar på taktisk eller strategisk nivå, utan istället på 

operativ nivå. Vidare menar samma person att hen jobbar mycket med projekt som 

endast varar i exempelvis en vecka men också med uppgifter som ska tas fram och 

sammanställas.  

 

Verksamhetscontrollern tycker att dennes arbetsuppgifter såsom analys, uppföljning 

samt utveckling håller sig inom de arbetsuppgifter som tillhör en controller. 

Respondenten menar vidare att hen vet vad som måste levereras, men att hen inte får 

några tydliga instruktioner om hur hen ska göra det. Även avtals- och 

inköpscontrollern menar att hen vet vad som måste levereras, men att personen inte 

har någon tydlig arbetsbeskrivning på hur hen ska utföra det. Hen menar att “Man vet 

ju vad man vill få ut med rollen, man har ju mål, men vägen dit är ganska oklar. Det 

vilar väldigt mycket ansvar på individen själv.”  I stort sett har arbetsuppgifterna inte 

förändrats för någon av dem sedan de började jobba inom organisationen, förutom att 

det ibland händer att de får nya uppdrag. 

 

4.2.3 Roll och egenskaper 

Vid arbete nära chefer anser verksamhetscontrollern att det är av betydelse att kunna 

förklara ekonomiska ärenden och ge råd eftersom dessa inte alltid har samma 

ekonomiska kunskap. Personen menar att då hen arbetar med budgetar, analyser samt 

uppföljning är det viktigt att vara analytisk och kunna upptäcka det som är fel. 

Verksamhetscontrollern säger “Det är ingen som kommer att säga till dig att göra 

detta och detta, utan du förväntas ha en självgående roll. När man har mycket att 

göra så kan du balansera din tid bättre och du kan förlägga saker bättre.”  

 

Avtals- och inköpscontrollern nämner att hen på ett lättförståeligt sätt måste kunna 

kommunicera fram ekonomisk information till andra men anser även att hen är 



  
 

50 
 

analytisk. Denne menar vidare att det är viktigt med kommunikation samt att det är 

betydelsefullt att vara framåt och våga ta för sig. Hen anser sig ha en väldig fri roll där 

man bygger samarbete och initierar förbättringsprojekt.  

 

Verksamhetscontrollern finner att mycket av dennes arbetsuppgifterna stämmer bra 

överens med det som står i teorin (se definition i bilaga 1) och att personen visste vad 

arbetet innebar när hen sökte jobbet. Avtals- och inköpscontrollern menar att hens roll 

som controller till viss del stämmer överens med det som beskrivs i teorin. 

 

Respondenterna har enbart arbetat som controllers inom den offentliga sektorn och 

kan därför inte svara på om de anser att det finns någon skillnad i arbetsuppgifterna 

mellan privat och offentlig sektor. Verksamhetscontrollern säger att “Controllerrollen 

i det privata är nog mer enformig. [...] Alla beslut som görs inom privat måste 

grundas på att göra en bättre vinst.” Personen fortsätter att berätta att det inom den 

offentliga sektorn inte är vinst som är målet. Istället finns det olika uppdrag som ska 

genomföras för att tillfredsställa medborgarna. Att vinst inte är det huvudsakliga 

syftet gör att beslutsprocesser tar lång tid. Detta på grund av att alla beslut ska 

förankras av de politiska organen, menar avtals- och inköpscontrollern. Även 

verksamhetscontrollern håller med och tillägger “Om man går med underskott är det 

inte lika lätt att få gehör att göra något åt det. Det upplevs inte som lika alarmerande. 

En sådan här organisation kan per definition inte gå i konkurs, därför är det kanske 

inte lika skarpt.” 

 

4.3 Balco AB 

Intervju med Stefanie Winterberg genomförd den 20 april 2017. 

 

Balco är ett svenskt privatägt företag som finns i flera länder inom Europa och har 

300 anställda. Företaget konstruerar öppna och inglasade balkonger och utmärker sig 

med sina innovativa lösningar och sin eleganta design (Balco u.å.). 

 

Stefanie Winterberg arbetar som projektcontroller och har haft den tjänsten i ungefär 

ett år. Hon berättar att hon studerat fyra år på civilekonomprogrammet med inriktning 

controller och tog examen år 2015. Efter examen började Winterberg arbeta på Balco, 

men då som ekonomiassistent. Den nuvarande tjänsten som projektcontroller fick hon 
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efter ett år på företaget. Vidare berättar Winterberg att hon visste vad som förväntades 

av henne när hon sökte tjänsten som projektcontroller, detta då hon tack vare i sin 

tjänst som ekonomiassistent hade möjligheten att jobba med den förra 

projektcontrollern. 

 

4.3.1 Ekonomi- och verksamhetsstyrning 

Winterberg anser att ekonomistyrningen i företaget är av både vertikal och horisontell 

karaktär. Alla beslut tas av ledningsgruppen i samråd med Balcos VD och det är även 

denne som skriver på alla nya projekt, vilket innebär att det föreligger en vertikal 

styrning. Hon upplever dock att styrningen mellan henne och hennes närmaste chef är 

horisontell. Winterberg anser att hon själv, chefen och de andra som hon arbetar nära 

med, är på samma nivå och upplever att de beslutar om det mesta tillsammans även 

om det i slutändan är chefen som bestämmer. 

 

Enligt Winterberg fokuserar Balco på framförallt finansiella mål. De har en budget 

som de strävar efter att uppnå. Hon berättar att alla på avdelningen har samma mål 

som de strävar efter att uppnå. Winterberg anser därmed att det inte förekommer 

någon suboptimering i företaget när det gäller dess mål. Hon nämner dock att 

entreprenadchefen tillsammans med ekonomichefen ibland anser att en 

projektavvikelse inte ska tas upp medan hon anser att det bör det. Detta på grund av 

att hennes uppgift är att spegla en korrekt bild av hur projekten har gått, men hon 

menar ändå att VDn har sista ordet. Winterberg nämner att hon ibland kan uppleva 

press till att uppnå vissa projektmål. 

 

4.3.2 Controllerns arbetsuppgifter och nivå inom företaget 

Som projektcontroller är Winterbergs huvudsakliga uppgift att granska hur olika 

projekt i företaget går. Varje månad går hon tillsammans med företagets affärsenhet 

igenom projektens utfall, eventuella prognosavvikelser samt varför avvikelserna har 

uppkommit. Denna information rapporterar hon sedan vidare till sin närmaste chef. 

Winterberg nämner att som projektcontroller är arbetsuppgifterna framförallt på en 

strategisk nivå då hon strävar efter att prognoserna för projekten alltid ska förbättras 

samt att projekten ska utvecklas. Hon säger att hennes arbetsuppgifter lutar mer åt 

business controller än åt accounting controller då hon jobbar mycket med den 

analytiska biten. Winterberg nämner att de prognoser hon upprättar för de olika 
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projekten och marknaderna kan ses som budgetar för de olika projekten, men 

budgetarbete för hela företaget ligger inte i hennes tjänst utan hennes arbete är väldigt 

koncentrerat till just projekten. Hon nämner att många av de arbetsuppgifter som 

hennes tjänst innefattar är återkommande varje månad, men att olika projekt kan skilja 

sig åt mycket beroende på vilket land det gäller. 

 

Winterberg berättar vidare att hon har arbetsuppgifter som hon utför själv men att hon 

arbetar nära projektledarna och sin chef. Hon har även ett nära samarbete med Balcos 

produktionscontroller, vilket gör att de tillsammans kan utveckla sina roller. 

Respondenten arbetar också en del med bokföring även om det inte är hennes 

huvudsakliga arbetsuppgift. Vid slutet på månaderna upprättar hon månadsbokslut för 

projekten och gör uppföljningar på hur det har gått, vilket enligt henne kan ses som 

uppgifter på taktisk nivå. Utöver sina arbetsuppgifter som projektcontroller har 

Winterberg även vissa andra uppgifter. Hon går bland annat igenom årsredovisningar, 

granskar föreningar och ansöker om kreditlimiter, vilket inte är att se som typiska 

controlleruppgifter.  

 

Winterberg nämner att det finns tydliga instruktioner för vad hon ska göra och 

leverera, men hur hon utvecklar rapporter samt hur hon presenterar det bestämmer 

hon själv. Respondenten nämner också att hon upplever att hennes arbetsuppgifter och 

roll har utvecklats sedan hon påbörjade tjänsten. Detta beror på det egna initiativet då 

hon själv har valt att ta på sig mer ansvar, vilket enligt henne är nödvändigt om man 

vill ta sig vidare i företaget. 

 

4.3.3 Roll och egenskaper 

Winterberg berättar att hennes roll som projektcontroller ofta innebär att hon agerar 

som ett stöd till projektledarna. Rollen övergår sedan till att bli mer analytisk när hon 

går igenom vad som har hänt och vad som har gett upphov till utfallet. Vidare nämner 

projektcontrollern att hon tycker det är viktigt att man som controller är intresserad av 

rollen, men även det arbete som controllerrollen innebär. Analytisk, nyfiken och 

samarbetsvillig är några egenskaper som Winterberg tror är viktiga för rollen. Att man 

som person vill utvecklas, att man ser nya möjligheter och att man tänker utanför 

boxen är enligt henne ytterligare betydelsefulla karaktärsdrag. 
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4.4 Södra Skogsägarna 

Intervju med Viktor Pilemyr genomförd den 26 april 2017. 

 

Södra Cell är ett affärsområde inom företaget Södra Skogsägarna som är Sverige 

största skogsägarförening. Södra Cell har tre massabruk som är belägna i Mönsterås, 

Mörrum och Värö. Denna affärsenhet är under expansion och med de tre massabruken 

är de Europas ledande tillverkare av massa för avsalumarknaden (Södra u.å.). Pilemyr 

nämner att varje affärsområde i Södrakoncernen har egna controllers och att varje 

bruk inom Södra Cell har controllers. Controllers på bruksnivå rapporterar till 

brukschefen som i sin tur rapporterar till affärsområdeschefen. De lyder därmed inte 

under den centrala enheten. 

 

Viktor Pilemyr, 35 år, har sedan ett halvår tillbaka arbetat som business controller på 

stabsnivå och sitter under Södras ekonomichef. Tillsammans med de andra som 

arbetar på stabsnivå får Pilemyr ihop Södrakoncernen. Tidigare har han under ett par 

år arbetat som controller på ett annat privat företag och även haft andra ekonomijobb 

inom bland annat revisionsbranschen. Utbildningsbakgrunden består av tre års 

ekonomiutbildning på Linnéuniversitetet. 

 

4.4.1 Ekonomi- och verksamhetsstyrning 

Enligt Pilemyr är styrningen på Södra av vertikal karaktär. Pilemyr berättar även att 

Södra har både finansiella och icke-finansiella mål. Utöver de finansiella målen har 

företaget mål som rör till exempel hållbarhet, antal arbetsskador och sjukfrånvaro. 

Han tror även att antalet icke-finansiella mål kommer att öka i framtiden. Pilemyr 

berättar även att Södra är en skogsförening och att de som äger skogen inte är 

beroende av avkastningen. Ägarna är mer intresserade av att deras skog mår bra vilket 

innebär att kravet på utdelning i företaget inte är lika stort. 

 

Vidare nämner Pilemyr att alla anställda måste genomgå en utbildning om Södras 

etiska principer. Han nämner att han aldrig har känt någon press att bryta mot 

principerna, men att de däremot kan tänja lite på de regler som finns gällande 

redovisning. Vidare berättar Pilemyr att han ibland upplever en press att prestera och 

leverera bra. 
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Controllern berättar att eftersom Södra består av tre affärsområden innebär det att 

områdenas önskemål om hur mätningen av verksamheten ska gå till inte alltid 

stämmer överens med hur ledningen vill mäta. Ledningen i företaget försöker i sådana 

situationer hitta ett sätt som gör alla nöjda. Pilemyr tror dock inte att det förekommer 

någon suboptimering i företaget utan det handlar om att ett affärsområde måste få 

mäta på det sätt som är bäst för dem, men att det inte alltid stämmer överens med hur 

de i toppen vill presentera informationen för ledningen och styrelsen. Hur de ska få 

ihop ett enhetligt Södra är en pågående resa. 

 

4.4.2. Controllerns arbetsuppgifter och nivå inom företaget 

Pilemyr berättar att de har bokslut varje månad och han beskriver sina huvudsakliga 

arbetsuppgifter såsom att ta fram siffror och undersöka utfallen. Denna process är 

återkommande varje månad. Fortsättningsvis nämner Pilemyr att han gör en del arbete 

på operativ nivå och detta innefattar bland annat att ta fram information samt 

sammanställa information som han har fått från de olika affärsområdena till ledningen 

och styrelsen. Arbetet på den operativa nivån sker till stor del ensamt, men om det 

krävs mer information eller om något är oklart vänder sig Pilemyr till affärsområdet 

Cell för att tillsammans lösa eventuella problem. Sett utifrån ett strategiskt perspektiv 

gör Pilemyr även långsiktiga budgetar och prognoser, men dessa uppgifter 

förekommer mer sällan. Budget upprättas en gång per år, men budgetuppföljning görs 

varje månad för att veta hur företaget ligger till och därefter görs prognoser. 

Ytterligare arbetsuppgifter som Pilemyr har på strategisk nivå är att jobba med 

affärsplaner på en 4-5 års sikt framåt.  

 

Pilemyr nämner att han har en klassisk controllertjänst med uppgifter som rör 

ekonomistyrning, uppföljning och att ta fram beslutsunderlag till ledningen, men 

några instruktioner på uppgifterna han ålagts har han inte sett. Dock visste han vad 

som väntades när han sökte tjänsten. Vidare anser Pilemyr att hans tjänst som 

controller stämmer väl överens med det som sägs i teorin (se definition, bilaga 1) om 

controller samt att han agerar som ett beslutsstöd åt ledningen. 

 

Pilemyr nämner att han även utför vissa uppgifter som inte är typiska för en 

controller. Han har bland annat en viss uppföljning och informationslämning till SCB. 
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Pilemyr anser inte att en controller ska ta fram siffror utan att dennes uppgift istället 

är att ta reda på varför siffrorna ser ut som de gör.  

 

4.4.3 Roll och egenskaper 

Pilemyr nämner att hans roll som controller är varierad. Han berättar att de har 

uppföljningar på Södras staber, såsom inköp, IT samt innovation och att det ibland 

krävs att de har utbildningar för de olika funktioner och för de personer som saknar 

ekonomisk kunskap. I den situationen krävs det att han är pedagogisk för att kunna 

förklara olika ekonomiska begrepp på ett förståeligt sätt. Han nämner även att han 

besitter en analytisk egenskap, eftersom att han analyserar exempelvis vad som inte 

hänger samman och hur saker och ting kan förändras samt varför avvikelser har 

uppkommit. Pilemyr nämner att den analytiska förmågan är en oerhört viktig 

egenskap för rollen som controller. Ytterligare en viktig egenskap anser Pilemyr är att 

vara förtroendeingivande och att man har lätt att skapa relationer med andra. 

 

4.5 Maxi ICA Stormarknad i Växjö 

Intervju  med Peter Bång genomförd den 10 maj 2017. 

 

ICA Sverige är med 36 procent marknadsandelar en av Sveriges ledande 

dagligvaruaktör och har totalt cirka 1300 butiker runt om i Sverige. ICA Sverige  hade 

år 2016 en omsättning på 74 050 MSEK. I ICA Sverige ingår olika profiler såsom 

Maxi ICA Stormarknad, ICA Kvantum, ICA Supermarket samt ICA Nära (ICA 

Sverige u.å.). Vi kommer i följande avsnitt benämna Maxi ICA Stormarknad som 

ICA Maxi. ICA Maxi jobbar med ett brett sortiment av livsmedelsprodukter och har 

även specialvaror som media- trädgård- och husiegårdsartiklar. ICA Maxi har 81 

butiker runt om i Sverige och hade år 2016 en omsättning på 33 806 MSEK (ICA 

Sverige u.å).  

 

54-åriga Peter Bång har läst ekonomiprogrammet med inriktning redovisning på 

Växjö Högskola och har en examen i det som idag motsvarar en civilekonomexamen. 

Bång jobbade på bank medan han studerade och började därefter arbeta centralt inom 

ICA, där han nu arbetat i 25 år. Bång har inom ICA arbetat i många olika 

konstellationer innan han år 2011 fick tjänsten som controller på ICA Maxi i Växjö. 

Han har även nyligen blivit delägare av butiken.   
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Bång sökte dock inte controllertjänsten på det traditionella sättet via en arbetsannons. 

När diskussionen om att anställa en controller inleddes hade Bång redan suttit i 

styrelsen i flera år och dialoger styrelsen emellan ledde till att Bång fick tillträda 

denna tjänst. Innan Bångs controllertjänst fanns det ingen controller på ICA Maxi i 

Växjö, men han berättar att han ändå hade lite av rollen som controller på ICA redan 

dessinnan. Dock hade han inte titeln controller då. Eftersom det inte fanns någon 

controller på ICA Maxi i Växjö innan honom berättar Bång att han till viss del fick 

skapa sin tjänst själv.  

 

4.5.1. Ekonomi- och verksamhetsstyrning 

Bång berättar att organisationen ser ut som så att de som sitter i ledningsgruppen är 

VDn Håkan Seiborg, driftchef samt marknadsföringansvarige Johan Herdeby samt 

han själv som controller. Just nu pågår organisationsförändringar där de bland annat 

kommer att förstärka ledningsgruppen med en HR-chef. Under Herdeby finns det ett 

antal avdelningschefer och två butikschefer som delar ansvaret i butiken mellan sig 

och dessutom finns en utökad linjegrupp. Bång menar att de vill ner på 

avdelningschefsnivå och ändra på maktpyramiden. Ledningen har tidigare gett väldigt 

mycket order om vad som ska göras, men de vill nu istället att personal på lägre 

nivåer ska berätta för dem hur och vad de ska göra. Bång menar att de vill ge stort 

mandat till personalen och att dessa ska få bära ansvar och ha förtroendet att ta ansvar. 

Likaså anser sig Bång ha väldigt mycket mandat att ta egna beslut, han anser därför 

att ekonomistyrningen är av horisontell karaktär.  

 

Uttalade och tydliga finansiella mål är enligt Bång något de har på ICA Maxi. Han 

berättar att de dels jobbar med budget, men att de också arbetar hårt med en 

omfattande process med olika nyckeltal. Omfattande affärssamtal med 

avdelningscheferna, olika handlingsplaner, veckoresultat samt nyckeltal som ska 

följas är olika sätt att följa upp de finansiella målen. De finansiella målen som ställs 

upp kan vara allt ifrån försäljning per vecka, marginalkronor, försäljning per arbetad 

timme, bruttovinst per arbetad timme och svinn nivå. Icke-finansiella mål är något 

som ICA Maxi fokuserar minst lika mycket på som finansiella mål, men Bång anser 

att dessa är svårare att mäta. Han nämner att företag måste lyckas med icke-finansiella 
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mål för att det över tid ska bli bra. Bland annat har ICA Maxi som mål att vara 

Handelsanställdas förbunds bästa arbetsgivare. 

 

På ICA Maxi finns en mängd olika etiska principer som måste följas. Dels har ICA ett 

regelverk som de måste följa. Bång berättar att de i affärsplanen jobbar med olika 

konkurrensmedel som kallas för niohörningen. Ett hörn som kallas för sociala 

samhällsansvaret har nyligen lagts till och handlar väldigt mycket om de etiska 

frågorna. Bång säger ‘’Vi försöker ta en position och vara den goda 

samhällsmedborgaren, och vi gör det på riktigt. Givetvis är det ett 

varumärkesbyggande, men också att vi gör det på riktigt.’’ Sponsring är ännu en del 

av ICA Maxis etiska principer. Här handlar det bland annat om att de har samarbeten 

med kvinnojouren och andra verksamheter, som kommer och hämtar riktig mat som 

egentligen skulle ha slängts. Bång berättar att han inte upplevt att han varit tvungen 

att bryta mot några av de etiska principerna på grund av press att uppnå finansiella 

mål.  

 

Bång nämner att de på ICA Maxi inte strävar efter att maximera sina resultat, utan att 

istället optimera resultaten. Han menar att personalen pressas enormt om målen ska 

maximeras, men att det på lång sikt sällan blir bra. Oftast stämmer butikens olika 

avdelningars mål överens med ICA Maxis övergripande mål, men Bång menar att 

målen emellanåt trots allt krockar. 

 

4.5.2 Controllerns arbetsuppgifter och nivå inom företaget 

Bång jobbade i ICA Maxiprofilens driftsgrupp där det inte handlade så mycket om 

redovisning, utan där ekonomistyrningen var central. Den löpande redovisningen samt 

lönerna berättar Bång att de outsourcar, det är ingenting han gör själv. Han nämner 

även att bokslutet veckovis genomförs med hjälp av ett kalkylprogram. 

Fortsättningsvis berättar respondenten att hans ansvar är att hålla ordning på 

ekonomin samt komma med förbättringsförslag och identifiera de problem som finns 

för att sedan ge signaler åt ICA Maxis två butikschefer om vilka delar de behöver 

jobba med. Det är Bång tillsammans med ledningsgruppen som styr butiken. 

Budgetering och uppföljning är också en del av arbetsuppgifterna som Bång utför. 

Han är även den som har till uppgift att slutattestera omkostnadsfakturor samt övriga 

kostnader såsom hyror och avtal med leverantörer efter att ekonomiassistenten 
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förberett dessa, som är en av uppgifterna som tillhör det dagligt förekommande. 

Arbetsuppgifterna utför han mestadels ensam, men det blir även en del arbete i grupp, 

bland annat vid ledningsgruppsmötena som de har varje vecka. Alla ska hållas 

uppdaterade om vad som händer, vilket gör att de också arbetar tillsammans med 

vissa frågeställningar. Arbetsuppgifterna anser Bång i stora drag är oförändrade, men 

då han tillsammans med Herdeby har blivit minoritetsägare i företaget har både han 

och Herdeby tagit på sig fler frågor. Det större ansvaret beror även på att den förre 

delägaren valde att avgå som delägare, och att Bång tillsammans med Herdeby samt 

huvudägaren Seiborg, nu tagit över en del av ansvaret som denne hade. Respondenten 

berättar att han inte endast utför uppgifter som åligger en controller. Andra uppgifter 

såsom marknadsföring och sponsring är det Bång som har huvudansvaret för. Likaså 

har han hand om fastighetsrelaterade frågor samt energiprojekt. 

 

Bång anser att han jobbar på både taktisk och strategisk nivå, men att det blir mer på 

den strategiska nivån när han jobbar med ledningen. Ett par gånger per år reser Bång 

tillsammans med ledningsgruppen iväg för att diskutera och planera de långsiktiga 

målen. När han arbetar med avdelningscheferna sker arbetet på taktisk nivå.  

 

4.5.3 Roll och egenskaper 

Egenskaper som enligt Bång är viktiga att ha som controller innebär främst att vara 

självständig  och effektiv vid beslutsfattande. Att vara proaktiv och se möjligheter är 

enligt honom ytterligare betydelsefulla egenskap för en controller. Bång nämner att 

det i budgetprocessen är viktigt för honom att kunna förklara och tydliggöra när han 

arbetar med avdelningscheferna, då han inte har samma förhållningssätt till dem som 

till VDn. Han anser att den roll som han har och de uppgifter som han utför i hög grad 

överensstämmer med det det som beskrivs i teorin. 
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5. Analys 

I nedanstående avsnitt kommer det insamlade empiriska materialet att ställas mot den 

valda teoretiska referensram som studien har. Vi kommer att analysera den offentliga 

och privata sektorn och därefter kommer en jämförelse mellan sektorerna att ske.  

 

5.1 Analys av offentlig sektor 

Verksamhetscontrollern inom den offentliga sektorn menar att ekonomistyrningen är 

av mer vertikal karaktär där olika politiska organ påverkar beslut som fattas inom 

organisationen. Även Tränk menar att hela verksamheten som hon arbetar inom är 

toppstyrd och att det inte går att påverka styrningen mycket. Ionescu menar att 

Universitetsstyrelsen är den som bestämmer, men att underlaget kommer nerifrån 

organisationen. Det är styrelsen som sätter mål, som sedan går vidare ner till 

fakulteterna. Eftersom den traditionella vertikala styrningen genomsyrar 

verksamheten och då det är styrelsen som sätter mål, har vi funnit att detta är i 

samstämmighet med det Lindvall (2011, 114-115) nämner om att chefer är de som 

planerar och anställda genomför. Vidare nämner Lindvall (2011, 243-244) att 

cheferna anses fatta de bästa besluten med hänsyn till den erhållna informationen och 

att det i många fall är ekonomerna som överlämnat denna information. Detta stämmer 

överens med en del av Ionescus uppgifter som innebär att överlämna information samt 

ärenden till dekan och styrelse, där beslut ska fattas av dessa. Vi har funnit att 

offentliga verksamheter i högre mån är styrt vertikalt. Nilsson, Petri och Westelius 

(2016, 66) menar att vertikal styrning handlar om att koordinera resurser, aktiviteter 

och olika aktörer. Resursallokering är något som är centralt inom den offentliga 

sektorn. För verksamheter inom offentlig sektor tror vi att det till stor del handlar om 

hur resurser ska fördelas eftersom Ionescu under intervjun nämnde att det idag är stor 

konkurrens om medel till forskning och utbildning mellan olika lärosäten. 

 

Lindvall (2011, 146) nämner att ett bekymmer inom traditionell styrning är att chefer 

erhåller information i pappersformat och att dessa inkluderar både viktig och mindre 

viktig information. Detta stämmer överens med det Tränk nämnde om att allt var 

väldigt manuellt när hon började och att man fick skriva allt själv. Idag skannas allt, 

vilket kan ses som ett resultat av den digitalisering och automatisering som Nilsson 
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och Olve (2013, 80-81) nämner. Tränk säger dock att denna digitalisering kan leda till 

att allt blir väldigt sårbart om systemet ligger nere. 

 

Lindvall (2011, 241) nämner att målet med den nya verksamhetsstyrningen är att 

motivera och engagera de anställda i högre grad. Detta kan bland annat göras genom 

att tilldela medarbetarna bredare ansvarsområden, vilket Ionescu har fått genom att 

tilldelas ansvar inom både utbildning och forskning. De resterande intervjuade 

controllers inom offentlig sektor menar däremot att deras arbetsomfattning och 

ansvarsområden inte har ökat sedan de påbörjade tjänsten som controller. För 

Ionescus del tror vi att hennes ökade arbetsomfattning kan bero på den 

organisationsförändring som ägde rum när Växjö Universitet blev Linnéuniversitetet, 

vilket gjorde att hon fick mer ansvar.  

 

De intervjuade inom den offentliga sektorn menar att de både har finansiella- och 

icke-finansiella mål då dessa går hand i hand. Samtliga respondenter inom offentlig 

sektor, förutom avtals- och inköpscontrollern, anser att huvudmålen i stort sett är av 

icke-finansiell karaktär. Verksamhetscontrollern menar att de icke-finansiella målen i 

organisationen är många och att detta synliggörs genom att de arbetar mycket med det 

balanserade styrkortet. De finansiella målen handlar till stor del om att nå ett 

nollresultat. Vinst används enligt hen främst för att självfinansiera investeringar. Även 

Tränk nämner att det är svårt att få de finansiella medlen att räcka till. Avtals- och 

inköpscontrollern säger dock att hen fokuserar mer på finansiella mål, vilket skiljer 

sig från vad verksamhetscontrollern huvudsakligen koncentrerar sig på. 

Verksamheterna inom den offentliga sektorn får årligen ett regleringsbrev som de 

måste följa och det jobbas mycket med kvalitetsmått samt kvalitetsuppföljningar. 

Tränk menar att det är viktigt att skapa nöjda anställningsbara studenter med 

utbildning av bra kvalité. Vi anser att detta låter rimligt då man inom den privata 

sektorn kan använda sig av medel på ett mindre begränsat sätt än vad man kan inom 

den offentliga sektorn. De offentliga verksamheterna finansieras av skattemedel och 

måste följa vissa regler och regleringsbrev samt att de måste redovisa resultaten till 

olika politiska organ. Eftersom vinst inte är i fokus inom den offentliga sektorn anser 

sig controllers inte ha lika stor press när det gäller finansiella prestationer. 

Respondenterna känner ingen press att de måste jobba mot vissa finansiella mål, 

såsom vinst eller försäljning, där man fokuserar mer på kortsiktiga mål. Enligt 
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verksamhetscontrollern inom den offentliga sektorn jobbar de med fokus på 

framtiden, inte bara kommande fem åren, utan ännu längre fram.  

 

Linnéuniversitetet är uppdelat i olika fakulteter som ses som olika enheter med 

särskilda ansvarsområden. Både Lindvall (2011, 155) och Anthony et al. (2014, 217) 

nämner att suboptimering kan uppstå då enhetens mål inte är i samklang med 

företagets övergripande mål. Dock anser Ionescu och Tränk att det i deras fall inte 

uppstår någon suboptimering samt att enhetens mål och det övergripande målet 

kongruerar. Verksamhetscontrollern samt avtals- och inköpscontrollern säger att det 

övergripande målet för verksamheten bryts ned till delmål, men precis som för 

Ionescu och Tränk på Linnéuniversitetet, nämner dem att delmålen stämmer överens 

med organisationens övergripande mål. Enligt samtliga personer som vi intervjuat 

inom offentlig sektor förekommer det inte någon suboptimering. Vi förmodar att detta 

kan bero på att dessa organisationer inte har vinst som sitt huvudsakliga syfte vilket i 

sin tur kan innebära att olika enheter eller avdelningar inom verksamheten inte känner 

samma press att nå vissa finansiella mål.  

 

5.1.1 Arbetsuppgifter och roller 

Både Ionescu och avtals-och inköpscontrollern menar att de har en affärsorienterad 

befattning. Nilsson och Olve (2013, 82) menar att en sådan controller kallas för 

business controller. Tränk menar att man inte är mycket av en business controller 

inom staten då verksamheten inte är vinstdrivande. Vi anser dock att hon till viss del 

har en roll som business controller eftersom hon bland annat arbetar med budget och 

uppföljning. Tränk nämner även att hon arbetar med bokslut, vilket vi ser som en 

uppgift som hör till redovisning. En accounting controller innefattar enligt Bogt, van 

Helden och van der Kolk (2016, 379) redovisningsnära arbetsuppgifter varpå vi anser 

att Tränk till viss del även innehar rollen som accounting controller. När det gäller 

Ionescu anser vi att hon lutar mer åt en business controller då hon arbetar med 

uppgifter såsom analyser, beslutsfattande och budget vilket vi anser är uppgifter som 

åläggs en business controller. Verksamhetscontrollern inom den offentliga 

verksamheten nämner att det inom organisationen finns en avdelning som ansvarar för 

allt som har med ren redovisning att göra. Då personen inte heller nämner att hen 

utför några redovisningsnära uppgifter tolkar vi det inte som att hen är en accounting 

controller, vilket personen även själv säger. Dock menar respondenten att hen inte 
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heller skulle benämna sig som business controller, vilket vi inte instämmer med. Vår 

åsikt är att verksamhetscontrollern besitter en roll som business controller eftersom 

hen, likt Ionescu arbetar med bland annat budget och analys. Avtals- och 

inköpscontrollern har annorlunda arbetsuppgifter om vi jämför med de andra 

controllers. Hen arbetar framförallt med avtalsfrågor samt analys av 

inköpsinformation från inköpsavdelningen. Respondenten anser sig själv inneha 

rollen som business controller. Detta upplever vi är svårt att avgöra, framförallt då 

hen har vissa speciella arbetsuppgifter som typiskt sett inte tillhör en controller. Det 

som talar för att hen är en business controller är de analyser denne utför. 

 

Av de controllers som vi intervjuat anser samtliga, förutom Tränk, att de mestadels 

arbetar på operativ nivå. Verksamhetscontrollern nämner exempelvis att hen 

vanligtvis arbetar på operativ nivå. Vidare menar personen att den taktiska nivån är 

svår att definiera inom offentlig sektor samt att de högre cheferna inom 

organisationen jobbar på den strategiska nivån. Likaså menar avtals- och 

inköpscontroller att hen jobbar på den operativa nivån inom företaget. Vi anser dock 

att en controller även arbetar på taktisk nivå för att kunna stödja företagsledningen 

vilket likaså Nilsson och Olve (2013, 79) menar. Enligt studiens teoretiska 

referensram arbetar Tränk, Ionescu och verksamhetscontrollern på en taktisk nivå då 

de arbetar med budgetering. Detta är en uppgift som enligt Nilsson och Olve (2013, 

38) samt Nilsson, Petri och Westelius (2016, 101) ligger på en taktisk nivå i företaget. 

Tränk berättar även att hon är huvudkontaktperson mot den centrala 

ekonomiavdelningen samt att hon jobbar nära fakultetsledningen. Med anledning av 

detta anser vi att hon jobbar på strategisk nivå. Lindvall (2011, 253-255) menar att en 

controller är en central aktör inom ekonomistyrningen och att denne även måste ha 

den strategiska behörigheten för att kunna stödja ledningen. Vidare nämner Nilsson, 

Petri och Westelius (2016, 645) att ekonomistyrning inte är ett verktyg till 

företagsledningen utan snarare ett stöd när ledningen ska fatta olika beslut. Ionescu 

jobbar mycket operativt då det är hon själv som måste producera informationen. Å 

andra sidan agerar Ionescu som en mellanhand mellan fakulteterna, dekanen och 

styrelsen eftersom all ekonomisk information som ska upp till ledningen går via 

henne. Vi uppfattar att då Ionescu arbetar nära ledningen jobbar även hon på 

strategisk nivå. 
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Utifrån det Nilsson, Olve och Parment (2011, 249-250) nämner att en kamrer gör 

anser vi att Tränk, Ionescu samt verksamhetscontrollern har en roll som kamrer då de 

analyserar budgetavvikelser. Ionescu förmedlar information till dekan samt styrelse 

och Tränk arbetar med redovisningsrelaterade siffror som exempelvis bokslut. Dessa 

arbetsuppgifter tillhör enligt Nilsson, Olve och Parment (2011, 249-250) också en 

kamrer. På grund av detta anser vi att både Tränk och Ionescu innehar rollen som 

kamrer medan verksamhetscontrollern endast gör en uppgift av de arbetsuppgifter 

som Nilsson, Olve och Parment (2011, 249-250) nämner är typiska för rollen. Detta 

gör att hen inte till lika stor grad kan ses ha den rollen. 

 

Samtliga respondenter inom den offentliga sektorn anser sig ha en analytisk egenskap 

på så sätt att de i hög grad analyserar orsaken till olika utfall. Verksamhetscontrollern 

nämner bland annat att det är viktigt att kunna finna eventuella fel och varför de 

uppstått. Med detta som grund bedömer vi att de har en roll som analytiker då 

Nilsson, Olve och Parment (2011, 250) menar att en analytiker skapar underlag för 

vad som har skett och analyserar vad man tror kommer ske i framtiden. Eftersom alla 

respondenterna inom offentlig sektor arbetar med kvalitetsmål styrker det att de har en 

roll som analytiker då Nilsson, Olve och Parment (2011, 250) menar att relevant 

information för en analytiker är bland annat kvalité. 

 

Avtals- och inköpscontrollern nämner att hen ofta måste förklara och tydliggöra när 

hen förmedlar finansiell information till personer inom organisationen. Personen 

menar att det är betydelsefullt med kommunikation och att det är viktigt att våga ta för 

sig och vara driven. Detta anser vi stämmer överens med Nilssons, Olves och 

Parments (2011, 274) definition av vad en pedagogisk roll innebär, vilket är att 

controllern måste ha potential att kunna sprida siffror och tolkningar till andra 

personer än enbart de som redan är kunniga inom området. Även de andra tre 

respondenterna inom den offentliga sektorn anser att en pedagogisk närvaro är viktigt 

och att detta är en egenskap som de besitter. Likaså menar verksamhetscontrollern att 

det är betydande att ha en egenskap där man har förmågan att lära ut och 

vidarebefordra ekonomisk information till icke-ekonomer, vilket han också anser sig 

själv ha. Tränk menar att hon har en pedagogisk närvaro bland annat på grund av 

hennes funktionsansvar vilket innebär att hon leder och fördelar uppgifter. I detta 

arbete behöver hon ha förmågan att kunna förklara vad de olika uppgifterna innebär 
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på ett förståeligt sätt. Vi bedömer dessutom att coachrollen i hög grad liknar den 

pedagogiska rollen, bortsett från att coachrollen fokuserar mer på kvalité och mindre 

på finansiell information. Även Nilsson, Olve och Parment (2011, 250) menar att en 

coach inte fokuserar lika mycket på finansiell information som på icke-finansiell. Vi 

anser att Ionescu också besitter en roll som pedagog och coach, då hon lägger fram 

ekonomiska ärenden till styrelsen och behöver då kunna förklara det på ett 

lättförståeligt sätt. Vid dessa tillfällen behöver hon tydliggöra informationen på en 

nivå så att även de styrelsemedlemmar som inte har en ekonomisk bakgrund förstår. 

Den coachande rollen framkommer enligt oss när hon vägleder styrelsen till vissa 

beslut. Eftersom samtliga respondenter anser sig har pedagogiska egenskaper styrker 

detta vårt antagande om att samtliga controllers till viss del har en roll som business 

controller (Nilsson & Olve 2013, 83). 

 

Tränk anser att hennes arbetsroll har påverkats på grund av att vinsten inte är det 

huvudsakliga syftet. Eftersom den verksamhet som hon jobbar inom inte är 

vinstdrivande arbetar hon mer med kvalitetsmål och motiveras mer till att arbeta med 

kvalité. Tränk menar också att det är svårt att få medlen att räcka till inom den 

offentliga sektorn. Ionescu menar å andra sidan att hennes roll inte har påverkats av 

detta. Verksamhetscontrollern och avtals- och inköpscontrollern nämner likt Tränk att 

deras arbete har påverkats. De båda nämner att vägen till beslutsfattande ofta är lång, 

vilket de inte tror är lika förekommande i privata företag. 

 

5.2 Analys av privat sektor 

Bång nämner att ekonomistyrningen i företaget tidigare har varit vertikal men efter att 

organisationsförändringar har ägt rum har styrningen blivit mer horisontell då 

ansvaret har förflyttats neråt i hierarkin. Då företaget går från vertikal till horisontell 

styrning innebär det enligt Lindvall (2011, 50) att de har gått från traditionell 

ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning. Winterberg och Pilemyr berättar 

att de har en vertikal styrning. Winterberg nämner att styrningen är vertikal eftersom 

det är ledningsgruppen i samråd med VDn som tar alla beslut. Hon nämner dock att 

det mellan hennes närmaste chef och henne föreligger ett mer horisontellt styrsätt. När 

VDn eller ledningen planerar och tar beslut kallas det enligt Lindvall (2011, 114-115) 

för traditionell ekonomistyrning. Vi tror att det inom privat sektor har varit mest 

förekommande med vertikal styrning men att många företag börjar gå mer mot ett 
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horisontellt styrsätt och en modernare verksamhetsstyrning. Ica Maxi i Växjö är ett 

företag som har genomgått denna förändring.  

 

Vid intervjun med Winterberg framkom det att Balco mestadels fokuserar på 

finansiella mål, de har exempelvis en budget som de arbetar efter att uppnå. Bång 

nämner att de fokuserar lika mycket på finansiella och icke-finansiella mål. De har 

bland annat finansiella nyckeltal att sträva efter samt att de har mål som berör allt från 

försäljning per vecka till bruttovinst per arbetad timme. Privata företag fokuserar 

mycket på finansiella mål vilket vi finner ganska vanligt eftersom majoriteten av 

respondenterna inom privat sektor anser att de huvudsakligen fokuserar på finansiella 

mål. Även Rosenbloom, Kravchuk och Clerkin (2015, 8) uppger att privata företag 

ofta har ett stort vinstintresse. Pilemyr berättar att även Södra har en hel del 

finansiella mål. Det framgår dessutom av intervjun med Pilemyr att de har ett antal 

icke-finansiella mål och att han tror att dessa kommer att öka i framtiden. Med grund i 

det Nilsson och Olve (2013, 80-81) nämner om att allt fler har större kunskaper och 

ställer högre krav på till exempel kvalité och hållbarhet, tror vi precis som Pilemyr att 

icke-finansiella mål kommer att bli allt vanligare inom privata företag. Även kraven 

på controllern antar vi kommer att öka i takt med att krav på bland annat korta 

leveranstider, hållbarhetsredovisning och etiska principer på företagen ökar. Vi finner 

att större krav på företag kommer att göra att controllers får en ännu viktigare roll till 

att stödja och komma med beslutsunderslag till företagets ledning.  

 

Bång säger att de har väldigt många etiska principer som de strävar mot. De har bland 

annat ett regelverk inom ICA som måste följas. Vidare menar han att ICA har ett 

speciellt fokus vilket är det sociala samhällsansvaret som kallas CSR, Corporate 

Social Responsibility. Även Pilemyr nämner att Södra har ett antal etiska principer 

och att alla anställda måste genomgå en utbildning om dessa. Winterberg och Pilemyr 

nämnde under intervjuerna att de ibland upplever press till att prestera och leverera 

bra i deras arbeten. Däremot upplever ingen av de intervjuade inom den privata 

sektorn att de känner sig pressade till att bryta mot några principer i företaget för att 

uppnå ett specifikt finansiellt resultat. Tengblad (2004, 597) menar att om VDn i ett 

företag känner prestationspress ökar även risken att de underordnade upplever press. 

Om respondenternas VD upplever press har vi ingen vetskap om, men vi har funnit att 
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controllers inom privat sektor i högre grad upplever press att göra bra ifrån sig samt 

visa upp bra resultat, än vad de gör i den offentliga sektorn.  

 

Lindvall (2011, 155) och Anthony et al. (2014, 217) beskriver att olika enheter inom 

ett företag kan ha andra mål än de övergripande målen, vilket kan leda till 

suboptimering. Även om Södra är uppdelat i tre affärsområden, menar Pilemyr att det 

inte förekommer någon suboptimering i företaget. Vi tror att det kan bero på att det 

finns en klar bild över vad som är företagets övergripande mål. Ett klart och tydligt 

mål antar vi gör att de anställda i högre grad vet vad som förväntas av dem och att de 

då agerar mer i enlighet med företagets strategiska mål. Att agera i linje med VDns 

förväntningar kan också relateras till Tengblads (2004, 584) studie om interna och 

externa förväntningar i ett företag. Bång påstår att det inom ICA Maxi finns kollegor 

som vill maximera resultaten varje år. Bång anser dock att i strävan efter att maximera 

resultaten pressas vissa medarbetare för hårt vilket inte är hållbart i längden och att 

det enbart leder till kortsiktig vinst. Istället menar han att de bör koncentrera sig på att 

optimera resultaten för att på längre sikt få ett bättre resultat. Välmående personal 

säger Bång är viktigt och det är inte enbart “ören och kronor” som är av betydelse. 

 

5.2.1 Arbetsuppgifter och roller 

Samtliga respondenter ansåg sig ha en mer affärsinriktad än redovisningsinriktad 

befattning. Detta benämner Nilsson och Olve (2013, 82) som business controller och 

denna controllerroll ska enligt författarna inte ha något bokslutsansvar. Trots att både 

Winterberg och Pilemyr varje månad upprättar bokslut anser de sig inte arbeta med 

redovisningsrelaterade arbetsuppgifter. Deras huvudsakliga arbetsuppgifter stämmer 

väl överens med det som Nilsson, Petri och Westelius (2016, 182) anser att en 

controller gör. Dessa uppgifter innefattar bland annat att ta fram information i form av 

rapporter till chefer och ledning, upprätta budgetar samt göra uppföljningar och göra 

analyser över informationen. Likaså anser sig Bång inte heller arbeta med 

redovisningsrelaterade uppgifter, men han nämner att han i sitt arbete dagligen 

slutattesterar, vilket vi anser är relaterat till redovisning. Däremot har en stor del av 

Bångs arbete med ekonomistyrning att göra, varför vi anser att han till större del utför 

uppgifter som åligger en business controller. Dessutom är budget och uppföljning 

något som Bång arbetar med. Även om Winterberg och Pilemyr själva anser sig vara 

business controllers finner vi, i och med deras arbete med bokslut, att de till viss del 



  
 

67 
 

även faller inom ramen för accounting controller. Samma gäller för Bång på grund av 

hans arbetsuppgifter med slutattestering. Vi tror att det är möjligt att vara en 

kombination av rollerna business och accounting controller. I verkligheten tror vi inte 

att en person är antingen det ena eller det andra då många ofta har arbetsuppgifter som 

tillhör både en business controller och en accounting controller.  

 

Inom den privata sektorn anser sig de flesta arbeta på den operativa nivån och 

samtliga på strategisk nivå. Enligt Nilsson och Olve (2013, 60-61) ska en controller 

med hjälp av både operativa och taktiska beslut se till att företagets strategi följs upp. 

Winterberg och Pilemyr anser sig inte jobba på taktisk nivå, medan Bång nämner att 

han arbetar på taktiskt nivå med avdelningscheferna samt på strategisk nivå med 

ledningen. Nilsson och Olve (2013, 38) hävdar att om man arbetar med budgetering, 

prognos och verksamhetsplanering innebär det att arbetet sker på taktisk nivå. Med 

detta som grund anser vi att även Pilemyr och Winterberg gör det. Även Nilsson, Petri 

och Westelius (2016, 101) menar att controllern har en viktig roll på taktiskt nivå, det 

vill säga beslut som fattas på kortare tid, exempelvis ett år. Det avser bland annat 

budgetering som är en ettårsplan samt verksamhetsplanering och prognoser för 

nästkommande år. Winterberg berättar att hon jobbar med budget, vilket vi anser vara 

på taktiskt nivå då detta enligt Westelius (2016, 101) är beslut som tas på medellång 

sikt. Vidare nämner Pilemyr att han tillsammans med koncernledningen och styrelsen 

gör affärsplaner som gäller upp till fem år framåt i tiden. Planerna på längre sikt än ett 

år ligger på strategisk nivå medan de ettåriga planerna befinnes på taktisk nivå. 

 

Gemensamt för Pilemyr och Winterberg är att de båda anser sig inneha egenskapen av 

att vara analytiska i sitt arbete samt att de på ett förståeligt sätt kan förklara olika 

ekonomiska begrepp för de personer inom företagen som inte förstår ekonomi. Att 

vara analytisk och att kunna förklara saker på ett förståeligt sätt förknippar vi med de 

roller som Nilsson, Olve och Parment (2011, 250) benämner som analytiker och 

pedagog. Bång berättar att när han ska förklara budgeten för avdelningscheferna krävs 

det att han gör det på ett begripligt sätt och även han är att anse som en pedagog då 

han förmedlar ekonomisk information på ett förståeligt sätt. Eftersom Pilemyr håller 

utbildningar för Södras staber sprider han ett finansiellt sätt att tänka på i 

verksamheten vilket enligt Nilsson, Olve och Parment (2011, 250) är en pedagogs 

syfte. Även Winterberg uppfyller detta eftersom hon förmedlar ekonomisk 
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information till projektledarna. Winterberg själv anser sig agera som ett stöd för 

projektledarna vilket vi förknippar med att vara en coach. Vi anser även att hon 

besitter denna roll eftersom hon diskuterar de olika projekten med ledningen samt att 

hon rådgiver med sin chef.  

 

Winterberg och Pilemyr arbetar båda med att analysera budgetavvikelser, vilket enligt 

Nilsson, Olve och Parment (2011, 249-250) är en av de uppgifter som en kamrer gör. 

Att de arbetar med bokslut gör även att vi uppfattar det som att de besitter en roll som 

kamrer. Bångs arbete med slutattestering gör att även han till viss del kan ses som 

kamrer. 

 

Lindvall (2009, 129) nämner att det är viktigt att arbeta nära organisationen för att 

utveckla ett förtroende inom företaget. Förtroende, eller att vara förtroendeingivande, 

är enligt Pilemyr en viktig egenskap. Utan förtroende och tillit tror vi att det är väldigt 

svårt att som controller göra ett bra jobb. Vi anser att om en controller har förtroende 

från sina överordnade kommer “vi-känslan” som Lindvall (2017, 89) nämner, att träda 

fram. Detta blir enligt författaren synligt då en controller känner sig stolt över att 

jobba på ett företag. När det finns förtroende mellan parter tror vi att controllern 

känner sig bekvämare i sin roll och med sina uppgifter samt att målkongruens då 

uppnås på ett effektivare sätt.  

 

5.3 Analys och jämförelse av privat och offentlig sektor 

När vi jämför ekonomistyrningen i verksamheterna inom offentlig sektor med 

företagen i privat sektor finner vi inte några större skillnader. Alla respondenterna, 

förutom Bång, anser att det föreligger en styrning som är av vertikal karaktär. 

Intervjuerna har bidragit till att vi har sett att målen skiljer sig åt beroende på om 

controllers arbetar inom privat eller offentlig sektor. Finansiella mål fann vi mer 

förekommande i privata företag även om icke-finansiella mål givetvis också finns. 

Ionescu, Tränk och verksamhetscontrollern inom offentlig sektor berättar att det 

främst koncentreras på icke finansiella mål såsom kvalité. Avtals- och 

inköpscontrollern har mål som är av mer finansiell karaktär, vilket vi tror beror på att 

hans tjänst är annorlunda jämfört med de andra controllers som vi har intervjuat. 
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Ytterligare skillnader som har framkommit under studiens gång är den 

prestationspress som respondenterna i privat sektor i högre grad upplever än de som 

arbetar i offentliga verksamheter. Pilemyr och Winterberg nämner båda att det 

förekommer att de känner press att prestera och leverera bra resultat. Ingen av de 

intervjuade i offentlig sektor nämner att de känner den pressen. Flera av 

respondenterna berättar att de verksamheter som de arbetar inom har etiska principer, 

men ingen av dem har någonsin erfarit press att bryta mot dessa. Vi bedömer att 

samtliga intervjuade därmed besitter stor integritet. 

 

Uppgifterna tycks vara relativt likartade i båda sektorerna. Budgetering eller prognos 

görs av alla utom avtals- och inköpscontrollern samt att uppföljning och analys är 

något som samtliga respondenter arbetar med på ett eller annat sätt. Dessa uppgifter är 

enligt Paulsson (2012, 379) typiska för arbetet som controller. Likt Nilsson och Olve 

(2013, 652) har vi i studien sett att arbetet som controller innebär mycket 

informationshantering och rapporter till ledning. Intervjupersonerna i den privata 

sektorn arbetar till viss del med uppgifter som rör redovisning och detta är något som 

ingen av de intervjuade i offentlig sektor gör. Winterberg och Pilemyr upprättar 

bokslut och Bång nämner att han slutattesterar, vilket vi anser är 

redovisningsrelaterat. Avtalsfrågor och analys av inköpsinformation är unikt för 

avtals- och inköpscontrollern i den offentliga verksamheten. 

 

När det gäller controllerns egenskaper anser de flesta att en av de viktigaste 

egenskaperna är att vara analytisk, men samtliga också att vara pedagogisk. 

Winterberg och Ionescu anser sig även ha en coachande roll då de agerar som stöd åt 

projektledarna respektive ledningen. Samtliga respondenter i både privat och offentlig 

sektor menar att de besitter en pedagogisk egenskap. Då det i samtliga respondenters 

uppgifter ingår att förklara ekonomisk information på ett förståeligt sätt till berörda 

parter bedömer vi att de besitter rollen som pedagog. Nilsson, Olve och Parment 

(2011, 250) menar att en analytiker ska kunna ta åt sig verksamhetsrelaterad data och 

använda den tillsammans med finansiell information för att kunna skapa underlag för 

beslutsfattande. Att vara pedagogisk som controller betyder enligt Nilsson, Olve och 

Parment (2011, 250) att denne ska kunna sprida finansiell information inom 

verksamheten men också kunna decentralisera ansvar och beslutfattande till de 

anställda. Därför kan man tänka sig att pedagog- och coachroller är samverkande. 
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Winterberg och verksamhetscontrollern säger också att det är viktigt att vara 

självgående och nyfiken, men även Bång menar att det är viktigt att vara självständig 

som controller samt att själv kunna vara proaktiv och se möjligheter. Avtals- och 

inköpscontrollern nämner att man måste våga ta initiativ samt att vara kommunikativ. 

En annan viktig roll som controllern har är rollen som kamrer. Winterberg jobbar 

mycket med analys av budgetavvikelser samt en del med bokslut, vilket även Tränk 

och Pilemyr gör. Detta ingår enligt Nilsson, Olve och Parment (2011, 249-250) i 

rollen som kamrer. Det är enligt författarna viktigt att kunna tolka siffror och kunna 

analysera resultatavvikelser vilket vi anser berörs av de flesta på ett eller annat sätt.  

 

Alla respondenter förutom Tränk och Bång anser att de arbetar på operativ nivå. Bång 

var den enda av respondenterna som själv ansåg sig arbeta på taktisk nivå, detta då 

han arbetar tillsammans med avdelningscheferna. Vår uppfattning med teorin som 

bakgrund är dock att samtliga controllers i de privata företagen samt Tränk, Ionescu 

och verksamhetscontrollern i offentlig sektor, arbetar på en taktisk nivå eftersom de 

arbetar med bland annat budget och prognos. Samtliga respondenter inom privat 

sektor svarade att de på ett eller annat sätt även arbetar på strategisk nivå. Vi anser 

däremot att Winterberg inte arbetar på en så hög strategisk nivå då hon inte jobbar 

lika nära ledningen som Pilemyr och Bång gör. Tränk, Ionescu samt 

verksamhetscontrollern anser att de arbetar på en strategisk nivå. Vi kan emellertid 

ställa oss frågan om det verkligen är så då man inom offentlig sektor årligen erhåller 

regleringsbrev där redan fastställda mål beskrivs. Controllern inom offentlig sektor 

kan då inte påverka målen, utan ska se till att man implementerar strategier för att 

uppnå dessa mål. Denna nivå är enligt Nilsson, Olve och Parment (2010, 29) en 

taktisk nivå varpå vi finner att de jobbar på en taktisk, och inte en strategisk nivå. 

 

Samtliga intervjude inom den offentliga sektorn kände inte till begreppet New Public 

Management. Efter att vi vidare förklarat vad det innebär svarade alla förutom 

Ionescu att de inte tyckte att den offentliga verksamhet som de arbetar inom har 

influerats av de styrmetoder som används i den privata sektorn. Ionescu menar å andra 

sidan att hon kan se att vissa förändringar har skett under den tid hon arbetat på 

lärosätet. Hon berättar att den föregående rektorn på Linnéuniversitetet införde ett 

större resultatfokus och affärsmässigt tänkande samt att det koncentrerades mer på 

styrningen än vad det tidigare hade gjorts. Ionescu säger även att det idag är viktigare 
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att ha transparens och visa vad pengarna och medlen används till. Detta eftersom det 

är större konkurrens om medlen idag än vad det förut var. Det har även gjorts försök 

till att hitta lämpliga mått att mäta prestationer på men det har varit svårt. Att försöka 

hitta nya styrmått och att lägga större fokus på styrning och resultat kan ses som att 

verksamheten faktiskt alltmer har börjat efterlikna privat verksamhet.  

 

 

Figur 5.1 Sammanfattning av analys 
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6. Slutsats 

Vår slutsats är att det finns små skillnader i en controllers arbetsuppgifter och roll 

mellan den privata och offentliga sektorn. I studien har det framkommit att vanligt 

förekommande arbetsuppgifter inom både privat och offentlig sektor är budget, 

uppföljning samt analys. Däremot fann vi att redovisningsrelaterade arbetsuppgifter 

såsom bokslut är mer typiska för controllern inom privat sektor. Oavsett om det gäller 

privat eller offentlig sektor anser vi att en controller är svår att placera som enbart 

accounting eller business controller. Det går inte alltid att dela in dem i olika fack då 

respondenterna arbetar med uppgifter som tillhör både rollen som accounting och 

business controller.  

 

Vi har kommit fram till att den viktigaste rollen som en controller har är att vara en 

pedagog, vilket samtliga respondenter är. Rollerna kamrer och analytiker var likaså 

väldigt förekommande hos controllers inom både privat och offentlig sektor. Samtliga 

respondenter vidrör många av rollerna, men de utför inte fullt ut alla de 

arbetsuppgifter som tillhör dessa. 

 

Det som vi anser till störst del påverkar en controller inom privat och offentlig sektor 

är vilka mål verksamheten har. Inom offentliga verksamheter är vinst som regel inte 

huvudsyftet vilket gör att dess huvudmål skiljer sig från privata företags. Detta gör att 

en controlleranställd inom privat sektor upplever större press att uppnå finansiella 

resultat. Eftersom respondenterna har olika controllertitlar som bland annat 

projektcontroller, avtals- och inköpscontroller, funktionscontroller samt 

verksamhetscontroller finner vi att detta också kan vara en bidragande faktor till att 

arbetsuppgifterna och rollerna kan skiljas åt. Detta då de olika controllertitlarna gör 

att tjänsterna fokuserar olika mycket på olika uppgifter. Skillnader som beror på titeln 

har inte att göra med vilken sektor man arbetar inom. 

 

Avslutningsvis har studiens resultat visat att det finns små skillnader i controllerns 

arbetsuppgifter och roll mellan privat och offentlig sektor. En bidragande faktor till att 

skillnaderna inte är stora kan bero på offentliga verksamheters implementering av ett 

mer affärsmässigt tänkande, det så kallade NPM. Det som påverkar en controller är de 

mål som organisationen har samt vilken titel controllern besitter och vilken nivå 

denne arbetar på.  
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6.1 Metodkritik 

Denna studie har innefattat intervjuer med totalt sju controllers inom privat och 

offentlig sektor. Eftersom vi inte genomförde någon fallstudie, det vill säga studerade 

organisationer på djupet, kunde vi intervjua fler personer som innehar befattningen 

som controller. Ett större antal respondenter hade bidragit till ett mer tillförlitligt och 

trovärdigt slutresultat. Ytterligare en faktor som ifrågasätter studiens resultat är att 

några av intervjupersonerna inte hade arbetat tillräckligt länge i verksamheten för att 

på ett trovärdigt sätt kunna bidra med relevant information. Att intervjua controllers 

som har arbetat inom både privat och offentlig sektor hade gjort empirin och analysen 

mer intressant och en bättre jämförelse mellan sektorerna hade varit möjlig. Något 

som vidare kan påverka det resultat vi har erhållit är att respondenterna har olika 

arbetslivserfarenhet. Olika uppfattningar angående de frågor som ställts under 

intervjuerna kan också vara en bidragande faktor till olika svar.  

 

Studiens teoretiska referensram har samlats in genom vetenskapliga artiklar och 

litteratur. För att öka trovärdigheten på den teori vi fann, har vi styrkt den valda teorin 

genom att referera till flera källor. Uppsatsens bakgrund och problemdiskussion 

innehåller dock ett fåtal icke vetenskapliga artiklar, vilket gör att dess pålitlighet kan 

betvivlas. Avgränsningen till att enbart intervjua controllers i Växjö har troligtvis 

påverkat studiens resultat. Utfallet hade sannolikt blivit annorlunda om controllerns 

roll och uppgift hade studerats med en större geografisk omfattning. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Under processens gång väcktes flera tankar om ämnen som skulle vara intressanta att 

studera. Ett förslag till fortsatt forskning är att studera hur controllerns roll förändras 

när ett bolag går från att vara onoterat till att bli börsnoterat. Eftersom controllers 

enligt Nilsson och Olve (2013, 652) arbetar mycket med informationshantering och då 

börsnoterade bolag har större krav på informationsflöde samt transparens, anser vi att 

det vore extra intressant att undersöka hur rollen som controller påverkas. Ytterligare 

ett förslag till fortsatta studier är att gå in på djupet på hur ekonomistyrningen och 

controllerns roll påverkas av vilken bransch ett bolag befinner sig i. Tidigare studier 

visar att det finns avgörande branschskillnader och hur detta yttrar sig är något som 

vore intressant att se (Lindvall 2009, 56).   
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Bilagor 

Bilaga 1  

Intervjuguide  

 

Allmänt om företaget samt utbildning och arbetslivserfarenhet av de anställda 

1.Vill du berätta lite kort om dig själv? Utbildning, arbetserfarenhet, ålder. 

2.Visste du vad som förväntades av dig som controller när du sökte och fick jobbet? 

 

Ekonomi- och verksamhetsstyrning 

3. Upplever ni att ekonomistyrningen är mer av vertikal eller horisontell karaktär? 

4. Har ni både finansiella- och icke-finansiella mål? Vilka fokuserar ni mest på? 

5. Har ni några etiska principer som ni måste följa på företaget? 

6. Flera författare tar upp att controllers ibland kan uppleva en press för att uppnå 

finansiella fördelar och därmed bryta mot vissa etiska principer. Är detta något ni har 

upplevt? Känner ni press att uppnå finansiella mål? 

7. Upplever du att verksamhetens övergripande mål inte uppfylls i strävan mot att 

uppnå enhetens mål? 

 

Controllerns arbetsuppgifter och nivå inom företaget 

8.Vad har du för huvudsakliga arbetsuppgifter?  

- hur stor del av de arbetsuppgifter du har är dagligt förekommande? 

- hur stor del av de arbetsuppgifter du har genomförs vid behov? 

- arbetar du ensam eller tillsammans med andra aktörer i företaget? 

9. Arbetar du på taktisk eller strategisk nivå i företaget? 

10. Har du tydliga arbetsinstruktioner? 

11. Har dina arbetsuppgifter förändrats sedan du började arbeta som controller? 

12. Gör du andra arbetsuppgifter än de som enbart hör till controller? 

13. Har du bara arbetat inom privat/offentlig sektor?  Om nej, upplever du någon 

skillnad i arbetsuppgifter och rollen? 

14. Om du har arbetat inom offentlig sektor, har du då upplevt att riksdagens och 

regeringens beslut om lagändringar har påverkat ditt arbete? 
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Controllerns roll 

15. Vad anser du dig ha för roll? 

16. Vilka egenskaper anser du är viktiga för controllerrollen? 

17. Upplever du att din roll som controller överensstämmer med det som beskrivs i 

teorin? ‘’befattningshavare inom företag vars arbetsområde i allmänhet är ekonomisk 

styrning, att kontrollera företagets ekonomiska utveckling, göra prognoser och 

upprätta budgetar.’’ ne.se 

18. Tror du att controllerrollen skiljer sig åt beroende på om man arbetar inom privat 

eller offentlig sektor? 

19. Vinst är vanligtvis inte det huvudsakliga syftet inom den offentliga sektorn, 

upplever du att det har påverkat din arbetsroll som controller? 

20. Är du bekant med begreppet New Public Management? Om ja, tycker du att det 

har påverkat din arbetsroll? 
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Bilaga 2  

Illustration av respondenternas svar 

 


