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Titel: Controllerns roll - En komparativ flerfallsstudie av controllerns roll inom 

offentlig och privat sektor 

Författare: Mariette Andersson och Aweza Diliwi 

Handledare: Anders Jerreling 

Examinator: Elin Funck 

 

Bakgrund och problem: Definitionen av en controllers roll och arbetsuppgifter är 

mycket diffus till följd av dess relativitet samt ständigt genomgående utveckling. Än 

idag är det svårt att generalisera en controllers arbetsuppgifter då det rör sig om en 

flukturerande yrkesroll. Tidigare forskning som addresserar bakomliggande faktorer i en 

controllers roll, redogör till stor del för rollens förändring över tid. Vi finner en 

kunskapslucka i komparativ forskning av controllerns roll och arbetsuppgifter inom 

offentlig respektive privat sektor. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och förstå hur controllerns roll och 

arbetsuppgifter ser ut inom offentlig och privat sektor, vilka relevanta likheter och 

skillnader som går att urskilja samt vilka de bakomliggande förklaringarna till dessa är. 

Detta för att bidra med en komparativ förståelse för controllers roll som komplement till 

redan befintlig forskning och som referens till vidare studier inom ämnet.  

 

Metod: Uppsatsen omfattas av en kvalitativ forskningsdesign med en komparativ 

undersökningsdesign. Den empiriska studien grundas huvudsakligen i semistrukturerade 

intervjuer med controllers inom offentlig respektive privat sektor. 

 

Slutsats: De stora likheterna gällande controllerns roll och arbetsuppgifter inom 

offentlig och privat verksamhet kretsar kring dess stödjande och framåtblickande 

karaktär, analysarbetet samt dess medverkan till att på olika sätt skapa mervärde i 

beslutsprocesserna. De stora skillnaderna gällande controllerns arbetsuppgifter inom 

offentlig och privat verksamhet berör framför allt utveckling, implementering och 

uppföljning av ekonomistyrningssystem samt användningen av finansiell och icke-
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finansiell information. Controllerrollerna analytiker och coach visas framträdande hos 

controllers inom den offentliga sektorn och controllerrollerna kamrer och pedagog visas 

framträdande hos controllers inom den privata sektorn. De bakomliggande 

förklaringarna kan finna grund i organisationens typ, det vill säga de karaktäristiska 

dragen för offentlig och privat verksamhet, men där finns även många fler 

bakomliggande faktorer och dimensioner att ha i åtanke. 

 

Nyckelord: Controller, ekonomistyrning, verksamhetsstyrning, offentlig sektor, privat 

sektor. 
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Abstract 
Bachelor Thesis in Business Administration, Degree of Master of Science in Business 
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Title: The role of a controller - A comparative study of the role of the controller in the 

public and private sector  

Authors: Mariette Andersson och Aweza Diliwi 

Supervisor: Anders Jerreling 

Examiner: Elin Funck 

 

Background: The definition of a controller's role and work assignements are very 

diffuse due to its relativity and continuous development. Even today, it is difficult to 

generalize a controller's work assignements as it is a fluctuating professional role. 

Previous research addressing underlying factors in a controller's role primarily accounts 

for the trasformation of the role over time. We find a gap of knowledge in comparative 

research of the controller's role and work assignements in the public and private sectors. 

 

Purpose: The purpose of this paper is to describe and understand how the role and work 

assignements of a controller appear in the public and private sector, to identify relevant 

similarities and differences that can be distinguished and what the underlying 

explanations of these are. This, in order to contribute with a comparative understanding 

of the role of controllers as a complement to existing research and as a reference in 

further studies within the subject. 

 

Method: The paper is subject to a qualitative research design with a comparative survey 

design. The empirical material is mainly based on semistructured interviews with 

controllers within the public and private sector. 

 

Conclusions: The main similarities regarding the role and work assignements of a 

controller in the public and private sector revolve around its supportive and forward-

looking character, the analysis work and its contribution to add value in the decision-

making process. The main differences regarding the controller's work assignements in 
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public and private sector concerns, in particular, the development, implementation and 

monitoring of management systems and the use of financial and non-financial 

information. The controller roles analytiker and coach appear prominent by public 

sector controllers and the controller roles kamrer and pedagog appear prominent by 

privat sector controllers. The underlying explanations can be found in the type of 

organization, that is, the characteristic features of public and private sector 

organizations, but there are also many more underlying factors and dimensions to keep 

in mind. 

 

Keywords: Controller, management control, public sector, private sector. 
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1 Inledning 
I denna uppsats görs en komparativ studie av controllerns roll och arbetsuppgifter i 

teori och praktik samt mellan offentlig och privat sektor. I uppsatsens första kapitel 

presenteras en historisk bakgrund till controllerns framväxt i offentlig och privat sektor. 

Bakgrunden mynnar ut i en problemdiskussion för att vidare landa i en frågeställning. 

Uppsatsens första kapitel inkluderar även syftet med studien samt en tydlig disposition 

över den fortsatta strukturen i uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

Ekonomistyrning, management control, är ett organisatoriskt fenomen som enligt 

Anthony et al. (2014) handlar om att påverka beteendet hos samtliga inom 

organisationen till ett så kallat målkongruent beteende, det vill säga ett beteende som 

ligger i linje med organisationens mål. Detta för att på ett effektivt sätt implementera 

och realisera strategier och vidare nå organisationens mål (Anthony et al. 2014). 

 

“Management control systems consist of the various ways in which the org top 

management team attempt to enhance the organization's performance in line with 

strategic objectives. Such typical control system elements include strategic planning; 

budgeting; resource allocation; performance measurement, evaluation and reward; 

responsibility center allocation; and transfer pricing. The elements should work 

together to ensure that the organization meets its desired performance levels.”  

(Anthony et al. 2014, s. 4) 

 

Begreppet ekonomistyrning ackompanjeras av en rik vidd av definitioner. Likt Anthony 

et al. (2014) anger Nationalencyklopedin (2017) och Ohlsson (2016) en förenklad 

definition av ekonomistyrning som innebär en uppsåtlig påverkan samt styrning av en 

organisation och dess verksamhet mot vissa ekonomiska målsättningar. Enligt Nilsson 

och Olve (2013) förekommer ekonomistyrning inom alla typer av företag. Historiskt har 

ekonomistyrningens arbete haft starka kopplingar till implementering och realisering av 

strategier. Detta görs genom att påverka inte bara ledningen utan också de medarbetares 

beteende som i sin tur utför aktiviteter i företaget (Nilsson och Olve 2013). Till följd av 

insikten av att där inte finns ett universellt sätt att styra alla företag på - det vill säga att 

varje företag är unikt, befinner sig i en unik kontext och därmed måste hanteras på ett 
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unikt sätt (Anthony et al. 2014) - är det först på senare tid som styrning tillsammans 

med strategi har kommit att bli en nyckelaktivitet i den situationsanpassade 

ekonomistyrningen (Nilsson och Olve 2013). Nilsson och Olve (2013) talar för en 

otydlighet som vuxit fram i begreppet ekonomistyrning. Otydligheten beror enligt 

Nilsson och Olve (2013) till stor del på en bredare omfattning av begreppet till följd av 

nya perspektiv och modeller. Nilsson och Olve (2013) kompletterar argumentet med 

framväxten av avancerade styrmodeller inom lägre organisatoriska nivåer.  

 

“För tio år sedan funderade svenska ekonomer över vad en controller egentligen bör 

vara för figur.” 

(Olve 1990, s. 9) 

 

Med huvudsaklig fokus på långsiktsplanering, introducerades begreppet controller för 

första gången i Sverige i början av 1960-talet (Bengtsson och Skärvad 2011), för att 

senare under 1970- och 1980-talen växa fram som en särskild definierad roll inom 

organisationen. Denna typ av ekonomistyrning som utvecklades under 1970- och 1980-

talen talade för en vertikal struktur där de primära arbetsuppgifterna låg i att bidra till ett 

fungerande av dåtidens divisionalisering av organisationer. Detta genom att dels 

uttrycka finansiella mål för samtliga enheter och dels följa upp preciserade krav och mål 

uppifrån hierarkin. I den senare delen av 1980-talet skiftade ekonomistyrningen fokus 

från ett tidigare vertikalt tänkande till ett allt mer horisontellt. Den nya horisontella 

styrningen tog nu även hänsyn till organisationens kärnverksamhet samtidigt som det 

introducerade nya strategier och styrverktyg i syfte att effektivisera processer inom 

verksamheten. Utmärkande är utvecklingen av det balanserade styrkortet som 

introducerade ett förenat synsätt där olika strategier och styrmått förankrades som 

utgångspunkt i företagets övergripande vision, mål och strategier. Som konsekvens av 

nya strategier introducerades även nya styrmått, där processtider och kvalitet på 

produktivitet kan nämnas som exempel (Nilsson och Olve 2013). Vidare in på 1990-

talet, delvis till följd av ny informationsteknik och expanderad internationell 

konkurrens, påvisades ytterligare förändring i controllerns roll. Controllern ägnade nu 

fokus åt förändringsprojekt samt konsekvenserna av organisationsförändringen som 

bland annat resulterat från nya förutsättningar i konkurrens och teknologi. Fokus lades 

nu mer på verksamhetsstyrning, snarare än ekonomistyrning. De finansiella aspekterna i 

redovisningen var inte längre tillräckliga utan istället eftersträvades en större förståelse 
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för organisation och verksamhet samt kritiska framgångsfaktorer. 

Verksamhetsstyrningens framväxt belyste med andra ord betydelsen av de icke-

finansiella aspekterna som komplement till de redan befintliga finansiella (Nilsson och 

Olve 2013). Den historiska trenden från ekonomistyrning till verksamhetsstyrning 

kommer att diskuteras längre fram i den teoretiska referensramen.  

 

Controllerns roll har över tid genomgått stora förändringar. Än idag är det svårt att 

generalisera en controllerns arbetsuppgifter då det rör sig om en fluktuerande yrkesroll 

som fortfarande förändras i takt med bland annat utveckling av samhälle, organisation 

och teknologi (Nilsson och Olve 2013). Enligt Nilsson och Olve (2013) är controllern 

företagsledningens förlängda arm med huvudansvar i ekonomistyrning. En roll som 

definieras av två aspekter; en expertroll och en operativ roll. Controllern ansvarar för att 

utforma, implementera och följa upp ett formaliserat styrsystem som ligger i enlighet 

med företagets vision och mål. Expertrollen i kontexten innebär att controllern har god 

och aktuell kunskap inom ekonomistyrningens utformning, vilken styrning den 

särskilda organisationen ska ha samt hur man exemplariskt maximerar 

implementeringen. Den operativa rollen innebär att controllern aktivt hanterar system 

och processer för att tillse att ekonomistyrningen fungerar genom hela organisationen - 

från högsta ledningen till det operativa golvet (Nilsson och Olve 2013).  

 

Historiskt har controllern haft en tydligare roll i den privata sektorn (Nilsson och Olve 

2013). Andersson (2010) påpekar den offentliga sektorns omfattande omvandling de 

senaste årtiondena där staten längre inte har samma avgörande roll. Under 1980-talet 

genomgick den offentliga sektorn ett intensivt förändrings- och förbättringsarbete och 

det talades om New public management, som vi hädanefter benämner NPM. I en artikel 

publicerad år 1991 diskuterar Hood (1991) det doktrinära innehållet i NPM. Hood 

(1998) menar att NPMs ursprung kan tolkas likt en union med två olika strömmar av 

idéer - management och marknad. Managementidéerna som präglade början av 1980-

talet inom den offentliga sektorns verksamheter betonade mål- och resultatstyrning och 

talade för en effektiv styrning av offentlig förvaltning inom ramen för ett redan 

befintligt system. Kommuner och myndigheter tilläts friheten att själva välja 

styrningsmetoder (Ivarsson Westerberg 2014). Grundstenen i denna delen av NPM 

innebar att det ansågs vara möjligt att bland annat replikera de styrnings- och 

ledningsmetoder som sedan tidigare tillämpas i den privata sektorn, där fokus låg på 
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mål- och resultatstyrning (Andersson 2010). Marknadsidéerna växte fram under senare 

delen av 1980-talet som svar på den offentliga sektorns effektivitetsproblem (Ivarsson 

Westerberg 2014). Detta bekräftas av ett flertal författare som menar att NPM bland 

annat växte fram som ett alternativ när kraven på effektivitet inom den offentliga 

sektorn betonades allt mer (Boston, Palut och Walsh 1996, refererad i Andersson 2010; 

Lane 2000, refererad i Andersson 2010). En parallell med den privata sektorn innebar 

att konkurrens och privatisering bedömdes vara en nyckel till effektivitet och framgång 

(Andersson 2010; Ivarsson Westerberg 2014). Marknadsidéerna innebar olikt 

managementidéerna en implementering av en ny logik, från byråkrati till marknad 

(Ivarsson Westerberg 2014). Enligt Schneider och Sadowski (2009) fokuserade det nya 

tankesättet mindre på statligt styre och betonade istället marknad och hierarki som 

hörnstenarna i en effektiv styrning. Likt den privata sektorn, eftersträvades vidare en 

kundorienterad och effektiv organisation som betonade ansvar och befogenhet hos 

cheferna (Andersson 2010). I Sverige antas NPM ha vuxit fram i takt med att 

Civildepartementet bildades år 1982. Civildepartementets primära uppgift var att förnya 

den offentliga sektorn. En senare ombildning av Civildepartementet 1988 inkluderade 

ett större fokus på ekonomistyrningsfrågor inom offentliga verksamheter (Ivarsson 

Westerberg 2014). Ekonomer växte fram till att inneha en starkare position i samhället 

och det ekonomiska språket tillämpades i tilltagande takt för att förklara den offentliga 

sektorns ekonomiska problem. Den offentliga sektorn ville lära sig av den privata 

sektorn för att vidare förbättra den finansiella situationen varav de i slutet av 1980-talet 

började uppmärksamma controllern inom offentliga verksamheter (Nilsson och Olve 

2013). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Lindvall (2009) belyser en evident svaghet i befintlig forskning där en analytisk syn på 

aktivitet, handlande och aktörer till stor del saknas, varav en förenklad och allt för 

generell perception har dominerat vetenskapen. Den tidigaste empiriska studien rörande 

controllerns arbete ägde rum för över 50 år sedan i USA. Studien identifierade 

scorekeeping, attention directing och problem solving som controllerns främsta 

arbetsuppgifter (Lindvall 2009). Scorekeeping avser mätning och uppföljning, attention 

direction avser organisatorisk uppmärksamhet och problem solving avser 

problemlösning och följaktligen att beslutet baseras på organisationens mål och medel 

(Lindvall 2009).  
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Rollutveckling innebär enligt Lindvall (2009) en utveckling av tidigare snäva men 

också diffust definierade begrepp till allt mer preciserade. Behovet av rollförändring 

framstår vara distinkt inom controlleryrket. Historiskt har controllerns roll påvisat en 

ständig förändring i hur man definierar dess funktion inom organisationen. Controllerns 

roll har visat sig vara fluktuerande och påvisar förändringar än idag i takt med bland 

annat utveckling av samhälle, organisation och teknologi. För att ta tillvara på 

innovation och utveckling på bästa möjliga sätt krävs en flexibilitet där även yrkesrollen 

kan utvecklas. Det som definierar en roll organisatoriskt enligt rollteorin är hierarkin 

vilken definierar den (Lindvall 2009). Controllern ansvarar i teorin för 

ekonomistyrningen i en organisation, varav det är naturligt att dennes roll inom 

organisationen speglas av organisationens typ, storlek samt den verksamhet som 

bedrivs. En controllers arbete definieras vidare av vilka krav som ställs från 

företagsledningen (Nilsson och Olve 2013). För varje år ökar antalet personer med 

controller som yrkestitel (Olve 1990). Många yrkesaktiva som titulerar sig som 

controller arbetar med ekonomistyrning i enlighet med teorin medan andra som går 

under samma titel, endast arbetar med ekonomistyrning en viss del av sin arbetstid 

(Nilsson och Olve 2013). Detta bekräftar Olve (1990) som menar att det ofta handlar 

om en konventionell ekonomroll med controllerinslag, snarare än en renodlad 

controllerroll. Nilsson och Olve (2013) belyser även att man historiskt ofta inte levt upp 

till ambitionen kring primär fokus på strategi och styrning, utan att det många gånger är 

de finansiella rapporterna som erövrar den största delen av arbetstiden. Nilsson och 

Olve (2013) belyser därmed svårigheten kring det praktiska särskiljandet av en 

controllers arbetsuppgifter från redovisningsekonomens.  

 

Lindvall (2009) beskriver controllerns roll som flerdimensionell där den enskilda 

individens driv, personlighet och egenskaper utgör kritiska faktorer för framgång inom 

yrket. Även Nilsson och Olve (2013) nämner personliga egenskaper som en betydande 

faktor vid utmärkelsen av en controllers roll. Personliga egenskaper inkluderar enligt 

Nilsson och Olve (2013) bland annat tidigare kunskaper och erfarenheter, bakgrund, 

förankring och förtroende hos chefer och medarbetare inom den aktiva organisationen. 

Enligt Nilsson och Olve (2013) kan en controller inneha fyra olika roller inom en 

organisation; analytiker, kamrer, coach och pedagog. En controllers roll och de 

arbetsuppgifter och ansvarsområden som ackompanjerar denna, karaktäriseras dels av 
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olika informationskällor och dels av antalet förbindelser inom organisationen (Nilsson 

och Olve 2013). Dessa roller kommer att diskuteras mer ingående längre fram i den 

teoretiska referensramen.  

 

Med bakgrund av ovanstående problemdiskussion kan vi konstatera att definitionen av 

en controllers roll och arbetsuppgifter är mycket diffus till följd av dess relativitet samt 

ständigt genomgående utveckling. Olve (1990) menar att oklarheten kring definitionen 

har medfört att termen missbrukas av många företag. En controller förutsätts många 

gånger ha en ekonomisk utbildning i grunden. Innehavande av controllertjänster kan 

däremot enligt Olve (2013) ha bakgrund i andra funktioner såsom ingenjörsyrket och 

marknadsföring med flera. Bredden i controllerns roll och arbetsuppgifter som försvårar 

definitionen väcker ett intresse att fördjupa oss vidare inom detta aktuella ämne. Vilken 

är controllerns roll inom organisationen? Och vad har controllern för faktiska 

arbetsuppgifter? 

 

Det har länge funnits diskussioner kring likheter och skillnader mellan offentlig och 

privat sektor. Det har resonerats kring privatisering, ökad orientering kring service och 

effektivitet samt avregleringar. Frågan är om man bara kan föra över dessa 

kunskapsteorier från privat till offentlig sektor? Många hävdar att det inte är så enkelt då 

särdragen från den offentliga sektorn är avgörande och många till antalet. Medan andra 

istället menar att näringslivet har mycket att berika den offentliga sektorn med, vad 

gällande olika styrningsmodeller och liknande. Förhållandet mellan politisk och 

administrativ nivå, förbindelser till omgivningen, legala restriktioner, krav om 

offentlighet, nätverk och målsättningar är några bland många intressanta aspekter vid en 

jämförelse av offentliga och privata organisationer (Hagström 1990).  

 

Nilsson och Olve (2013) menar att offentliga verksamheter till skillnad från de flesta 

privata verksamheter inte bedrivs i vinstsyfte. Däremot bedrivs offentliga verksamheter 

likt privata verksamheter i syfte att effektivisera resursallokering. Inom offentliga 

verksamheter syftar effektivitet i resursallokering till att skapa medborgarnytta (Nilsson 

och Olve 2013). Istället för vinst är målet inom den offentliga sektorn att ge 

skattebetalarna största möjliga avkastning för skattepengarna (Lind och Lundström 

1995). En del av controllerns arbetsuppgifter handlar enligt litteraturen om att styra 

organisationen i linje med organisationens målsättningar. Den offentliga och privata 
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sektorn präglas delvis av olikheter i mål och syften (Anthony et al. 2014; Greve 2009). 

Vad innebär det för konsekvenser på controllerns roll och arbetsuppgifter inom 

respektive sektor? De offentliga verksamheterna styrs av politiska församlingar, 

finansieras med skattemedel och regleras i stor utsträckning av detaljerade 

bestämmelser i lagar, förordningar samt andra skrifter (Hultkrantz och Söderström 

2014). Begränsar detta - och i sådana fall, på vilket sätt begränsar det - möjligheten till 

ekonomistyrning inom offentlig sektor? En ytterligare intressant aspekt i jämförelsen 

mellan offentlig och privat sektor är att controllern historiskt haft en tydligare roll i den 

privata sektorn (Nilsson och Olve 2013). Fram till 1980-talet var termen styrning 

ingenting som tycktes beröra organisationer inom den offentliga sektorn (Hagström 

1990). Det var först i slutet av 1980-talet vid en ombildning av Civildepartementet som 

ekonomistyrningsfrågor (Ivarsson Westerberg 2014) och controllern uppmärksammades 

i offentliga verksamheter för att förklara den offentliga sektorns ekonomiska problem 

(Nilsson och Olve 2013). Enligt Ivarsson Westerberg (2014) fortgår utveckling i den 

offentliga sektorn än idag. Vad innebär det för controllerns roll och arbetsuppgifter att 

ekonomistyrningsfrågor och controlleryrket har varit närvarande under en historiskt 

längre period inom den privata sektorn? Är yrkesrollen och dess arbetsuppgifter mer 

utvecklad och tydlig inom den privata sektorn? Har den privata sektorn lyckats bringa 

klarhet i det diffusa begreppet, controller? Hur väl har den offentliga sektorn lyckats 

integrera controllern i sina verksamheter?    

    

En växande forskning och litteratur som adresserar en controllers arbetsuppgifter och 

organisatorisk roll samt de bakomliggande faktorerna i en controllerns roll, redogör till 

stor del för rollens förändring över tid (Byrne och Pierce 2007). Vi finner däremot en 

kunskapslucka i komparativ forskning av controllerns roll inom offentlig respektive 

privat sektor. Då controllerns roll speglas av organisationens typ, storlek samt den 

verksamhet som bedrivs (Nilsson och Olve 2013) samt då det finns ett konstant allmänt 

intresse av skillnader mellan offentlig och privat sektor, finner vi en komparativ 

undersökning av controllerns roll i teori och praktik, där vi vidare studerar relevanta 

likheter och skillnader i controllerns roll inom offentlig och privat sektor, vara en 

intressant aspekt inom detta framgångspotentiella yrke. 
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1.3 Frågeställning 

Hur ser controllerns roll och arbetsuppgifter ut inom offentlig respektive privat sektor? 

Vilka likheter och skillnader går det att urskilja och vad finns där för bakomliggande 

förklaringar till dessa? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och förstå hur controllerns roll och 

arbetsuppgifter ser ut inom offentlig och privat sektor, vilka relevanta likheter och 

skillnader som går att urskilja samt vilka de bakomliggande förklaringarna till dessa är. 

Detta för att bidra med en komparativ förståelse för controllers roll som komplement till 

redan befintlig forskning och som referens till vidare studier inom ämnet.  
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1.5 Fortsatt disposition 

I figuren nedan presenteras uppsatsens fortsatta disposition.  

 

 
Figur 1: Uppsatsens fortsatta disposition. 
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2 Metod 
I uppsatsens andra kapitel presenteras en övergripande bild över de tillvägagångssätt 

som tillämpats för att vidare besvara studiens frågeställning. Kapitlet inleds med val av 

metod och forskningsdesign för att övergå till val, insamling samt tolkning av det 

empiriska materialet. Uppsatsens andra kapitel avslutas med avsnitt om 

kvalitetskriterier och etiska överväganden. 

 

2.1 Metodval 

Controllerns roll och arbetsuppgifter har historiskt karaktäriseras av en bredd som varit 

relativ till tid, rum och plats (Lindvall 2017). För att studera controllerns roll inom en 

organisation krävs en förståelse för den kontext som respondenten befinner sig i, varav 

en tolkande ansats som betonar vikten av analys, problematisering och totalitet framför 

förenkling och generalisering, bedömdes vara relevant i denna studie (Bryman och Bell 

2013). En kvalitativ metod är enligt Jacobsen (2002) lämplig att använda när man 

eftersträvar klarhet kring ett diffust begrepp eller ämne. Svagheten i tillämpning av 

kvalitativ metod är att den bedöms vara resurskrävande vilket oftast resulterar i färre 

deltagande respondenter (Jacobsen 2002). Fördelarna med en kvalitativ metod ansågs 

vara övervägande i denna studie. Eftersom fokus låg på problematisering, förståelse och 

unika detaljer hos varje respondent bedömdes en kvalitativ metod som det bäst lämpade 

tillvägagångssättet i denna studie då det bidrar till en hög intern giltighet (Jacobsen 

2002). Kvalitativ metod betonar sammanflätning, helhetsförståelse och det tentativa 

förhållningssättet som vidare betonar ett provisoriskt förhållande till kunskap som 

menar att kunskapen är relativ till sammanhang och människor. Definitionen av 

kunskap är därmed i konstant förändring och den kvalitativa metoden tar hänsyn till 

totalitet och de subtila aspekterna, vilket sammanfaller väl med frågeställningen i denna 

studie (Bryman och Bell 2013).  

   

2.2 Forskningsdesign 

Nachmias och Nachmias (1992, refererad i Yin 2007) definierar en forskningsdesign 

likt en vägledande plan vid insamling, analys och tolkning av data. En komparativ 

design inom den kvalitativa forskningsstrategin innebär att man utformar en jämförande 

flerfallstudie av minst två fall som utgångspunkt för teoretiska reflektioner kring det 

empiriska materialet. Genomförandet av en komparativ studie ansågs därför vara en 
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lämplig forskningsdesign i denna kvalitativa studie (Bryman och Bell 2013). Vi 

använde oss av ett angreppssätt med flera fall i undersökningen av controllerns roll 

inom offentlig och privat sektor. Enligt Bryman och Bell (2013) underlättas 

teoriutvecklingen vid användandet av flerfallstudier, då en bättre utgångspunkt erhålls 

för att senare kunna argumentera för i vilken grad teorin håller i praktiken.  

 

2.3 Urval 

Holme och Solvang (1997) betonar vikten av respondenturval i en kvalitativ studie och 

belyser vidare konsekvenserna som ett olämpligt urval kan medföra. Holme och 

Solvang (1997) förklarar även att ett urval i en kvalitativ studie som motiverar till rik 

informationsbredd med subjektivitet och djup varken kan vara slumpmässig eller 

tillfällig. Urvalskriteriet för genomförandet av denna studie var initialt att 

respondenterna arbetar under benämningen controller inom offentlig och privat sektor. 

En vändning, med anledning av oklarheter i begreppet vid initial kontakt med 

verksamheterna, innebar istället att urvalskriteriet var att respondenterna arbetade som 

controllers inom offentlig och privat sektor. För att komma i kontakt med lämpliga 

respondenter och på så vis möjliggöra det komparativa och analytiska syftet med 

studien använde vi oss av det som Bryman och Bell (2013) kallar för teoretiskt urval. 

Enligt Strauss och Corbin (1998, refererad i Bryman och Bell 2013) ligger den 

genererade teorin till grund för den fortsatta materialinsamlingen varav det teoretiska 

urvalet grundar sig i ett komparativt tankesätt. Det teoretiska urvalet syftar enligt 

Strauss och Corbin (1998, refererad i Bryman och Bell 2013) till att identifiera variation 

i begrepp - egenskaper och dimensioner - och förtäta dessa. 

 

Vi var medvetna om att det idag finns specialiserade controllers där business 

controllers, och accounting controllers är exempel på inriktningar. Vi nämner de 

karaktäristiska dragen för respektive i den teoretiska referensramen då en av våra 

respondenter arbetar under beteckningen business controller. Två av våra respondenter 

arbetar likt samtliga som controllers men går under befattningen ekonomichef. Utöver 

att samtliga respondenter arbetar under olika beteckningar, arbetar de även inom olika 

organisatoriska nivåer. Variationerna syftar till att spegla bredden i yrket. Vi har i denna 

studie valt att använda begreppet controller som ett samlingsbegrepp för att identifiera 

variationen i begreppet och därmed undersöka de olika arbetsuppgifter och roller denne 
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kunde komma att ha inom offentlig och privat sektor. Samtliga deltagande respondenter 

i denna studie är därför personer som arbetar som controllers.  

 

Urvalsstorleken är enligt Bryman och Bell (2013) en kompromiss mellan faktorerna tid, 

pengar och graden av precision. Detta argument bekräftas av Kvale och Brinkmann 

(2014) som menar att antalet deltagande respondenter beror på faktorer som studiens 

syfte, tid samt resurser. För stort antal respondenter riskerar ge upphov till att ingående 

tolkningar och därmed kvalitet och djup, faller mellan stolarna. Kvale och Brinkmann 

(2014) rekommenderar därför färre intervjuer över fler, där man prioriterar kvalitet över 

kvantitet, genom att avsätta tid och resurser för mer omfattande förberedelser och 

analyser av intervjuer. Studien begränsades till sex respondenter - controllers - som 

arbetar inom sex olika organisationer i Kronobergs län, vilket ligger inom Kvale och 

Brinkmanns (2015) riktlinjer om antalet deltagande i en intervjustudie samtidigt som det 

då prioriterar djup och detalj. Vi valde medvetet ut tre respondenter som arbetar som 

controllers inom offentlig verksamhet samt tre respondenter som arbetar som controllers 

inom privat verksamhet för att senare uppfylla det komparativa syftet med denna studie. 

Samtliga sex respondenter inom båda sektorerna som arbetar som controllers, går 

däremot under olika beteckningar; två respondenter inom respektive sektor går under 

controllerbeteckningar och en respondent inom respektive sektor går under 

beteckningen ekonomichef. Vi valde ut sex fall istället för ett färre antal i strävan efter 

större variation. Vi begränsade oss samtidigt till sex fall till följd av tidsbegränsning. 

 

2.4 Tillvägagångssätt för insamling av empiriskt material 

2.4.1 Primärdata och sekundärdata 

Uppdelningen i primärdata och sekundärdata, ligger huvudsakligen i vem som samlat in 

materialet (Alvehus 2013). Primärdata är ett annat ord för rådata och betyder 

följaktligen att materialet samlats in för första gången (Jacobsen 2002). Enligt Jacobsen 

(2002) samlar forskaren in materialet i direkt kontakt med den primära 

informationskällan, varav datainsamlingen blir skräddarsydd för det specifika syftet. 

Sekundärdata innebär däremot att forskaren använder redan befintlig data, insamlad av 

andra, i andra syften (Alvehus 2013). Med utgångspunkt i en tolkande ansats var syftet 

med denna studie att samla in relevant och aktuell empiri. Detta gjordes genom 

insamling av primärdata från de semistrukturerade intervjuerna. Studien som 

huvudsakligen omfattar primärdata från samtliga semistrukturerade intervjuer, 
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kompletteras även i liten utsträckning med sekundärdata. Sekundärdatan härrör primärt 

från organisationernas hemsidor i syfte att förklara organisationen som respektive 

controller arbetar inom.  

 

2.4.2 Intervjuer 

Enligt Jacobsen (2002) kan primärdata erhållas genom metoder som observation, 

intervju eller enkät. Det är svårt att studera många frågeställningar med observation 

varav Bryman och Bell (2013) menar att kvalitativa intervjuer är det primära sättet att 

erhålla detaljerad information om människor. Observationer kräver enligt Bryman och 

Bell (2013) mer tid av samtliga deltagande respondenter varav de kan upplevas som 

påträngande. Medvetenheten kring att man blir observerad kan också innebära reaktiva 

effekter på människors beteende. Dessa nackdelar som associeras med observationer 

reduceras vid användning av kvalitativa intervjuer (Bryman och Bell 2013). Enligt 

Bryman och Bell (2013) innehåller intervjuer en avgörande flexibilitet varav den 

betraktas som mer attraktiv än enkäter i kvalitativ forskning.  

 

Holme och Solvang (1997) skiljer mellan två typer av intervjuer; informant- respektive 

respondentintervju. När respondenten befinner sig utanför den företeelse som studeras 

talar man om informantintervju. Vi tillämpade respondentintervjuer då vi intervjuade 

respondenter som arbetar som controllers, med andra ord respondenter som är delaktiga 

i den företeelse som vi undersökte. Denna studie fokuserade följaktligen på det som 

Jacobsen (2002) benämner öppen individuell intervju, nämligen att omfatta ett mindre 

antal respondenter där fokus riktas mot de enskilda individerna. 

 

Det råder enligt Bryman och Bell (2013) delade meningar om vilka intervjuformer som 

förknippas med kvalitativ metod. Det finns forskare som menar att en kvalitativ intervju 

är ekvivalent med en ostrukturerad intervju, men de flesta menar att kvalitativa 

intervjuer omfattar både ostrukturerade- respektive semistrukturerade intervjuer 

(Bryman och Bell 2013). En semistrukturerad intervju utgår från en intervjuguide som 

Bryman och Bell (2013) definierar likt en lista över i förtid formulerade frågor inom 

området. Frågorna behöver sedan inte nödvändigtvis ställas ordagrant eller i samma 

ordning som i intervjuguiden. Frågor utanför intervjuguidens ramar kan också med 

frihet utvecklas under intervjuns gång under förutsättningarna att de anknyts till 

respondentens tidigare svar. Intervjuerna i denna studie har utförts i enrum - face-to-
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face - där intervjuare och respondent gets rum att uppenbara sig som verkliga för 

varandra. Ett face-to-face tankesätt skapar fri väg för engagemang, känslor och 

kroppsspråk samt tolkning av dessa och andra uttryck som exponeras “där och då”. En 

semistrukturerad intervju bedömdes vara relevant i denna studie då respondentens svar 

placerades i kontext. Majoriteten av frågorna var av öppen karaktär. Intervjupersonen 

tilläts frihet och flexibilitet att utforma sina svar på sitt eget sätt och därmed gavs 

kunskap om vad respondenten upplever vara relevant information. Vidare erbjuder en 

semistrukturerad intervju ett öppet och djupt samtal som kan resultera i hög intern 

giltighet och en djupare förståelse. För att tillgodose det kvalitativa kriteriet om 

respondentvaliditet, ställde vi kontinuerligt frågor av tolkande karaktär under intervjuns 

gång för att försäkra oss om en korrekt förståelse. Vid behov, kontaktade vi i förenlighet 

med kvalitativa intervjuer, respondenterna för kompletterande frågor (Bryman och Bell 

2013). 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan man be om en intervju på två sätt; via telefon eller 

per brev. Vi tog kontakt med samtliga controllers via telefon för att på så sätt etablera 

kontakt med våra blivande respondenter. Initial kontakt togs med respektive 

organisations växel som vidare tillgodosåg oss med kontaktuppgifter till respektive 

respondent. I samtalet presenterade vi studien och respondentens roll i denna. Samtliga 

respondenter ställde välvilligt upp på intervju och intervjutid bokades. Samtalen följdes 

upp med ett introducerande brev (bilaga A) via e-post samma dag, där vi mer ingående 

beskrev studiens art och syfte, respondentens roll och vikten av dess medverkan i 

studien. Några dagar innan intervjun skickades en intervjuguide med ramverket av 

intervjufrågor till samtliga respondenter (bilaga B). Detta för att respondenterna skulle 

känna sig bekväma med studiens art och syfte. Vi erbjöd slutligen samtliga respondenter 

slutprodukten av studien. 

 

2.4.3 Inspelning och utskrift 

Samtliga intervjuer har med respondenternas godkännande spelats in och transkriberats. 

Fördelen med inspelning är enligt Jacobsen (2002) att intervjuaren ges möjligheten att 

vara mer engagerad och lyhörd vilket leder till att denne upprätthåller en mer naturlig 

kontakt med respondenten. Inspelning och transkribering försåg studien inte bara med 

extra tyngd då vi fick tillgång till ordagranna citat, utan underlättade också den vidare 

bearbetningen av det empiriska materialet. Jacobsen (2002) nämner även nackdelar med 
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inspelning. Exempelvis kan respondenten visa skepticism mot inspelning. Vetskapen 

om att det respondenten säger arkiveras kan påverka respondentens svar. Då 

intervjufrågorna i denna studie inte uppfattades som särskilt känsliga antogs inte 

inspelning av intervju ha någon större negativ effekt. Ytterligare en nackdel som 

Jacobsen (2002) nämner associeras med intervjuaren, som med det tekniska hjälpmedlet 

luras till att visa mindre engagemang. Då vi i denna studie använde oss av 

semistrukturerade intervjuer såg vi snarare inspelning istället som ett hjälpmedel till att 

visa mer delaktighet, lyhördhet och engagemang i intervjun.  

 

 
Tabell 1: Respondentinformation.  
 

2.5 Tillvägagångssätt för tolkning av empiriskt material 

Samtliga intervjuer genererade rikligt med information och data. Bearbetningsprocessen 

inleddes med transkribering av samtliga inspelningar från de semistrukturerade 

intervjuerna. Vid tolkning av det empiriska materialet utgick vi från Rennstam och 

Wästerfors (2011, refererad i Alvehus 2013) tre sätt att arbeta med analysprocess, 

nämligen: att sortera, reducera och argumentera. Analysprocessen inleddes med 

upprepad genomläsning av det transkriberade materialet. Detta för att skapa 

förtrogenhet kring det insamlade underlaget. Därefter började vi sortera informationen 

efter vad vi ansåg vara relevant för studiens syfte, vilket Alvehus (2013) karaktäriserar 

som tematisering. Det krävde mycket vrid och vändande av materialet för att komma 

fram till det mest väsentliga för vår empiri. En första sammanställning av det empiriska 

materialet presenteras för samtliga respondenter i syfte om att erhålla 

respondentvalidering och vidare förse studien med trovärdighet. Vidare i processen 

fortsatte vi med att reducera och utesluta det material vi valde att inte fokusera på i 

denna studie, och istället fördjupade vi oss i den informationen som vi ansåg vara 

relevant till studiens syfte och teoretiska referensram. Vi var försiktiga med att ta för 

snabba beslut, då Alvehus (2013) förklarar att det vanligaste problemet man ofta gör är 

att man utför reduktionen för hårt, vilket kan resultera i att man tar bort sådant som är 



  
 

16 

teoretiskt intressant. Idag finns det bara några enstaka studier kring controllerns roll i 

offentlig och privat sektor. Det insamlade empiriska materialet utgjorde ett nytt 

empiriskt fenomen, vilket kan klargöras som begreppsutveckling. Slutligen fullbordade 

vi analysprocessen genom att argumentera och hela tiden dra paralleller mellan teori och 

empiri, vilket är en viktig aspekt när man talar om begreppsutveckling (Alvehus 2013). 

Det var i detta skede av studien som den färdiga texten började träda fram, som slutligen 

kommit att presenteras för de slutliga läsarna.  

 

2.6 Kvalitetskriterier 

Bryman och Bell (2013) nämner två grundläggande kvalitetskriterier inom kvalitativ 

metod; trovärdighet och äkthet. Kvalitetskriteriet trovärdighet delas många gånger upp i 

ytterligare fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. I 

strävan om att utföra en trovärdig och äkta studie har vi under processens gång ständigt 

arbetat efter nämnda kriterier. 

 

I de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna har inspelning och transkribering skett 

efter respondenternas samtycke. I de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna som 

vidare lagt grunden till det empiriska materialet har fokus riktats på 

respondentvalidering. Genom att låta respondenterna bekräfta tolkningar samt 

möjliggöra revideringar och tillägg i efterhand ökar tillförlitlighet och trovärdigheten i 

studien (Bryman och Bell 2013). Denna studie syftade till att undersöka controllerns roll 

inom olika organisationer. Det innebär vidare i enlighet med Bryman och Bells (2013) 

kriterium om överförbarhet, att resultatet kan tillämpas i andra kontexter där 

controllerns roll studeras. Bekräftelse grundas enligt Bryman och Bell (2013) i ett 

objektivt förhållningssätt, där författarens egna värderingar inte skall påverka studien på 

ett missvisande sätt. Genom kontinuerlig opponering från andra studenter samt 

handledning och feedback från handledare och examinator har studien genomgått flera 

omgångar av neutralitet och objektifiering genom konstruktiv kritik. Objektivitet är 

vidare grunden för reproduktion - huruvida studien ger samma resultat vid ett annat 

tillfälle - vilket ligger i enlighet med Bryman och Bells (2013) kriterium om pålitlighet. 

Inspelning av de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna möjliggjorde ordagrann 

transkribering. Tillsammans med extra lyhördhet för kroppsspråk och annat som inte 

fångas upp av de tekniska hjälpmedlen, eftersträvades kvalitetskriteriet äkthet som 
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enligt Bryman och Bell (2013) innebär en rättvis representation av respondenternas 

verklighet. 

 

2.7 Etiska överväganden  

När en undersökning genomförs invaderar forskaren den enskilda personens privata 

territorium. Därför kan det enligt Jacobsen (2002) förekomma etiska dilemman. Bryman 

och Bell (2013) och Vetenskapsrådet (2002) skildrar fyra etiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet samt 

nyttjandekravet. 

 

Vid den initiala kontakten via telefon samt uppföljningsbrev via e-post med studiens 

respondenter, presenterades studiens art och syfte samt respondenternas roll och bidrag i 

studien. Information om inspelning och transkribering betonades och för att uppfylla 

kriteriet om respondentvalidering erbjöds respondenterna även att ta del av det 

empiriska materialet innan publicering. Samtliga ligger i linje med både Bryman och 

Bell (2013) och Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer beträffande 

informationskravet som betonar vikten av att informera samtliga berörda om studiens 

syfte. Redan i den initiala telefonkontakten fick vi ett godkännande av respondenterna 

till att medverka i studien. Kort därefter skickade vi ett mejl men praktisk information, 

där studiens frivilliga deltagandet betonades. Vi lyfte även fram respondenternas 

möjlighet att höra av sig vid frågor eller funderingar under processens gång samt rätten 

till att avbryta sin medverkan i studien, vilket ligger i enlighet med samtyckeskravet; 

möjlighet att samtycka till deltagande. Konfidentialitets- och anonymitetskravet har 

respekterats i enlighet med Verksamhetsrådet (2002) och Bryman och Bell (2013) där 

all empiriskt material behandlats med stor försiktighet. Samtliga respondenter 

informerades om rätten att förbli anonyma och det material som presenteras i uppsatsen 

har godkänts av berörda personer. Detta är en viktig aspekt ur en etisk synvinkel 

(Vetenskapsrådet 2002). All insamling av material har enligt Bryman och Bells (2013) 

nyttjandekrav endast använts till studiens forskningsändamål. Vi förklarade vidare för 

respondenterna att studien kommer publiceras, varav annan forskning kan komma att ta 

del av respondenternas information. För att undvika eventuell problematik erbjöd vi 

därför anonymitet och respondentvalidering. 
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3 Teoretisk referensram 
I uppsatsens tredje kapitel presenteras den teoretiska referensram som i en senare del 

tillsammans med studiens empiriska material mynnar ut i en analyserande diskussion 

och slutsats. Kapitlet inleds med ett avsnitt om trenden från ekonomistyrning till 

verksamhetsstyrning samt ett avsnitt om framväxten och definitionen av en controller. I 

uppsatsens tredje kapitel presenteras även controllerns olika arbetsroller, 

arbetsuppgifter och betydande egenskaper. För att belysa och erinra det som tagits upp 

i kapitlet, avslutas kapitlet med en sammanfattning samt en konceptuell modell. 

 

3.1 Från ekonomistyrning till verksamhetsstyrning 

Organisationer bör enligt Anthony et al. (2014) styras. Utan styrning når organisationen 

inte sina målsättningar och brister därmed följaktligen i dels att skapa värde och dels att 

skapa värde i tid, för sina intressenter. Styrning innebär enligt Nationalencyklopedin 

(2017b) en rad avsiktliga åtgärder som avser att nå verksamhetens övergripande mål. 

Begreppet omfattas av en vid mening och likt andra akademiska begrepp är definitionen 

inte huggen i sten utan varierar snarare över tid och rum. Styrning förekommer i alla 

typer av företag. Varje företag är mer eller mindre unikt till följd av en 

variationsrikedom i storlek, organisationstyp, verksamhet, mål, strategi, kompetens med 

flera, varav styrningen skräddarsys efter en rad olika faktorer som är utmärkande för det 

specifika företaget (Nilsson och Olve 2013). Det formella styrsystemet - som omfattas 

av operativa, taktiska och strategiska frågor - syftar till att med ekonomiska mått återge 

ansvar hos samtliga enheter inom organisationen. De operativa besluten är kortsiktiga 

och avser endast en del av företaget. Kortsiktigheten innebär att operativa problem 

kräver omgående åtgärder. Operativa frågor och beslut karaktäriseras av detaljrikedom 

och är många till sitt antal. De taktiska besluten betonar resursplanering där man utifrån 

företagets givna strategier eftersträvar en effektiv användning av disponibla resurser. De 

flesta beslut inom företag är av taktiskt karaktär varav dessa modeller också är de mest 

välutvecklade. De strategiska frågor och beslut är få men övergripande till sin natur. De 

avser helheten och karaktäriseras av långsiktighet. Den strategiska nivån betonar, 

ifrågasätter och diskuterar företagets mål och strategier (Olve 2010). 
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Figur 2: Strategisk-, taktisk- och operativ nivå inom styrning (Nilsson, Olve, Parment 2010, s. 29). 
 

Anthony et al. (2014) benämner Olves (2010) planering- och styrfunktioner som 

strategy formulation, management control och task control. Ekonomistyrning berör 

historiskt och traditionellt management control, alltså de taktiska frågorna (Anthony et 

al. 2014). Enligt Greve (2009) var det först under 1970-talet som samlingsbegreppet 

ekonomistyrningen började ta fart. Likt termen styrning är ekonomistyrning ett 

omfattande begrepp där nya perspektiv och modeller ständigt kompletterar tidigare 

definitioner. I grunden handlar det om att implementera och realisera organisationens 

strategi, framför allt genom att påverka ledningen och medarbetarnas beteende (Nilsson 

och Olve 2013). Detta bekräftas vidare av Anthony et al. (2014) som menar att det 

organisatoriska fenomenet behandlar en systematisk process, där organisationens högre 

nivåer påverka beteendet hos samtliga inom de lägre organisatoriska nivåerna i syfte att 

implementera organisationens strategier. Genom att styra organisationen i linje med 

organisationens målsättningar förbättras slutligen även organisationens prestation 

(Anthony et al. 2014). Greve (2009) menar att ekonomistyrning handlar om att 

företagsledningen tar hjälp av sina ekonomisystem för att styra organisationen mot dess 

mål. Nuförtiden begränsas ekonomistyrningen inte enbart till produktkalkyler eller 

budgetar (Greve 2009).  
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“Management control activities [...] planning what the organization should do; 

coordinating the activities of several parts of the organization; communicating 

information; evaluating information; deciding what, if any, action should be taken; 

influencing people to change their behaviour.” 

(Anthony et al. 2014, s. 44) 

 

Ekonomistyrning främjas enligt Anthony et al. (2014) av ett formellt system bestående 

av en återkommande aktivitetscykel. Ekonomistyrning omfattar enligt Anthony et al. 

(2014) aktiviteter som bland annat planering av vad organisationen bör göra, koordinera 

aktiviteter inom organisationen, kommunicera och utvärdera information, besluta om 

organisationen bör handla utifrån analyserad information och influencera medarbetare 

till ett ändrat beteende. Ekonomistyrning är starkt beroende av en organisations 

redovisningssystem (Anthony et al. 2014), där fokus traditionellt varit på de finansiella 

aspekterna i redovisningen (Nilsson och Olve 2013). Andersson (2010) definierar 

Sverige som en decentraliserad välfärdsstat. I decentraliserade organisationer antas inte 

medarbetare på lägre nivåer eftersträva ett målkongruent beteende per automatik 

(Anthony et al. 2014). I en alltmer konkurrerande och dynamisk miljö menar därför 

Anthony et al. (2014) att ekonomistyrning i takt med tillväxt och decentralisering blir 

allt mer avgörande för en organisations existens och framgång.  

 

“Jag har aldrig mött en företagsledare som använt ekonomistyrning för att leda 

företaget.”  

(Lindvall 2011, s. 49) 

 

Verksamhetsstyrning växte enligt Lindvall (2011) fram ur ett behov att utveckla den 

traditionella ekonomistyrningen vilken framstår vara av mindre betydelse vid ledning av 

företagets verksamhet. På 1990-talet, delvis till följd av ny informationsteknik och 

expanderad internationell konkurrens, skiftades därmed fokus från ekonomistyrning till 

verksamhetsstyrning. Den traditionella ekonomistyrningen där förståelse underkastas 

finansiella mål och mått kritiserades när de finansiella aspekterna i redovisningen inte 

längre ansågs tillräckliga. Kritiska framgångsfaktorer samt större förståelse för 

organisation och verksamhet eftersträvades. Nilsson och Olve (2013) menar att 

verksamhetsstyrningens framväxt belyser just detta, det vill säga betydelsen av de icke-

finansiella aspekterna som komplement till de redan befintliga finansiella. Detta för att 
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nå en övergripande situationsanpassad förståelse för organisation och verksamhet 

(Nilsson och Olve 2013). Utvidgningen av den traditionella ekonomistyrningen alstrats 

fram genom bredare ansvarsområden, nya mätetal samt omskapade metoder (Lindvall 

2011). Den traditionella ekonomistyrningen använder sig enligt Lindvall (2011) av en 

enda teknik - redovisningen - för att lösa många problem. Lindvall (2011) förklarar 

detta synsättet som dominerar den traditionella ekonomistyrningen som ohållbar. 

Verksamhetsstyrning innebär enligt Lindvall (2011) istället möjligheten att arbeta med 

ett flertal verktyg. Varje styrmodell- och verktyg anpassas därmed till de olika 

förutsättningar och behov som kan komma att uppstå. 

 

“För en balansering behövs en modern verksamhetsstyrning, en styrning som inte ser 

en och samma lösning på alla problem, utan uppfattar behovet av att kunna arbeta med 

flera olika styrverktyg men med en enda genomtänkt styrfilosofi, för att uppnå önskat 

resultat.” 

(Lindvall 2011, s. 25) 

 

Enligt Lindvall (2011) innebar framväxten av verksamhetsstyrningen ett skifte i 

analytisk perspektiv. Processorientering som betonade icke-finansiella aspekter som 

kundfokus, medarbetarnas deltagande och en kontinuerlig utveckling, innebar 

kärnpunkten i verksamhetsstyrning och gav upphov till ett helhetsperspektiv och en 

större insikt i verksamheten i fråga. Framväxten av verksamhetsstyrning belyste därmed 

även arbetsutförande, snarare än enbart finansiella aspekter som associerades med 

resursförbrukningen (Lindvall 2011). Lindvall (2011) förklarar att en yrkesgrupp som 

har berörts, i högre grad än andra, av denna verksamhetsstyrda struktur är ekonomer och 

controllers. Detta menar även Nilsson et al. (2016) som förklarar controllern likt en 

viktig aktör i en verksamhets ekonomistyrning.  
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Figur 3: Från ekonomistyrning till verksamhetsstyrning. 
 

3.2 Framväxten och definitionen av en controller 

Begreppet controller uppstod i USA under 1890-talet för att senare under 1970-talet 

även växa fram i Sverige (Olve 1990). Olve (1990) förklarar att behovet av en 

controllerfunktion vuxit fram som ett resultat av en ekonomisk decentraliseringsvåg för 

att fylla behovet av ekonomisk analys och styrning. Olve (1990) förklarar vidare 

framväxten av controllern som en utvidgning av ekonomrollen, där denne excellerar i 

annat än enbart redovisningssiffror.  

 

“In practice, people with the title of controller have functions that are, at one extreme, 

little more than bookkeeping and, at the other extreme, de facto general management." 

(Anthony 1965, citerad i Nilsson et al. 2016 s. 17) 

 

Definitionen av begreppet controller är enligt Olve (1990) en vag och 

mångdimensionell term som formas över tiden. Allmänt tycks det finnas en ömsesidig 

uppfattning att controllern rör sig mot en affärsorienterad riktning och att utveckling av 

rollen ännu fortgår (Olve 1990). Detta bekräftar Allerbrand som i Samuelson (1986, 

refererad i Olve 1990) definierar controllern som en affärsorienterad ekonom. Även 

Mattsson (1987, refererad i Olve 1990) fann vid en jämförelse mot den amerikanska 

controllern, affärer och ekonomistyrning som karakteristiska för den svenska 
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controllern. Mattsson (1987, refererad i Olve 1990) definierar den svenska controllern 

likt en amerikansk controller men där ansvar för bokslut, redovisning och ibland även 

redovisningssystem ersätts med ansvar för strategi- och affärsfrågor. Olve (1990) 

förklarar vidare att förekommande olikheter i begreppet controller i Sverige delvis 

finner grund i företagets storlek samt företagets avstånd till den ursprungliga 

amerikanska benämningen. Edström et al. (1987, refererad i Olve 1990, s. 9) definierar 

controllern som “ekonomichef, controller med totalansvar för ekonomifunktionen 

(redovisning och budgetering etc) utom för finansförvaltningen”. Enligt svenska 

akademins ordlista bör controllern tituleras till styrekonom (refererad i Nilsson et al. 

2016). 

 

Enligt Lindvall (2011) har det en betydande roll beroende på vem som gör tolkningen 

av olika begrepp. Detta försvårar vidare denna diffusa definition. Varje tolkning av en 

controller görs ofta ur ett organisatoriskt sammanhang där det också finns ytterligare 

faktorer att ta hänsyn till inom ramen för tolkningen. Resultatet av detta är alltså att det 

kan bli olika definitioner till följd av vem det är som tolkar begreppet. Beroende på 

bland annat position och tolkningsmodeller som besitts kan betydelsen av konceptet 

variera (Lindvall 2011).  

 

3.3 Controllerns olika arbetsroller 

Det som definierar en roll organisatoriskt enligt rollteorin är hierarkin vilken definierar 

den. Rollens innebörd och mening skapas reellt oftast av individen i sig med anknytning 

till dess emotioner och fysiologi (Lindvall 2009). En växande men något splittrad 

litteratur adresserar faktorer bakom controllerns olika arbetsroller (Byrne och Pierce 

2007). DiMaggio och Powell (1983, refererad i Byrne och Pierce 2007) beskriver en 

controllers roll som relativ till effekter av ekonomiska krafter som teknik och 

internationell konkurrens. Byrne och Pierce (2007) lyfter fram flera andra påverkande 

faktorer som ledningens förväntningar, korsfunktionell interaktion, 

organisationsstruktur, fysisk positionering och individuella egenskaper. Järvenpää 

(2007) tillägger strukturella innovationer, utveckling och implementering av effektiva 

informationssystem som faktorer som bidragit till formning av controllerrollen. 

Järvenpää (2007) menar att controllerns roll är ett fenomen, djupt inbäddad i 

organisationen. Gullberg (2014) förklarar en ytterligare aspekt som kan ligga till grund 
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för skillnader i controllers roller, nämligen att dagens ledarskapstekniker utvecklas i en 

snabbare takt än vad dagens chefer gör sig mottagliga för ny information.  

 

Olve (1990) menar att controllern har en stabsroll och en metaroll. Stabsrollen innebär 

att controllern hör ihop med en specifik enhet och enhetschef, medan metarollen medför 

att controllern verkar genom andra i organisationen. Med hänsyn till uppenbara 

skillnader mellan företag och situation skiljer sig controllerns verktygslåda av bland 

annat data, system och produktion (Olve 1990). Olve (1990) konkluderar därmed att det 

finns ett spektrum av controllerroller.  

 

3.3.1 Bean counter och business partner 

En controller kan enligt Byrne och Pierce (2007) anta rollen som en bean counter eller 

en business partner. Goretzki och Strauss (2013) menar att arbetet hos en traditionell 

bean counter kännetecknas av rutinartat arbete som datainmatning och rapportering. 

Enligt Lindvall (2009) och Jävenpää (2007) kännetecknas arbetsuppgifterna primärt av 

att kontinuerligt mäta och följa upp verksamheten, något som var enklare när företagen 

var mindre komplexa och mätningar fådimensionella. Byrne och Pierce (2007) talar för 

en bredare roll som business partner bortom den snäva bean counter. Järvenpää (2007) 

och Byrne och Pierce (2007) förklarar att controllerns skifte från att ha varit en bean 

counter till att vara en business partner inneburit en mer aktiv rådgivning och 

deltagande i de strategiska och operationella beslutsprocesserna inom organisationen.  

 

3.3.2 Accounting controller och business controller 

Många företag, men långt ifrån alla, gör enligt Olve (1990) rolluppdelningen accounting 

controller, AC och business controller, BC. Olve (1990) förklarar att en AC fokuserar 

på historia och nutid medan en BC fokuserar på framtiden. En AC säkerställer att 

samtlig information kommer fram medan en BC använder informationen för att 

analysera och formulera mål och granska utfall. Slutligen rapporterar en AC resultat till 

flera inom organisationen medan en BC oftast enbart rapporterar till linjechefen (Olve 

1990). För en AC blir det därmed naturligt att rapportering och kunskap om 

ekonomisystem värderas högt, medan en BC istället iklär en analytikerroll såväl som 

den medverkar till att påverka underlydande chefer utifrån beslut fattade på högre 

instanser (Olve 1990). Olve (1990) förklarar att en BC kan uppfattas som kund och 

kravställare till en AC.  
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Den ursprungliga controllerfunktionen i USA påvisar enligt Olve (1990) starka drag av 

redovisningsarbete, varav den ligger i enlighet med en AC. Den svenska och även 

europeiska uppfattningen av en renodlad controller påvisar enligt Olve (1990) en 

snävare och mer affärsorienterad sysselsättning gentemot den amerikanska 

uppfattningen varav den ligger i enlighet med en BC. Olve (199) ifrågasätter vare sig en 

AC bör benämnas som controller och menar vidare att beteckningen bör avsättas för 

BC. Enligt Olve (1990) kan en AC likställas med en traditionell ekonomi-, eller 

redovisningschef och bör istället benämnas för någon av dessa. 

 

3.3.3 Kamrer, analytiker, pedagog och coach 

Enligt Nilsson, Olve och Parment (2010) kan en controller inneha fyra olika roller: 

kamrer, analytiker, pedagog och coach. Samtliga roller bör situationsanpassas och 

utformas utifrån verksamhet, strategi och situation (Nilsson och Olve 2013). Nilsson, 

Olve och Parments (2010) roller karaktäriseras dels av olika informationskällor och dels 

av antal förbindelse inom organisationen. X-axeln i figur fyra representerar de kontakter 

och vägar, genom vilka en controller har möjlighet att påverka verksamheten. Den 

vänstra delen av x-axeln representerar en traditionell controllerroll där controllern bidrar 

med beslutsunderlag och där kommunikation främst sker genom den närmaste chefen. 

Den högra delen av x-axeln representerar en controller som påverkar förutsättningarna 

för hur ansvar och befogenhet verkställs och som kommunicerar med hela den 

operationella verksamheten. Y-axeln i samma figur representerar den typen av 

information som en controller använder i sitt arbete. Närmast origo finner vi en 

traditionell controllerroll där den dominerande delen av informationen som används är 

av finansiell karaktär och har sitt ursprung i redovisningen. Ju längre upp längst y-axeln 

och ifrån origo, desto mer arbetar controllern med alla typer av relevant information, 

såväl finansiell som icke-finansiell (Nilsson, Olve och Parment 2010). Vanligtvis faller 

arbetsuppgifter under samtliga rutor parallellt, varav Nilsson, Olve och Parments (2010) 

fyra controllerroller är att se som en grov klassindelning av roller utifrån särskilt 

arbetsinnehåll. Nilsson, Olve och Parment (2010) menar att teorins karaktäriserande 

variabler bör tolkas som kontinuerliga, snarare än huggna i sten.  

 



  
 

26 

 
Figur 4: Controllerns fyra roller. Kamrer, analytiker, pedagog och coach (Nilsson, Olve och Parment 

2010. s. 229). 
 

En kamrer analyserar redovisningsinformation, ur vilken denne tar fram 

beslutsunderlag. Beslutsunderlag riktas till högre chefer för att underlätta i 

beslutsfattandet. Kamrern ses som en traditionell redovisningspräglad roll (Nilsson, 

Olve och Parment 2010). En kamrers prestige ligger i att veta, i finansiella termer, hur 

det går för företaget (Nilsson och Olve 2013).   

 

Likt kamrern, består analytikerns arbete i att analysera och ta fram beslutsunderlag som 

vidare underlättar beslutsfattandet hos beslutstagare. Analytikern bör till skillnad från 

kamrern även använda sig av andra typer av information än enbart den finansiella 

informationen som emanerar från redovisningen. Genom att kombinera icke-finansiell 

och finansiell information ges analytikern en god förståelse för verksamheten ur ett 

helhetsperspektiv (Nilsson, Olve och Parment 2010). analytikerns yrkesbelåtenhet 

ligger i att kunna bedöma utvecklingen ur ett allsidigt perspektiv (Nilsson och Olve 

2013).   

 

Pedagogen fokuserar på att influerar andra inom organisationen i finansiellt tänkande. 

Pedagogen utformar begripliga processer, mått och rapporteringsrutiner som vidare 

bidrar till att samtliga inom organisationen enklare tar till sig av den ekonomiska 

informationen. Pedagogens arbetsuppgifter kan omfatta internutbildningar där 

resonemang och presentationssätt förenklas och där medarbetare inom organisationen 

sporras till ett ekonomiskt tänkande (Nilsson, Olve och Parment 2010). Deras 

yrkesstolthet ligger i att kunna förklara, på så sätt att så många som möjligt i företaget 
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förstår och influeras av det, hur redovisningen beskriver deras arbetsuppgifter och vad 

de åstadkommer (Nilsson och Olve 2013).  

 

Coachens roll liknar pedagogens med undantaget att bindningen till finansiella mått 

reduceras. Coachen är den controllerroll vars uppgift är att påverka tankesättet rörande 

affärsrelaterad data och information hos samtliga i ett företag. Med utgångspunkt i 

verksamhetens strategi är det coachens uppgift att sporra medarbetarna till bättre 

prestationer och resultat (Nilsson och Olve 2013). Coachens arbetsuppgifter kan 

sammanfalla med kvalitetsarbete och processutveckling. Som det framkommer av 

benämningen präglas coachens arbetsuppgifter av råd och konsultationer med chefer 

och medarbetare inom verksamheten (Nilsson, Olve och Parment 2010). 

 

3.3.4 Behovet av ytterligare rollförändring 

Ett problem som ackompanjerar rollutvidgningen är bredden och fragmentiseringen i 

controllerns arbetsuppgifter, där nya arbetsuppgifter ständigt adderas utan att de 

föråldrade arbetsuppgifterna reduceras. Tidigare prioriteringar kan ha passerat sitt bäst-

före-datum varav en ständig ökad arbetsbörda innebär otydigheter i arbetsprioriteringar 

(Lindvall 2009). Mänskligt agerande styrs överlag enligt Lindvall (2009) av rutiner och 

vanor. Det finns arbetsuppgifter och rutiner som en konsekvens av ett så-har-det-alltid 

varit-perspektiv. Vid nödvändig organisatorisk förändring riskerar detta perspektiv att 

hämma den rollutveckling som bedöms nödvändig i den nya kontexten (Lindvall 2009). 

En rollutvidgning medför enligt Lindvall (2009) både möjligheter men också risker och 

svårigheter. Mindre åsidosatt tid för rutinartade arbetsuppgifter skulle möjliggöra mer 

tid för kvalificerat analytiskt arbete. Nya krav på arbetssätt, metoder och relationen talar 

enligt Lindvall (2009) för behovet av en controllers rollutveckling.  

 

3.4 Arbetsuppgifter 

”[...] a good controller should be the number two guy of the organization. Thus he has 

to be able to know almost the same things as does the chief of the business. The 

marketing or production managers do not have to worry about everything but in my 

view the controller as well as the chief of the business must do so.” 

(Granlund och Lukka 1998a, s. 198) 
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Det framstår, enligt Lindvall (2009), av både klassiska ledarskapsstudier samt senare 

svenska studier, en hög grad av fragmentisering rörande chefers arbete. Lindvall (2009) 

framhäver vidare controllerns fragmatiserade arbetsdag som en konsekvens i denna 

uppsplittring, då dennes relation till företagets beslutstagare är en väsentlig del i 

utformning och implementering av en framgångsrik styrning. Liksom de flesta andra 

yrken, består controllerns arbete av rutiner där många arbetsdagar präglas av 

kontinuerliga likheter. Där förekommer även perioder av hög arbetsbelastning liksom 

återkommande rapporteringsperioder som representerar mindre frekvent återkommande 

arbetsuppgifter (Lindvall 2009). Enligt Lindvall (2009) är controllern ingen 

endimensionell aktör, snarare en mångfacetterad. En controllers arbetsuppgifter är 

därmed enligt Nilsson och Olve (2013) många och varierande. Lindvall (2009) menar 

att en controller därmed har ansvar för en helhetsbild över organisationen och dess 

funktioner. 

 

Byrne och Pierce (2007) skildrar controllerns arbetsuppgifter som strategiska, 

framåtblickande och samverkande. En controller syftar enligt Greve (2009) till att 

assistera ledningen, men även andra medarbetare med specialkompetens och planering. 

Uppfattningen om en framtidsinriktad controller delas av Granlund och Lukka (1998) 

samt en rad andra författare (King et al. 1991, Friedman och Lyne 1997, refererad i 

Byrne och Pierce 2007).  

 

En controllers absolut viktigaste uppgift som företagsledningens förlängda arm är enligt 

Nilsson och Olve (2013) att se till att företagets behov av ekonomistyrning tillgodoses. 

Nilsson och Olve (2013) förklarar vidare att controllern ansvarar för att utforma, 

implementera och följa upp ett formaliserat styrsystem som ligger i enlighet med 

företagets vision och mål. Nilsson och Olve (2013) betonar tre enheter som en 

controller bör beakta vid utformning och implementering av en organisations 

ekonomistyrning, nämligen; det egna företaget, möjliga affärsrelationer och nätverk. 

Det är nödvändigt att en controller balanserar fokus och kraft på samtliga delar för att 

inte hämma organisationens interna- och/eller externa utvecklingsförmåga (Nilsson och 

Olve 2013). Nilsson och Olve (2013) tillägger att controllern för uppföljning och 

utveckling bör känna till ändrade förutsättningar, internt såväl som externt hos kunder, 

leverantörer och strategiska allianser. Nilsson och Olve (2013) betonar vikten av att en 

controller utvecklar relationer och informationssystem för en helhet som inte endast 
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begränsas till det egna företaget, utan även omfattar bland annat partnerföretag. Även 

Anthony (1956, refererad i Nilsson et al. 2016) betonar controllerns ansvar för 

utveckling och tillämpning av organisationens informationssystem.  

 

Gemensamt är enligt Nilsson och Olve (2013) att en controller utformar, implementerar 

och följer upp ekonomistyrningen och dess styrningsprocesser i en organisation. En 

controller har enligt Nilsson och Olve (2013) en primär roll i utformandet av 

styrmodeller. Även Lindvall (2009) menar att utformning och kvaliteten av 

produktkalkyler bedöms vara en av controllerns viktigaste arbetsuppgifter. Controllerns 

ska löpande försäkra att kalkylerna och dess användning tillgodoser företagets 

övergripande mål (Lindvall 2009). Med underlag i kalkylen, utför en controller bland 

annat lönsamhetsberäkningar (Lindvall 2009). Gullberg och Lindvall (2016, refererad i 

Nilsson et al. 2016) förklarar att en controller följer upp organisationens verksamhet i 

olika dimensioner genom att framställa och tolka informationsunderlag i form av 

rapporter och nyckeltal. Uppföljning av budget och nyckeltal är viktiga uppgifter, där 

identifiering av avvikelser och åtgärder är essentiella inslag i controllerns arbete 

(Lindvall 2009). Olve (1990) menar att en allt viktigare arbetsuppgift innebär business 

control, vilket innebär att controllern ser kontinuerligt studerar och följer upp 

fungerandet av organisationens operativa processer och vid behov formulera nya 

prestationsmått.  

 

En controller har enligt Olve (1990) tre huvuduppgifter. En huvuduppgift är enligt Olve 

(1990) att tydliggöra företagets strategi genom utformning av avkastningskrav samt 

ekonomiska mål och mått. En annan huvuduppgift enligt Olve (1990) handlar om att 

controllern, genom affärsrådgivning och analyser ur ett koncernperspektiv, tillgodoser 

beslutsfattare med beslutsunderlag. Här menar Granlund och Lukka (1998 och 1998a) 

att controllerns viktigaste uppgift är att inkorporera det finansiella perspektivet i 

beslutsprocessen. Genom att lyfta fram och analysera relevant information syftar en 

controller till att underlätta beslutsfattandet i organisationen (Nilsson och Olve 2013). 

En controller skapar därmed mervärde i beslutsprocesserna (Järvenpää 2007). Ett flertal 

studier bekräftar likt Deyhle (1971, refererad i Goretzki och Strauss 2013) controllerns 

roll i organisatoriska beslutsprocesser som viktig (Ahrens 1997, Caglio 2003, Vaivio 

2004, refererade i Byrne och Pierce 2007). Även Byrne och Pierce (2007) diskuterar 

controllerns roll i beslutsprocessen som en huvudsaklig arbetsuppgift. Byrne och Pierce 
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(2007) menar likt Olve (1990) att controllerns roll i beslutsfattandet är att framlägga 

rekommendationer. Controllern innehar själv ingen beslutsfattande roll utan påverkar 

beslutesfattandet genom att argumentera för sina rekommendationer (Byrne och Pierce 

2007). Med en överblick över all affärsrelaterad information, ska en controller även 

uppmärksamma behov av åtgärder, vilket enligt Olve (1990) är den tredje 

huvuduppgiften. En uppdaterad handlingsplan kan nämnas som ett exempel på åtgärder 

som en controller bör uppmärksamma (Olve 1990).  

 

Lindvall (2009) diskuterar analys och kommunikation som två av controllerns viktigaste 

och mest omfattande arbetsområden. Att arbeta som en controller innebär enligt 

Lindvall (2009) och Olve (1990) att bistå verksamheten med rapportering och analyser 

utanför den ordinära rapporteringsgången. Deyhle (1971, refererad i Goretzki och 

Strauss 2013) tillägger att controllern bör arbeta som navigatörer för att stödja 

organisationens chefer. Sammanställning och analys av information är vidare även 

beslutsorienterade aktiviteter som ges stor uppmärksamhet i styrlitteraturen. Dessa 

beslutsorienterade aktiviteter ligger senare till grund för chefer och andra 

befattningshavares beslutsfattande (Lindvall 2009). Med stor vikt vid meningsskapande, 

arbetar en controller med att kommunikativt uppmärksamma och förklara ledning och 

medarbetarnas roll i sammanhanget för att vidare styra organisationen i rätt riktning 

(Lindvall 2009). Granlund och Lukka (1998, 1998a) menar att kommunikativ förmåga 

är av stor vikt i controllerns arbete att se till att den finansiella informationen erhålls av 

samtliga berörda inom organisationen. Även Olve (1990) talar för kommunikativ 

kompetens när controllern utbildar i ekonomi på ett sådant sätt som motiverar företagets 

samtliga enheter att medverka till koncernens framgång. Enligt Olve (1990) är 

controllern en informationspåverkare. Denna uppfattning bekräftas av Nilsson och Olve 

(2013) som menar att controllern kontinuerligt informerar och motiverar 

befattningshavare och medarbetare till att erhålla kunskaper i ekonomistyrning. Detta 

sker i samband med bland annat sammanträden, kurser och enskilda genomgångar 

(Nilsson och Olve 2013). En controller har enligt Gullberg och Lindvall (2016, 

refererad i Nilsson et al. 2016) i uppgift att under uppföljningsmötena, inför 

beslutssituationer, sprida intresse och lärdommar. Lindvall (2011) menar vidare att en 

framgångsrik controller säkerställer att samtliga medarbetare erhåller information och 

incitament för att agera i organisationens intresse. Belöningssystem som kommit att bli 

en vanligt förekommande del av styrning inom många organisationer kan syfta till att 
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förstärka styrningseffekter och incitament för samtliga medarbetare att agera i 

organisationens intresse och därmed uppnå målkongruens (Nilsson och Olve 2013). En 

controller har enligt Nilsson och Olve (2013) i uppgift att bevaka så att användningen 

av belöningar inte medför snedstyrningar i organisationen, utan artar sig balanserad. 

Nilsson och Olve (2013) talar för en controllers kommunikativa och pedagogiska 

förmåga att förklara och argumentera för sina förslag, då denne själv inte besitter 

beslutanderätt. Granlund och Lukka (1998) talar för att en controller i allt högre grad 

arbetar som rådgivare och där de många gånger är en del av en divisions- eller 

resultatenhet. Järvenpää (2007) för ett liknande resonemang rörande aktiv rådgivning 

och deltagande i beslutsprocesser som ett resultat av controllerns skiftande roll från att 

ha varit en bean counter till att vara en business partner. Granlund och Lukka (1998a, s. 

200) som i sina studier identifierat liknande resultat rörande controllerns skiftande 

arbetsuppgifter och nya arbetsfokus, citerar en ekonomichef inom maskinbyggbranchen; 

 

”A good controller is a person who is a little bit weak in debit/credit issues. If one is too 

interested in balancing debit and credit entries, then he is not a good business 

controller.”  

 

Controllern har gått från att ha varit bokförare och sifferorienterad (Deyhle 1971, 

refererad i Goretzki och Strauss 2013) till att skapa mervärde i beslutsprocesserna 

(Järvenpää 2007). Granlund och Lukka (1998a) som likt många andra betonar 

controllerns del i beslutsprocessen, understryker samtidigt att detta är något som bör 

utvecklas ytterligare. Nilsson och Olve (2013) belyser samtidigt att det historiskt ofta 

inte levts upp till ambitionen kring primär fokus på strategi och styrning, utan att det 

många gånger faktiskt fortfarande är de finansiella rapporterna som erövrar den största 

delen av arbetstiden. Även Granlund och Lukka (1998a) redogör för controllers dubbla 

karaktär, där controllern inte verkar redo att överge bokföringsarbete, ekonomisk 

uppföljning och den traditionella ekonomiska rollen. Därför menar Granlund och Lukka 

(1998a) att controllerns arbetsuppgifter är betydligt bredare och mer krävande.  

 

Byrne och Pierce (2007) fann i sin studie, IT-utveckling, utveckling av det balanserade 

styrkortet, bokslut, investeringsprojekt, omallokeringsbeslut och intiativ till 

kostnadsbesparingar, som några projekttyper som en controller förknippades med. Olve 

(1990) sammanställer ett axplock av arbetsuppgifter som framkom vid en debatt under 
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Mekanförbundets controllerdag, där samordning av ekonomisk planering och kontroll, 

budgetering, investeringar, kalkyler och prissättning, utveckling och verkställning av 

ekonomiska styrsystem och förbättringsprogram framgick vara controllerns vanligaste 

arbetsuppgifter. 

 

3.5 Egenskaper 

Enligt Lindvall (2009) har utvecklingen av ett företags humankapital länge grundats i 

individens egenskaper och erfarenheter. Ett stort intresse har riktats mot utbildning, 

vilket ger upphov till objektiv information. Men individers subjektiva egenskaper - 

kompetens, kunskap och engagemang - har också en stor betydelse för verksamhetens 

framgång (Lindvall 2009). 

 

“Individuals differ from one another, and they differ from situation to situation, in the 

extent to which they are open to novel information and are willing to consider cognitive 

alternatives to the status quo.” 

(Jost et al. 1999, citerad i Lindvall 2009 s. 63) 

 

Sathe (1982, refererad i Olve 1990) har tagit fram en lista över önskvärda egenskaper 

som definierar en “stark controller”. Sathe (1982, refererad i Olve 1990) nämner den 

personliga energin, motivationen och integriteten samt professionell hängivenhet som 

egenskaper viktigt för en controllerns framgång. En annan önskvärd egenskap hos en 

controller är kunskap inom redovisning samt en bra analytisk förmåga. En controller 

behöver ha en bra förståelse för företaget och ledningens behov för att på ett effektivt 

sätt kunna bedriva verksamheten i rätt riktning. Vidare berör Sathe (1982, refererad i 

Olve 1990) också kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga som viktiga aspekter 

i önskvärda egenskaper hos en controller. Byrne och Pierce (2007) fann i sin studie 

utöver social och kommunikativ kompetens och kunskap om verksamheten, flexibilitet 

vara av stor betydelse. Kommersiell medvetenhet och förmågan att arbeta i grupp 

utgjorde andra utmärkande egenskaper av betydelse (Byrne och Pierce 2007).  

 

Lindvall (2009) identifierar moral och personlig integriteten som viktiga faktorer hos en 

controller, samtidigt som det är viktigt att man kan samarbeta med andra för att arbetet 

ska fungera väl. Olve (1990) identifierar utöver personlig integritet och 

samarbetsförmåga, självständigt arbete, envishet och sanningssägande som viktiga 
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egenskaper. Lindvall (2009) instämmer och förklarar vidare att self-efficacy är en av de 

viktigaste egenskapen hos en controller, nämligen uppfattning om möjligheten att kunna 

påverka sin egen situation. En inre tro på att kunna påverka, blir en självuppfyllande 

profetia. För att lyckas med sina affärsorienterade arbetsuppgifter ska en controller 

enligt Granlund och Lukka (1998) utöver kunskaper om principer och finansiell analys 

besitta en god kommunikationsförmåga, en god förståelse för organisationens 

verksamhet och förmågan att bedriva förändringsprojekt. I controllerns styrande 

situation är det viktigt att man som person kan ta rummet, tillåta sig själv men också 

andra att vara den mest framträdande i situationen. Det avgörande för företagets 

framgång är controllerns motivation och energi samt viljan och orken att dagligen göra 

det lilla extra (Lindvall 2009).  

 

Den som arbetar mer lär sig förhoppningsvis mer, vilket resulterar i en ökad möjlighet 

att hitta nyskapande och iderika lösningar på existerande problem i verksamheten. Detta 

är en bekräftelse på att den fysiska energin hos en controller är viktig. Även emotionella 

energi är av stor betydande karaktär, det kan vara avgörande i utvecklandet av relationer 

och utförandet av arbetsuppgifter. Den emotionella energin skapar dynamik och energi i 

de väsentliga gemenskapen som företaget bestå utav. Den personliga utstrålningen är en 

viktig aspekt i detta. En annan emotionell egenskap är en individs humör (Lindvall 

2009). Enligt Watson (1994, refererad i Lindvall 2009) finns det bevis, både i praktiken 

och inom ledarskapsforskning, att ett gott humör tillsammans med förmågan att skapa 

gemensam glädje är viktigt för framgång.  

 

3.6 Offentlig och privat sektor 

Enligt Svenskt Näringsliv (2010) är det vanligt att den offentliga sektorn och 

näringslivet skildras likt två avgränsade beståndsdelar av samhällsekonomin. Hultkrantz 

och Söderström (2014) beskriver den offentliga sektorn som den del av 

samhällsekonomin som finansieras med skatter, offentliga avgifter och avkastning från 

offentliga tillgångar. Hultkrantz och Söderström (2014) förklarar vidare att den 

offentliga sektorns verksamheter därmed bygger på statens befogenhet att stifta lagar 

och lyfta skatter. Den privata sektorn är enligt Nationalencyklopedin (2017a) en 

kollektiv beteckning på samtliga verksamheter som till skillnad från offentliga 

verksamheter inte tillhör stat, kommun eller landsting och istället faller inom det privata 

näringslivet. 
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Den offentliga konsumtionens ändamål är framför allt; hälso- och sjukvård, utbildning, 

socialt skydd, allmän och offentlig förvaltning, försvar, samhällsskydd, rättsskipning 

och näringslivsfrågor (Hultkrantz och Söderström 2014). Inom dessa områden bedrivs 

offentliga verksamheter till skillnad från privata verksamheter, inte i vinstsyfte. Likt 

privata verksamheter drivs däremot även offentliga verksamheter i syfte att effektivisera 

resursallokering (Nilsson och Olve 2013). De generella målen inom den offentliga 

sektorn knyts till den primära produktionen, nämligen att ge skattebetalarna största 

tänkbara avkastning för skattepengarna (Lind och Lundström 1995).  

 

“Den offentliga verksamheten syftar till att främja effektiv allokering, stabilitet och 

rättvis fördelning.” 

(Hultkrantz och Söderström 2014, s. 201) 

 

Den offentliga sektorn karaktäriseras i ett välfärdssamhälle av många uppgifter. Den 

offentliga sektorns verksamhet kan delas in i allokeringspolitik, stabiliseringspolitik och 

fördelningspolitik. Allokeringspolitiken avser att offentliga tjänster och kollektiv nytta 

levereras genom en effektiv förbrukning av samhällets resurser. Stabiliseringspolitiken 

syftar till att minska fluktuationer i utbud och efterfrågan och stabilisera 

samhällsekonomin med hjälp finans- och penningpolitik. Fördelningspolitiken avser likt 

termens intryck en omfördelning av inkomster - bland annat skatter och transfereringar - 

i syfte att förse samhällets medborgare med ett skyddsnät vid sjukdom, arbetslöshet och 

andra oväntade inkomstbortfall (Hultkrantz och Söderström 2014). En alternativ 

indelning av den offentliga sektorns verksamheter kan enligt Hultkrantz och Söderström 

(2014) ta utgångspunkt i hur sektorn ter sig vara organiserad. Översiktligt görs följande 

uppdelning av den offentliga sektorn i Sverige; staten, primärkommunerna, landstingen 

och ålderspensionssystemet. Inom samtliga nivåer förekommer sedan en rad olika 

myndigheter, förvaltningar, bolag med flera. Tyngdpunkten inom kommuner och 

landsting föreligger inom utbildning, hälso- och sjukvård och socialt skydd. Staten 

placerar istället tonvikt på allmän förvaltning, försvar, samhällsskydd och rättskipning. 

Utmärkande för den offentliga sektorn i Sverige är enligt Hultkrantz och Söderström 

(2014) det kommunala självstyret, där primärkommuner och landsting dels styrs av 

enskilda politiska församlingar och dels till stor del finansieras med egna kommunala 

skatter.  
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Historiskt har controllern haft en tydligare roll i den privata sektorn (Nilsson och Olve 

2013). Fram till 1980-talets början var begreppet styrning ingenting som berörde företag 

i den offentliga sektorn (Hagström 1990). Vid denna tid genomgick den offentliga 

sektor en genomgående omvandling (Andersson 2010) och det började talas om NPM. 

Hood (1991, s. 3) förklarar NPM likt; 

 

“A loose term. Its usefulness lies in its convenience as a shorthand name for the set of 

broadly similar administrative doctrines which dominated the bureaucratic reform 

agenda in many of the OECD countries from the late 1970s.” 

 

I Sverige antas fenomenet ha utvecklats i takt med Civildepartementets framväxt år 

1982, vilka hade i uppgift att förnya den offentliga sektorn (Ivarsson Westerberg 2014). 

Ivarsson Westerberg (2014) förklarar att kärnan i NPM primärt vilar på två fundament, 

förankrade i två olika vetenskaper - en managementdel med grund i företagsekonomi 

och en marknadsdel med grund i nationalekonomi. Managementidéerna som präglade 

början av 1980-talet inom den offentliga sektorns verksamheter berörde framförallt 

decentralisering och målstyrning. Ledarskap, mål och resultat samt ekonomer talades 

för att vara receptet till en effektiv styrning av offentlig förvaltning inom ramen för ett 

rådande system. Decentraliseringen av den offentliga sektorn medförde nya strömmar 

av idéer och en sorts frihet att organisera. Kommuner och myndigheter tilläts friheten att 

själva välja styrningsmetoder och tekniker för måluppfyllelse. Inspiration togs från 

moderna och framtidsorienterade metoder och tekniker. Den offentliga sektorns 

verksamheter inspirerades även av de privata verksamheternas framgångar. 

Marknadsidéerna växte fram under senare delen av 1980-talet som svar på den 

offentliga sektorns effektivitetsproblem. Med forskning och internationell inspiration 

som referenser diskuterades de positiva effekterna av konkurrensutsättning och 

privatisering (Ivarsson Westerberg 2014). Marknadsidéerna handlade olikt 

managementidéerna en implementering av en ny logik, från byråkrati till marknad. 

Marknadsutbyten manifesteras enligt Ivarsson Westerberg (2014) dels inom 

organisationerna och dels mellan offentliga organisationer och privata entreprenörer. 

Exempel på marnadsidéer är köp-sälj-modeller, beställa-utföra-modeller och 

prestationsbaserade ersättningsmodeller (Ivarsson Westerberg 2014). 
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I takt med ökad konkurrens på marknaden (Lind och Lundström 1995) samt att den 

offentliga sektorns verksamheter med tiden kommit att expandera samt ingå i 

komplicerade system, har krav ställts på nya styrmodeller som betonar dels samarbete 

mellan enheter och myndigheter (Hultkrantz och Söderström 2014) och dels effektiv 

resursförbrukning och kostnadsminimering inom samtliga nivåer i de offentliga 

verksamheterna (Lind och Lundström 1995). Enligt Lind och Lundström (1995) har 

decentraliseringen av befogenhet och ansvar därmed kommit att bli en viktig pelare. 

Nya program, policys och reformer har introducerats, på samma sätt som 

implementering av nyskapande metoder, processer och tekniker yttrat sig (Hughes 

2003, Pollitt och Bouckaert 2000, refererad i Barretta och Busco 2011). Även 

Hultkrantz och Söderström (2014) talar för att en ökad regelstyrning som ett resultat av 

utvecklingen inom den offentlig verksamhetsstyrningen. De offentliga verksamheterna 

regleras i hög grad med detaljerade bestämmelser i lagar, förordningar och andra 

skrifter. Särskilt framväxten av mål- och resultatstyrning och implementering av 

prestationsbaserade ersättningssystem som vidare innebär att verksamhetens 

finansiering baseras på verksamhetens prestationer - output -, har tillsammans med 

andra utvecklingstrender som exempelvis ökad upphandling och moderna 

kvalitetssystem, associeras med begreppet NPM (Hultkrantz och Söderström 2014). 

Även flera andra författare talar för dessa innovativa skepnader som konsekvensen av 

NPM (Hughes 2003, Pollitt och Bouckaert 2000, refererad i Barretta och Busco 2011). 

 

En senare ombildning av Civildepartementet 1988 inkluderade ett större fokus på 

ekonomistyrningsfrågor (Ivarsson Westerberg 2014). Ekonomer växte fram till att 

inneha en starkare position i samhället och det ekonomiska språket tillämpades i 

tilltagande takt för att förklara den offentliga sektorns problem (Lundquist 1997, 

refererad i Ivarsson Westerberg 2014). Idag styrs stat och kommuner enligt Hultkrantz 

och Söderström (2014) med två åtskilda system som benämns; finansiell styrning och 

mål- och resultatstyrning. Ekonomistyrning - eller verksamhetsstyrning - inom de 

offentliga verksamheterna består av finansiell styrning och mål- och resultatstyrning 

tillsammans. Den finansiella styrningen baseras på ettåriga alternativt fleråriga 

budgetar. Själva styrningen äger rum i förhandlingsläget där budgetarna utformas och 

liknas enligt Hultkrantz och Söderström (2014) vid ett komplext förhandlingsspel 

mellan politiska organ och myndigheter alternativt förvaltningar samt genom kontroll 

och uppföljning. Mål- och resultatstyrning tar utgångspunkt i verksamhetens fastställda 
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målsättningar. Styrningen bygger dels på övergripande mål och dels på uppföljbara 

delmål. Hultkrantz och Söderström (2014) förklarar att bland annat riksdagen och 

kommunalstyrelsen fastställer mål för olika program- eller sektorsområden - exempelvis 

trafik- och socialpolitiken - för att i nästa steg besluta om operationella mål för 

individuella myndigheter och förvaltningar. Mål- och resultatstyrning betonar 

effektivitet i resursallokering och att skapa medborgarnytta (Hultkrantz och Söderström 

2014). 

 

I takt med utveckling av kommunikation, teknik, utbildning, industri och 

företagsverksamhet är samhällsekonomins två huvuddelar enligt Svenskt Näringsliv 

(2010) numera mer integrerade än historiskt.  

 

”Myndigheter planerar och fattar beslut – men de tillverkar inget själva. Och de kan 

inte vara experter på allt. Därför är det naturligt att de anlitar företag. Privata 

byggföretag bygger hus, vägar, broar och tunnlar. Skolans läroböcker och utrustning 

produceras av företag, liksom ambulanser, polisbilar, örlogsfartyg och leksakerna på 

förskolan. Sjukvården har kunnat bli allt mer kvalificerad i takt med att företag 

utvecklat nya läkemedel och ny medicinteknik som tagits i anspråk i den offentliga 

nyanserade sjukvården. Landsting och kommuner ansvarar för kollektivtra ken – men 

de anlitar ofta privata företag som kör bussarna och tågen.” 

(Svenskt Näringsliv 2010, s. 4) 

 

Många tjänster som erbjuds av den offentliga sektorn, produceras ursprungligen av den 

privata sektorn, från vilken den offentliga sektorn kontinuerligt upphandlar varor och 

tjänster (Hultkrantz och Söderström 2014). Detta har möjliggjorts genom Lag 

(2007:1091) om offentlig upphandling som främjar konkurrensen på marknaden. 

Offentlig upphandling innebär enligt Konkurrensverket (2014) att upphandlande 

myndigheter - stat, kommuner och landsting - hushåller med de offentliga skattemedlen 

på ett sätt som främjar marknadskonkurrensen. 

 

Enligt Ivarsson Westerberg (2014) fortgår utveckling i offentliga sektorn än idag med 

en oförminskad effektivitet i landsting, kommuner och statliga myndigheter. Barretta 

och Busco (2011) talar för ett behov att förkasta de traditionella offentliga 

styrningsprocesser som idag finns och istället modernisera den offentliga sektorn 
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ytterligare, genom att rikta fokus mot termer som nätverk, prestanda, ansvar och 

effektivitet. 

   

3.7 Teoretisk sammanfattning 

Olve (1990) förklarar att det finns ett spektrum av controllerroller. Det finns enligt 

Byrne och Pierce (2007) en rad olika bakomliggande faktorer till controllerns olika 

arbetsroller inom organisationer. Den konceptuella modellen i figur fem, framhäver en 

controllers vanligaste arbetsuppgifter och egenskaper. Dessa mynnar tillsammans ut i de 

olika organisatoriska roller som en controller – enligt Nilsson, Olve och Parment (2010) 

- kan anta. Även om offentlig och privat sektor numera är mer integrerad än historiskt, 

har controllern haft en tydligare roll i den privata sektorn. Förhållandet mellan politisk 

och administrativ nivå, förbindelser till omgivningen, legala restriktioner, finansiering, 

krav om offentlighet, nätverk och målsättningar är några bland många intressanta 

aspekter vid en jämförelse av privata och offentliga organisationer (Hagström 1990). 

Controllerns roll inom organisationen formas utöver arbetsuppgifter och egenskaper av 

många andra faktorer, bland annat teknisk innovation och utveckling (Byrne och Pierce 

2007; Järvenpää 2007), internationell konkurrens, ledningens förväntningar, 

organisationsstruktur (Byrne och Pierce 2007), verksamhetstyp, strategi och situation 

(Nilsson och Olve 2013). Studiens empiriska material som presenteras i det kommande 

kapitlet kommer senare att analyseras mot den teoretiska referensramen och den 

konceptuella modellen som här presenteras. 
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Figur 5: En konceptuell modell över den teoretiska referensramen. 
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4 Empiri 
I uppsatsens fjärde kapitel presenteras det empiriska materialet som senare analyseras 

mot den teoretiska referensramen. Det empiriska materialet omfattar data från sex 

semistrukturerade intervjuer med controllers inom offentliga respektive privata 

verksamheter. Varje intervju tilldelas ett eget avsnitt i kapitlet där det empiriska 

materialet presenteras på ett vertikalt sätt. Avsnitten inleds med en presentation av den 

organisation som respektive controller arbetar inom. Här inkorporeras primärdata från 

de semistrukturerade intervjuerna med sekundärdata från respektive organisations 

hemsida. Avsnitten behandlar vidare en presentation av respektive controller samt 

dennes arbetsuppgifter och egenskaper. Dessa delar av respektive avsnitt refereras till 

respektive respondent, som också validerat det presenterade materialet. 

 

4.1 Matthias Yström 

4.1.1 Presentation av organisation 

Arbetsförmedlingen är en nationell och statlig myndighet, vars huvuduppgift är att 

sammanföra arbetssökande och arbetsgivare (Yström 2017). Den nationella 

myndigheten drivs på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Myndighetens uppdrag 

beskrivs och styrs genom lagar, förordningar samt det årliga regleringsbrevet. Det årliga 

regleringsbrevet redogör för verksamhetens mål under det kommande året, utifrån vilka 

myndighetens generaldirektör vidare fastställer en verksamhetsplan. 

Arbetsförmedlingen finansieras genom anslag från Sveriges riksdag och regering 

(Arbetsförmedlingen u.å.). Dels för finansiering av förvaltning av verksamheten och 

dels för finansiering av verksamheten, det vill säga finansiering av program, praktik, 

utbildningar och anställningsstöd med flera (Yström 2017). Myndigheten förser 

regeringen med ett årligt budgetunderlag. Budgetunderlaget reflekterar 

Arbetsförmedlingens förslag till finansiering av myndighetens verksamhet under de tre 

kommande åren. Budgetunderlaget inrymmer även förslag till eventuella 

regelförändringar som myndigheten kan komma att omfattas av. Årligen förser 

Arbetsförmedlingen även regeringen med en årsredovisning, vars syfte är att återge 

myndighetens prestationer, kostnader samt de effekter myndigheten nått 

(Arbetsförmedlingen u.å.). 

 

”[...] Vi får fasta potter att förhålla oss till. Vi drar inte in några egna intäkter.”  

(Yström 2017) 
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Yström (2017) beskriver den ekonomiska biten som bakvänd, jämfört med privat 

finansierade verksamheter. Likt privat finansierade verksamheter är syftet att använda 

pengarna på ett hushållande och effektivt sätt, däremot handlar det till skillnad från 

privata verksamheter om att göra av med pengarna. Uppdragsgivaren tilldelar 

myndigheten en summa pengar som ska användas och nyttjas på ett effektivt och 

hushållande sätt för att bidra till en effektiv matchning på arbetsmarknaden mellan 

arbetsgivare och arbetssökande (Yström 2017). 

 

Organisationens huvudkontor som finns belägen i Stockholm, leds av generaldirektören. 

Det finns 280 arbetsförmedlingar i landet (Arbetsförmedlingen u.å.). Närmast under 

generaldirektören delas Sverige in i tre geografiska regioner (Yström 2017); region 

nord, region mitt samt region syd (Arbetsförmedlingen u.å.). Sverige har vidare delats 

in i tio geografiska marknadsområden, under vilka arbetsförmedlingarna geografiskt 

faller. Varje marknadsområde har en ledning samt ledningsstab och leds vidare av en 

marknadschef. Varje marknadsområde inom myndigheten har sedan en omorganisation 

fyra år tillbaka, även en verksamhetscontroller knuten till sig (Yström 2017). 

 

Inom marknadsområdet Småland Blekinge arbetar drygt tusen medarbetare. 

Marknadsområdet omfattar sju arbetsförmedlingar ute i Småland och Blekinge, där 

ledningen och ledningsstaben för området har sitt huvudkontor i Växjö. Varje enhet har 

ekonomer knutna till sig som hjälper till med budgetering på enheterna. Men de är inte 

anställda på enheten utan tillhör en annan del av organisationen. Inom marknadsområdet 

finns utöver en verksamhetscontroller även en anställd ekonomistyrare (Yström 2017).  

 

4.1.2 Presentation av controller 

Matthias Yström är 42 år gammal och arbetar under beteckningen 

verksamhetscontroller på Arbetsförmedlingen. Inom den organisatoriska hierarkin, 

arbetar Yström på chefsnivå tre av fem där han stödjer marknadschefen inom 

marknadsområdet Småland Blekinge. Tidigare har arbetslivet präglats av ett antal år 

som butikschef inom handeln, men som controller har Yström enbart arbetat inom den 

offentliga sektorn. Yström har spenderat 16 arbetsår inom myndigheten och menar själv 

att han praktiskt taget är uppvuxen inom verksamheten. Då yrkesrollerna varierat under 

åren, har merparten av hans arbetstid inom Arbetsförmedlingen präglats av lednings-, 

styrnings- och utvecklingsfrågor i någon form, varav arbetsuppgifterna varit likartade. 
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Tidigare har Yström arbetat under beteckningen verksamhetssamordnare. Tjänsten som 

verksamhetscontroller tillträdes däremot för fyra år sedan, i anslutning till 

organisationsförändringen samt framväxten av marknadsområden och den 

standardiserade tjänsten inom Arbetsförmedlingen. Yström menar att den nya tjänsten 

inom organisationen tillsammans med det stora handlingsutrymmet inom 

verksamhetsstyrning och planering- och uppföljningsprocessen möjliggjorde en 

medverkan i rollens initiala utformning.  

 

Yström har en akademisk bakgrund inom två olika utbildningar; en lärarutbildning samt 

en utbildning inom kvalitetsteknik. Gällande den senare, betonar Yström studier inom 

ledarskap och förbättringsarbete som viktiga beståndsdelar. Trots två utbildningar i 

bagaget har Yström under åren funnit tiden att parallellt med sitt arbete, fortsätta utbilda 

sig inom olika områden som han ansett varit av betydelse för att utföra sitt jobb på den 

nivå som han önskar. Kurser i marknadsföring och kalkylering är några av de kurser 

som Yström av eget intresse valt att studera. 

 

”[…] så att jag har nog, nästan under alla år byggt på med kurser. […] men det har 

mest varit som fritidsstudier vilket jag tycker har varit väldigt bra. Jag tycker nästan det 

har varit lättare att styra då man kan knyta an det till de arbetsuppgifter man är i. Det 

är lätt att hitta case, lätt att relatera […] ”ah juste, ja men det stämmer ju in på den här 

situationen som jag var i för ett tag sen” […].” 

(Yström 2017) 

 

4.1.3 Arbetsuppgifter 

I ett spektrum av arbetsuppgifter beskriver Yström verksamhetsstyrning som 

paraplybegreppet. Arbetsuppgifterna handlar om att stötta verksamheten och chefer, 

med framför allt planering och uppföljning av verksamheten, så att rätt saker händer och 

uppnås. Övergripande beskriver Yström (2017) sina arbetsuppgifter enligt följande; 

 

”[...] om man då övergripande ska beskriva det, så handlar det egentligen om att stödja 

cheferna i planering och uppföljning av verksamheten. […] som myndighet har man ju 

krav på sig - och det liknar ju egentligen de kraven som ligger på företag och andra 

organisationer också - att driva verksamheten på ett effektivt och lagligt sätt samt att 

hushålla med pengarna. Det är väll egentligen huvudsyftet med mitt arbete. Att bidra 
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till att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt. Och där är ju planering och uppföljning 

liksom huvudprocessen.” 

 

Yström beskriver sin primära arbetsuppgift som processtödjare. Som expert på 

verksamhetsfrågor, styrning och uppföljning är huvuduppgiften, att utifrån behov och 

det som verksamheten vill åstadkomma, skapa och förse marknadsområdet och dess 

enheter med bra system och processer, för att enheterna i sin tur ska kunna planera och 

följa upp sin verksamhet. Yström bidrar därmed till att skapa en hållbar och balanserad 

verksamhetsstyrning genom att skapa och förse verksamheten med gynnsamma 

processer för styrning och utveckling av verksamheten. Dessa styrningssystem utformas 

efter bland annat struktur och önskat innehåll samt omfattar de mätetal och 

uppföljningsmetoder, som skapar nytta för ledningsgruppen. Både finansiella och icke-

finansiella mått är en betydande del av Yströms och Arbetsförmedlingens 

verksamhetsuppföljning. Månadsrapporten innehåller både finansiella och icke-

finansiella mått, där de icke-finansiella måtten är av vikt för att fånga en bild av hur väl 

verksamheten presterar och vilka resultat som uppnås. Styrningssystemen som på olika 

sätt mäter verksamheten, är i beslutsprocessen vital för att generera beslutsunderlag.  

 

”[…]så som jag ser på min roll, så är jag i huvudsak expert på att skapa system och 

processer för att styra, planera och följa upp verksamheten. Sedan är det i huvudsak 

andra tycker jag som är innehållsansvariga. Så på det sättet har man ett visst 

inflytande, genom att skapa dugliga och bra processer för styrning och utveckling av 

verksamheten. Men om vi pratar om exempelvis rena verksamhetsfrågor, olika 

inriktningsbeslut för verksamheten, så ser ju inte jag att jag är den som sitter inne på 

kunskap om verksamheten fullt ut på det sättet.” 

(Yström 2017) 

 

Analys av olika utfall, någon form av rådgivning samt stöd till- och dialog med chefer, 

uppger Yström i ett försök att beskriva en vanlig arbetsdag. Även planering och 

genomföranden av möten – exempelvis chefskonferens - har kommit att bli en stor del 

av arbetsuppgifterna. Under en chefskonferens är temat indirekt verksamhetsstyrning, 

där dialoger kring angelägna verksamhetsområden förs. Ingen arbetsdag är den andra 

lik, men i snitt uppskattar Yström att han spenderar 70 procent av sin arbetstid, framför 

skrivbordet. Denna arbetstid präglas framför allt av analyser, dokumentationer samt 
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planering av olika typer av aktiviteter som är kopplade till verksamhetsstyrningen. I 

ledningsgruppen formuleras strategiska mål, aktiviteter och mått. Yströms uppgift är att 

stödja ledningsgruppens process i att formulera dessa för att därefter följa upp 

genomförandet och utfallet. Den tiden som inte spenderas framför skrivbordet, präglas 

av olika typer av förbättringsarbeten och orsaksanalyser samt stödja chefer på olika sätt 

- bland annat genom att leda och facilitera möten. 

 

Yströms primära kunder - de han arbetar närmast samt kommunicerar och spenderar 

mest arbetstid med - omfattas av marknadschefen för marknadsområdet Småland 

Blekinge samt hennes ledningsgrupp som framför allt omfattar sju områdeschefer. Det 

är framför allt marknadschefen som Yström stöttar i processen för planering av 

verksamheten, så att hon sedan kan ta sin roll på olika sätt. Yström lyfter däremot även 

fram de medarbetarna som samlar in och följer upp information, prestationer och 

aktiviteter – både finansiella och icke-finansiella – samt ekonomistyraren inom 

marknadsområdet som en viktig partners gällande budgetering och budgetuppföljning. 

 

4.1.4 Egenskaper 

Yström beskriver sig själv med egenskaper som analytisk och syntes. Beträffande 

primära egenskaper som en controller bör inneha, förklarar Yström att dessa är 

väsentliga. En verksamhetscontroller bör i sitt arbete med olika styrning- och 

utvecklingsfrågor, kunna se sammanhang och vidare även identifiera rätt saker i olika 

sammanhang. 

 

“Det är viktigt att kunna identifiera hur saker kan utvecklas i verksamheten, alltså 

pinpointa, men också hur man kan utveckla styrningen av verksamheten […].”  

(Yström 2017) 

 

Yström som själv alltid besuttit ett brinnande intresse för verksamhetsstyrning- och 

verksamhetsutvecklingsfrågor - en passion som inte konstigt nog försett honom med 

drivkraft - menar att det som verksamhetscontroller är viktigt att vara proaktiv och 

drivande i sin yrkesroll.  

 

Förmågan att bygga relationer och samarbeta med chefer och medarbetare inom 

organisationen, förklarar Yström som ytterligare egenskaper av vikt. Inom yrkesrollen 
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som präglas av samarbeten och kontakter inom organisationen, är det som 

verksamhetscontroller viktigt att framförallt kunna samarbeta med de chefer och 

medarbetare inom organisationen som denne närmast syftar till att stödja. 

 

“ [...] jag sitter vid datorn, men är också väldigt mycket ute i olika grupperingar och 

jobbar med olika frågor, stöttar och faciliterar de här processerna.” 

(Yström 2017) 

 

För att som verksamhetscontroller kunna stötta och påverka, anser Yström att man 

behöver besitta en pedagogisk och kommunikativ förmåga.  

 

“Utifrån den information och helhetsbild man sitter på [...] för det handlar ju mycket 

om att i en verksamhet skapa någon form av balanserat sätt att se på styrning av 

verksamheten. Det man ser och det man jobbar för behöver man på ett pedagogisk och 

kommunikativ sätt kunna förmedla. Både förstå och lyssna, men också kunna förklara 

utifrån de behov man märker.“ 

(Yström 2017)  

 

4.2 Dan Petersson 

4.2.1 Presentation av organisation 

Region Kronoberg är en politisk styrd organisation som drivs på uppdrag av invånarna 

och ansvarar för den regionala utvecklingen i Kronobergs län (Region Kronoberg 2016). 

Organisationen delas in tre förvaltningar; hälso- och sjukvård, regional utveckling och 

trafik. Samtliga förvaltningar har dels i uppgift att ta fram beslutsunderlag för politiskt 

beslutsfattande och dels att implementera och realisera de politiska besluten. Region 

Kronoberg leds av regiondirektören, som i sin yrkesroll arbetar tillsammans med 

samtliga direktörer för hälso- och sjukvård, regional utveckling och trafik (Region 

Kronoberg 2017).  

 

I den politiska organisationen är regionfullmäktige - med 61 politiska ledarmöter - den 

högsta beslutande församlingen. Här beslutas övergripande frågor för regionens 

verksamhet (Region Kronoberg 2017a). Närmast under regionfullmäktige, sitter 

regionstyrelsen som är den högsta verkställande och beredande församlingen. 

Regionstyrelsen som består av 15 ledamöter, leder och koordinerar Region Kronobergs 
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förvaltning. Styrelsen har även uppsikt över de olika nämndernas - regional 

utvecklingsnämnd, hälso- och sjukvårdsnämnd, trafiknämnd, kulturnämnd och 

Grimslövs folkhögskolas styrelse - verksamhet (Region Kronoberg 2017b). Hälso- och 

sjukvårdsnämnden har med sina 15 ledamöter vårdgivaransvar för den hälso,- tand - och 

sjukvård, habilitering och hjälpmedelsverksamhet som drivs i Region Kronobergs 

ledning (Region Kronoberg 2017c).  

 

Det nuvarande mandatperioden - år 2015 till 2018 - är av speciell karaktär och innebär 

en minimajoritet med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, vilka styr 

med alliansens budget. I nämnden har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet majoritet, medan de i fullmäktige är i minoritet (Petersson 2017).  

 

Hälso- och sjukvården som är den dominerande verksamheten inom organisationen, 

delas in i sju olika centrum; kirurgi-, kvinno- och barncentrum; medicin- och 

akutcentrum; medicinskt servicecentrum; primärvårds- och rehabcentrum; 

psykiatricentrum; tandvårdscentrum; och rättspsykiatri. Inom hälso- och sjukvården 

finns även en forskning- och utvecklingsenhet samt en hälso- och sjukvårdsavdelning 

(Region Kronoberg 2017). Verksamheten är under ständig utveckling till följd av ett 

ökat behov bland invånarna. En äldre befolkning, teknikens framgång och läkemedels 

avancemang är några exempel samtidigt som allmänhetens förväntningar på vården 

ökar. Den stora hälso- och sjukvårdsorganisationen har av 4 200 budgeterade tjänster 

och en omsättning på 5,3 miljarder – inklusive interna transaktioner -, endast 14 

anställda ekonomer och controllers. Hälso- och sjukvårdsdirektören har ett 

administrativt stöd, bland annat en ekonomichef. Ekonomichefen för hälso- och 

sjukvården är som titeln bekänner, ekonomichef för samtliga centrum, varav mycket 

kontakt sker med samtliga centrumchefer. Inom varje centrum finns en anställd 

centrumcontroller som stödjer respektive centrumchef. Bryter vi ned verksamheten 

ytterligare, finner vi även verksamhetscontrollers som stödjer respektive verksamhet- 

och avdelningschefer. Den stora och komplexa organisationen innebär samtidigt att en 

tjänst för det mesta servar mer än en person (Petersson 2017). Titeln controller har 

funnits inom organisationen i ungefär 10 år. Petersson (2017) menar däremot att 

organisationen ännu inte utnyttjar rollens fulla potential utan att det många gånger ändå 

rör sig om en ekonomroll. 
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4.2.2 Presentation av controller 

Dan Petersson är 54 år gammal och arbetar sedan januari 2015 - i anslutning till 

regionbildningen - som ekonomichef för hälso- och sjukvården inom Region 

Kronoberg. Petersson som i sitt yrke enbart arbetat inom den offentliga sektorn, har 

spenderat 27 av sina arbetsår inom organisationen. Petersson har under sina 27 år inom 

organisationen innehaft flera olika tjänster. Petersson började jobba med ekonomi - 

budget och uppföljning - på Landstingets kansli där han arbetade mycket mot 

politikerna. Petersson arbetade därefter många år som budgetchef. År 2010 skedde en 

omorganisation - inom vad som då var Landstinget Kronoberg - till en 

centrumorganisation. Omorganisationen innebar att en centrumcontroller skulle 

tillsättas varje centrum. Tjänsten som centrumcontroller innebar dels att Petersson kom 

närmare verksamheten och dels erfarenheter i ekonomistyrningens roll. Petersson 

arbetar sedan år 2015 som ekonomichef för hälso- och sjukvården inom Region 

Kronoberg. Hans titel är ekonomichef, men i sin roll är han en blandning mellan 

ekonomichef och controller, då han arbetar med controlleruppgifter snarare än 

ekonomichefsuppgifter.  

 

Petersson är utbildad civilekonom med organisation och marknadsföring som 

inriktning. Under sina 27 arbetsår inom organisationen har Petersson gått utbildningar i 

ledarskap och ekonomistyrning. För ett antal år sedan deltog Petersson även i en 

utbildningsinsats under namnet Ekonomer som förändringsagenter, vilken primärt 

handlade om controllerrollen.  

 

4.2.3 Arbetsuppgifter 

Peterssons arbetsuppgifter som ekonomichef för hälso- och sjukvården syftar till att 

stödja hälso- och sjukvårdsdirektören. Då Petersson jobbar mot hälso- och 

sjukvårdsdirektören och hälso- och sjukvårdsnämnden, har han i sitt arbete mycket 

kontakt med politikerna. Arbetsuppgifterna som ekonomichef liknar arbetsuppgifterna 

som präglade arbetstiden som centrumcontroller. Skillnaden ligger i att Petersson då 

arbetade närmare verksamheten, medan han idag arbetar i organisationens övergripande 

intresse samt närmare politikerna. 

 

Peterssons arbetsuppgifter handlar till stor del om rapportering. Om Petersson skulle 

kategorisera sina arbetsuppgifter, lyder resultatet; budget, prognos och uppföljning för 
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att få fram beslutsunderlag på olika nivåer. En av Peterssons uppgifter är att inventera 

verksamhetens framtida behov. I detta arbete arbetar Petersson nära centrumcheferna 

som inventerar respektive centrum. Peterssons roll i beslutsprocessen är att ta fram och 

sammanställa prognoser och andra beslutsunderlag till politikerna att fatta beslut på. 

Budgetprocessen menar Petersson är en lång process inom organisationen, som startar 

cirka två år innan politikerna fattar beslut. I arbetet förs en kontinuerlig dialog mellan 

politiker och förvaltningsdirektör. Utifrån politiska beslut för organisationen kan 

Petersson föra dialog med hälso- och sjukvårdsdirektören om vad som krävs för 

organisationen och hur organisationens verksamheter ska hantera olika scenarion. 

 

Petersson arbetar själv inte med någon typ av bokföringsarbete. Arbetsuppgifterna 

ligger istället i att plocka fram rapporter med de färdiga siffror som önskas. Varje 

månad gör Petersson en månadsrapport där han presenterar organisationens ekonomi. 

Rapporten presenterar bland annat resultat mot budget och vidare även avvikelser och 

analyser. Verksamhetsstatistik samt mått som tillgänglighet och sjukfrånvaro, bifogas 

rapporten utan att kommenteras kring. Månadsrapporterna önskas, från högre instanser, 

vara snabba, varav den primära fokusen ligger på väsentliga avvikelser och analyser 

kring dessa. Månadsrapporten är därmed primärt av finansiell karaktär.  

 

Uppföljning av verksamheten sker ur fyra perspektiv - invånare, medarbetare, 

verksamhetsutveckling och ekonomi - efter att det balanserade styrkortet, i samband 

med ett politiskt beslut, infördes år 2000. I Peterssons arbetsuppgifter ingår därmed inte 

enbart finansiella mål, utan även att se samband och konsekvenser inom övriga 

perspektiv. 

 

Petersson sitter med ledningsgruppen för hälso- och sjukvården. Ledningsgruppen möts 

varannan vecka för att diskutera ekonomifrågor. Även under möten med hälso- och 

sjukvårdsnämnden varje månad är det Peterssons uppgift att tala om ekonomin. 

Petersson lägger stor vikt på att förklara betydelsen bakom olika delar och kolumner när 

han presenterar organisationens ekonomi och resultat.  

 

”Jag vet ju själv hur det är när man sitter som publik och det är någon som visar en 

Power Point-bild med en farligt massa siffror på. Man tycker ofta att ens egna bilder är 

tydliga, men sen måste man ju tänka att alla här inte har sett den här bilden tidigare 
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och alla är inte är ekonomiutbildade […] Det är viktigt att vara så pedagogisk som 

möjligt och förklara mer än vad man behöver. Det är ju inte självklart för alla.” 

(Petersson 2017) 

 

I budgeten för år 2017 fick Petersson i uppdrag att utreda och utveckla 

ekonomistyrningen inom organisationen för att skapa bättre förutsättningar att hålla 

budget. Tillsammans med en centrumcontrollergrupp – ett forum med samtliga 

centrumcontrollers - som Petersson håller i, förs dialog om hur denna utveckling av 

ekonomistyrning ska realiseras. När det gäller utveckling av ekonomistyrning menar 

Petersson att det är viktigt att involvera hela verksamheten, varav forumet. Framtagning 

och utveckling av måttet kostnad per patient – KPP – är en sorts ABC-kalkylering med 

syftet att kostnadsberäkna samtliga aktiviteter kring patienten. Petersson förklarar att 

KPP syftar till att ge stöd för en mer processorienterad uppföljning. 

 

”Jag tycker vi pratar för mycket om input i organisationen - personal, läkemedel, 

material osv. - men sen talar vi inte om vad som kommer ut i andra ändan och hur 

kostnaden hänger ihop med det. Med KPP kan vi få ett verktyg som vi faktiskt lyckas 

göra det.” 

(Petersson 2017) 

 

Hälso- och sjukvården har idag en besvärlig personalsituation. Det utbildas inte 

tillräckligt många för att fylla de vakanser som uppstår i anslutning till bland annat 

föräldraledigheter och den rådande generationsväxlingen. Situationen som uppstår blir 

en stor efterfrågan och ett litet utbud. Petersson förklarar att det innebär mycket inhyrd 

personal som vidare kostar organisationen. Personalbrist i primärvården innebär 

problem i ytterligare dimensioner. När primärvården inte klarar av att ta emot första 

linjens sjukvård och när trycket ökar för mycket på vårdcentralerna, blir konsekvensen 

att det uppstår flaskhals på akutmottagningen. Bristen på sjuksköterskor innebär att 

antalet öppna vårdplatser reduceras. Personalbrist hos kommunen innebär att patienter 

som vanligtvis borde skrivas ut till ett korttidsboende innan de skrivs ut till hemmet, blir 

kvar för länge samtidigt som det råder brist på vårdplatser. 

 

”Det är väldigt mycket katten på råttan och råttan på repet osv. [...] I vårändrings-

budgeten skjuter man till 500 miljoner till förlossningsvård för att korta ner köerna men 
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vi får ju inte tag på fler personal i alla fall. Samspelet […] hur många 

utbildningsplatser finns det då? Hur många sjuksköterskor och läkare utbildas det 

egentligen? Hur många går i pension? osv. Det är ett stort pussel.” 

(Petersson 2017) 

 

Petersson roll i denna processen är att jobba med att förbättra uppföljning av 

personalsituationen, genom att förse HR-avdelningen med en controllers perspektiv. 

 

Petersson (2017) beskriver en vanlig arbetsdag enligt följande;  

 

“Ett par möten, några akuta frågor om någonting och sedan jobbar jag med antingen 

någon rapport, budget eller prognos. Det är i regel inom de områdena det handlar om.” 

 

Petersson spenderar mycket av sina arbetstid i möten av olika slag och menar att han 

skulle behöva mer skrivbordstid. Tiden som spenderas framför skrivbordet domineras 

primärt av rapportarbete. Arbetet är i regel uppstyrd vad gäller månadsrapporter, möten 

med ledningsgrupp och politiker. Petersson förklarar att den tiden som blir över är till 

fritt förfogande, samtidigt som han menar att det inte blir mycket tid över att lägga upp 

efter egen tid. Med grund i tidsbrist hinner Petersson inte disponera den tid som han 

hade önskat på utvecklingsfrågor inom ekonomistyrning. Om Petersson hade mer tid att 

fördela, är ekonomistyrningsbiten något som han önskar arbeta mer med. Arbetet med 

KPP och att försöka pussla ihop personalbiten inom verksamheten är ytterligare 

arbetsuppgifter som Petersson önskar lägga mer tid på. 

 

4.2.4 Egenskaper 

En bra controller ska enligt Petersson (2017) vara analytisk och kunna se sammanhang i 

helheten. Petersson (2017) menar vidare att en controller bör vara pedagogisk och 

duktig på att förklara. Slutligen måste en controller självklart enligt Petersson (2017) 

förstå ekonomi och redovisning. 

 

4.3 Charlotte Wikell 

4.3.1 Presentation av organisation 

Linnéuniversitetet som finns i både Växjö och Kalmar, är ett småländskt universitet 

med över 31 000 studenter och 2 000 anställda. Universitetet bildades år 2010 i 
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anslutning till att Växjö Universitet och Kalmar Högskola fusionerade och erbjuder idag 

utbildning - i form av program och fristående kurser - samt forskningsverksamhet 

(Linnéuniversitetet 2017a). Universitetsstyrelsen är organisationens högst beslutande 

organ, som består av femton ledamöter, där externa ledamöter - inklusiver ordföranden - 

utses på uppdrag av regeringen för en treårsperiod. I styrelsen ingår även 

lärarrepresentanter samt studentrepresentanter (Linnéuniversitetet 2017). Rektorn är 

organisationens högst beslutande chef (Linnéuniversitetet 2016). Linjeorganisationen 

består vidare av fem fakultet - där dekanenerna är ansvariga - och en nämnd för 

lärarutbildning. Institutionerna - där prefekterna är ansvariga - tillhör sedan ett fakultet, 

där ett fakultetskansli servar institutionerna (Wikell 2017). Organisationen har sedan 

även en universitetsförvaltning (Linnéuniversitetet 2017) som stödjer verksamheten 

med bland annat personalavdelning, bibliotek samt lokal och service. 

Universitetsförvaltningen omfattar även universitetsledningens kansli och kanslichefen, 

som stödjer universitetsledningen. Inom universitetsledningens kansli finns där två 

yrkesverksamma controllers. Linnéuniversitetet, använder likt andra lärosäten, SUHF-

modellen som redovisningsmodell. SUHF står för Sveriges universitets- och 

högskoleförbund och är en modell som tillämpas vid fördelning av direkta och indirekta 

kostnader (Wikell 2017). 

 

Linnéuniversitetet finansieras bland annat av två olika årliga anslag från staten i syfte att 

bedriva utbildning och forskning. För att hålla uppe en någorlunda stor verksamhet, 

behöver universitetet även andra finansieringar. Dessa kallas externa medel. Den största 

delen av externa medel för forskning - det vill säga sådant som inte är anslag - 

finansieras till största delen av andra statliga myndigheter som tar emot externa 

forskningsansökningar, exempelvis Vetenskapsrådet, FORMAS och Forte. I det årliga 

regleringsbrevet meddelas utöver det årliga anslaget även vad universitetet ska 

rapportera (Wikell 2017).  

 

”Vi jobbar ju mot nollresultat. Det är inte mer positivt att ha ett positivt resultat i 

bokslutet än vad det är att ha ett negativt resultat […] vi försöker hela tiden hamna på 

noll […] här försöker vi få pengarna att arbeta hela tiden […] vi behöver ju heller inte 

vänta på att få in pengarna, vi börja ju jobba direkt.” 

(Wikell 2017) 
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4.3.2 Presentation av controller 

Charlotte Wikell är 49 år gammal och arbetar sedan 2013 som controller på 

universitetsledningens kansli på Linnéuniversitetet i Växjö. Wikell som varit verksam 

inom organisationen i snart 15 år, har inte alltid haft samma tjänst. I samband med att 

Kalmar högskola och Växjö universitet fusionerade år 2010 och det skedde en 

omorganisation, tillträde Wikell sin första controllertjänst på det som då kallades för 

nämndkansliet. I samband med ytterligare en omorganisation år 2013, försvann enheten, 

varav Wikell sedan dess arbetar som controller på universitetsledningens kansli. Innan 

hon tillträdde sin första controllertjänst år 2010 arbetade Wikell som ekonom. Det var 

en tjänst på den centrala ekonomiavdelningen som senare blev vägen in på 

Linnéuniversitetet. Tiden inom organisationen har inneburit olika typer av tjänster på 

olika nivåer, vilket berikat med en förståelse för verksamheten.  

 

Wikell har många år av arbetslivserfarenheter inom barnomsorgen. Ett arbete som 

försett henne med nyttiga färdigheter;  

 

“Det kanske inte är själva yrket så, men just att man måste se att människor är olika. 

Man måste kunna vara flexibel och bemöta folk på olika sätt. Jag tror allt man har med 

sig i bakgrunden påverkar en på det sättet.” 

Wikell (2017) 

 

Wikell har i grunden en examen inom marknadsföringsprogrammet med inriktning på 

redovisning och finansiering. I samband med att Wikell tillträde sin första tjänst som 

controller gick hon även en utbildning vid namnet Statens controllerutbildning, 

anordnat av Ekonomistyrningsverket.  

 

4.3.3 Arbetsuppgifter 

Wikells arbetsuppgifter innebär övergripande att stödja ledningen. Wikell förklarar att 

de olika arbetsuppgifterna som präglar tjänsten sammanfaller med varandra på något 

vis, men de huvudsakliga arbetsuppgifterna är; budgetering, verksamhetsplanering, 

verksamhetsstyrning, uppföljning och tillhandahålla beslutsunderlag som rektor eller 

andra i ledningsgruppen önskar inför det att strategiska beslut fattas samt 

bokslutsarbete. Graden av delaktighet och ansvar varierar bland nämnda 
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arbetsuppgifter. I verksamhetsstyrningen deltar Wikell i formuleringsarbetet, medan hon 

gällande strategiska medel ansvarar för hela processen. 

 

Budgetering omfattar budgetplanering för hela universitetet. Budgetarbetet inkluderar 

förslag till fördelning av anslag från staten till fakultet inom organisationen. I detta 

arbete arbetar Wikell tillsammans med ekonomiavdelningen. I budgeten avsätts även en 

summa för rektors strategiska medel som syftar till fördelning under året. Summan är 

till skillnad från majoriteten, varken öronmärkt eller avsatt till specifika ändamål. 

Wikell som ansvarar för rektors strategiska medel, ansvarar för hela processen gällande 

den potten. Wikell ansvarar för att ta emot, handlägga och bereda ansökningar, föreslå 

ett beslut utifrån de kriterier som finns, stämma av med delaktiga i beslutsfattandet och 

skriva ett utkast till rektors beslut. Det är även Wikells ansvar att se till att pengarna 

redovisas. En ytterligare del i budgeteringsarbetet handlar om att utifrån erhållna 

externa medel, beräkna en fördelning av forskningsanslaget till fakulteterna.  

 

Wikell använder sig av både finansiella och icke-finansiella mått i sitt arbete. Wikell gör 

årliga utgiftsprognoser på begäran av utbildningsdepartementet. Prognosen ska 

exempelvis inkludera antalet prognostiserade studenter de närmaste fem åren, vilka 

sedan räknas om till monetära termer. 

 

I beslutsprocessen innebär Wikells arbetsuppgifter att tillhandahålla beslutsunderlag. 

Dels till universitetsstyrelsen som fattar beslut om budgeten för hela universitetet och 

dels till rektorn som fattar beslut om bland annat strategiska medel samt plötsliga beslut 

gällande olika projekt och så vidare. Rörande beslut tagna av rektorn, arbetar Wikell i 

många fall som handläggare och formulerar även förslag till beslut. I många scenarion 

är Wikell delaktig genom att ta fram de ekonomiska beräkningarna. Beslutsunderlag 

som tillhandahålls styrelsen, arbetas fram tillsammans med ett team av medarbetare. I 

detta arbete är Wikell med i de ekonomiska delarna, men framför allt 

verksamhetsstyrningsbiten. All verksamhet har en ekonomisk dimension och Wikell 

förklarar att det många gånger är där hon involveras i processen. Wikell framför förslag 

på den ekonomiska dimensionen, exempelvis hur fördelning eller omfördelning kan 

göras för att nå de mål som styrelsen önskar se. Ett exempel på ett projekt där Wikell 

ansvarar för den ekonomiska dimensionen, är det nya utvärderingssystemet - som syftar 

till att utvärdera utbildning. Universitetet har även kopplingar till bland annat 
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utbildningsdepartementet. Även här kan Wikell involveras i den ekonomiska 

dimensionen med bland annat beslutsunderlag. 

 

”Jag är lite mitt emellan verksamhetsstyrning och ekonomi – och det är med anledning 

av min breda bakgrund inom ekonomi […].” 

(Wikell 2017) 

 

En arbetsuppgift som ackompanjerar tillhandahållning av beslutsunderlag är att 

kommunicera och förklara underlaget. Wikell jobbar mycket med att strukturera och 

konkretisera. Genom att jobba med bilder och färger samt bild och siffror i 

kombination, förmedlar hon det ekonomiska budskapet på ett mer lättförståeligt sätt. 

Wikell nämner beräkning av over head-kostnader som ett exempel på när det är extra 

viktigt att vara pedagogisk.  

 

En av Wikells arbetsuppgifter på uppdrag av ledningen innebär att utveckla ett enhetligt 

ledning- och styrningssystem för uppföljning av implementerade beslut och åtgärder. 

Utöver själva styrningverktyget är kvalitetssäkring av processerna en viktig aspekt. 

Wikell har tillsammans med en kollega på ekonomiavdelningen utvecklat en modul i 

Linnéuniversitetets befintliga ekonomisystem, som syftar till att registrera externa 

ansökningar om medel för forskning. Modulen utvecklades för att underlätta 

uppföljningsarbete i en rad olika parametrar och för att Wikell ska kunna presentera 

bättre beslutsunderlag för ledningen att fatta strategiska beslut efter. 

 

Wikell spenderar majoriteten av sin arbetstid framför skrivbordet. Den arbetstid som 

inte räknas till skrivbordstid, befinner sig Wikell i möten av olika slag. I sitt arbete är 

hon ensam, men samarbetar med många och med olika personer i olika sammanhang. I 

sitt arbete har Wikell ett framför allt starkt samarbete med personalen på 

ekonomiavdelningen. Vid utveckling av processer och system, sker samarbete även med 

de som befinner sig närmare verksamheten, vanligtvis huvudekonomer eller controllers 

på fakulteten.  

 

4.3.4 Egenskaper 

Vid omorganisationen 2013 i samband med att nämndkansliet gick upp i 

universitetsledningens kansli, fanns möjlighet att stanna kvar på universitetskansliet 
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alternativt att placeras på ekonomiavdelningen. Wikell strävade efter biten med 

verksamhetsstyrning och ansåg att idéen om en omplacering skulle innebära för mycket 

ekonomi. Personliga egenskaper och ambitioner uppfattas vara mycket viktig i en 

controllers roll. Självständigt arbete kombinerat med god samarbetsförmåga uppfattas 

vara ytterligare en viktig ingrediens i controllerns arbete. Wikell visar sig även vara 

flexibel i sina arbetsuppgifter. 

 

Vid frågan om vilka egenskaper Wikell har som lämpar sig controlleryrket, svarar 

Wikell att hon är frågvis. Vikten av egenskapen förmedlar Wikell (2017) i följande 

citat; 

 

“[…] det farligaste man kan göra är att svara på en fråga ja eller nej när någon 

kommer in. För att det finns inga sådana enkla svar. Man måste tänka på att den som 

frågar kanske inte vet hur frågan måste formuleras för att få svar på det de vill veta. 

Om någon frågar "hur mycket är vår OH?" så måste man förklara att det finns olika 

OH - till exempel olika OH för utbildning och forskning - och även vad man vill ha 

svaret till.” 

 

Enligt Wikell är lyhördhet och pedagogisk framställning, ytterligare två viktiga 

egenskaper hos en controller. Wikell förklarar att det finns ett stort behov av att 

kommunicera och förklara ekonomi på ett förenklat sätt så att samtliga berörda förstår 

innehållet. Wikell som haft olika typer av tjänster på olika nivåer inom organisationen, 

menar att detta har berikat henne med en förståelse för verksamheten som vidare stärkt 

henne i hennes arbete. Erfarenheter inom och kunskap om verksamheten har försett 

Wikell med en bättre kommunikationsförmåga, vilket anses vara ytterligare en egenskap 

av vikt.  

 

”För min del i det jobb jag gör idag så är det en av mina största styrkor. Att jag har 

varit runt i verksamheten på förvaltning, institutioner osv. […] Jag tror att det är bra 

att ha förståelse för verksamheten på alla nivåer, det blir lättare att kommunicera.” 

(Wikell 2017) 
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4.4 Daniel Envinge 

4.4.1 Presentation av organisation 

Visma förenklar, automatiserar och effektiviserar affärsprocesser inom organisationer 

genom att erbjuda och leverera produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, 

inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och 

konsultverksamhet (Visma u.å.). Detta för att hålla sina kunder ett steg före i 

konkurrensen (Visma u.å.a). 

 

Visma är en norsk koncern med huvudkontor i Oslo, Norge. Koncernen ägs av två 

amerikanska investmentbolag (Envinge 2017) och har etablerade verksamheter i 12 

länder (Visma u.å.a). Koncernen har genomgått en stark utveckling sedan starten år 

1996 och tillhör idag ett av de mest innovativa och framgångsrika företagen i 

Skandinavien. År 2015 anställde koncernen över 5 500 anställda samt åstadkom en 

omsättning över 900 miljoner euro. År 2002 trädde Visma även in på marknaden för 

den offentliga sektorn. Koncernens framgångssaga inkluderar ett hundratal uppköp av 

och fusioner med andra bolag (Visma u.å.). Närmast under moderbolaget, finner vi 

tomma bolag och huvudkontor i samtliga länder där koncernen bedriver verksamhet. 

Denna nivån mynnar ner i samtliga dotterbolag inom respektive land. De tomma 

bolagen är snarare symbolisk för att samordna informationsflödet innan det når 

huvudkontoret i Oslo varje månad (Envinge 2017).  

 

I Sverige representeras koncernens kärnverksamhet av ett 10-tal bolag (Visma u.å.). 

Koncernens dotterbolag är organiserade i divisioner som arbetar med olika typer av 

tjänster. Några arbetar mot små bolag medan andra arbetar mot stora kunder. Det kan 

röra sig om enbart bokföringsprogram, scanning eller redovisnings- och konsulttjänster 

med flera. Den gemensamma nämnaren är däremot att erbjuda och leverera tjänster till 

företag. Visma Spcs - ett av bolagen i Sverige med huvudkontor i Växjö - tillhör den 

divisionen som jobbar mot mindre bolag (Envinge 2017). Bolaget är Sveriges största 

ekonomileverantör till företag och redovisningsbyråer (Visma u.å.). Samtliga av 

koncernens dotterbolag rapporterar upp till koncernledningen på huvudkontoret i Oslo 

(Envinge 2017), vilka delegerar direktiv och synpunkter utifrån övergripande 

koncernmål. Koncernens övergripande mål bryts ned i koncernens nivåer samt inom 

varje bolag. De decentraliserade bolagen har varsin operativ ledningsgrupp som utifrån 
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koncernens övergripande mål, utarbetar och implementerar strategier inom respektive 

verksamhet. Ledningsgruppen fastställer även tidsplaner för dessa (Envinge 2017).  

 

“Hur vi arbetar eller väljer att tar fram siffrorna, det är ingenting som de lägger sig i. 

Så länge vi fyller i de rapporter som delegeras och leverera de pengarna som de vill 

ha.” 

(Envinge 2017) 

 

4.4.2 Presentation av controller 

Daniel Envinge är 38 år gammal och arbetar sedan februari år 2013 inom 

ekonomienheten på Visma Spcs. Kulturen inom bolaget präglas inte av titlar och 

etiketter, men trots avsaknad av titel och signatur i sin mejl, både arbetar han som- samt 

kallas han för controller. Evinge som spenderat samtliga av sina arbetsår inom Visma 

Spcs på redovisningsenheten, har inte alltid haft samma tjänst. Arbetsuppgifterna var 

initialt breda och diffusa, då Envinge startade som en extraresurs inom bolagets 

redovisningsenhet. Sedan ett år tillbaka - i samband med företrädarens avdelningsbyte, 

tillträdde Envinge tjänsten som controller. Envinge är i grunden utbildad till 

civilekonom, med inriktning på redovisning. Envinge som enbart arbetat inom den 

privata sektorn, har många års arbetslivserfarenhet som redovisningsansvarig samt 

redovisningskonsult inom en rad olika företag. Något som tillfört mervärde i arbetet 

som controller inom Visma Spcs. 

 

4.4.3 Arbetsuppgifter 

Med en liten ekonomienhet som inklusive redovisningschefen omfattar fem personer, 

hjälps samtliga inom enheten åt för att säkerställa att samtliga arbetsuppgifter utförs. 

Därmed är också Envinges arbetsuppgifter i praktiken varierande till sin karaktär. Det är 

även därmed redovisningschefen och hennes ekonomienhet som Envinge arbetar 

närmast inom organisationen. Variationer i arbetsuppgifter kan även beror på var 

verksamheten - figurativt - befinner sig. Ibland köper koncernen in nya bolag som kan 

hamna hos Visma Spcs, vilket medför att vissa särskilda arbetsuppgifter betonas 

framför andra. 

 

Envinges arbetsuppgifter syftar huvudsakligen till att vara en stödjande funktion till 

verksamheten och förklarar vidare att han strävar efter att vara mer proaktiva och visa 
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sig ute i verksamheten, något som hittills fallit mellan stolarna. Som en 

verksamhetsstödjande funktion förklarar Envinge att arbetsuppgifterna primärt präglas 

av rapportering, analysering samt information och kommunikation av olika slag, det vill 

säga att kommunicera det som analyseras och rapporteras. Envinge uppskattar spendera 

omkring en 93 procent av sin arbetstid framför datorn. Övrig tid präglas av olika typer 

av möten.  

 

“Jag jobbar primärt med analys och mycket rapportering i kombination med bokslut, 

månad- och årsbokslut. Det är egentligen de stora delarna. En vecka i månaden är det 

månadsbokslut, då gör vi alla fördelningar och reserveringar. Den veckan gör vi 

ingenting annat. Resten består i grova drag av analyser och rapporteringar.” 

(Envinge 2017) 

 

Framtagning och analys av rapporter sker löpande - dagligen, veckovis, månadsvis samt 

vid särskild förfrågan från medarbetare inom verksamheten. Med en omfattande 

produktportfölj kompliceras framtagning av en enkel rapport. Specialrapporter med 

olika dimensionella preferenser förekommer därmed regelbundet. Vardagliga analyser 

av försäljningssiffror innebär att Envinge kontinuerligt följer upp och jämför utfall mot 

budget. Att ekonomienheten ska förse resterande inom verksamheten med rapporter, 

belyser Envinge vara ett äldre arbetssätt som fortfarande präglar en stor del av 

arbetsuppgifterna. Framtagning av olika typer av siffror och rapporter, efterfrågade av 

chefer och medarbetare, är därmed en kontinuerligt löpande arbetsuppgift. Envinge 

arbetar i sina rapporter, primärt med finansiell information och nyckeltal. Envinge 

förklarar vidare att organisationen i nuläget befinner sig i en stor förändring, där man 

strävar efter att automatisera och digitalisera all information på ett sådant modernt sätt 

att vem som helst enkelt ska kunna bygga sina egna rapporter utifrån preferenser. 

Slutprodukten av den förändringen menar Envinge kommer avlasta ekonomienheten på 

ett sådant sätt att de kan fokusera på den analytiska och proaktiva delen i arbetet.  

 

Arbetsuppgifter som löpande prognoser innebär att Envinge kontinuerligt följer 

uppvisade trender. Koncernledningen i Oslo tillhandahålls bland annat med veckovisa 

prognoser. Löpande försäljningsrapporter innebär beslutsunderlag som tillhandahålls 

framförallt sektionschefer, som vidare förväntas handla utifrån den givna informationen. 

Envingen ägnar en fjärdedel av sin arbetsdag till ren redovisning. Då det mesta sköts via 
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automatiserade system är det främst korrigering och uppföljning av siffror som präglar 

denna arbetstiden. Vid månadsskifte, då det slutgiltiga målet är att förse 

koncernledningen med en månadsrapport över månadens resultat, arbetar samtliga inom 

ekonomienheten med månadsbokslut. 

 

En aktiv kommunikation och utbildning i verkligheten bakom siffrorna är en viktig del 

av arbetsuppgifterna och riktar sig främst till avdelningschefer och intäktsansvariga.  

 

“Vi försöker trycka ut så mycket siffror som möjligt i verksamheten, men sen ska alla 

förstå dem också. Att få en rapport med siffror framför sig är absolut inte lätt för vem 

som helst att förstå [...]. Vi sitter på kunskap och siffror men för att de ska bli någon 

effekt i verksamheten, måste den som tar emot förstå vad det är de tittar på [...] så jag 

försöker ta en aktiv roll att även utbilda de som är mottagare av rapporterna [...] “Här 

får du en rapport av mig, ska jag visa vad det är du tittar på?” [...].” 

(Envinge 2017) 

 

4.4.4 Egenskaper  

“Jag tror man måste vara analytisk för att kunna läsa av trender och förstå siffror i ett 

större perspektiv [...] vad betyder den här lilla i det stora hela [...].” 

(Envinge 2017) 

 

Envinge beskriver sig själv med egenskaper som analytisk, noggrann och 

kommunikativ. För att nå ut med ekonomisk information, är en kommunikativ förmåga 

i tal och skrift av stor vikt inom arbetet som controller. I en stor koncern - som Visma - 

blir den kommunikativa förmågan än viktigare, för att undvika suboptimering och 

därmed ligga i linje med koncernens övergripande mål.  

 

“[...] förstå verkligheten bakom siffrorna och förmedla dem inom organisationen.” 

(Envinge 2017) 

 

Kunskap och tidigare, praktiska erfarenheter inom redovisningsyrket - den praktiska 

förståelsen för debet och kredit, månads- och årsbokslut, och så vidare - har varit 

Envinge till stor nytta i arbetet som controller. Genom att förstå verkligheten bakom 

siffrorna, förmedlas informationen på ett trovärdigt sätt inom organisationen. Visma 
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Spcs erbjuder en komplex produktportfölj. För att kunna utföra prognoser är det viktigt 

att ha kunskap om verksamheten för vidare förstå verkligheten bakom talen. För att 

kunna göra en prognos för en produkt, krävs en kunskap om hur och på vilket sätt 

produkten säljs samt vilka månader som säljer mer än andra och de bakomliggande 

orsaker. 

 

Envinge förklarar att han ser en stor förändring i samband med digitalisering och 

automatisering, något som Visma Spcs själva arbetar mycket med internt. I anslutning 

till denna trend menar Envinge att det är viktigt att en controller hänger med i de 

svängarna och är snabbfotad och anpassningsbar. Att kunna kommunicera på ett 

effektivt sätt. Att kunna vara innovativ är också en viktig egenskap enligt Envinge, som 

menar att det är lätt att fastna i ett såhär-har-det-alltid-varit-tänkande. 

 

4.5 Viktor Pilemyr 

4.5.1 Presentation av organisation 

Södra är en skogsindustrikoncern som ägs av 50 000 skogsägare - samordnade i 36 

skogsbruksområden - i södra Sverige (Södra 2017). Samtliga skogsägare - även 

medlemmar i Södra Skogsägarna ekonomisk förening - äger tillsammans majoriteten av 

den privatägda skogen i södra Sverige (Södra 2017a). Moderbolagets huvudverksamhet 

delas in i tre affärsområden; Södra Skog, Södra Wood och Södra Cell (Pilemyr 2017). 

Södra Skog förvaltar medlemmarnas skog (Pilemyr 2017) samt köper och levererar 

skogsråvara från föreningens medlemmar till Södras industri (Södra 2017). Södra Skogs 

försäljning är framför allt intern (Pilemyr 2017). Södra Wood producerar framför allt 

sågade trävaror och interiörträprodukter - exempelvis lister, paneler och golv -, men 

erbjuder även biprodukter från vedråvaran. Södra Cell tillverkar slutligen massa (Södra 

2017). Koncernen har även ett dotterbolag, Trivselhus AB, som tillverkar hus (Pilemyr 

2017).  

 

Södra Skogsägarna ekonomisk förening är en ägarstyrd förening där varje medlem har 

en röst (Södra 2017a). Koncernens högst beslutande organ är den årliga 

föreningsstämman där styrelsen utses (Södra 2017). Koncernledningen omfattar VDn, 

samtliga affärsområdeschefer och stabschefer (Södra 2017). Samtliga affärsområden 

rapporterar till stabsnivå, som sammanställer information till koncernledning och 

styrelse. Inom organisationen finns controllers inom respektive affärsområde samt på 
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stabsnivå. Det finns däremot inga redovisare på affärsområdena, varav affärsområdena 

efter att ha skött all sin redovisning, rapporterar till koncernredovisningen som 

konsoliderar upp samtliga siffror inom organisationens verksamheter. Controllers inom 

Business Controll på stabsnivå, är bollplank till organisationen samt analyserar och tar 

reda på verkligheten bakom siffrorna, innan beslutsunderlag presenteras i 

koncernledning och styrelse (Pilemyr 2017).  

4.5.2 Presentation controller 

Viktor Pilemyr är 35 år gammal, har en kandidatexamen i ekonomi med 

redovisningsinriktning och arbetar sedan december 2016 som business controller på 

stabsnivå, på Södra. Pilemyr som endast arbetat inom den privata sektorn, har många 

års arbetslivserfarenhet som controller, financial planner och revisor. Den praktiska 

redovisningsarbetet och olika arbetssätt för att generera information är erfarenheter som 

varit till stor nytta i nuvarande tjänst, exempelvis är tidigare erfarenheter av budget och 

prognos något som varit till stor nytta genom åren. Hur man ställer upp och följer 

budgetar, hur man gör rullande 12 prognoser, och så vidare. 

 

4.5.3 Arbetsuppgifter 

Att förse ledning och styrelse med beslutsunderlag som de vidare kan fatta bra beslut 

utifrån, beskriver Pilemyr som sin huvudsakliga arbetsuppgift i övergripande termer. 

Detta gör Pilemyr genom att analysera och sammanställa verksamheten på det sättet 

som styrelse och ledningen önskar. Inom organisationen rapporterar samt arbetar 

Pilemyr närmast Head of Buisness Controll samt ekonomichefen för Södra. Pilemyr är 

tillsammans med sina medarbetare inom Business Controll ansvarig för staberna på 

Södra, varav mycket av arbetstiden spenderas i kontakt med de. Vidare förekommer det 

i arbetet även kontakt med ekonomicheferna inom varje affärsområde.  

 

”Min huvuduppgift som business controller är att vara ett stöd för CFOn i hennes roll i 

ledningsgruppen för Södra.”  

(Pilemyr 2017) 

 

Pilemyr (2017) beskriver en vanlig arbetsdag enligt följande;  

 

”Operativt arbete kontra diverse möten.” 
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Arbetsuppgifterna präglas av variation. Det ständigt återkommande är 

bokslutsprocessen, men däremellan är arbetsuppgifterna rik i variation. Pilemyr finner i 

arbetet även handlingsutrymme att fördjupa sig inom områden som fattar intresset. 

Affärsområdena intresserar sig självklart för sin verksamhet. Koncernövergripande är en 

ytterligare uppgiften att se över helheten för att undvika felaktig suboptimering.   

 

Från ett system som konsoliderar upp samtliga siffror inom organisationens 

verksamheter i framför allt balans- och resultaträkning samt kassaflöde på kontonivå, är 

en del av Pilemyrs arbete att plocka fram information och rapporter med olika nyckeltal. 

Varje månad är Pilemyr med och tar fram ett rapportpaket till ekonomichefen, som 

vidare presenterar denna i koncernledningen och för styrelsen. I detta arbete ingår 

analys och kunskap bakom siffrorna. Pilemyr behöver i arbetet se sammanhang. Hur 

hänger det ihop och var hänger det inte ihop? I arbetet med framtagning och analys av 

rapporter och nyckeltal förekommer en del detektivarbete för att klargöra särskilda 

siffror. Om ett affärsområde till exempel har en övrigt-post som uppvisar en särskild 

siffra, är det Pilemyrs uppgift att reda ut vad den består av, hur den funkar och varför 

det har blivit just den siffran.  

 

”Det är redovisningens uppgift att ta fram siffran. Vår uppgift är att säga varför siffran 

blev som den blev. Varför har vi 4 miljarder i investeringar? Varför är det inte 3,7 

miljarder eller 3,8 miljarder? och så vidare.” 

(Pilemyr 2017) 

 

Pilemyr arbetar främst med finansiella mål, eller ekonomiska mål som han benämner 

de. Mycket av Pilemyrs arbete handlar även om uppföljning och att identifiera trender 

över tid.  

 

“Vi omsatte ungefär 18 miljarder förra året och vi investerade 4 miljarder i vår 

verksamhet. Det är ju såklart styrelsen intresserade över, hur går det för våra 

investeringar? Har vi någon avkastning på vår investering? Är vi effektivare? Trycker 

vi igenom mer produkter? osv. Det är vårt jobb att ta fram.” 

(Pilemyr 2017) 
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Budget och prognoser är ett framtidsorienterat arbete som också präglar Pilemyrs 

arbetsdagar. Arbetet som innebär möten med bland annat produktionsledning och 

marknad, inkluderar även strategier för att nå de fastställda budget och prognoser.  

 

Utbildning i ekonomi för staberna i hur man tänker i ekonomi är en ytterligare 

förekommande arbetsuppgift. 

 

“Vårt mål här är att ge avkastning till våra ägare och det mäter man mycket genom 

ekonomiska mål. Så därför är en av våra uppgifter att utbilda i hur vi mäter 

verksamheten [...] Vi kräver in att de följer sina kostnader, vi kräver att de upprättar 

budgetar och då är det också vår uppgift att utbilda de i hur det funkar och hur det 

hänger ihop.” 

(Pilemyr 2017) 

 

4.5.4 Egenskaper 

Med en arbetsbakgrund inom revision är Pilemyr trygg i sin förståelse av den 

redovisningstekniska delen av yrket. Han förstår hur debet och kredit fungerar och 

menar därför att, förståelse för sammanhang kommer naturligt.  

 

Pilemyr som själv är analytisk och trivs i arbetet med siffror, betonar egenskapens vikt 

inom yrket. En controller ska enligt Pilemyr kunna se helheten och se saker i sitt 

sammanhang samt kunna bryta ut detaljer ur sitt sammanhang, för att vidare identifiera 

var det inte hänger ihop. 

 

“ [...] sen tror jag att jag är rätt duktig på att se helheten, att se skogen för alla 

träden.” 

Pilemyr (2017) 

 

Förtroendeingivande betonar Pilemyr som ytterligare en viktig egenskap hos en 

controller. På stabsnivå arbetar Pilemyr med olika staber och affärsområden, exempelvis 

hålls utbildningar för staber inom ekonomi. Det är därmed viktigt att snabbt bygga upp 

ett förtroende, menar Pilemyr som ser ett samband mellan egenskapen och leverans av 

bra siffror. 
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“ Jag är rätt analytiskt lagd. Jag gillar att jobba med siffror. Jag tror att jag har rätt 

lätt för att skapa förtroende hos andra, vilket jag tror kommer från min 

ishockeybakgrund som ishockeydomare.” 

(Pilemyr 2017) 

 

Pilemyr beskriver sig som en social person och förklarar även att en controller med 

tiden också kommit att inneha en social roll i organisationen. I takt med att möten 

kommit att prägla en stor del av arbetstid, spenderar en controller inte längre samma 

mängd av sin arbetsdag inne på sin kammare.  

 

Pilemyr förklarar vidare att kunskap inom IT blivit en allt viktigare egenskap i samband 

med digitaliseringen. Han tror att vikten av egenskapen kommer fortlöpa framöver.  

 

“Du behöver vara duktig på system, för det är där informationen är. Det går närmre ett 

IT håll [...] Man behöver kunna mer om IT för att kräma ut så mycket som möjligt. Där 

blir controllerns roll mer som kommunikatör och förmedlar informationen.”  

(Pilemyr 2017) 

 

4.6 Bernt Svensson 

4.6.1 Presentation av organisation 

Vida är Sveriges största privatägda sågverkskoncern med ungefär 950 anställda på 18 

olika produktionsanläggningar - varav 9 sågverk - runt om i Sverige. Koncernen 

framställer kundanpassade produkter på den globala marknaden genom att förädla 

miljöcertifierade råvaror från skogen med fullständiga logistiklösningar (Vida u.å.a). 

Produktionsindustrierna är strategiskt placerade nära skogsägare i Skåne, Småland och 

västra Götaland. Det är från skogsägarna som Vida huvudsakligen köper samtliga 

råvarorna (Vida u.å.). Koncernens produktion är indelad i fyra affärsområden; sågade 

trävaror, emballage, bioenergi samt hustillverkning (Vida u.å.b). Ungefär 85 procent av 

Vidas produktion exporteras till andra länder runt om i världen. För att minska 

kostnader och konkurrera på den befintliga globala marknaden som de idag befinner sig 

på har koncernen sedan ett par år tillbaka arbetat intensivt med att specialisera de olika 

enheterna (Vida u.å.). 
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Med ett tiotal bolag är koncernens verksamheter distribuerade över hela södra Sverige. 

Däremot är bolagens gemensamma resurser vad gällande ekonomi, IT, personal och 

inköpsförsäljning, centraliserade på huvudkontoret i Alvesta. Denna centralisering 

syftar till skalfördelar men framför allt till att underlätta kontakt samt erhålla kontroll 

över att bolagen följer ett målkongruent beteende. Bolagens VD sitter på respektive 

bolag. Sedan finns inom koncernen även ett inköpsbolag som köper in all timmer till 

samtliga sågverk samt ett försäljningsbolag som sitter på huvudkontoret och ansvarar 

för försäljning av samtliga trävaror. I ledningsgruppen sitter bland annat koncernchefen, 

ekonomichefen, personalchefen och samtliga VDn för koncernens bolag (Svensson 

2017). 

 

Koncernens ekonomiavdelning är liten till sin storlek och består av 10 personer vilka 

ansvarar för den löpande redovisning för dotterbolagen samt organisationens 

redovisningschef och ekonomichef (Svensson 2017). Det finns ingen som går under en 

ren controllerbeteckning på Vida idag. Yrkesrollen kräver resurser samt stöd från 

verksamheten samtidigt som Svensson menar att denne måste sitta på en viss nivå i 

organisationen för att leverera utan att belasta verksamheten (Svensson 2017).  

 

“Alltså vad är en controller? Några av de 10 som sköter bolaget är rätt så 

controllerinriktade i sitt arbete. I regelboken ska man ju dela på de som sköter 

redovisning och controllers, men här går de in i varandra. Sen har vi några VDs som är 

duktiga controllers. Så svar på din fråga, de som jobbar som rena controllers så är det 

jag och Peter, redovisningschefen. Men det finns nog säkert en handfull till som mer 

eller mindre jobbar med det.” 

(Svensson 2017) 

 

4.6.2 Presentation av controller 

Bernt Svensson är 49 år gammal och arbetar sedan 2005 som ekonomichef - CFO för 

hela Vidakoncernen - samt chef för IT-avdelningen. Svensson beskriver sitt arbete som 

ekonomichef likt en controllers arbete, på en högre nivå inom organisationen. Då det 

inte är någon inom koncernen som går under beteckningen controller, sammanfaller 

rollen med ekonomichefsrollen. Svensson har inte alltid haft samma tjänst inom 

koncernen. Det var först år 2003 som Svensson inledde karriären - som controller - på 

Vidas huvudkontor i Alvesta, innan han sökte tjänsten som ekonomichef. Svensson har 
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enbart arbetat som controller och ekonomichef inom den privata sektorn, där tidigare 

arbetslivserfarenheter även inkluderar några år som ekonomichef på DHL. Även i detta 

arbete arbetade Svensson likt en controller. 

 

Svensson har två utbildningar i grunden. Efter att ha arbetat på ett sågverk, utbildade sig 

Svensson initialt till skogstekniker. Ett arbete som försett Svensson med nytta genom att 

han förstår hur skogen och värdekedjan hänger samman. Svensson sadlade några år 

senare om, och läste till civilekonom med inriktning på controller-management. 

Svensson har även några fristående kurser inom data i bagaget, vilka har visat sig vara 

hjälpfulla i karriären inom koncernen samt i samband med IT-utvecklingen som blir en 

allt vanligare komponent i en controllerns arbetsdag. Svensson förklarar vidare att det 

förenklar att hänga med i förändringar än om man börjar från noll, det vill säga utan 

någon kunskap inom området.   

 

“Jag har ganska stor nytta av att jag vet ungefär hur det fungerar i skogen, hur hela 

kedjan hänger ihop. Det är viktigt som controller att kunna verksamheten.” 

(Svensson 2017) 

 

4.6.3 Arbetsuppgifter 

Svensson arbetar som ekonomichef, det vill säga på ledningsnivå och jobbar främst mot 

sågverken där även 75-80 procent av verksamheten ligger. I sina arbetsuppgifter jobbar 

Svensson närmast sin grupp - de som sköter den löpande redovisningen samt 

redovisningschefen - vilka även är de han kommunicerar mest med. Svensson har även 

mycket kontakt med koncernchefen och dotterbolagens VDn. Där informationen finns 

helt enkelt, förklarar Svensson. I sitt arbete rapporterar Svensson till respektive bolags 

VD, innan lednings- och styrelsemöten. Arbetsuppgifterna som ekonomichef liknar 

arbetsuppgifterna som präglade arbetstiden som controller. Skillnader i arbetsuppgifter 

innebär däremot mer analys, förklaring och förtydligande, snarare än bokföring.  

 

Svenssons primära arbetsuppgift är att se till att rätt siffror erhålls och att samtliga 

rapporter kommer fram till samtliga berörda. Arbetsuppgifterna omfattar att observera 

och analysera nyckeltal, trendkurvor och trendförändringar och avvikelse mot budget. I 

analysarbetet ingår att förklara verkligheten bakom siffrorna. Svensson förklara att de 

som jobbar med löpande redovisning, äger redovisningen och ansvarar därmed för att 
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balansräkning och balanskonton är avstämda samt tar fram rapportpaket för respektive 

bolag. Svenssons arbetsuppgift är att se över och stämma av så att samtliga siffrorna är 

korrekta och relevanta. Svensson analyserar även avvikelser samt förklaringar till dessa. 

Denna arbetsuppgift görs innan rapportpaketen levereras till ledningsgruppen samt 

respektive bolags VD. Enligt Svensson rör sig rapporterna främst om finansiella mått 

och mål. Med mycket resultatfokus som en viktig del i styrningen, förklarar Svensson 

att Vida primärt styr mot lönsamhet och att ledningsgruppen därmed framför allt 

kommunicerar i monetära termer. Ett antal lönsamhetsnyckeltal omfattar bland annat 

kronor per kubikmeter, kubikmeter per timme, lönsamhet, verkningsgrad och 

försäljningspris, med flera.  

 

I ett försök att kategorisera sina arbetsuppgifter, nämner Svensson möten och 

presentation av verksamheten samt mycket analysering av rapporter. Hälften av arbetet 

förklaras likt att analysera samtliga siffror och se till att rätt beslutsunderlag erhålls och 

den andra hälften förklaras likt proaktivt analysarbete, det vill säga undersöka om 

förändringar kan göras. I arbetsuppgifterna tillkommer enligt Svensson även ledarskap 

som en kontinuerlig arbetsuppgift, något han önskar ägna mer tid åt. 

 

Svensson beskriver sin roll i beslutprocesser likt; mycket analysering, framtagning av 

rapporter och med rik kunskap om verksamheten, även svar på olika typer av frågor 

rörande denna. Svensson sitter med i ledningsgruppen och i samtliga 

dotterbolagsstyrelser. Därmed besitter han en inblick i koncernen ur ett 

helhetsperspektiv. Svensson deltar i diskussioner, där de större besluten tas. Svensson 

medverkar vidare i beslutsprocesser rörande företagsförvärv och investeringar. 

Svensson förklarar att det i det perfekta scenariot ofta är en styrelse som ger direktiv till 

VDn, vilka vidare verkställer styrelsens beslut. Här värker mycket istället fram i någon 

sorts diskussion.  

 

Utbilda nyanställda i VIDA-kunskap och förmännen på sågverken i ekonomi är en 

regelbunden arbetsuppgift. Uppskattningsvis en gång vartannat år håller Svensson en 

grundläggande ekonomiutbildning för arbetsledare på de respektive sågverken. Här går 

Svensson bland annat igenom nyckeltal, produktivitet, flaskhalsar och så vidare. Även 

under ledning- och styrelsesmöten är det många gånger Svenssons arbetsuppgift att 

tydliggöra och förklara siffrorna.  
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“Tydliggöra är något att betona. Man måste se till att alla känner sig trygga och det 

inte blir massa frågetecken. Sitta på ett ledningsmöte där ingen tror på siffrorna, det 

blir ju rätt så kasst.” 

(Svensson 2017) 

 

Svensson som också är chef för IT-avdelningen förklarar att IT-frågor kommit att bli 

allt mer central i dagens organisationer, där IT och information är viktigt. En av 

Svenssons arbetsuppgifter innebär dels att tillse att koncernens ekonomisystem 

producerar relevant information och dels att kvalitetssäkra systemen. Svensson arbetar 

även med att plocka fram varierande nyckeltal i sina rapporter. Detta för att erhålla olika 

perspektiv samt minimera risken för suboptimering i koncernen.  

 

“Det förändras ju hela tiden, man måste ju byta nyckeltal efter hand, man suboptimerar 

annars. Pratar man bara försäljningspris så kanske man förstör produktionen eller 

säljer massa komplicerade produkter som kanske inte är så lönsamma. Samma med 

produktivitet, man kanske producerar en massa produkter som inte går att sälja. Så 

ibland får man byta nyckeltal och skifta fokus. Sen är det ju resultatet längst ner till 

höger som är det viktiga, det andra är ju bara vägen dit.” 

(Svensson 2017) 

 

Koncernen lägger inte någon primär fokus på strategi och målstyrning. De har en linje 

som de följer, men ledningen avsätter ingen större tid för att revidera koncernens 

strategier eller affärsplan. Enligt Svensson skulle koncernen dra nytta av att fokusera 

mer på att förtydliga strategier och affärsplanen i takt med att verksamheten växer. 

 

Svensson beskriver en vanlig arbetsdag som varierande. Vissa arbetsuppgifter 

återkommer mer frekvent än andra. I ett försök att beskriva en vanlig arbetsdag förklarar 

Svensson att den innebär många möten, presentationer av verksamheten och 

analysarbete. Svensson uppskattar spenderar mer än hälften av sin arbetstid framför 

skrivbordet. Resterande tid präglas av möten av olika slag samt att vara ute i 

verksamheterna där han exempelvis hjälper till med investeringar och projekt, hjälper 

respektive VD med olika saker samt ser till så att allt fungerar rutinmässigt inför 

boksluten. Svensson uppskattar vara ute i verksamheterna två dagar i veckan. Till stor 
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del innebär tiden ute hos verksamheterna att Svensson visar sig i verksamheterna 

samtidigt som han förklarar och tydliggör. Svenssons förklarar att arbetet - utöver 

huvuduppgifterna - präglas av ett stort handlingsutrymme, samtidigt som han förklarar 

att om han hade haft mer ledig arbetstid, hade han spenderat den ute i verksamheterna.  

 

4.6.4 Egenskaper 

En framgångsrik controller bör enligt Svensson vara lyhörd och nyfiken, analytisk, 

kunna identifiera sammanhang och ha god personkännedom. Svensson som själv menar 

att han kan sin matematik, förklarar vidare att även denna egenskap är en 

framgångsingrediens inom yrket. Svensson beskriver sig själv som orädd och trygg i sin 

roll på Vida. Något han nämner vara ytterligare en förutsättning för en framgångsrik 

controller. En bred kunskap om verksamheten, men också inom IT, är vidare något som 

Svensson dagligen drar nytta av i sin yrkesroll. 

 

“Jag har ganska stor nytta av att jag vet ungefär hur det fungerar i skogen, hur hela 

kedjan hänger ihop. Det är viktigt som controller att kunna verksamheten. Siffror är en 

sak, men det finns ofta en anledning till varför siffran ser ut som den gör. Kunskap är 

makt! Den som sitter med mest kunskap, han äger ofta agendan. Erfarenhet och se 

bakom siffrorna är viktigt.” 

(Svensson 2017) 

 

Svensson förklarar att mycket av redovisningsarbetet har automatiserats sedan han 

startade på koncernens huvudkontor. Han tror att denna automatisering av 

redovisningsbiten kommer fortlöpa och att det i samband med detta innebär att 

controllern kommer få en större roll med fokus på att granska och analysera siffrorna 

samt se till att systemen fungerar.  

 

Svensson förklarar att där finns obegränsat med datasystem där databaserna bara växer 

och växer. Här är det viktigt att kunna använda producerad data, identifiera vilka 

nyckeltal som ska lyftas fram och hur de ska presenteras. Den som hanterar detta bäst 

har en konkurrensfördel mot kollegan som inte kan det. Här menar Svensson att 

controllern kommer få en större roll.  
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“Att kunna sin IT är rätt viktigt. Att kunna gå in i systemen och veta hur de fungerar, 

sen kan någon annan göra hantverket men man ska veta möjligheterna.” 

(Svensson 2017) 

 

Eftersökta egenskaper hos en controller på Vida har påvisat förändringar sedan 

Svensson tillträdde sin tjänst. Vida har också utvecklats och blivit större, vilket leder till 

att kraven har ökat. Idag är det mycket mer fokus på uppföljning och de pratar mer i 

monetära termer. Sen om det det är controllerrollen eller Vida som utvecklats, det är 

inte Svensson säker på, men han tror att det är båda aspekterna som utvecklats.  

 

4.7 Empirisk sammanfattning 

I figurerna nedan presenteras en sammanställning av det empiriska materialet. De 

horisontella kolumnerna behandlar samtliga intervjuade controllers inom offentlig 

respektive privat sektor. De vertikala kolumnerna behandlar flera dimensioner. 

Dimensioner som betonas är; befattning, akademisk- och yrkesbakgrund av betydelse, 

typ av information, arbetsuppgifter samt egenskaper. I uppsatsens kommande kapitel 

kommer de mest relevanta likheter och skillnader att diskuteras och analyseras, mot den 

teoretiska referensramen. 

 

 

 
Figur 6: Sammanställning av empiriskt material. Befattning och bakgrund. 
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Figur 7: Sammanställning av empiriskt material. Typ av information och arbetsuppgifter. 
 
 
 

 
Figur 8: Sammanställning av empiriskt material. Egenskaper. 
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5 Analys 
I uppsatsens femte kapitel diskuteras och analyseras det empiriska materialet från den 

kvalitativa studien, utifrån den teoretiska referensramen. Kapitlet har delats in i fyra 

avsnitt. Kapitlet inleds med ett avsnitt rörande arbetsuppgifter, följt av ett avsnitt 

rörande egenskaper. Kapitlet inkluderar även ett avsnitt där samtliga controllers 

organisatoriska roll - utifrån Nilsson, Olve och Parments (2010) matris - analyseras. 

Kapitlet mynnar slutligen ut i en jämförande diskussion och analys av controllerns 

arbetsuppgifter, egenskaper och organisatorisk roll. Den jämförande diskussionen och 

analysen omfattar en dimension rörande offentlig och privat sektor.  

 

5.1 Arbetsuppgifter 

Nilsson och Olve (2013) menar att en controllers absolut viktigaste uppgift att 

tillgodose företagets behov av ekonomistyrning. Detta genom att ansvara för 

utformning, implementering och uppföljning av ett formaliserat styrsystem som ligger i 

enlighet med företagets vision och mål. Detta bekräftas i praktiken av samtliga 

intervjuade controllers verksamma inom den offentliga sektorn, där samtliga arbetar 

med någon form av utveckling och kvalitetssäkring av styrningssystem. Yström (2017) 

beskriver sin huvudsakliga arbetsuppgift som verksamhetscontroller på 

Arbetsförmedlingen som processtödjare. Arbetet innebär att han stödjer 

ledningsgruppens process i att formulera strategiska mål, aktiviteter och mått, genom att 

förse verksamheten med gynnsamma processer för styrning och utveckling. En av 

Wikells (2017) arbetsuppgifter innebär att utveckla ett enhetligt ledning- och 

styrningssystem för uppföljning av implementerade beslut och åtgärder. Även 

kvalitetssäkring av processerna är en viktig aspekt. Något som även överensstämmer 

med Lindvalls (2009) argument om att, kvalitetssäkring och en löpande försäkran om att 

systemen och dess användning tillgodoser organisationens behov, är av lika stor vikt. 

Trots att arbetsuppgiften antas uppta mindre arbetstid jämfört med andra 

arbetsuppgifter, innebär även en av Peterssons (2017) arbetsuppgifter att utveckla 

ekonomistyrningen inom organisationen för att vidare skapa bättre förutsättningar att 

håll budget men också i syfte att implementera en processorienterad uppföljning. Av 

samtliga intervjuade controllers inom den privata sektorn är det endast Svensson (2017) 

som tillägnar arbetstid åt ekonomistyrningssystem. Svenssons (2017) arbetsuppgift 

innebär dels tillse att koncernens ekonomisystem producerar relevant information och 
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dels att kvalitetssäkra systemen, snarare än att utveckla de. Svenssons (2017) 

arbetsuppgift kan härstamma från att han också är chef för IT-avdelningen. Svensson 

kan ha kommit att växa in i titeln som ett resultat av sin akademiska bakgrund vilka 

omfattar studier inom data. Denna befattning samt bakgrund inom data kan utgöra 

faktorn bakom varför Svensson, till skillnad från övriga intervjuade controllers inom 

den privata sektorn arbetar med ekonomistyrningssystem. Svensson arbetar även på en 

högre organisatorisk nivå jämfört med övriga två intervjuade controllers inom den 

privata sektorn. Det kan spekuleras i vare sig ekonomicheferna inom Visma och Södra 

har liknande arbetsuppgifter som Svensson.  

 

Flera författare i litteraturen, bland annat Byrne och Pierce (2007) argumenterar för 

controllerns framåtblickande arbetsuppgifter. Argumentet bekräftas i praktiken av 

samtliga intervjuade controllers inom den offentliga och privata sektorn. En ytterligare 

identifiering av controllerns framåtblickande aspekt i arbetsuppgifterna identifieras då 

samtliga intervjuade controllers inom offentlig och privat sektor på ett eller annat vis 

tillhandahåller beslutsunderlag. Petersson (2017) har i uppgift att bland annat upprätta 

budgetar och prognoser, vilka inkluderar att inventera verksamhetens framtida behov. 

Även Yströms (2017) arbete som processtödjare och Wikells (2017) arbetsuppgifter vad 

gäller bland annat verksamhetsplanering och tillhandahållning av strategiska 

beslutsunderlag i form av bland annat budgetering, bekräftar den framåtblickande och 

samverkande skildringen av en controllers arbetsuppgifter. Budget och prognoser är ett 

framtidsorienterat arbete som präglar Pilemyrs (2017) arbetsuppgifter och som även 

också inkluderar strategier för att nå fastställda budget och prognoser. Även Envinges 

(2017) arbetsuppgift rörande löpande prognoser som vidare utgör beslutsunderlag 

bekräftar Byrne och Pierces (2017) skildring av en controllerns arbetsuppgifter som 

strategiska, framåtblickande och samverkande. Likt Yström, arbetar Svensson (2010) 

inte med någon form av redovisning eller upprättning av rapporter. Däremot anses bland 

annat Svenssons delaktighet i beslutsprocessernas beslutsfattande diskussioner samt 

hans arbetsuppgifter i att minimera suboptimering, likt framtidsorienterade 

arbetsuppgifter.  

 

Samtliga intervjuade controllers inom offentlig och privat sektor bekräftar Greve (2009) 

som menar att en controller syftar till att stödja ledning och medarbetare med 

specialkompetens och planering. Yström (2017) som beskriver sin roll som expert på att 
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skapa system och processer för att styra, planera och följa upp verksamheten, förklarar 

att hans arbetsuppgifter i huvudsak syftar till just det, att stötta verksamheten och chefer 

med planering och uppföljning. Petersson (2017) arbetsuppgifter syftar till att stödja 

hälso- och sjukvårdsdirektören och jobbar därmed mot denne samt mot 

sjukvårdsnämnden. Även Wikells (2017) arbetsuppgifter syftar till att stödja ledningen 

inför dess strategiska beslutsfattande. Envinges (2017) arbetsuppgifter syftar 

huvudsakligen till att utgöra en stödjande funktion till verksamheten, Pilemyrs (2017) 

arbetsuppgifter syftar till att stödja ekonomichefen i hennes roll i ledningsgruppen för 

Södra och även Svenssons (2017) arbetsuppgifter syftar till att stödja på ledningsnivå.  

 

Lindvall (2009) och Olve (1990) diskuterar analysarbete som controllerns mest 

omfattande arbetsuppgift. Analysarbete av olika slag är en förekommande arbetsuppgift 

hos samtliga intervjuade controllers inom offentlig och privat sektor. Yström (2017) 

förklarar analysarbete av olika typer av utfall som en daglig arbetsuppgift. 

Orsaksanalyser och förbättringsarbeten är ytterligare arbetsuppgifter som stärker 

Lindvall (2009) och Olves (1990) argument. Petersson (2017) och Wikell (2017) som 

också spenderar en omfattande arbetstid på analysarbete av olika slag bidrar vidare till 

att stärka författarnas argument i praktiken. Peterssons (2017) och Wikell (2017) följer 

upp organisationens verksamhet genom att framställa och tolka informationsunderlag i 

form av rapporter och nyckeltal, där identifiering av avvikelser och åtgärder är 

essentiella inslag. Mycket av Pilemyrs arbete handlar också om att plocka fram, 

analysera och sammanställa information och rapporter med olika nyckeltal. I arbetet 

med framtagning och analys av rapporter och nyckeltal förekommer en del 

detektivarbete för att klargöra särskilda siffror. Mycket av Pilemyrs arbete handlar även 

om uppföljning och identifiera trender över tid. Likt Pilemyr, präglas Envinges (2017) 

arbetsuppgifter primärt av framtagning och analyser av olika typer av rapporter. 

Vardagliga analyser av försäljningssiffror innebär att Envinge (2017) kontinuerligt 

följer upp och jämför utfall mot budget. Svenssons (2017) arbetsuppgift är att se över 

och stämma av så att samtliga siffrorna i rapportpaketen är korrekta och relevanta. 

Arbetsuppgifter omfattar att observera och analysera nyckeltal, trendkurvor och 

trendförändringar samt avvikelse mot budget. I analysarbetet ingår att förklara 

verkligheten bakom siffrorna.  
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Granlund och Lukka (1998), Olve (1990) samt Järvenpää (2007) talar för att controllern 

skapar mervärde i beslutsprocesserna. Författarna menar att controllern tillgodoser 

beslutsfattare med beslutsunderlag genom analysering av relevant information. 

Författarna menar vidare att controllern skapar mervärde genom deltagande samt 

rådgivning. Petersson (2017) bekräftar författarnas argument genom att ta fram, 

analysera och sammanställa beslutsunderlag i form av rapporter för politikerna att 

senare fatta beslut på. Wikells (2017) huvudsakliga arbetsuppgift i beslutsprocessen 

innebär primärt att tillhandahålla beslutsunderlag till dels universitetsstyrelsen och dels 

till rektorn. Rörande beslut tagna av rektorn, arbetar Wikell (2017) i många fall som 

handläggare och formulerar även förslag till beslut. I budgetarbetet inkluderas även 

förslag till fördelning av olika anslag. All verksamhet har en ekonomisk dimension och 

Wikell (2017) förklarar att det många gånger är här som hon involveras i processen. I 

verksamhetsstyrningsbiten är det därför framför allt förslag på den ekonomiska 

dimensionen som Wikell (2017) framför. Även Peterssons (2017) rapporter som primärt 

präglas av finansiella siffror, inkorporerar det finansiella perspektivet i politikernas 

beslutsfattande. Till skillnad från Wikell och Petersson har Yström ingen bakgrund 

inom ekonomi, varav hans roll i beslutsprocessen varierar från de övriga två intervjuade 

inom den offentliga sektorn. Detta är ett exempel demonstrerat i praktiken som 

bekräftar Nilsson och Olves (2013) argument, där författarna menar att controllerns 

bakgrund har ett inflytande på dennes arbetsuppgifter och utgör därmed en betydande 

faktor i controllerns roll i beslutsprocessen men också inom organisationen. Yströms 

(2017) roll i beslutsprocessen är att stötta beslutsfattare genom att förse verksamheten 

med gynnsamma system och processer, med de nyckeltal och uppföljningsmetoder som 

skapar nytta för ledningsgruppen och vidare genererar beslutsunderlag för beslutstagare 

att fatta beslut utifrån. I beslutsprocessen - vad gäller intervjuade controllers inom den 

privata sektorn - förser både Pilemyr och Envinge beslutsfattare med beslutsunderlag. 

Även Svenssons (2017) roll i beslutsprocessen innebär framtagning och analys av 

rapporter. Med en rik kunskap om verksamheten innebär Svenssons (2017) roll i 

beslutsprocessen även att svara på olika typer av frågor rörande denna. Svensson (2017) 

sitter med i ledningsgruppen och i samtliga dotterbolagsstyrelser, varav han besitter en 

inblick i koncernen ur ett helhetsperspektiv. Svensson visar till skillnad från övriga 

intervjuade controllers inom den privata sektorn, en mer framträdande roll i 

beslutsprocessens beslutsfattande. Bakgrunden kan som nämnts, grundas i Svensson roll 

i organisationen och den rika kunskapen han besitter, men också i organisationens 
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kultur, där Svensson (2017) själv förklarar att besluten ofta värker fram i någon sorts 

diskussion. 

 

Samtliga intervjuade controllers inom den privata sektorn använder sig, i sina 

arbetsuppgifter, primärt av information och beslutsunderlag av finansiell karaktär. I 

många fall handlar det likt Granlund och Lukkas (1998 och 1998a) resonemang om att 

inkorporera det finansiella perspektivet i beslutsprocessen. Svensson (2017) förklarar att 

Vida primärt styr mot lönsamhet varav ledningsgruppen huvudsakligen kommunicerar i 

monetära termer. Användning av primärt finansiell information stärker Granlund och 

Lukkas (1998 och 1998a) argument om att controllerns viktigaste uppgift är att 

inkorporera det finansiella perspektivet i beslutsprocessen. Samtliga intervjuade 

controllers inom den offentliga sektorn använder sig av både finansiell och icke-

finansiell information i sina arbetsuppgifter. Vi identifierar här en stark koppling till 

framväxten av verksamhetsstyrningen, där de finansiella aspekterna inte längre ansågs 

vara tillräckliga för att erhålla förståelse för organisation och verksamhet. 

 

Yströms (2017) arbetsuppgifter består även av någon form av rådgivning samt stöd till- 

och dialog med chefer. Som tidigare nämnt arbetar Wikell (2017) - i beslut tagna av 

rektorn - som handläggare, där hon även formulerar förslag till beslut. Även Petersson 

(2017) kan utifrån politiska beslut för organisationen, föra dialog med hälso- och 

sjukvårdsdirektören om vad som krävs för organisationen och hur organisationens 

verksamheter ska hantera olika scenarion. Järvenpää (2007) för ett liknande resonemang 

rörande aktiv rådgivning och deltagande i beslutsprocesser som en konsekvens av 

controllerns skiftande roll från att ha varit en bean counter till att vara en business 

partner. Bland de controllers inom den privata sektorn bekräftas Järvenpääs (2007) 

resonemang ytterligare av Svensson. En av Svenssons (2017) arbetsuppgifter innebär 

nämligen att ute i verksamheterna hjälpa respektive bolags VD med investeringar och 

projekt. En bakomliggande förklaring till varför Svensson och inte övriga intervjuade 

controllers inom den privata sektorn innehar en rådgivande roll, kan ha bakgrund i att 

Svensson arbetar under befattningen ekonomichef och därmed arbetar på en högre 

organisatorisk nivå. Svensson (2017) innehar även med en lång och bred bakgrund inom 

branch, organisation och verksamhet en bredare och djupare helhetsbild och förståelse. 

Svensson (2017) har även spenderat 14 arbetsår inom organisationen. Dessa kan vara 

ytterligare faktorer av betydelse i den rådgivande rollen. 
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Nilsson och Olve (2013) talar för en controllers kommunikativa och pedagogiska 

förmåga att förklara och Lindvall (2009) liknar arbetsuppgiften likt en av de viktigaste 

och mest omfattande. Grandlund och Lukka (1998, 1998a) menar att kommunikativ 

förmåga är av stor vikt i controllerns arbete att se till att den finansiella informationen 

erhålls av samtliga berörda. Envinges (2017) arbetsuppgifter präglas av aktiv 

kommunikation och utbildning i verkligheten bakom siffrorna och riktar sig främst till 

avdelningschefer och intäktsansvariga. Oftast handlar det om att förklara siffrorna för 

mottagaren av rapporten. Pilemyr (2017) bekräftar att utbildning - i hur man tänker i 

ekonomi - för staberna är en förekommande arbetsuppgift. Svensson (2017) utbildar i 

grundläggande ekonomi som en regelbunden arbetsuppgift, där han bland annat går 

igenom nyckeltal, produktivitet, flaskhalsar och så vidare. Även under ledning- och 

styrelsemöten är det många gånger Svenssons (2017) arbetsuppgift att tydliggöra och 

förklara siffrorna för att undgå frågetecken. En del av sin arbetstid är Svensson (2017) 

även ute bland verksamheterna där han till stor del förklara och tydliggör. Att 

kommunicera och förmedla de ekonomiska beslutsunderlagen på ett pedagogiskt sätt 

ingår i Wikells (2017) arbetsuppgifter, vilka hon genomför genom att rikta fokus på att 

strukturera och konkretisera finansiell information och beslutsunderlag. I arbetet att 

presentera organisationens ekonomi och resultat ingår det även för Petersson (2017) att 

förklara betydelsen bakom de ekonomiska siffrorna, då samtliga beslutsfattare inom 

ledning och styrelsen inte garanteras härröra från en ekonomisk bakgrund. Till skillnad 

från övriga intervjuade controllers nämner Yström (2017) inte arbetsuppgiften utgöra 

någon del av yrkesrollen som verksamhetscontroller. Till skillnad från övriga 

controllers har Yström (2017) däremot ingen större bakgrund inom ekonomi och 

redovisning, varav denna arbetsuppgift ersätts av kommunikation av andra typer av 

information. Majoriteten av intervjuade controllers bekräftar följaktligen Granlund och 

Lukka (1998, 1998a) som menar att kommunikativ förmåga är av stor vikt i controllerns 

arbete att se till att den finansiella informationen erhålls av samtliga berörda. 

Arbetsuppgifterna sammanfaller även med det som Gullberg och Lindvall (2016, 

refererad i Nilsson et al. 2016) förklarar likt en viktig arbetsuppgift hos en controller, 

nämligen att denna under uppföljningsmöten och inför beslutssituationer, säkerställer att 

samtliga berörda erhåller information och incitament för att agera i organisationens 

intresse.  
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Envinge (2017) ägnar en fjärdedel av sin arbetsdag åt ren redovisning och arbetar också 

mycket med bokslut; månad- och årsbokslut. Nilsson och Olve (2013) samt Granlund 

och Lukka (1998a) redogör för controllers dubbla karaktär, där controllern inte anses 

vara redo att överge bokföringsarbete, ekonomisk uppföljning och den traditionella 

ekonomiska rollen. Även Pilemyr (2017) och Svensson (2017) inom den privata 

sektorn, deltar på olika sätt i bokslutsprocessen, där arbetsuppgifterna liknar granskning 

och analysering snarare än ren redovisning och inmatning. Inom den offentliga sektorn, 

deltar Wikell (2017) i ytterst liten utsträckning i bokslutsprocessen. Wikell (2017) är 

framför allt involverad i årsredovisningen vilken har kopplingar till bokslutsprocessen. 

Själva bokslutsarbetet ligger däremot under ekonomiavdelningen. Petersson (2017) 

arbetar inte med någon typ av bokföringsarbete. Detta kan ha bakgrund i att Petersson 

arbetar på en högre organisatorisk nivå och under befattningen ekonomichef, varav 

arbetsuppgiften ersatts med andra typer av chefsrelaterade arbetsuppgifter. Som nämnt 

kommer Yström (2017) till skillnad från övriga intervjuade controllers inte från en 

bakgrund inom ekonomi, varav han inte heller arbetar med någon typ av redovisnings- 

och bokföringsarbete.  

 

Lindvall (2009) menar att en controller ansvarar för en helhetsbild över organisationen 

och dess funktioner. Pilemyr (2017) menar att en av hans arbetsuppgifter innebär att 

koncernövergripande se över helheten – i finansiella termer - för att undvika felaktig 

suboptimering. Svensson (2017) som arbetat 14 år inom organisationen, sitter på rik 

kunskap om branschen, redovisning, IT och verksamheten samtidigt som han sitter i 

både ledningsgruppen och i samtliga dotterbolagsstyrelser och spenderar upp mot 40 

procent av sin arbetstid ute i verksamheten. Även Svensson (2017) som sitter på en god 

helhetsbild över organisationen och dess verksamhet bekräftar Lindvalls (2009) 

antagande. Likt Svensson anses även Petersson sitta på en god helhetsbild över 

organisationen. En gemensam nämnare är att både Svensson (2017) och Petersson 

(2017) arbetar som ekonomichefer inom sina respektive organisationer. En ytterligare 

gemensam nämnare är att Petersson (2017) spenderat många år inom organisationen. 

Yström (2017) och Wikell (2017) inom den offentliga sektorn arbetar både i nära 

anslutning till ledningen. Båda arbetar med verksamhetsstyrning, där förutsättningen för 

framgång antas vara att ha en god helhetsbild över organisationen. Även Yström (2017) 

och Wikell (2017) har spenderat över ett decenium var inom respektive organisation. 

Wikell (2017) som i viss utsträckning arbetar med att lägga fram förslag till beslut har 
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även varit runt inom organisationen, något hon själv menar har berikat förståelsen för 

organisationen. Trots att Envinge uppfattas ha en god förståelse för verksamheten och 

de produkter som påverkar utförandet av hans arbetsuppgifter, uppfattas övriga 

intervjuade controller inom den privata sektorn ha en större helhetsbild över den 

organisation som de arbetar inom. En bakomliggande faktor kan enligt Nilsson och 

Olve (2013) grundas i organisationen struktur och storlek samt den verksamhet som 

bedrivs. Men den lilla ekonomiavdelningen inom organisationen blir det naturligt att 

Envinges arbetsuppgifter präglas av traditionella ekonomiuppgifter inom den enheten. 

En ytterligare dimension som bör nämnas är att Vismakoncernen är en väldigt stor 

sådan med förankring i Norge, därmed styrs koncernens bolag med direktiv från Norge.  

 

5.2 Egenskaper 

Både Yström (2017) och Petersson (2017) inom den offentliga sektorn, lyfter fram 

egenskaper som analytisk och förmågan att se sammanhang i helheten, men också 

identifiera detaljer i sammanhangen, som viktiga egenskaper hos en controller. 

Egenskaper som ligger i linje med vad Sathe (1982, citerad i Olve 1990) och Granlund 

och Lukka (1998) nämner vara önskvärda egenskaper hos en controller. Trots att Wikell 

(2017) inte nämner egenskapen vid frågan, förklarar hon att en omfattande arbetstid 

spenderas på analysarbete av olika slag. Därav anses egenskapen vara starkt 

framträdande hos samtliga intervjuade controllers inom den offentliga sektorn. Envinge 

(2017) talar för vikten av egenskapen vid avläsning av och förståelse för siffror i ett 

större perspektiv. Av även Pilemyr (2017) och Svensson (2017) inom den privata 

sektorn, som arbetar med mycket analysarbete, uppfattar egenskaper som analytisk samt 

förmågan att se helheten, se saker i sitt sammanhang och förmågan att bryta ut detaljer 

ur sitt sammanhang, som viktiga egenskaper. 

 

Likt Lindvall (2009), Olve (1990) samt Byrne och Pierce (2007) menar Yström (2017) 

att samarbetsförmåga och förmågan att bygga relationer inom organisationen är en 

ytterligare egenskap av stor vikt. Wikell (2017) som i sitt arbete är ensam, samtidigt 

som hon samarbetar med många och med olika personer i olika sammanhang, lyfter 

fram självständigt arbete kombinerat med god samarbetsförmåga som viktiga 

egenskaper. Egenskapen uppfattas även vara av vikt i Peterssons arbete som definieras 

av breda kontaktytor. Förmågan att samarbeta anses även vara viktigt hos controllers 

inom den privata sektorn. Envinge (2017) arbetar inom en liten ekonomiavdelning där 
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samtliga samarbetar för att säkerställa att samtliga arbetsuppgifter utförs. Svenssons 

(2017) kontaktytor definieras av en vid bredd. Hans deltagande i diskussioner och 

beslutsfattande samt rådgivning med flera, talar för vikten av samarbetsförmåga. Även 

Pilemyr (2017) ger med sina något mindre breda kontaktytor och med betoning vid 

egenskapen förtroendeingivande, ytterligare bekräftelse för egenskapens vikt. 

 

Lindvall (2009) lyfter fram kompetens och kunskap som egenskaper av betydelse för 

verksamhetens framgång. Byrne och Pierce (2007) belyser kunskap om verksamheten 

och Sathe (1982, citerad i Olve 1990) betonar kunskap inom redovisning, som 

utmärkande egenskaper hos en controller. Wikell (2017) förklarar en av sina största 

styrkor likt att hon har varit runt inom olika nivåer i verksamheten, vilket vidare stärkt 

henne med en djupare förståelse och kunskap om denna. Wikell (2017) besitter även en 

bred kunskap inom redovisning. Denna kompetens och kunskap inom redovisning och 

förståelse för verksamheten har försett Wikell (2017) med en bättre 

kommunikationsförmåga. En ytterligare egenskap som är av stor vikt enligt en rad olika 

författare, bland annat Granlund och Lukka (1998) samt Byrne och Pierce (2007). Även 

Petersson (2017) som spenderat 27 arbetsår inom organisationen, har en bakgrund inom 

ekonomi och redovisning och bekräftar vidare litteraturen när han menar att en 

controller bör visa kunskap och förståelse för dessa bitar. Yström (2017) har ingen 

bakgrund inom redovisning men har däremot spenderat 16 arbetsår inom organisationen 

och menar att han praktiskt taget är uppvuxen inom verksamheten. Yström (2017) som 

inte arbetar med några typiska ekonomiuppgifter, har däremot parallellt under sina 

yrkesverksamma år inom Arbetsförmedlingen, kontinuerligt fortsatt utbilda sig inom 

olika områden som ansetts vara av betydelse för att utföra jobbet på den nivå som han 

själv önskar. Fritidsstudierna har inkluderat kurser i bland annat marknadsföring och 

kalkylering. För att kunna utföra prognoser menar Envinge (2017) att det är viktigt att 

ha kunskap om verksamheten och om produkterna. Envinge (2017) har vidare haft stor 

nytta av kunskap och tidigare, praktiska erfarenheter inom redovisningsyrket, i arbetet 

som controller. Även Pilemyr (2017) som kommer från en arbetsbakgrund inom 

revision, är trygg i sin förståelse av den redovisningstekniska delen av yrket. 

Yrkesbakgrunden har vidare försett honom med förståelse för sammanhang. Pilemyr 

(2017) lyfter samtidigt fram förtroendeingivande som en betydande egenskap hos en 

controller och menar att detta kan härröra från kunskap om siffrorna. Svensson (2017) 
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som menar att kunskap är makt, besitter en bred kunskap inom branschen, om 

organisation och verksamheten, inom redovisning, men också inom IT.  

 

Enligt Wikell (2017) är lyhördhet och pedagogisk framställning, ytterligare två viktiga 

egenskaper hos en controller, vilket vidare bekräftas av majoriteten av tidigare litteratur 

(Granlund och Lukka 1998; Byrne och Pierce 2007; Sathe 1982, citerad i Olve 1990). 

Även Petersson (2017) och Yström (2017) som själva besitter egenskaper såsom 

pedagogisk och kommunikativ förmåga, talar för vikten av egenskaperna. Peterssons 

(2017) egenskaper kan härröra från 27 arbetsår inom organisationen och en bred 

bakgrund inom ekonomi. Yströms (2017) egenskaperna kan ha sina rötter i en 

akademisk bakgrund i en lärarexamen, men också från att ha spenderat 16 arbetsår inom 

organisationen. Av intervjuade controllers inom den privata sektorn, beskriver sig 

Envinge (2017) som kommunikativ i sitt arbete, vilket ger ytterligare bekräftelse för 

vikten av egenskapen. Även Pilemyr (2017) som håller i utbildningar inom ekonomi 

bekräftar vikten av kommunikativ förmåga. Pilemyr (2017) beskriver sig också likt en 

social person och förklarar vidare att en controller med tiden också kommit att inneha 

en social roll i organisationen. Detta ligger i linje med Byrne och Pierce (2017) som 

dels talar för controllerns sociala roll. Svensson (2017) som betonar vikten av lyhördhet 

och nyfikenhet, talar även för vikten av kommunikativ och pedagogisk framställning. 

Detta genom att han kontinuerligt utbildar nyanställda, ger grundläggande utbildningar i 

ekonomi samt deltar i lednings- och styrelsemöten där en arbetsuppgift innebär aktiv 

tydliggörande och förklarande av olika ekonomiska aspekter.  

 

Byrne och Pierce (2007) menar att det är viktigt för en controller att vara flexibel. Även 

Lindvall (2009) betonar betydelsen av egenskapen i takt med utveckling av samhälle, 

organisation och teknologi. Envinge (2017) förklarar att det i samband med 

digitalisering och automatisering, är viktigt att en controller hänger med i de svängarna 

och visar sig vara snabbfotad och anpassningsbar. I takt med utveckling av teknologin 

och automatisering av systemen, menar Svensson (2017) att det också kommer bli än 

viktigare med IT-kunskap hos en controller. Även Pilemyr (2017) förklarar att 

kunskaper inom IT kommit att bli allt viktigare. Samtliga intervjuade controllers inom 

den privata sektorn bekräftar därmed författarnas argument om flexibilitet i anslutning 

till utveckling. Wikell (2017) inom den offentliga sektorn stärker argumentet ytterligare, 

då hon uppfattas vara flexibel i sina arbetsuppgifter. Både Wikell och Petersson ger 
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intrycket av att flexibilitet är en viktig egenskap, då båda controllers arbetsuppgifter 

definieras av en rik variation samt då de båda inom den offentliga sektorn har erfarenhet 

från att erhålla plötsliga uppdrag från beslutsfattare. Yström (2017) som även arbetar 

med olika typer av förändringsprojekt nämner ledarskap och förbättringsarbete som 

viktiga beståndsdelar från sin utbildning inom kvalitetsteknik. Även Envinge (2017) 

inom den privata sektorn betonar förmågan att bedriva förändringsprojekt. Tillsammans 

stärker de Granlund och Lukka (1998) som lyfter fram förmågan att bedriva 

förändringsarbete som en viktig egenskap hos en controller.  

 

Lindvall (2009) menar att individens subjektiva egenskaper, som bland annat 

kompetens, kunskap och engagemang, har stor betydelse för verksamhetens framgång. I 

intervjun med Wikell (2017) som uppenbarligen besitter ett intresse för 

verksamhetsstyrning, uppfattas personliga egenskaper och ambitioner vara mycket 

viktiga i en controllers roll. Engagemang och intresse för verksamheten och sektorn som 

respektive controller arbetar inom, uppfattas det inte råda brist på. Petersson visar i 

intervjun stort intresse för det stor pusslet - samhällsmedborgare, politiker, interna och 

externa verksamheter - som arbetet inom hälso- och sjukvården innebär. Även Pilemyr 

visar intresse och trivsel med sina arbetsuppgifter inom den privata sektorn. Yström 

(2017) är med sitt brinnande intresse för styrning- och utvecklingsfrågor, proaktiv och 

drivande i sin yrkesroll. Envinge (2017) menar att en viktig egenskap hos en controller 

är att vara innovativ, då det annars är lätt att fastna i ett såhär-har-det-alltid-varit-

tänkande.  

 

Lindvall (2009) som lyfter fram self-efficacy som en egenskap av vikt hos controllers, 

menar att en controller ska kunna ta rummet. Svensson (2017) som beskriver sig själv 

som orädd och trygg i sin roll på Vida, vilket han förklarar likt en förutsättning för 

framgång, bekräftar vikten av Lindvalls (2009) argument.  

 

5.3 Controllerns roll 

Yström (2017) använder sig i sitt uppföljningsarbete - olikt en traditionell controllerroll 

- av både finansiella och icke-finansiella mått. Trots att Yström (2017) framför allt 

rapporterar till marknadschefen, omfattas kontaktytorna av betydlig fler än en person. 

Yströms kontaktytor omfattas av framför allt marknadschefen - som han syftar till att 

stötta -, hennes ledningsgrupp, medarbetare som står för den operativa insamling och 



  
 

83 

inmatning av data samt ekonomystyraren. Controllerrollen kamrer utesluts även då 

Yströms arbetsuppgifter inte är redovisningspräglade. Controllerrollen analytiker 

använder sig av både finansiell och icke-finansiell information (Nilsson, Olve och 

Parment 2010), men utesluts då Yström (2017) varken står för innehållet eller skapandet 

av beslutsunderlagen som beslutstagare vidare fattar beslut på. Utifrån de 

arbetsuppgifter och egenskaper som Yström besitter, liknar hans organisatoriska roll en 

coach, snarare än någon annan. Likt pedagogen skapar och förser Yström verksamheten 

med gynnsamma processer för styrning och utveckling av verksamheten, men till 

skillnad från en pedagog omfattar Yströms arbetsuppgifter inte av att förklara den 

finansiella informationen. Detta sammanfaller med att Yström till skillnad från övriga 

intervjuade inte kommer från en bakgrund inom ekonomi. Yströms arbetsuppgifter 

sammanfaller inte felfritt med Nilsson, Olve och Parments (2010) controllerroll coach, 

men författarna själva menar samtidigt att de fyra controllerrollerna är att se som en 

grov klassindelning snarare än huggna i sten. Likt coachen sammanfaller Yströms 

(2017) primära arbetsuppgifter däremot med kvalitetsarbete och processutveckling, där 

finansiella och icke-finansiella mål och mått utgör en betydande del av 

verksamhetsuppföljningen. Även kontinuerlig rådgivning samt stöd till- och dialog med 

chefer är en arbetsuppgift som sammanfaller med coachen.  

 

Petersson (2017) arbetar själv inte med någon typ av bokföringsarbete, varav 

controllerrollen kamrer utesluts. I Peterssons (2017) arbetsuppgifter ingår det inte enbart 

finansiella mål och mått, utan även att se samband och konsekvenser inom övriga 

perspektiv. Likt analytikerns arbete består även Peterssons (2017) arbete av att 

analysera och ta fram beslutsunderlag som vidare underlättar beslutsfattandet hos 

beslutstagare. Därmed sammanfaller Peterssons arbetsroll bäst med analytikern. Trots 

att Petersson (2017) har i uppgift att utveckla ekonomistyrningen inom organisationen, 

sammanfaller Peterssons yrkesroll inte med varken pedagog eller coach då denna 

arbetsuppgift på grund av tidsbrist anses vara mindre, jämfört med andra 

arbetsuppgifter. Arbetsrollen rör sig därmed mot controllerrollen coach, men upplevs 

fortfarande inte ha lämnat rollen som analytiker, varav Peterssons controllerroll 

identifieras likt en vag analytiker. Petersson (2017) menar själv att 

ekonomistyrningsbiten är något som han hade önskat arbeta mer med. Petersson 

bekräftar därmed Nilsson och Olve (2013) som belyser att det historiskt ofta inte levts 

upp till ambitionen kring primär fokus på strategi och styrning, utan att det många 
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gånger faktiskt fortfarande är de finansiella rapporterna som erövrar den största delen av 

arbetstiden. Petersson (2017) själv menar att organisationen ännu inte utnyttjar rollens 

fulla potential utan att det många gånger ändå rör sig om en ekonomroll. Uttalandet 

stärker Olves (1990) argument om att det många gånger i praktiken handlar om en 

konventionell ekonomroll med controllerinslag, snarare än en renodlad controllerroll. 

Orsaken till detta kan finna grund i den lilla ekonomienheten som Petersson (2017) 

beskriver.  

 

Controllerrollen kamrer utesluts då Wikell (2017) inte arbetar med traditionellt 

bokföringsarbete. I Wikells (2017) arbetsuppgifter ingår det heller inte enbart finansiella 

mål, utan även icke-finansiella mål och mått. Likt analytikerns arbete består även 

Wikells (2017) arbete av att analysera och ta fram beslutsunderlag som vidare 

underlättar beslutsfattandet hos beslutstagare. Ur den aspekten sammanfaller Wikells 

arbetsroll väl med analytikern. Wikells (2017) breda kontaktytor där hon samarbetar 

med många och med olika personer i olika sammanhang, samt möjligheten att i vissa 

sammanhang formulera förslag till beslut, innebär däremot att Wikell i större grad 

representeras av den högra delen av x-axeln - i Nilsson, Olve och Parments (2010) 

illustration - där Wikell har större förutsättningar än den traditionella controllern vad 

gäller att påverka och kommunicera längst med verksamheten. Trots att Wikell (2017) 

med anledning av sin breda bakgrund inom ekonomi, ofta hamnar mellan 

verksamhetsstyrning och ekonomi, anses hennes organisatoriska controllerroll, utifrån 

de arbetsuppgifter och egenskaper som hon besitter, liknar en coach, snarare än någon 

annan. Likt pedagogen utvecklar, kvalitetssäkrar och tillgodoser Wikell (2017) 

verksamheten med ledning- och styrningssystem och rapporteringsrutiner för en bättre 

uppföljning av verksamheten. Men till skillnad från en pedagog reduceras Wikells 

(2017) arbetsuppgifter inte till enbart finansiella mått. Inte heller Wikells 

arbetsuppgifter sammanfaller felfritt med Nilsson, Olve och Parments (2010) 

controllerroll. Likt coachen sammanfaller Wikells (2017) arbetsuppgift däremot med 

kvalitetsarbete och utveckling av ekonomisystem, användning av både finansiell och 

icke-finansiell information samt bredare kontaktytor, där även kontinuerlig rådgivning 

samt stöd till chefer är en arbetsuppgift som sammanfaller med coachen. 

 

Envinges controllerroll är ett exempel på en controllerroll som fortfarande inte tagit det 

stora avgörande klivet från bean counter till business partner. Envinges roll talar för en 
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traditionell redovisningspräglad controllerroll där information och nyckeltal av 

finansiell karaktär med ursprung i redovisningen fortfarande är den dominerande delen 

av information som används. Därav utesluts Nilsson, Olve och Parments (2010) 

controllerroll vid namnet analytikern. Envinges arbetsuppgifter sammanfaller därför 

bäst med controllerrollen kamrern, vars arbetsuppgifter består i att förstå redovisningens 

siffror. Likt en kamrer innebär Envinges (2017) huvudsakliga arbetsuppgift att 

analysera redovisningsinformation, ur vilken han tar fram beslutsunderlag. Envinge 

(2017) förklarar vidare att organisationen i nuläget befinner sig i en stor förändring, där 

automatisering och digitalisering av information i framtiden kommer avlasta 

ekonomienheten på ett sådant sätt att de kan fokusera på den analytiska och framför allt 

den proaktiva delen i arbetet, vilken hittills fallit mellan stolarna. Däremot uppfattas 

controllerrollen inom Visma inte vara riktigt där än. Envinge (2017) bekräftar Granlund 

och Lukkas (1998a) argument för controllers dubbla karaktär, där controllern inte verkar 

vara redo att överge bokföringsarbete, ekonomisk uppföljning och den traditionella 

ekonomiska rollen. En förklaring kan ligga i den mindre ekonomienheten inom 

verksamheten. En mindre ekonomienhet innebär att fokus läggs på de arbetsuppgifter 

som inte kan vänta, varav controlleruppgifterna ofta innebär de som prioriteras bort och 

faller mellan stolarna. Detta bekräftar vidare Olves (1990) argument om att det många 

gånger i praktiken handlar om en konventionell ekonomroll med controllerinslag, 

snarare än en renodlad controllerroll. 

 

Även Pilemyrs controllerroll talar för en traditionell redovisningspräglad controllerroll 

där information och nyckeltal av finansiell karaktär med ursprung i redovisningen 

fortfarande är den dominerande delen av information som används. Pilemyr (2017) 

arbetar främst med information av finansiell karaktär varav controllerrollerna analytiker 

och coach, i den övre delen av Nilsson, Olve och Parments (2010) matris över olika 

controllerroller, utesluts. Pilemyrs (2017) arbetsuppgifter som präglas av 

bokslutsprocessen, framtagning och analys av rapporter och nyckeltal samt 

uppföljningsarbete sammanfaller bäst med controllerrollen kamrern, vars 

arbetsuppgifter består i att förstå redovisningens siffror. Likt kamrern syftar Pilemyrs 

arbetsuppgifter huvudsakligen till att plocka fram beslutsunderlag ur- och observera, 

analysera och utreda avvikelser i redovisningsinformationen. Även Pilemyr bekräftar 

Granlund och Lukkas (1998a) argument för en controllers dubbla karaktär, där 

controllern inte uppfattas vara redo att överge bokföringsarbete, ekonomisk uppföljning 
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och den traditionella ekonomiska rollen. Pilemyr bekräftar vidare även Olves (1990) 

argument om att det många gånger i praktiken handlar om en konventionell ekonomroll 

med controllerinslag, snarare än en renodlad controllerroll. 

 

Svensson (2017) går inte under en ren traditionell ekonomroll då han inte arbetar med 

att ta fram den löpande redovisningen. Han arbetar däremot med att analysera rapporter 

och ta fram beslutsunderlag. Eftersom detta främst är finansiella mål och mått som 

Svensson (2017) arbetar med kan vi utesluta den övre delen av Nilsson, Olve och 

Parments (2010) matris över olika roller som en controller kan inneha. Svenssons 

(2017) arbetsuppgifter handlar mycket om att styra och influera andra inom 

organisationen i finansiella tänkande och utifrån det kan controllerrollen kamrer 

uteslutas. Svensson (2017) arbetar med att utbilda andra i organisationen vilket förstärks 

med vad Nilsson, Olve och Parment (2010) beskriver likt en pedagogs arbetsuppgifter, 

nämligen att omfatta internutbildningar där resonemang och presentationssätt förenklas 

och där medarbetare inom organisationen sporras till ett ekonomiskt tänkande. Ingen av 

rollerna är huggna i sten. Svensson (2017) utvecklar inte systemen, utan står snarare för 

kvalitetssäkringen. Då Svensson (2017) tillser att ekonomisystemen producerar relevant 

information samt kvalitetssäkra systemen, anser vi att Svenssons organisatoriska roll 

bäst sammanfaller med controllerrollen pedagog. Då Svensson (2017) också besitter 

breda kontaktytor i organisationen styrker det argumentet om att Svenssons roll bättre 

sammanfaller med en pedagog framför en kamrer. 
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Figur 9: Controllerns roll inom offentliga och privata verksamheter enligt Nilsson, Olve och Parments 
(2010) matris. Mörkblå stjärna representerar intervjuade controllers inom offentlig sektor och ljusblå 
stjärna representerar intervjuade controllers inom privat sektor. 
 

5.4 Sammanfattande analys 

Efter genomförande av samtliga semistrukturerade intervjuer med controllers inom 

offentlig och privat sektor uppfattar vi likt Lindvall (2009) att controllern är en 

mångfacetterad aktör, snarare än en endimensionell. Likt Nilsson och Olve (2013) 

påstår vi vidare att en controllers arbetsuppgifter är många och varierande. I denna 

komparativa studie som omfattats av sex yrkesverksamma controllers inom offentlig 

respektive privat sektor, identifieras likheter samt skillnader i arbetsuppgifter och 

egenskaper. Likheter och skillnader kombinerat, medverkar naturligt till att samtliga 

controllers - enligt Nilsson, Olve och Parments (2010) matris - innehar olika 

organisatoriska roller. 

 

De huvudsakliga egenskaperna inom både offentlig och privat verksamhet som 

identifierats i samband med de sex semistrukturerade intervjuerna är egenskaper som 

analytisk, god samarbetsförmåga, kompetens, kunskap och intresse, kommunikativ och 

pedagogisk förmåga samt flexibilitet. Då samtliga egenskaper identifierats av 

controllers verksamma inom båda sektorerna, uppfattar vi samtliga som betydande 

egenskaper för en controllers framgång.  
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Likheter i arbetsuppgifter är många. Samtliga intervjuade controllers inom den 

offentliga respektive privata sektorn uppfattas inneha både stödjande och 

framåtblickande arbetsuppgifter av olika slag. Det första bekräftar därmed Greves 

(2009) argument, om att en controller syftar till att stödja ledning och medarbetare. Det 

senare bekräftar i praktiken Byrne och Pierce (2007) som för ett liknande resonemang. 

Samtliga intervjuade controllers inom offentlig respektive privat sektorn uppvisar även 

analysarbete av olika slag som en av de mest primära arbetsuppgifterna, vilket vidare 

bekräftar Lindvall (2009) och Olves (1990) resonemang kring analysarbete som den 

mest omfattande arbetsuppgiften. Samtliga intervjuade controllers inom offentlig och 

privat sektor - med undantag för Yström - medför likt Granlund och Lukka (1998), Olve 

(1990) samt Järvenpääs (2007) resonemang, mervärde i beslutsprocesserna genom att på 

olika sätt tillgodose beslutsfattare med beslutsunderlag. Yström (2017) tillgodoser 

istället beslutsfattare indirekt med beslutsunderlag genom att förse verksamheten med 

gynnsamma system och processer som i sin tur genererar de beslutsunderlagen som 

önskas. Samtliga intervjuade controllers inom offentlig sektor samt Svensson (2017) 

inom den privata sektorn arbetar med någon form av rådgivning. Vi ser en trend där den 

privata sektorn i högre grad befinner sig i de redovisningspräglade arbetsuppgifterna. Vi 

ser även en röd tråd i Svenssons större delaktighet i beslutsfattande och styrning där han 

innehar en chefsroll i kombination med kunskap och erfarenhet om branschen, 

organisation och verksamhet samt ekonomi och IT.  

 

Majoriteten av samtliga intervjuade controllers inom offentlig och privat sektor 

bekräftar likt en rad olika författare, att en controller arbetar med att kommunicera och 

förklara den finansiella informationen på ett pedagogiskt sätt. Arbetsuppgiften utgörs 

däremot på olika sätt och i olika stor omfattning. Skillnaden kan finna grund i flera 

olika dimensioner. Envinge (2017) och Pilemyr (2017) inom den privata sektorn samt 

Wikell (2017) inom den offentliga sektorn arbetar med utbildning i ekonomi, i den 

utsträckning att de förklarar verkligheten bakom rapporternas producerande siffror, för 

mottagaren av denna. Svensson (2017) inom den privata sektorn samt Petersson (2017) 

inom den offentliga sektorn arbetar med utbildning i ekonomi i en större omfattning, där 

även presentation av aktuell finansiell information samt grundläggande utbildning inom 

ekonomi inkluderas. Nämnas bör att både Svensson och Petersson arbetar under 

beteckningen ekonomichef. Yström (2017) inom den offentliga sektorn har till skillnad 
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från övriga intervjuade controllers varken en akademisk- eller yrkesbakgrund inom 

ekonomi och redovisning, vilket kan vara en orsak till varför han inte arbetar med att 

förklara och utbilda inom ekonomi. En controller förutsätts enligt Olve (2013) många 

gånger ha en ekonomisk utbildning i grunden. Innehavande av controllertjänster kan 

däremot enligt Olve (2013) ha bakgrund i andra funktioner. Yström visar på ett sådant 

exempel i praktiken. Variationen i arbetsuppgiften hos samtliga intervjuade, anser vi 

bekräfta dels Nilsson och Olve (2013) som menar att tidigare kunskap, erfarenhet och 

bakgrund, utgör faktorer av betydelse och dels Lindvall (2009) som menar att nivån 

inom den organisatoriska hierarkin, utgör en ytterligare faktor av betydelse.  

 

Vi upplever inte att det rör sig om några större skillnader i arbetsuppgifter. Snarare 

handlar det om i vilken grad och omfattning respektive controller arbetar med särkilda 

arbetsuppgifter. Många arbetsuppgifter sammanfaller även med varandra på olika sätt. I 

de semistrukturerade intervjuerna med controllers inom offentlig samt privat sektor, 

identifierades framför allt en viktig skillnad i arbetsuppgift som enligt Nilsson och Olve 

(2013) identifieras likt en controllers absolut viktigaste arbetsuppgift, nämligen att 

tillgodose företagets behov av styrningssystem. Samtliga controllers inom den 

offentliga sektorn arbetar med utveckling och kvalitetssäkring av styrningssystem. 

Arbetsuppgiften är Yströms (2017) huvudsakliga uppgift, medan den endast utgör en 

del av Petersson (2017) och Wikells (2017) arbetsuppgifter. Detta bekräftar Nilsson och 

Olves (2013) resonemang om att många controllers arbetar med ekonomistyrning en 

viss del av sin arbetstid. Av samtliga intervjuade controllers inom den privata sektorn 

identifieras endast Svensson (2017) inneha liknande arbetsuppgifter. Hos även 

Svensson (2017) utgör arbetsuppgiften en del av de totala. Det bör upprepas att 

Svensson (2017) har en akademisk bakgrund inom data, varav han idag även är chef för 

IT-avdelningen inom Vida. Här identifieras en kombination av vad Nilsson och Olve 

(2013) samt Lindvall (2009) benämner likt faktorer av betydelse vid utformning av en 

controllers arbetsuppgifter och därmed roll inom organisationen, nämligen chefsrollen 

kombinerat med tidigare kunskap, erfarenheter och bakgrund. Samtliga nämnda 

controllers bekräftar i praktiken det som Nilsson och Olve (2013) beskriver likt en 

operativ roll, nämligen att controllern aktivt hanterar system och processer för att vidare 

tillse att ekonomistyrningen inom organisationen fungerar. Varken Pilemyr (2017) eller 

Envinge (2017) inom den privata sektorn, arbetar med utveckling och implementering 

av styrningssystem. Vi ser att dessa i större grad arbetar likt det som Granlund och 



  
 

90 

Lukka (1998a) benämner likt den traditionella ekonomrollen. Vi uppfattar en 

bakomliggande faktor till att Envinges arbetsuppgifter är redovisningspräglade, finner 

grund i den lilla ekonomienheten inom den stora organisationen. Controlleruppgifterna 

undankastas därmed de prioriterade redovisningspräglade uppgifterna. Argumentet om 

att organisationens struktur påverkar stärks av Nilsson och Olve (2013) som menar att 

en controllers roll bland annat speglas av organisationens storlek. 

 

Utifrån samtliga intervjuade controllers arbetsuppgifter och egenskaper har dess 

organisatoriska roll inom respektive organisation identifierats. I figur nio illustreras 

samtliga controllerroller inom ramen för Nilsson, Olve och Parments (2010) matris. 

Med grund i illustrationen utläser vi en trend inom offentlig och privat sektor, där 

samtliga intervjuade controllers inom den offentliga sektorn placeras i den övre delen i 

matrisen medan samtliga controllerns inom den privata sektorn placeras i den nedre 

delen av matrisen. Placeringen finner vidare grund i att intervjuade controllers inom den 

offentliga sektorn använder sig av både finansiell och icke-finansiell information, 

medan controllers inom den privata sektorn i större grad betonar den finansiella 

informationen. Detta är ytterligare en av de större skillnader i arbetsuppgifter som 

identifierats i studien.  

 

Med ett undantag var - i båda fallen ekonomicheferna - ser vi ytterligare en trend där två 

av tre intervjuade controllers inom den offentliga sektorn placeras i den högra delen av 

matrisen, där de sammanfaller med controllerrollen coach, medan två av tre intervjuade 

controllerns inom den privata sektorn placeras i den vänstra delen av matrisen, där de 

sammanfaller med controllerrollen kamrer. Placeringen finner grund i att respektive 

inom den offentliga sektorn arbetar med utveckling, implementering och 

kvalitetssäkring av ekonomistyrningssystem, medan respektive inom den privata 

sektorn fortfarande besitter en traditionell redovisningspräglad ekonomroll. 

Ekonomichefen Petersson inom den offentliga sektorn placeras i den vänstra delen av 

matrisen, på gränsen till den högra delen. Vi anser att den bakomliggande faktorn består 

i en fragmentiserad och rikt varierad bredd av arbetsuppgifter som präglar arbetsdagen, 

till följd av befattningen ekonomichef. Trots att Petersson (2017) arbetar med 

utveckling av ekonomistyrningen, sker detta i en betydligt mindre grad än vad han hade 

önskat samt jämfört med andra arbetsuppgifter. Ekonomichefen Svensson inom den 

privata sektorn placeras i den högra delen av matrisen. Vi anser att den bakomliggande 
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faktorn även i detta fall består i en fragmentiserad och rikt varierad bredd av 

arbetsuppgifter som präglar arbetsdagen, till följd av befattningen ekonomichef. Varför 

Svensson placeras till höger och Petersson till vänster, kan beror på att en kombination 

av en rad olika faktorer. Svensson (2017) är inte bara ekonomichef utan även chef för 

IT-avdelningen. Petersson (2017) arbetar uppåt i organisationens hierarki, där 

rapportering, förklaring och utbildning i ekonomi oftast görs till och för ledningen. 

Svensson upplevs i större grad, arbeta och styra neråt i organisationens hierarki. Breda 

kontaktytor innebär att Svensson regelbundet befinner sig ute i dotterbolagen och dess 

verksamheter för att visa vägen. Därmed bidrar Svensson till att skapa ett målkongruent 

beteende i de decentraliserade verksamheterna, något som enligt Anthony et al. (2014) 

är avgörande för framgång. 

 

Av samtliga controllers identifierade organisatoriska roller ser vi en trend där den 

privata sektorn upplevs främja en mer traditionell ekonomistyrning, där controllerns 

arbetsuppgifter sammanfaller med vad Anthony et al. (2014) beskriver likt aktiviteter i 

en återkommande aktivitetscykel. Arbetsuppgifterna består i större grad av budget och 

prognos, analys och uppföljning samt bokslutsarbete, där controllern är starkt beroende 

av redovisningssystemen och dess finansiella aspekter. Vi ser en ytterligare trend där 

den offentliga sektorn upplevs ha tagit steget längre, mot verksamhetsstyrning, genom 

att använda fler verktyg och genom att i större utsträckning inkorporera finansiell 

information med icke-finansiell. Genom att inte begränsa sig till de finansiella måtten 

bekräftas Lindvalls (2009) argument om ett skifte i analytiskt perspektiv till följd av ett 

bredare helhetsperspektiv. Utifrån stryrtriangeln i figur två upplevs intervjuade 

controllers inom den offentliga sektorn även röra sig mot den strategiska nivån vilken 

enligt Olve (2010) karaktäriseras av helhet, långsiktighet samt en större insikt och 

förståelse för verksamheten, inte enbart ur finansiella termer.  

 

Samtliga controllers arbetsuppgifter inom de olika sektorerna präglas i olika mån av 

långsiktiga och framtidsorienterade arbetsuppgifter. De offentliga verksamheterna är 

politiskt styrda, varav långsiktig planering och budgetering sträcker sig inom perioder 

om flera år. Samtliga controllers inom den offentliga sektorn arbetar som numera känt 

även med styrningssystem. Även om samtliga controllers arbetsuppgifter inom de 

privata verksamheterna präglas av upprättande av långsiktiga budgetar och prognoser 

och i Svenssons (2017) fall även investeringsbeslut och styrningssystem, är dessa 
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primärt av finansiell karaktär. Inom de privata verksamheterna finns däremot även 

kortsiktiga lönsamhetskrav. Kortsiktiga och finansiella lönsamhetskrav som många 

gånger underkastar helhet och långsiktigheten ur andra aspekter än enbart finansiella. 

Detta kan innebära ytterligare en faktor till varför de privata verksamheterna fortfarande 

befinner sig inom ekonomistyrning, medan de offentliga verksamheterna tagit steget 

längre mot verksamhetsstyrning. Verksamhetsstyrning växte enligt Lindvall (2011) 

fram ur ett behov att utveckla den traditionella ekonomistyrningen vilken framstår vara 

av mindre betydelse vid ledning av företagets verksamhet. Vi förstår det även som att 

samtliga intervjuade inom den offentliga sektorn jämfört med samtliga intervjuade inom 

den privata sektorn - med undantag för Svensson (2017) - också har en närmare 

anknytning till ledning av respektive verksamhet. Detta genom att traditionella 

redovisningspräglade arbetsuppgifter underkastas dess engagemang i utveckling, 

implementering, uppföljning och kvalitetssäkring av styrningssystem. 

 

Trots att controllern enligt Nilsson och Olve (2013) historiskt haft en tydligare roll i den 

privata sektorn, uppfattar vi inte några tecken på detta i praktiken. Vi uppfattar det 

vidare som att de offentliga verksamheterna i större grad har förstått innebörden av att 

inkorporera finansiella och icke-finansiella aspekter i verksamhetsstyrningen. Vår 

spekulation inom denna upptäckt innebär att den offentliga sektorn uppvisar bättre 

förutsättningar för att kombinera finansiell och icke-finansiell information. Den 

offentliga konsumtionens ändamål är att ge skattebetalarna bästa avkastning för 

skattepengarna. Skattebetalarnas krav på avkastning innebär framför allt icke-finansiell 

avkastning i form av bland annat utbildning, vård och samhällsskydd. Därmed har den 

offentliga sektorn alltid karaktäriseras av de icke-finansiella målen (Lind och 

Lundström 1995). I anslutning till NPM och den offentliga sektorns omfattande 

omvandling de senaste årtiondena betonades de finansiella målen i större grad då det 

talades om mål- och resultatstyrning för en effektiv styrning av den offentliga 

förvaltningen. En ny logik som innebar att den offentliga sektorn nu gick från byråkrati 

till marknad, innebar att konkurrens och privatisering bedömdes vara nyckeln till 

sektorns effektivitetsproblem samt till vidare effektivitet och framgång (Ivarsson 

Westerberg 2014). Vår uppfattning är att den offentliga sektorn i strävan efter replikera 

den privata sektorns effektiva resursallokering lyckats kombinera de icke-finansiella 

målen med de finansiella målen, vilka den privata sektorn främst karaktäriseras av.  
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Trots att controllern enligt Nilsson och Olve (2013) historiskt haft en tydligare roll i den 

privata sektorn, uppfattar vi det även som att de offentliga verksamheterna i större grad 

har förstått innebörden av att inkorporera styrningsbiten i controllerns arbetsuppgifter, 

snarare än att låta arbetsuppgiften undankastas de redovisningspräglade 

arbetsuppgifterna. Vår spekulation inom denna upptäckt innebär att den offentliga 

sektorn uppvisar bättre förutsättningar för att ta till vara på en renodlad controllerroll. 

Verksamheter inom båda sektorer drivs i syfte att effektivisera resursallokering. 

Sektorerna präglas däremot delvis av olika mål och syften. Inom offentliga 

verksamheter syftar effektivitet i resursallokering till att skapa medborgarnytta, medan 

privata verksamheter syftar till att generera resultat och vinst (Nilsson och Olve 2013). 

Det finns ett ramverk för offentliga verksamheter. Ramverket utgörs dels av ett politiskt 

regelverk och dels av anslag - i form av en pott med pengar - från staten (Yström 2017; 

Wikell 2017; Petersson 2017). Nilsson och Olve (2013) menar att en controllers arbete 

definieras av de krav som ställs från företagsledningen. Då offentliga verksamheter har 

en garanterad finansiär vid namnet staten samt då det inte finns ett vinstsyfte inom 

offentliga verksamheter, är nyckelordet att förbruka och styrdokumentet är budgeten. 

Huvuduppgiften innebär att utifrån erhållet ramverk nyttja med pengarna på det mest 

effektiva och hushållande sättet, varav fokus på styrningsbiten underlättas. Vår 

uppfattning är att då den privata sektorn till skillnad från den offentliga sektorn drivs av 

de finansiella målen och därmed i syfte att generera resultat och vinst, blir det svårare 

att i alla scenarion kombinera de finansiella med de icke-finansiella målen samt 

fokusera på den långsiktiga styrningen över de kortsiktiga lönsamhetskraven. 

Kortsiktiga resultat- och vinstkrav underkastar många gånger långsiktig planering och 

styrning.  

 

Lönsamhetskrav och många gånger kortsiktiga vinstsyften visar sig också vara en faktor 

bakom varför en renodlad controller anses vara för resurskrävande. Svensson (2017) 

inom den privata sektorn nämner att yrkesrollen kräver resurser samt stöd från 

verksamheten och att denna måste sitta på en viss nivå inom organisationen för att 

leverera utan att belasta verksamheten. Implementering av controllerrollen inom en 

organisation har även enligt Svensson (2017) mycket med organisationens kultur att 

göra. Det kan därmed vara svårt att fylla en arbetsdag med rena controlleruppgifter, 

varav det ofta rör sig om en ekonomroll med controllerinslag. Det som händer blir att 

arbetsuppgifterna som definierar controllerinslaget underkastas de primära 
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redovisningspräglade uppgifterna. Detta identifieras i praktiken hos både Pilemyr och 

Envinge inom den privata sektorn. Vi uppfattar vidare att detta bekräftar Järvenpääs 

(2007) resonemang om att controllerns roll är ett fenomen, djupt inbäddad i 

organisationen. Gullberg (2014) menar att dagens chefer är mindre mottagliga för ny 

information och nya arbetssätt. Konsekvensen blir ett så-har-det-alltid-sett-ut-tänkande. 

Detta kan vara en förklaring till varför controlleryrket fortfarande rör sig om en 

ekonomroll. I enlighet med Edströms et al. (1987, refererad i Olve 1990) resonemang 

kan controllerrollen även sammanfalla med ekonomichefsrollen. Detta identifieras i 

praktiken hos både Svensson inom den privata sektorn samt Petersson inom den 

offentliga sektorn. 

 

Med grund i genomförda semistrukturerade intervjuer med controllers inom offentlig 

och privat sektor uppfattas att samtliga befinner sig inom en skala där bean counter 

och business partner uppfattas likt två extrempunkter. Likt rollindelning enligt Nilsson, 

Olve och Parments (2010) matris är det även här svårt att hänföra samtliga controllers 

till en specifik roll, då arbetsuppgifter som definierar de olika rollerna i praktiken många 

gånger överlappar varandra. Varje controller är unik till följd av en rad olika påverkande 

faktorer varav dennes arbetsuppgifter samt organisatoriska roll uppfattas som 

situationsanpassad. Därmed är denna analytiska indelning att se som en grov indelning, 

snarare än huggen i sten. Vi uppfattar i enlighet med en rad olika författare i litteraturen 

att controllern rör sig i en riktning från bean counter och mot business partner. Vi 

upplever däremot inte att detta rollskifte ännu är fulländat. Med grund i arbetsuppgifter 

som styrning, rådgivning och större delaktighet i beslutsprocesser, upplevs samtliga 

intervjuade controllers inom den offentliga sektorn samt Svensson inom den privata 

sektorn sammanfalla närmare en business partner än övriga två intervjuade controllers 

inom den privata sektorn. Envinge och Pilemyr uppfattas, om än i olika mån, arbeta 

närmare likt en traditionell redovisningspräglad controller där arbetsuppgifter som 

scorekeeping, attention directing och problem solving fortfarande anses utgöra primära 

arbetsuppgifter.   

 

Även om vi identifierar skillnader i en controllers roll och dess arbetsuppgifter inom 

offentlig och privat sektor, anser vi att studien är för liten samt de bakomliggande 

faktorerna många fler för att kunna konstatera den valda dimensionen som den enda av 

betydelse. Vi har valt att rikta fokus på dimensionen offentlig respektive privat sektor, 
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men saknar som sagt tillräckligt med underlag för att påstå att uppdelningen i offentlig 

och privat sektor ensamt påverkar controllerns roll och arbetuppgifter inom 

organisationen. Med det sagt vill vi snarare påstå att det rör sig om ett samspel mellan 

en rad olika faktorer. Under studiens gång identifieras andra aspekter som kan ha en 

inverkan på arbetsuppgifter och vidare även den organisatoriska rollen. Några av dessa 

är bland annat tidigare kunskap, kompetens samt akademiska- och yrkesmässiga 

erfarenheter, organisatorisk typ, struktur, storlek på organisation och ekonomienhet, 

nivån inom den organisatoriska hierarkin vilken controllern arbetar inom och 

ledningens förväntningar utifrån bland annat vision, mål och strategi. Studien 

identifierar även kulturen inom organisationen ha en inverkan på vare sig en renodlad 

controllerroll kommer att accepteras då de i praktiken kräver resurser och ett visat stöd 

från verksamheten (Svensson 2017). I studien identifieras även att externa faktorer har 

en inverkan på controllerns arbetsuppgifter och därmed även dess organisatoriska roll. 

Ett exempel på dessa är bland annat en organisations förutsättningar, vilken tar hänsyn 

till bland annat internationell konkurrens - som kan ha en påverkan på den kortsiktiga 

lönsamheten - samt tekniska och innovativa förutsättningar - som kan avlasta vissa 

typer av arbetsuppgifter via digitalisering och automatisering. 

 

I samband med intervjuerna upplevs att yrkesrollen uppenbarar sig olika inom olika 

organisationer. Inom vissa organisationer sammanfaller den med ekonomichefsrollen 

och inom andra arbetar controllern likt en traditionell ekonomiroll med controllerinslag. 

Även controllers som närmar sig den ideala controllern identifieras. Därmed uppfattas 

likt Nilsson och Olve (2013) att det är svårt att generalisera en controllers 

arbetsuppgifter och roll då det rör sig om en diffus term och en fluktuerande yrkesroll. 

Efter genomförande av samtliga semistrukturerade intervjuer med controllers inom 

offentlig och privat sektorn uppfattar vi likt Lindvall (2009) att controllern är en 

mångfacetterad aktör, snarare än en endimensionell. Likt Nilsson och Olve (2013) 

påstår vi vidare att en controllers arbetsuppgifter är många och varierande. Controllerns 

roll har över tid genomgått stora förändringar. Olve (1990) menar att en controllers roll 

och arbetsuppgifter än idag genomgår ständig utveckling. Lindvall (2009) menar att 

förändringen hör ihop med bland annat utveckling av samhället, organisation och 

teknologi. I samband med de semistrukturerade intervjuerna med controllers inom 

offentlig och privat sektorn, uppfattar vi att förändringen av yrkesrollen fortfarande är i 

rörelse. Envinge (2017) talar om att en förändring inom Visma Spcs i samband med 
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digitalisering och automatisering. En utveckling som enligt Envinge (2017) kommer 

frigöra controllern arbetstid vad gäller framtagning av rapporter, för att i större mån 

fokusera på analysarbetet. Även Svensson (2017) tror på en fortsatt automatisering av 

redovisningsbiten och menar att controllern därmed kommer få en större roll med fokus 

på att granska och analysera siffror samt se till att systemen levererar. Pilemyr (2017) 

stärker argumentet med att belysa IT-aspekten likt en viktig framgångsfaktor till en 

förändrad controllerroll. De flesta intervjuade controllers har en ekonomibakgrund. 

Yström är undantaget vilket bekräftar Olve (2013) som menar att en controller kan ha 

bakgrund i andra funktioner än ekonomisk utbildning. Vi undrar om detta är svaret på 

att controllern i framtiden reducerar sina ekonomirelaterade arbetsuppgifter. En 

ekonomichef inom maskinbyggbranchen (citerad i Granlund och Lukka 1998a, s. 200) 

menar att en god controller är någon som är svag i debet och kredit. Kommer en 

controller att gå bortom de finansiella aspekterna för att bedöma verksamheten ur ett 

helhetsperspektiv. Kommer en controller ha en bakgrund inom kvalitetsteknik och 

systemvetenskap istället för inom ekonomi? Hur framtiden visar sig, återstår att se.  
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6 Slutsats 
I uppsatsens sjätte och avslutande kapitel presenteras de slutsatser som dragits från 

studiens resultat samt den diskussion och analys som förts i föregående kapitel. Kapitlet 

inkluderar avslutningsvis ett avsnitt om metodkritik samt ett avsnitt om förslag till 

vidare forskning inom området. 

 

De stora likheterna mellan controllerns roll och arbetsuppgifter inom offentlig och 

privat sektor kretsar kring dess stödjande och framåtblickande karaktär, analysarbetet 

samt dess medverkan till att på olika sätt skapa mervärde i beslutsprocesserna. 

 

Den stora skillnaden gällande controllerns arbetsuppgifter inom offentlig och privat 

verksamhet berör utveckling, implementering och uppföljning av 

ekonomistyrningssystem. Denna arbetsuppgift visar sig vara mer framträdande hos 

intervjuade controllers inom de offentliga verksamheterna. Även Svensson (2017) inom 

den privata sektorn innehar en liknande arbetsuppgift. Svensson (2017) är till skillnad 

från de övriga intervjuade inom den privata sektorn, ekonomichef och chef för IT-

avdelning, samtidigt som han erhåller akademiska erfarenheter i studier inom data. En 

annan stor skillnad som präglar controllerns arbetsuppgifter inom offentlig och privat 

sektor innebär användningen av information, där intervjuade controllers inom den 

offentliga sektorn i sitt arbete kombinerar icke-finansiell och finansiell information, 

medan intervjuade controllers inom den privata sektorn framför allt arbetar med den 

finansiella informationen. En ytterligare stor skillnad innebär att två av tre intervjuade 

controllers inom den privata sektorn uppfattas besitta en traditionell 

redovisningspräglad ekonomroll med arbetsuppgifter likt aktiviteter i en återkommande 

aktivitetscykel, vilka är beroende av verksamhetens redovisningssystem. Den tredje 

intervjuade controllern inom den privata sektorn är än igen, Svensson.  

 

Framför allt skillnader i arbetsuppgifter, innebär att samtliga intervjuade controllers - 

med grund i Nilsson, Olve och Parments (2010) martis - identifieras likt olika 

organisatoriska roller. Det är svårt att hänföra samtliga controllers till en specifik roll, 

då en controller uppfattas likt en mångfacetterad aktör snarare än en endimensionell. De 

olika rollerna anses i många fall överlappa med varandra i praktiken och indelningen är 

att se som en grov klassindelning för att identifiera skillnader, snarare än huggna i sten. 

En trend identifieras där samtliga intervjuade controllers inom den offentliga sektorn 
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placeras i den övre delen i matrisen likt analytiker samt coach, medan samtliga 

intervjuade inom den privata sektorn placeras i den nedre delen i matrisen likt kamrer 

samt pedagog. Placeringen finner huvudsaklig grund i användning av finansiell och 

icke-finansiell information.  

 

Om vi för stunden bortser från respektive inom offentlig och privat sektor som går 

under benämningen ekonomichef, återstår vi med fyra intervjuade controllers inom 

offentlig respektive privat sektor. En ytterligare trend som utläses från illustrationen i 

figur nio med grund i Nilsson, Olve och Parments (2010) matris innebär att intervjuade 

controllers inom den offentliga sektorn bäst sammanfaller med den högra sidan av 

matrisen och därmed den organisatoriska rollen coach, medan intervjuade controllers 

inom den privata sektorn bäst sammanfaller med den vänstra sidan av matrisen och 

därmed den organisatoriska rollen kamrer. Placeringen finner huvudsaklig grund i de 

primära skillnader i arbetsuppgifter som nämns i kapitlets andra stycke där intervjuade 

controllers inom den offentliga sektorn arbetar med utveckling, implementering och 

kvalitetssäkring av ekonomistyrningssystem, medan respektive inom den privata 

sektorn besitter en traditionell redovisningspräglad ekonomroll med controllerinslag. 

 

Om vi istället fokuserar på respektive inom offentlig och privat sektor som utöver 

arbetet som controller även går under benämningen ekonomichef, sammanfaller dess 

roller med andra än de för övriga inom respektive sektor. Varför de flanerar från övriga 

intervjuade controllers inom dess sektor upplever vi ha sin grund i en fragmentiserad 

och rikt varierad bredd av arbetsuppgifter som präglar arbetsdagen, till följd av 

befattningen ekonomichef. Peterssons - inom den offentliga sektorn - organisatoriska 

roll placeras i gränsen mellan analytikern och coachen men sammanfaller bäst med 

analytikern. Svenssons - inom den privata sektorn - organisatoriska roll sammanfaller 

bäst med pedagogen. Varför Svensson placeras till höger i matrisen och Petersson till 

vänster, kan finna grund i en kombination av en rad olika faktorer. Huvudsakligen 

handlar det om graden i vilken arbetstid spenderas på vissa typer av arbetsuppgifter. 

Denna faktor påverkas i sin tur av bredden av totala arbetsuppgifter men också andra 

faktorer såsom andra befattningar och ansvarsområden.  

 

Även om controllern uppfattas börjat röra sig från bean counter till business partner är 

yrkesrollen inte ännu där. I studien identifieras likt vad en rad olika författare resonerat 
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om i tidigare forskning, nämligen att controllern är en yrkesroll som fortfarande 

uppfattas vara i utveckling. Den definieras av en vid bredd av arbetsuppgifter och dess 

roll inom en organisation är varierande.  

 

Avslutningsvis är slutsatsen från denna studie att det går att urskilja likheter och 

skillnader i en controllers roll och arbetsuppgifter inom offentlig respektive privat 

sektorn. De stora likheter som identifierats i studien avser controllerns stödjande och 

framåtblickande karaktär, det omfattande analysarbetet samt controllerns medverkan till 

att på olika sätt skapa mervärde i beslutsprocessen. De huvudsakliga skillnaderna som 

identifierats i studien berör primärt utveckling, implementering och uppföljning av 

styrningssystem samt användningen av finansiell och icke-finansiell information. De 

bakomliggande förklaringarna kan bero på organisationens typ, det vill säga de 

karaktäristiska dragen för offentlig och privat verksamhet, men där finns även många 

andra bakomliggande faktorer och dimensioner att ha i åtanke. Controllerns 

arbetsuppgifter och organisatoriska roll kan bland annat påverkas av tidigare kunskaper, 

kompetenser samt akademiska- och yrkesmässiga erfarenheter, organisatorisk typ, 

struktur och kultur, storlek på organisation och ekonomienhet, nivån inom den 

organisatoriska hierarkin vilken controllern arbetar inom och ledningens förväntningar 

utifrån bland annat vision, mål och strategi. Även externa faktorer, vilka tar hänsyn till 

bland annat en organisations förutsättningar, internationell konkurrens samt tekniska 

och innovativa förutsättningar och utvecklingar, kan spela roll. 

 

6.1 Metodkritik 

Ett urvalskriterium som innebar att samtliga intervjuade arbetade som controllers var 

inte den initiala tanken. Det initiala urvalskriteriet innebar att samtliga intervjuade 

respondenter arbetade under beteckningen controller. Vändningen grundade sig i 

oklarheter i begreppet vid initial kontakt med samtliga verksamheter och i några fall 

även i den informationen som representanten besatt. Om vi skulle påbörja studien idag 

hade vi grävt vidare i den biten. En ytterligare förbättring innebär att i god tid studera 

organisationsstrukturen hos de organisationer där potentiella respondenter går att finna. 

Detta skulle förenkla och förtydliga den jämförande aspekten då samtliga respondenter 

kan allokeras inom jämförbara organisatoriska nivåer. Ett förslag till framtida forskning 

innebär därmed att i god tid studera potentiella respondenter och därefter precisera 

urvalskriteriet för bättre jämförelse. 
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En ytterligare reflektion associeras med intervjuguiden, som vi i samband med 

transkribering och utskrift, ansåg innehålla frågor av intresse men av irrelevans för 

studiens resultat. Vi upplever inte att vi hämmats av den långa intervjuguiden, men 

genom bättre formulerade och genomtänkta frågor, hade däremot dels tid kunnat sparas 

och dels en enklare bearbetning av det empiriska materialet erhållas. 

 

I de semistrukturerade intervjuerna tillfrågades samtliga respondenter om vilka primära 

egenskaper en framgångsrik controller bör ha samt vilka primära egenskaper de själva 

har som passar controlleryrket. Vi var medvetna om den hårfina gränsen mellan 

egenskaper som faktiskt är av vikt respektive egenskaper som sägs vara av vikt, samt 

egenskaper som faktiskt innehas respektive egenskaper som sägs innehas. Egenskaper 

som presenteras i studien är svar på direkta frågor men också ett resultat från vad vi 

faktiskt har upplevt som viktiga egenskaper i dialog med samtliga respondenter, samt 

från de primära arbetsuppgifter som diskuterats. Vi anser vidare inte de 

semistrukturerade intervjuerna var av sådan känslig karaktär att respondenterna avsåg 

att vilseleda studiens resultat. Därmed upplever vi att vi har fått en god förståelse för de 

primära egenskaperna. Samtidigt hade en kompletterande och observerande dimension 

självklart tydliggjort förståelsen för graden och omfattningen av särskilda 

arbetsuppgifter samt controllerns organisatoriska roll. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har syftat till att jämföra controllerns roll i offentlig och privat sektor. 

Studien har präglats av ett kvalitativt tillvägagångssätt med semistrukturerade 

intervjuer. Under studiens gång har andra intressanta frågor och aspekter framkommit. 

Ett förslag på vidare forskning är att replikera denna studie där forskarna istället för 

intervjuer, använder sig av observationer vid insamling av det empiriska materialet. 

Detta för att se om det blir ett annorlunda resultat.  

 

Med grund i den fluktuerade controllerrollen som hela tiden går igenom en ständig 

utveckling är ett annat förslag på vidare forskning att studera hur controllers framtid 

förväntas utvecklas. Vad tror yrkesverksamma inom yrket samt forskare och professorer 

inom ämnet, om den framtida utvecklingen av rollen? Vad kommer krävas av 

framtidens controllers i form av kunskap, egenskaper och andra betydande faktorer?  
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En annan intressant aspekt som framkommit under studiens gång är controllers på olika 

nivåer inom en och samma organisation. Region Kronoberg är exempelvis en väldigt 

stor och komplex organisation med verksamma controllers inom flera nivåer. Ett 

ytterligare förslag på vidare forskning är att genom en fallstudie göra en djupdykning 

inom organisationen och därmed undersöka controllerns roll och arbetsuppgifter på 

olika nivåer inom organisationen. Petersson (2017) menar att Region Kronoberg inte 

riktigt tagit sig an rollens fulla potential utan att de fortfarande är ekonomer i grunden. 

Gäller detta på alla nivåer? Hur skiljer sig controllerns arbetsuppgifter och 

organisatoriska roller, inom olika nivåer? Vilka är de bakomliggande faktorerna till 

sådana eventuella skillnader? 
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Bilagor 

Bilaga A Introducerande brev till respondenter 

 

Hej 

Vi är två civilekonomstudenter med inriktning controller vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Vi skriver just nu vår kandidatuppsats och behöver nu Er hjälp för att komplettera vår 

studie med empiriskt material. 

 

Vår kandidatuppsats handlar om controllerns roll, varav vi vänder oss till just Dig. 

Många studier har genomförts rörande controllerns roll, men vi finner en kunskapslucka 

av det komparativa slaget, varav syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om hur 

controllerns roll ser ut inom offentlig och privat sektor samt om det går att urskilja 

relevanta likheter och skillnader. Som controller-studenter tycker vi givetvis att detta är 

ett aktuellt och givande ämne att fördjupa oss inom samtidigt som det finns ett konstant 

allmänt intresse av likheter och skillnader mellan offentlig och privat sektor. 

 

Som respondent i denna studie har Ni rätt till personlig anonymitet. Vi kommer med Er 

tillåtelse att spela in intervjun, för att på ett rättvist sätt bearbeta informationen i studien. 

All information kommer enbart att användas till studiens forskningsändamål. Som 

respondent kommer Ni att få ta del av studien för att bekräfta att vi har uppfattat Er 

korrekt innan vi publicerar resultatet. Intervjun är frivillig, med vilken menas att Ni när 

som helst har rätt att avbryta medverkan i studien. Intervjun kommer ta max 1 timme. 

Vi ser gärna att intervjun äger rum i enrum, gärna på er arbetsplats.  

 

Vi tar gärna emot Era kontaktuppgifter, dels för att vid behov ställa kompletterande 

frågor och dels för att erbjuda er respondentvalidering innan publicering av studien.  

 

Om ni har några som helst frågor rörande studien, vänligen hör av er till oss på 

ad222gn@student.lnu.se eller 0707-XXXXXX. 

 

Med vänlig hälsning,  

Mariette Andersson & Aweza Diliwi 
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Bilaga B Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

Kan du ge en kort presentation av dig själv? 

Vad har du för yrkestitel/befattning? 

På vilken nivå inom den organisatoriska hierarkin arbetar du? 

Hur länge har du arbetat inom organisationen? Har du alltid haft samma tjänst inom 

organisationen? Om Nej, vad har du haft för andra tjänster? 

Vad har du för andra arbetslivserfarenheter? 

Kan du ge en kort presentation av verksamheten du arbetar inom? 

Hur stor är organisationens ekonomiavdelning? Finns det fler yrkesverksamma under 

befattningen controller? Vet du när företaget började anställa controllers som en egen 

tjänst? 

 

Arbetsuppgifter 

Vilka är dina arbetsuppgifter? Vilka skulle du säga är dina primära arbetsuppgifter? 

Anser du att dina arbetsuppgifter som controller faller under någon/några särskilda 

kategorier? 

Har dina arbetsuppgifter utvecklats sedan du startade denna tjänsten? Om ja, på vilket 

sätt anser du att de har förändrats och vad anser du är de bakomliggande faktorn till det? 

Använder du både finansiella och/eller icke-finansiella information i ditt arbete? 

Hur stor del av din arbetstid spenderar du arbetandes framför ett skrivbord? Hur arbetar 

du övriga delen av din arbetstid? 

Har du tydliga riktlinjer att följa inom ditt arbete eller har du möjlighet att lägga upp ditt 

arbete anpassat efter den rådande situationen? 

Hur ser din vanliga arbetsdag ut? 

Vilka inom organisationen anser du att du arbetar närmas? 

 

Egenskaper 

Vilka egenskaper anser du en framgångsrik controller bör ha? 

Vad har du för egenskaper som passar controlleryrket? 

Vilka var egenskaperna som eftersöktes när du tillträdde tjänsten? Controllerrollen är en 

yrkesroll som historiskt befunnit sig i utveckling. Har du uppmärksammat några 
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förändringar i eftersökta egenskaper sedan du tillträdde denna tjänsten? Om ja, kan du 

ge exempel? 

 

Privat/offentlig 

Har du jobbat inom privat/offentlig verksamhet hela controller-arbetslivet? Om nej, hur 

länge har du jobbat inom respektive sektorn? 

Om nej vid ovanstående fråga, upplever du att några skillnader i arbetsuppgifter, 

egenskap- och färdighetskrav, roll/position inom respektive sektor? 

Vad anser du är den största utmaningen respektive fördelen i ditt arbete som controller 

inom den privata/offentliga sektorn? 

Till skillnad från privat sektor, drivs den offentliga sektorn inte i vinstsyfte. Hur anser 

du att detta har påverkat dina arbetsuppgifter som controller? 

Till skillnad från offentliga sektor, drivs den privata sektorn oftast i vinstsyfte. Hur 

anser du att detta har påverkat dina arbetsuppgifter som controller? 

 

Avslutningsfrågor 

Har du någon gång fått frågan vad du egentligen arbetar med som controller och vad 

brukar du svara? 

Vad tror ni om controllerns roll i framtiden? 

 

 


