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Förord 
 
Studien belyser controllerrollen inom den offentliga sektorn. Ämnet har bidragit till 

ett ökat intresse för den offentliga sektorn samtidigt som studien gjort oss medvetna 

om vad som kan förväntas av oss studenter när vi om ett år erhåller en 

civilekonomexamen och ska anta denna yrkesroll. Vi vill rikta ett stort tack till 

Region Kronoberg och Växjö Kommun som trots pressade scheman ställde upp på 

intervjuer och som gav oss ovärderlig information. Vi vill också rikta ett stort tack 

till vår handledare Tom Karlsson som under denna process hela tiden fått oss att 

tänka utanför ramarna och kommit med mycket konstruktiv kritik. Vår examinator 

Elin Funck och alla seminariedeltagare vill vi också rikta ett stort tack till. Ni har 

under studiens gång poängterat en rad olika saker, kommit med idéer och tankar som 

fört studien framåt i en positiv riktning.   

 
Återigen, tack till er nedan som medverkat och gjort denna studie möjlig att 

genomföra, utan er hade det inte gått! 
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Sammanfattning 
Kandidatuppsats i företagsekonomi 
Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet VT 16 
Författare: Viktor Odenbrink, Louis Perikala, Viktor Johansson 

Handledare: Tom Karlsson 

Titel: Controllerrollen inom den offentliga sektorn 

 
Bakgrund och problem: Det existerar många studier om controllerrollen inom den 

privata sektorn, studier inom den privata sektorn belyser också vilka arbetsuppgifter 

och egenskaper som är relevanta för en controller. Däremot råder det delade 

meningar om controllerrollen inom den offentliga sektorn, vissa studier säger att 

rollen skiljer sig åt och andra forskare skriver att rollen är densamma inom båda 

sektorer. Vi vill med denna studie belysa vad det innebär att vara controller inom den 

offentliga sektorn och vilka arbetsuppgifter och egenskaper som är relevanta för 

rollen. 

 
Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva vad det innebär att vara en controller 

inom den offentliga sektorn och vilka arbetsuppgifter och egenskaper som är av vikt. 

Detta för att skapa mer kunskap om den offentliga controllerrollen.  

 
Metod: En kvalitativ forskningsansats har legat till grund för studien. Forskningen 

ses som en kvalitativ intervjustudie. Empirin har inhämtats genom semistrukturerade 

intervjuer med controllers samt med ekonomer med arbetsuppgifter likt en controller 

inom den offentliga sektorn.  

 
Slutsats: Den stora skillnaden i vad det innebär att vara controller inom den 

offentliga och privata sektorn är att en controller inom den offentliga sektorn betonar 

vikten av att få vara med och bidra till välfärd och samhällsnytta. Arbetsuppgifterna 

och egenskaperna är svåra att placera in i en specifik controllerroll och det rör sig 

snarare mot en hybridroll, där controllern bör ha inslag från kamrerrollen, den 

analytiska rollen, pedagogiska rollen och coachrollen.  

 
Nyckelord: Offentliga sektorn, controller, arbetsuppgifter, egenskaper 
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Abstract 
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Authors: Viktor Odenbrink, Louis Perikala, Viktor Johansson 

Supervisor: Tom Karlsson  

Title: The role of a controller within the public sector 

 
Background: There are many studies on the role of controllers within the private 

sector, studies in the private sector focus on the work assignments and characteristics 

that are relevant for a controller as well. However, there are different opinions and 

interpretations regarding the role of controller in the public sector, some studies say 

that the roles differs while other researchers state that the roles are similar in both 

sectors. Our goal with this study is to shed light on what it means to be a controller 

within the public sector and the work assignments and characteristics that are 

relevant to the role. 

 
Purpose: The purpose of this study is to describe what it means to be a controller 

within the public sector and the work assignments and characteristics that are of 

importance. This is to create more knowledge about the role of a controller within the 

public sector. 

 

Method: A qualitative research approach has been the basis for this study. The 

research is seen as a qualitative interview. The empirical data has been collected 

through semi-structured interviews with controllers and economists with similar 

duties as a controller within the public sector. 

 
Conclusion: The big difference in what it means to be a controller within the public 

and private sector is that a controller within the public sector emphasizes the need to 

be involved in the contribution to the welfare and social benefits. The work 

assignments and characteristics are difficult to place in a specific segment and this 

points towards a so called hybrid role, which means that the controller should have 

elements from all the segments which include the role of an accountant, the 

analytical role, the pedagogical role and lastly the so called coaching role. 

 
Keywords: Public sector, controller, work assignments, characteristics 
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1. Inledning 
 

Kapitlet beskriver studiens bakgrund och det problemområde som studien berör. 

Därefter förklaras studiens syfte och frågeställning. Vidare avslutas kapitlet med 

studiens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Begreppet controller kan ha många olika betydelser och har därför skapat stor 

förvirring. Ordet controller dök upp i svenska sammanhang under 1960-talet när de 

svenska stora företagen globaliserade sig (Nilsson, Olve och Parment, 2010). 

 

Yrkesrollen har genomgått stora förändringar under de senaste trettio åren. Under 

1980-talet behandlade en controller ärenden som gällde analys och sammanställning 

av periodiska rapporter och budget, lönsamhetsuppföljning, investeringsgranskning 

och utvecklingsansvar för bland annat kalkyl- och budgetsystem. Under 1990-talet 

ägnade en controller istället mer tid åt att försöka förstå konsekvenserna av att 

förändra och organisera ett företags verksamhet samtidigt som yrkesrollen 

innefattade mer engagemang i olika förändringsprojekt. Senare under 1990-talet 

växte också intresset för andra mätetal och kvalitetsmått fram, vilket förändrade 

controllerrollen där kunskap om företagets affärer betraktades som viktigare än 

kunskap inom redovisning (Nilsson och Olve, 2013).  

 

Idag förväntas controllern ägna mindre tid åt finansiell redovisning och istället 

engagera sig i mer affärsinriktade företagsfrågor (Lindvall, 2009). Granlund och 

Lukka (1998a) förstärker detta resonemang genom att förtydliga att en controller bör 

ha kunskap inom finansiell redovisning men framför allt att en controller idag måste 

inta en mer affärsinriktad roll. En controller ska också vara kapabel till att 

kommunicera på ett pedagogiskt sätt och kunna hantera förändringsprojekt av olika 

karaktär (Granlund och Lukka, 1998a). 

 

Inom den privata sektorn ansvarar idag i regel controllern för ekonomistyrningen 

inom organisationen. Controllern ska axla en expertroll men även en mer operativ 
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roll. Anledningen till detta är att controllern ska fungera som en expert när det gäller 

utformning av ekonomistyrning men även hur controllern kan bidra till att 

ekonomistyrningen som har valts och implementerats av organisationen ska fungera 

på ett korrekt sätt för att verksamheten ska nå önskade mål. Således måste 

controllern besitta användbar kunskap kring de olika inslag som finns inom 

ekonomistyrning och som kan vara användbara för organisationen och i vilka 

situationer dessa kan vara tillämpbara. Som controller är det av yttersta vikt att vara 

en professionell samtalspartner för ledningen när det gäller frågor som berör 

organisationens ekonomistyrning och hur den kan utvecklas. Ekonomistyrning kan 

ha olika innebörder men generellt handlar det om resurshållning i en organisation 

och kring hur chefers och anställdas beteende kan påverkas och förändras till det 

bättre med hjälp av användbar information (Nilsson och Olve, 2013).  

 

Den offentliga sektorn utgörs idag av bland annat kommuner och landsting. Enligt 

Rosenblom, Kravchuk och Clerkin (2015) ses den offentliga sektorn som regeringens 

förlängda arm, det vill säga att genom lagar och regleringar kan regeringen infria 

specifika riktningar som sektorn i helhet arbetar utifrån. Rosenblom, Kravchuk och 

Clerkin (2015) skriver också att den offentliga sektorn är under utveckling och 

försöker dra nytta av inslag från den privata sektorn. Paulsson (2012) skriver att en 

stor skillnad i det nya synsättet är att organisationerna går från att vara centraliserade 

till att bli mer decentraliserade. Moll och Humphrey (2007) skriver i en studie att det 

nya synssättet hamnar under benämningen New Public Management som hädanefter 

benämns NPM. Rosenblom, Kravchuk och Clerkin (2015) förklarar att huvudsyftet 

med NPM är att den offentliga sektorn ska utvecklas och förbättra sina ekonomiska 

prestationer genom att dra lärdomar från den privata sektorn. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Det finns idag forskning och studier som behandlar controllerrollen. En stor del av 

bidragen behandlar yrkesrollens förändring över tid och controlleryrket inom den 

privata sektorn. Enligt Goretzki et al. (2013) har controllerrollen inom den privata 

sektorn utvecklats från att inneha rollen som bean-counter1 till att agera mer som en 

                                                
1 Förklaring till begreppet bean-counter återfinns i nästa stycke (sidan 8) 
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affärspartner och direktlänk till ledningen. Däremellan framför Goretzki et al. (2013) 

att yrkesrollen också innefattat arbetsuppgifter kring rapportering och navigering. 

Dessa olika arbetsuppgifter kan enligt Olve (1990) delas in i två olika 

controllerroller, accounting controller (AC) och business controller (BC).  

 

Olve (1990) kategoriserar in en bean-counter under benämningen accounting 

controller (AC), där uppgifter som att förse interna och externa intressenter med 

finansiell information ingår, det vill säga att kunna framhäva och förmedla 

ekonomisk information. En business controller anses istället enligt Olve (1990) vara 

en mer affärsinriktad ekonom som bör vara mer analytisk och som genom 

information ska kunna påverka och styra andra chefer. Granlund och Lukka (1998) 

skriver att controllerns främsta uppgift är att omvandla finansiell information och 

tillgodose ledningen med denna information som sedan ska fungera som 

beslutsunderlag. Burns och Vaivio (2001) anser att yrkesrollen inom många 

organisationer har utvecklats genom åren, från att vara en bean-counter till att agera 

mer som ett affärsorienterat stöd till ledningen. Controllerrollen idag kännetecknas 

också enligt Burns och Vaivio (2001) av att en controller är mer delaktig vid strategi- 

och förändringsarbete, arbetsuppgifter som för en controller var långt ifrån relevanta 

ett decennier tidigare.  

 

En controller kan kategoriseras in i fyra olika roller där personen kan vara en 

analytiker, coach, kamrer eller pedagog. Kategoriseringen sker utifrån om controllern 

använder sig av affärs- eller redovisningsinformation och om controllern analyserar 

uppgifterna själv eller om personen försöker påverka andras beteende (Nilsson, Olve 

och Parment, 2010). Paulsson (2012) skriver dock att det är svårt att placera in en 

controller i en specifik kategori och att det är mer komplext än så. Granlund och 

Lukka (1998) skriver att rollerna snarare har expanderat in i varandra och innefattar 

olika uppgifter från de olika rollerna vilket Burns och Baldvinsdottir (2005 och 

2007) beskriver som en hybrid-accountant2.  

 

Inom den offentliga sektorn ska verksamheten varken gå med vinst eller förlust. De 

över- och underskott som uppkommer ska under ett par år ta ut varandra (Nilsson 

                                                
2 Accountant är detsamma som controller 
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och Olve, 2013). Frenckner (1989) skriver att den offentliga sektorn ska försöka 

skapa värde åt allmänheten och generera värde för skattepengarna istället för att 

fokusera på vinst och lönsamhet som den privata sektorn gör. Därför menar 

Frenckner (1989) att controllerrollen inom den offentliga sektorn, det vill säga i 

exempelvis kommun och landsting skiljer sig åt gentemot rollen inom den privata 

sektorn. Enligt Karlsson (2014) är den administrativa hanteringen inom den 

offentliga sektorn styrd av lagar och politik, det vill säga att en viktig pelare inom 

den offentliga sektorn är att försöka omvandla politiska förslag till konkreta 

aktiviteter som inte motstrider lagar och politiska restriktioner. Enligt Frenckner 

(1989) är därför beslutsprocessen inom den offentliga sektorn mer styrd av lagar och 

regler och att controllerfunktionen inom den offentliga sektorn tycks innefatta mer 

arbetsuppgifter som går i linje med strategiarbete kring mål och värderingar. Jurisch 

et al. (2013) betonar också att den offentliga sektorn är styrd av legala riktlinjer och 

att detta medför att en organisation inom den offentliga sektorn har mindre kontroll 

över sina processer. Samtidigt skriver Jurisch et al. (2013) att motivationen till att 

öka utnyttjandegraden av resurser för att förbättra resultatet inte är lika väsentligt 

som inom den privata sektorn.   

 

Rosenbloom, Kravchuk och Clerkin (2015) förklarar att det under de senaste trettio 

åren utvecklats en ny strategi inom den offentliga sektorn som ersatt de traditionella 

synsätten kring att styra verksamheter, synsättet kretsar kring att den offentliga 

sektorn använder sig av inslag från den privata sektor, vilket benämns NPM. Enligt 

Lapsley (2008) är styrning av den offentliga sektorn en viktig aspekt eftersom att 

styrningen påverkar en väsentlig del av samhällets ekonomi.  

 

Controllerrollen har genom åren haft benägenheten att förändras och det finns 

mycket studier som påvisar detta samtidigt som det finns studier kring rollen inom 

den privata sektorn. Vi har dock identifierat ett kunskapsgap vad gäller controllerns 

arbetsuppgifter och egenskaper inom den offentliga sektorn, och vad det faktiskt 

innebär att vara en controller inom den offentliga sektorn. Paulsson (2014) skriver att 

trots den ökade utvecklingen av NPM de senaste årtiondena har controllerrollen inom 

den offentliga sektorn fortfarande ingen tydlig beskrivning. Frågan kan dock ställas 
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huruvida NPM har påverkat arbetsuppgifterna och egenskaperna för en controller 

inom den offentliga sektorn. 

 

Utifrån ovanstående problemdiskussion kan vi konstatera att controllerrollen är under 

förändring samtidigt som det råder delade meningar kring controllers arbetsuppgifter. 

Forskning som har gjorts inom den privata sektorn tyder på att controllern går från 

att vara en bean-counter till en business partner. Frenckner (1989) menar att 

controllerrollen skiljer sig åt mellan offentlig och privat sektor medan Rosenbloom, 

Kravchuk och Clerkin (2015) förklarar att den offentliga sektorn har blivit mer 

influerad och efterliknar den privata sektorns sätt att arbeta, vilket betyder att 

skillnaden inte bör vara särskilt stor. Dessa olika teorier skapar ett intresse för den 

offentliga controllerns arbetsuppgifter och egenskaper och det är här vi vill utreda 

och bidra med teoretisk kunskap kring vad det innebär att vara controller inom den 

offentliga verksamheten och vilka arbetsuppgifter och egenskaper som faktiskt är 

relevanta. Arbetar du som controller inom den offentliga sektorn mer med 

sifferhantering eller mer med strategiskt arbete? Måste du som controller inom den 

offentliga sektorn ha ett större intresse för bättre välfärd och mer samhällsnytta? 

Utifrån denna diskussion vill vi besvara nedanstående frågeställning. 

                      

Vad innebär det att vara controller inom den offentliga sektorn och vilka 

arbetsuppgifter och egenskaper är relevanta för rollen? 

 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att beskriva vad det innebär att vara en controller inom 

den offentliga sektorn och vilka arbetsuppgifter och egenskaper som är av vikt. Detta 

för att skapa mer kunskap om den offentliga controllerrollen.  

 

1.4 Disposition 
 
På nästa sida följer uppsatsen disposition. Sex olika avsnitt utgör stommen till 

uppsatsen och inför varje avsnitt förklaras kortfattat vad som berörs under avsnittet.  
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Kapitel 1: Inledning 

I inledningen förklarar vi controllerrollens bakgrund, vår frågeställning växer fram 

och uppsatsens syfte presenteras. 

 

Kapitel 2: Metod 

Detta kapitel ska ge en överskådlig bild av de olika tillvägagångssätten som 

tillämpats för att utföra forskningen och beskriva processen som krävs för 

framtagandet av det empiriska materialet. Här beskrivs hur vi gått tillväga för att få 

fram ett resultat till vår frågeställning. 

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

Här presenterar vi teori och uppsatsens vetenskapliga grund som tillsammans med 

empiri bildar analys och slutsats. Inledningen av den teoretiska referensramen 

kommer att beröra historiken och den förändring som controllerrollen genomgått. 

Därefter presenteras en controllers arbetsuppgifter som följs åt med de roller en 

controller kan anta och därpå ett avsnitt om de egenskaper en controller bör ha.  

 

Kapitel 4: Empiri 

Vår empiri består av information som uppkommit som ett resultat av de kvalitativa 

intervjuerna. Här presenteras också de organisationer och personer som har legat till 

grund för det empiriska materialet.  

 

Kapitel 5: Analys 

I detta avsnitt analyseras respondenternas svar utifrån vad teorin säger om en 

controllers arbetsuppgifter och egenskaper.  

 
Kapitel 6: Slutsats 

Studiens sista kapitel omfattas av resultatet från forskningen. I det här avsnittet 

besvaras vår frågeställning och i slutet presenteras förslag på fortsatt forskning inom 

området. 
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2 Metod 
 
Detta kapitel ska ge en överskådlig bild av de olika tillvägagångssätten som 

tillämpats för att utföra forskningen och beskriva processen som krävs för 

framtagandet av det empiriska materialet. 

 
2.1 Metodval  
 
Ursprungligen betydde metod vägen till målet och för att kunna hitta vägen till målet 

alternativt visa det för någon annan måste man veta vad målet är (Kvale och 

Brinkmann, 2014). Vi har valt att utföra denna studie med hjälp av en kvalitativ 

forskningsmetod. Inom den kvalitativa forskningen är det av vikt att sätta ord på det 

insamlade och analyserande datamaterialet. Kvalitativa forskare har därmed en vilja 

att kunna förstå och tolka jämfört med kvantitativa forskare som istället lägger stor 

vikt vid siffror. Kvalitativ forskning är också flexibel och ger möjligheten att få 

tillgång till information som inte är begränsad inom en viss struktur som andra 

metoder tillämpar, vilket var anledningen till att vi valde att utföra en kvalitativ 

forskning (Bryman och Bell, 2005).  

 

Olika forskningsmetoder medför olika för- och nackdelar som bör beaktas vid val av 

metod. Enligt Andersson (1985) kan kvalitativa forskningsmetoder vara tidskrävande 

om undersökningen sker i form av enkäter eller frågeformulär, fördelen är dock att 

sammanställningen kan bearbetas snabbt i jämförelse med inhämtningsprocessen. Vi 

vill dock ha svar från individer vad det innebär att vara en controller inom den 

offentliga sektorn och vilka arbetsuppgifter och egenskaper som är relevanta för 

rollen. Vi vill skapa en neutral och öppen bild utifrån individens egen uppfattning. 

Därför utgick vi från intervjuer och en intervjuguide istället för frågeformulär och 

enkäter.  

 

2.2 Forskningsdesign 
 
Kvale och Brinkmann (2014) tar upp tematisering och planering av en kvalitativ 

intervjustudie. Vi har valt att tillämpa en kvalitativ intervjustudie då den till skillnad 

från enkäter ger mer djup och högre detaljnivå samtidigt som en intervjustudie gör 
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det möjligt att ställa följdfrågor, vilket inte går vid enkäter (Bryman och Bell, 2005). 

Enligt Yin (2007) eftersträvar fallstudier mycket djup inom ett specifikt fall. Vår 

avsikt är att studera mer än ett ända fall samtidigt som vi vill erhålla mindre bredd än 

enkäter och mindre djup än en fallstudie, detta leder till att en intervjustudie passar 

studiens syfte.   

 

När man ska tematisera en intervjustudie handlar det om formulering av 

forskningsfrågor och att man klargör rent teoretiskt det tema som är målet för 

undersökningen. Det finns några huvudsakliga frågor som tas upp vid planeringen av 

en intervjuundersökning som belyser intervjuns varför, vad och hur: (Kvale och 

Brinkmann, 2014). 

 
• Varför: handlar om att klargöra syftet med studien 

• Vad: att införskaffa en förkunskap om det ämne som är tänkt att undersökas 

• Hur: samla in kunskap om olika teorier om och tekniker för intervjun och 

analys, att fastställa vilka som är lämpligast i just det här sammanhanget. 

 

Frågan varför belyser forskningens syfte. Det kan handla om att man gör intervjuer 

för att få tillgång till empirisk kunskap om respondenternas erfarenheter kring ett 

ämne (Kvale och Brinkmann, 2014). Vår avsikt har varit att få tillgång till empirisk 

kunskap om respondenternas erfarenheter inom ett visst ämne, i vårt fall vad det 

innebär att vara controller inom offentlig verksamhet och vilka arbetsuppgifter och 

egenskaper som är relevanta för rollen och på så sätt så har vi klargjort syftet med 

vår studie. 

 

Innan vi höll intervjuerna studerade vi befintlig teori för att skapa oss en djupare 

förståelse. Detta för att bekanta oss med temat och för att lyckas formulera relevanta 

frågor inom området. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) berör detta frågan vad och 

studiens tema.  

 

Frågan hur tar upp planeringen av intervjustudien, de olika procedurer och tekniker 

som ska tillämpas. Om vi planerar de ursprungliga intervjuerna så att de håller en 

hög kvalitet vill vi undvika problem som kan uppstå i analysstadiet. Att ställa 
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kontrollfrågor under intervjuerna bör underlätta valideringen av tolkningarna. Beslut 

som tas på ett stadium får i sin tur konsekvenser som både kan vidga men även 

begränsa de tillgängliga alternativen inför kommande stadium menar Kvale och 

Brinkmann (2014). Vi har därför jobbat med de kriterier som ska uppfyllas, till 

exempel angående urvalets storlek och representativitet. Beroende på om man 

exempelvis gör en större systematisk intervjuundersökning eller en explorativ studie 

så skiljer sig dessa kriterier.                                      

 

2.3 Empirisk datainsamling 
 
 
2.3.1 Urval 
 
Enligt Holme och Solvang (1997) är det av stor vikt att ha ett korrekt urval för att 

lyckas med forskningen, undersökningspersonerna utgör därför en stor och viktig del 

i studien. Urvalskriterier som varit viktiga för oss var att personerna skulle arbeta 

inom den offentliga sektorn samtidigt som de arbetar som controller alternativt som 

ekonom med arbetsuppgifter likt en controller. För att lyckas få kontakt med 

relevanta undersökningspersoner använde vi oss av det Bryman och Bell (2005) 

beskriver som ett snöbollsurval. Vi kontaktade först finanschefen i kommunen och 

ekonomichefen i Region Kronoberg. Från början hade vi för avsikt att intervjua dessa 

personer men personen i fråga hänvisade oss till mer relevanta personer att intervjua. 

Kommunen hänvisade oss till två förvaltningsekonomer samt en avdelningschef med 

arbetsuppgifter likt en controller och Region Kronoberg hänvisade oss till två 

controllers samtidigt som ekonomichefen för hälso- och sjukvården erbjöd sig att bli 

intervjuad. Intervjupersonerna inom organisationerna har också sina befattningar på 

olika hierarkisnivåer inom organisationerna. I Växjö kommun har vi intervjuat tre 

stycken förvaltningsekonomer som enligt finanschefen har liknande arbetsuppgifter 

som en controller. Den första förvaltningsekonomen har sin bas inom förvaltningen 

arbete och välfärd, den andra är verksam inom förvaltningen tekniska förvaltningen 

och den sista personen är förvaltningsekonom inom kommunledningsförvaltningen.  

 

I Region Kronoberg intervjuade vi en centrum/verksamhetscontroller för medicin 

och en centrum/verksamhetscontroller för akutcentrum och vi genomförde också en 
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intervju med ekonomichefen för hälsa och sjukvård. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) bör en intervjustudie bestå av fem till tjugofem intervjuer. Kvale och 

Brinkmann (2014) skriver också att ett vanligt misstag vid en intervjustudie är att 

forskarna intervjuar för många personer och att kvalitet och djup faller mellan 

stolarna. För att skapa mer kunskap om vad det innebär att vara controller inom den 

offentliga sektorn samt arbetsuppgifter och egenskaper är sex intervjupersoner 

godtyckligt. Genom att hålla nere antalet intervjupersoner kan vi istället öka djupet 

och detaljrikedomen i studien.  

 

 
2.3.2 Intervjuer 
 
Syftet med studien är att beskriva vad det innebär att vara controller inom den 

offentliga sektorn samt vilka arbetsuppgifter och egensskaper som är framträdande. I 

studien är därför intervjupersonens ståndpunkt den viktiga och inte forskarens vilket 

Bryman och Bell (2005) beskriver som en viktig del vid kvalitativa intervjuer. Vi vill 

också skapa en relation med intervjupersonen vilket Andersson (1985) förstärker när 

han skriver att kvalitativa intervjuer är relationsbyggande och att intervjun ofta kan 

kännas som ett spontant samtal. Genom att börja intervjun med allmänna frågor som 

egentligen inte är relevanta för studien kan samtalet kännas avslappnat och en 

relation kan byggas upp.  

 

2.3.2.1 Semi-strukturerade intervjuer 
 

Vi lade stor vikt vid att intervjupersonen skulle känna sig trygg vid intervjun och 

därmed våga öppna sig. Enligt Anderson (1985) kan detta uppnås genom att få 

intervjun att kännas som ett spontant samtal varpå det är viktig att under intervjuns 

gång kunna ändra ordningsföljd på frågorna. Samtidigt ska intervjupersonen inte vara 

låst till de specifika frågorna utan bör ha möjlighet till att kunna tillägga information. 

Genom att använda semi-strukturerade intervjuer som utgår från teman och en 

intervjuguide ges enligt Bryman och Bell (2005) en viss flexibilitet och frihet för 

intervjupersonen att utforma sina svar. Vi ville heller inte vara helt låsta till våra 

frågor som du enligt Bryman och Bell (2005) blir vid en strukturerad intervju utan 

möjlighet till att ställa följdfrågor var av vikt, detta för att kunna erhålla ytterligare 
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information. Alvesson (2003) skriver att följdfrågor som "kan du uttrycka det med 

andra ord" kan leda till att respondenten avviker från yrkesspråket och svarar mer 

fritt samtidigt som han skriver att det är viktigt att kunna växla mellan olika tema 

under intervjun.  

 

2.3.2.2 Intervjuguide 
 

En fråga som kan vara viktig att ställa sig är följande: "Vad måste jag veta för att 

kunna besvara mina olika frågeställningar?". Det innebär att man måste måla upp en 

bild av vad det är som intervjupersonerna upplever som viktigt i anknytning till de 

olika frågeställningar alternativt teman som själva undersökningen belyser. Frågorna 

ska således täcka upp de områden eller teman som man har ett intresse av men det är 

viktigt att det sker utifrån de intervjuades perspektiv (Bryman och Bell, 2005).  

 

Det finns även några grundläggande råd vid utformningen och förberedelsen av 

intervjuguiden som vi har använt oss av. Vi har strävat efter en viss ordning i de 

olika teman som är aktuella så att frågorna som rör dessa områden följs åt på ett bra 

sätt men även varit flexibla att ändra ordningsföljden på frågorna vid behov under 

intervjuns gång, flexibiliteten mellan olika frågor och teman är enligt Alvesson 

(2003) viktigt för att lyckas erhålla information. Vi har formulerat intervjufrågor 

eller teman som kan gynna svaren på undersökningens frågeställningar men ändå 

försökt att inte vara för specifika. Vidare har vi även använt ett språk som är 

förståeligt för de intervjuade och undvikit att ställa ledande frågor. Vi har även satt 

oss in i den specifika bakgrundsinformationen som berör intervjupersonens ålder, 

kön och antal år inom organisationen för att nämna några punkter (Bryman och Bell, 

2005). 

 

 
2.3.3 Inspelning och utskrift 
 
Enligt Bryman och Bell (2005) har inspelningen många viktiga fördelar däribland att 

du som intervjuare i efterhand kan återfå information och se om du tolkat 

respondenten korrekt. Vid våra intervjuer ville vi inte bara notera det respondenten sa 

utan också hur personen svarade vilket kan göra det svårt att hela tiden föra korrekta 
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anteckningar på det respondenten säger. Genom att spela in samtalet kunde vi i 

efterhand få en upprepande genomgång av respondentens svar samtidigt som vi 

kunde ägna mer tid åt att iaktta respondenten under intervjun. Efter varje intervju 

sammanfattades intervjun och skrevs ut. Sammanfattningen bestod av tidpunkter där 

intervjupersonen uttryckte sig på ett sätt som avvek mot det normala och tidpunkt där 

personen pratade om ämne och nyckelord som var relevanta för oss. Utskriften 

gjorde att vi i efterhand enkelt kunde få en upprepande genomgång av det 

intervjupersonen beskrev och hur personen beskrev det. 

 

 

2.4 Analysmetod 
 
Varje intervju genererade mycket information och data. För att undvika att fastna i 

material har vi valt att sortera, reducera och argumentera, detta beskriver Alvehus 

(2013) som ett arbetssätt vid analysprocessen för att undvika överflödig 

informationshantering. Steg ett för oss var att sortera det insamlade materialet 

beroende på vilken typ av information som respondenten gav oss, vilket Alvehus 

(2013) beskriver som att tematisera. Sorteringen medförde att vi enkelt kunde ta fram 

information igen. Därefter valde vi att fördjupa oss i den information respondenten 

gav oss som vi ansåg var relevant i förhållande till vår teori, genom att lägga fokus 

på denna information kunde vi komprimera och reducera överflödig information, det 

vill säga utesluta information som inte var till någon nytta och istället fokusera på 

information som var av vikt i kontrast till vår teori. Det sista steget utgörs enligt 

Alvehus (2013) av argumentation. Den insamlade empirin utgör ett nytt empiriskt 

fenomen då det idag finns väldigt få studier som berör innebörden av att vara 

controller inom den offentliga sektorn och dess arbetsuppgifter och egenskaper, 

vilket då skulle kunna förklaras som begreppsutveckling. Enligt Alvehus (2013) blir 

det då viktigt att spegla begreppet utifrån både teori och empiri. I analysen blir det 

därför av vikt att kontinuerligt dra paralleller mellan teori och empiri.  

 

Datareduceringen kan liknas med det Fejes och Thornberg (2015) benämner som 

koncentrering, genom att fokusera på det väsentliga går det framhäva den kärnfulla 

informationen. Det insamlade materialet avser vi tematisera utifrån vilken typ av 

information respondenten gav oss, vilket Fejes och Thornberg (2015) beskriver som 
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kategorisering. Analysmetoden har därför inslag från olika metoder vilken betyder att 

den är en kombination av olika metoder och bör därför enligt Fejes och Thornberg 

(2015) benämnas som en Ad hoc-metod.  

 

Analysen har vi därför separerat i de två delarna arbetsuppgifter och egenskaper. 

Under avsnittet arbetsuppgifter har vi tematiserat analysen i olika stycken med olika 

arbetsuppgifter. I varje stycke har vi kontinuerligt ställt teori mot empiri och därefter 

placerat in arbetsuppgiften i ett eller flera fack, det vill säga om arbetsuppgiften kan 

härledas till rollen kamrer, analytiker, coach eller pedagog. Avsnittet kring 

egenskaper har tematiserats och sorterats på ett liknande sätt där varje stycke utgör 

en eller flera egenskaper.  

 

 

2.5 Kvalitetskriterier  
 
Vilka kvalitetsmått som är aktuella vid en kvalitativ studie råder det delade meningar 

om. Svensson och Starrin (2010) delar dock Bryman och Bells (2005) meningar 

kring tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering/bekräftelse. Innan 

studien publicerades delgavs studien till varje respondent. Detta för att respondenten 

skulle kunna godkänna att vi uppfattat deras beskrivning korrekt. En äkta bild av 

fenomenet visas vilket Svensson och Starrin (2010) beskriver som intern validitet, 

trovärdighet och äkthet. Genom att låta respondenterna validera det de beskrivit ökar 

inte bara trovärdigheten. Svensson och Starrin (2010) skriver också att validering kan 

göra att respondenten uppmärksammar något som forskaren inte uppmärksammat. 

Även om inspelning och transkribering sker vid varje intervju kan intervjupersonen i 

efterhand revidera och tillägga, vilket gör studien än mer trovärdig.  

 

Syftet med studien är att beskriva vad det innebär att vara controller inom den 

offentliga verksamheten och vilka arbetsuppgifter och egenskaper som är relevanta 

för rollen och därmed skapa mer kunskap om detta. Resultatet från studien kan då 

överföras till en annan kontext, exempelvis om en forskare ämnar att göra en 

komparativ studie gällande controllerrollen mellan den privata och offentliga sektorn 

då ett kunskapsgap även existerar här. Resultatet blir applicerbart i en annan kontext 

vilket Svensson och Starrin (2010) beskriver som extern validitet och överförbarhet. 
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Bryman och Bell (2010) skriver också att överförbarhet handlar om att resultatet ska 

kunna appliceras i andra kontexter.  

 

Ett granskande synsätt är enligt Jacobsen (2002) av stor vikt vid en studie. Genom 

ständig handledning och seminarium kan studien bli enklare att reproducera. Vi har 

under studiens gång haft kontinuerlig handledning och seminarium med andra 

studenter. Studien får då mer neutralitet vilket Svensson och Starrin (2010) benämner 

som objektivitet, konfirmering och neutralitet. Bryman och Bell (2005) beskriver det 

istället som ett kriterium kring pålitlighet och att kunna reproducera resultatet senare 

i tiden. För att kunna reproducera resultatet och studien som också är ett kriterium 

vid kvalitativ forskning enligt Svensson och Starrin (2010) har vi i studien beskrivit 

våra metodval, studien har granskats av neutrala individer samtidigt som 

tillvägagångssättet har beskrivits och vilka personer som intervjuats. Objektivitet är 

omöjligt att uppnå då vi själva har tidigare kunskap och egna värderingar. Genom 

handledning, seminarium och ett tydligt metodavsnitt kan studien istället bli mer 

neutral.  

 
 
 
2.6 Etiska övervägande 
 

Vetenskapsrådet (2002) och Bryman och Bell (2005) redogör för fyra stycken 

huvudkrav för att skydda en individ vid forskning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Genom att beskriva syftet med studien för respektive respondent innan intervjun ägt 

rum, informera respondenten om vad deras bidrag är till studien och klargöra för 

intervjupersonen att de när som helst kan avbryta deltagandet har vi förmedlat 

förhandsinformation till respondenten, vilket går i linje med Vetenskapsrådets (2002) 

och Bryman och Bells (2005) rekommendationer kring informationskravet. 

Samtycke erhåller vi då respondenten ger sitt godkännande till att medverka i 

studien. Genom bra förhandsinformation vet respondenten vad de godkänner vilket 

leder till att risken för att intervjupersonen avbryter sin medverkan reduceras. Om 

personen mot förmodan vill avbryta sin medverkan under tiden intervjun äger rum 
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vill vi genom samtycke och godkännande av respondenten använda det material vi 

samlat in fram till dess att intervjun avbröts. Innan varje intervju klargjorde vi för 

respondenten att intervjumaterialet endast kommer att användas till den pågående 

studien och forskningsändamål, samtidigt som inspelningen från intervjun lagras i en 

mapp med lösenord tillsammans med övrigt material. Vi förklarade också för 

respektive intervjuperson att de har rätt till att vara anonyma i studien. Personen kan 

erhålla anonymitet och kravet kring konfidentialitet uppnås samtidigt som uppgifter 

förvaras oåtkomligt, vilket enligt Vetenskapsrådet (2002) och Bryman och Bell 

(2005) är viktigt ur en etisk synvinkel. Som nämnt klargjorde vi för respondenten att 

det insamlade materialet endast ska användas till den berörda studien och endast 

nyttjas till forskningsändamål, vilket enligt Vetenskapsrådet (2002) beskrivs som 

nyttjandekravet. Vi förklarade också för respondenterna att studien kommer att 

publiceras och att annan forskning därmed kan ta del av vår studie. Vilket betyder att 

andra forskare och individer kan ta del av respondenternas information. Genom att 

erbjuda anonymitet och tillämpa respondentvalidering kringgår vi denna 

problematik.  

 

 
2.7 Metodkritik 
 
Det finns en mängd olika kritik mot kvalitativ forskning. Den vanligaste kritiken mot 

kvalitativ forskning som Bryman och Bell (2005) redogör för är att kvalitativa 

forskare är för subjektiva då resultaten har en tendens att bygga på forskarens 

osystematiska uppfattningar om vad som anses vara väsentligt men även att 

forskaren kan upprätta en personlig relation med undersökningspersonerna efter hand 

som studien fortgår. Vidare anses det vara svårt att replikera en undersökning då 

kvalitativ forskning är mer ostrukturerad samtidigt som den vanligtvis påverkas av 

forskarens egen uppfinningsrikedom. Det finns även problem när man ska 

generalisera forskningsresultaten samtidigt som det kan finnas en bristande 

transparens då man ska fastslå vad forskaren har utfört eller kommit fram till i sina 

slutsatser (Bryman och Bell, 2005).  
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3. Teoretisk referensram 
Kommande avsnitt utgörs av studiens teoretiska referensram. I kapitlet kommer 

teorier att presenteras som tillsammans med empiri bildar analys och slutsats. 

Inledningen av den teoretiska referensramen kommer att beröra historiken och den 

förändring som controllerrollen genomgått. Därefter presenteras en controllers 

arbetsuppgifter som följs åt med de roller en controller kan anta och därpå ett 

avsnitt om de egenskaper en controller bör ha. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning och en konceptuell modell, detta för att belysa och påminna om vad 

som tagits upp i teorin.  

 

 
3.1 Definition och historik om controllern 
 
Frenckner (1989) förklarar att ordet controller är något som ligger i tiden och att 

benämningen borde upplevas som ganska intressant och spännande. Det är många 

som har försökt att översätta ordet controller men det finns inte särskilt många 

översättningar som har fått någorlunda genomslag. Benämningen controller har 

sedan slutet på 1980-talet börjat användas inom kommuner och annan offentlig 

förvaltning men det finns uppgifter som tillhör en controller men som genomförs av 

personer med en annan yrkesbefattning. Inom den offentliga sektorn är det oftast 

svårare att precisera controllerrollen än vad det är inom den privata sektorn. 

Anledningen till detta är för att målen inom offentlig verksamhet är så pass många 

fler än inom det privata. Målen inom offentlig verksamhet är oftast svåra att 

formulera mätbart och kvantitativt, istället måste målen utryckas kvalitativt vilket 

kan uppfattas som mer komplext (Frenckner,1989). 

 

Byrne och Pierce (2007) förklarar att controllerns arbetsuppgifter allt mer gått från 

att vara en bean-counter till att vara mer involverad i arbetsuppgifter som berör 

strategiska beslut. Mattsson (1987) granskade olika platsannonser och beskrivningar 

av vad som ingick i en controllers arbetsuppgifter och konstaterade att olika 

lönsamhetsuppföljningar för produktgrupper, resultatenheter, marknader men även 

andra typer av uppgifter såsom analyser och sammanställningar av budget och andra 

ekonomiska rapporter var en del av arbetsuppgifterna. Frenckner (1989) skriver att i 

lönsamhetsuppföljningar används ofta begrepp som räntabilitet som är ett 
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avkastningsmått. Detta begrepp anses ofta vara helt ointressant inom offentlig 

verksamhet då intäkten är svårare att definiera, detta då den offentliga verksamheten 

ska skapa värde för invånarna vilket kan vara svårt att mäta i monetära termer 

(Frenckner, 1989).  

 

I en artikel Colton (2001) har skrivit om controllerrollens förändring har controllern 

sedan flera år tillbaka varit ett viktigt inslag även om den "gamla" controllern 

beskrivs som något ont, om än nödvändigt inom företag av vissa personer. Den så 

kallade "nya" controllern välkomnas och karaktäriserats som en partner som är med 

och styr utvecklingen av företaget. På grund av att företagsklimatet kontinuerligt 

ändras och tar nya riktningar ställer det höga krav på att controllern har en 

kompetens som sträcker sig över flera kunskapsområden (Colton, 2001). 

 

Järvenpää (2007) belyser även att controllern har ökat sitt deltagande i 

beslutsprocessen och ses som en affärspartner. Frenckner (1989) ställer sig frågande 

till vilken ställning controllern kommer inta inom den offentliga verksamheten och 

vilka rapportvägar som controllern kommer ta i sin besittning. Frågan angående hur 

en controller kommer vara kopplad till ekonomichefen, förvaltningschefer och olika 

nämnder är även något som tas upp. Även om kopplingen till dessa personer är 

intressant så är även politikers uppfattning intressant och i vilken grad de kommer 

uppskatta och värdera controllerns arbetsinsatser, detta då controllern inom en 

offentlig verksamhet kommer jobba mot politikerna och de mål som de sätter upp för 

att kommunerna ska ge värde för pengarna (Frenckner, 1989).            

 
3.2 Arbetsuppgifter 
 

Controllern är enligt Ahrens och Chapman (2007) en person som under en arbetsdag 

spenderar mycket tid vid skrivbordet med budgetering, prestationsrelaterade 

uppgifter och rapportering. Mattsson (1987) menar också att budgetering och 

rapportering är en del av en controllers vardag samtidigt som han menar att en 

controller också är aktiv i företagets strategiska arbete, gör ekonomiska analyser och 

att det ibland förekommer arbetsuppgifter kring redovisning och bokslut. Även 

Cooper (1996) förklarar att en controller ska vara mer delaktiga i strategiarbetet. 
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Däremot skriver Mattsson (1987) att en controller inte ska vara involverad i frågor 

som berör finansieringen och organisationens internredovisning. Nilsson och Olve 

(2013) skriver att det löpande arbetet för en controller handlar om att få fram 

information, analysera den och utifrån detta tillgodose exempelvis ledningen med 

begripligt beslutsunderlag, vilket går i linje med Coopers (1996) beskrivning om att 

en controller ska kunna omvandla strategiska intentioner till begripliga och konkreta 

åtgärder.  

 

Frenckner (1989) redogör för att controllern behöver ägna mer tid i sitt arbete hos 

ledningen inom företaget men även ute i verksamheten och de olika enheter som 

finns. Även om marknadsföring är något som marknadsförare ägnar sin tid åt kan 

arbetet med uppföljningen vara arbetsuppgifter som adderas till controllerrollen 

(Frenckner, 1989). Även Greve (2009) har sin uppfattning angående en controllers 

arbetsuppgifter och denna författare menar att controllern ska vara disponibel för 

både ledningen och övriga medarbetare, detta eftersom controllern besitter 

spetskunskap och därmed ska kunna komma med konkreta förslag kring den dialog 

som sker mellan ledning och medarbetare angående budgeten. Controllern ska därför 

försöka se till helheten och hitta lösningar som tillfredsställer många (Greve, 2009). 

 

Mattson (1987) trycker istället på att controllers arbetsuppgifter bör ligga inom 

kategorin ekonomi. Ekonomistyrning är något som borde prioriteras högst upp på 

listan över arbetsuppgifter. En controller bör enligt Matsson (1987) också fokusera 

på att öka lönsamheten men även att stärka de finansiella positionerna på ett generellt 

plan. Inom den enhet som controllern tillhör så försöker man ständigt påverka 

beslutsfattandet samt beteendet hos medarbetarna (Mattson, 1987).  I en artikel som 

Järvenpää (2007) publicerade beskriver han hur controllern gått från att vara en bean-

counter till en aktiv rådgivare för ledningen och som dessutom är mer involverad vid 

beslutsfattandet. 

 

Eftersom företagsklimatet ständigt ändras utsätts controllern för arbetsuppgifter där 

genomförandet av nya processer ska utföras och parallellt handskas med de gamla 

processerna innan dessa lämnas för de nya. Arbetsuppgifterna blir därmed många för 

en controller då de nya processerna implementeras innan de gamla avskaffas. Därför 
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är det viktigt att controllern strävar efter att ha en balansgång mellan de områden 

som är aktuella för att kunna tillfredsställa de olika områden (Colton, 2001).    

  

Lindvall (2009) trycker på att det viktigaste för en controller är att ta fram 

information för att sedan sammanställa informationen och påbörja analysarbetet. När 

analysarbetet är avklarat ska det ligga till grund för de eventuella förändringar som 

behöver göras inom verksamhetens ekonomistyrning. Om det måste göras några 

förändringar är det även controllerns uppgift att förmedla denna informationen till 

medarbetarna för att de ska vara insatta och förstå varför dessa förändringar görs och 

på så sätt bidra till det omställningen kan innebära. Detta synsätt på en controllers 

arbetsuppgifter är även något som Samuelsson (2004) bekräftar. Lindvall (2009) 

poängterar även vikten av att controllern måste vara kostnadsinriktad och att detta är 

något som bör ingå i arbetsuppgifterna. Allt från att lokalisera, fördela men även 

reducera kostnaderna som finns inom verksamheten och på så sätt öka 

kostnadsmedvetenheten hos övriga medarbetare. En annan författare som instämmer 

med ovanstående argument men som lägger ytterligare vikt vid att använda den 

ekonomiska informationen är Mattsson (1987). Han menar att det är viktigare att 

controllern ägnar mer tid åt att utnyttja den ekonomiska information som har 

framtagits och att istället ägna mindre tid åt att ta fram denna information. På så sätt 

kan controllern effektivisera arbetet (Mattsson, 1987).       

                                                                            

Byrne och Pierce (2007) har även diskuterat en controllers arbetsuppgifter och 

redogör för att de är en del av beslutsprocessen men mer som rådgivare och stöd för 

beslut snarare än att agera beslutsfattare. Controllers viktigaste funktion är därmed 

att verka som beslutsstöd för högre chefer. Byrne och Pierce (2007) beskriver även 

de olika projekt som en controller ingår i, allt från IT-utveckling, månadsbokslut, 

utveckling av det balanserade styrkortet, investeringsprojekt, omstruktureringsbeslut 

men även kostnadsbesparingar. I en artikel som Granlund och Lukka (1998) har 

skrivit betonas vikten av att en controller deltar i beslutsfattandet men att detta är 

något som behöver utvecklas ytterligare, samtidigt ingår fortfarande den finansiella 

redovisningen i arbetsuppgifterna.  
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Byrne och Pierce (2007) beskriver att en av controllerns viktigaste arbetsuppgifter är 

utveckling av det balanserade styrkortet. Nilsson och Olve (2013) redogör att de 

vanligaste perspektiven i grundmodellen är finans, kund, processer samt förnyelse 

och utveckling. Det balanserade styrkortet har blivit väldigt omtyckt och tillämpad 

inom så väl svenska kommuner och landsting som inom statsförvaltningen (Nilsson 

och Olve, 2013). Enligt Källström (1990) är utveckling av det ekonomiska 

styrsystemet väldigt relevant men eftersom denna arbetsuppgift är så pass omfattande 

både när det gäller kravet på kompetens och tid så borde en controller inte utföra och 

ansvara för ytterligare arbetsuppgifter. Källström (1990) skiljer sig därmed gentemot 

ovanstående författares ståndpunkter angående en controllers arbetsuppgifter och 

begränsar sig för vad en controller ska utföra. 

 

Enligt Lindvall (2009) har controllern främst setts som en bean-counter men som 

under tidens utveckling rört sig i riktning mot att vara mer en affärspartner. Här 

tillkommer problem då nya arbetsuppgifter läggs på controllern samtidigt som de 

äldre arbetsuppgifterna inte försvinner i samma takt som de nya tillfaller, något som 

även Colton (2001) påpekar. Detta medför hög arbetsbelastning för en controller och 

de generella förväntningarna på vad en controller förväntas göra ökar. I takt med de 

nya kraven och förväntningarna på controllern kan controllern uppleva svårigheter 

med denna omställning då deras sätt att arbeta kan vara ett inarbetat mönster som kan 

vara svårt att bryta (Lindvall, 2009). 

 

 

3.3  Controllerns arbetsroller 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3.3.1 Bean-counter eller business orientated 
 

Byrne och Pierce (2007) skriver att en controller kan anta rollen som en bean-counter 

alternativ en roll som är mer affärsorienterad. En affärsorienterad controller ska 

enligt Granlund och Lukka (1998) vara väl insatt i företagets affärsområde och vara 

framtidsorienterade, en roll som Byrne och Pierce (2007) förklarar som en mer 

serviceinriktad roll. En bean-counter har enligt Goretzki et al (2013) istället mer 

rutinartade och monotona roller som består av arbetsuppgifter kring rapportering och 

datahantering. Goretzki et al (2013) skriver att det inte är alla företag som strävar 
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efter ha mer affärsorienterade controllers, Byrne och Pierce (2007) skriver också att 

den klassiska bean-countern fortfarande lever och behövs. Olve (1990) beskriver 

bean-countern som en accounting controller och den mer affärsorienterade rollen 

som en business controller. En bean-counter och accounting controller är enligt Olve 

(1990) nuläges och historiskt orienterad och att denna rollen innefattar att ta fram 

siffror. En business controller skriver Olve (1990) istället använder den information 

och de siffror som en accounting controller tar fram, samtidigt som en business 

controller är mer framtidsorienterad och är mer involverad när mål ska utformas och 

nya program ska implementeras.    

 

 
3.3.2 Analytiker, coach, kamrer och pedagog  
 
 
Nilsson, Olve och Parment (2010) har delat in controllern i fyra olika roller för att 

kunna beskriva controllerns arbetsuppgifter. Genom att göra på detta sättet kan man 

när controllerns arbete behöver förändras enklare beskriva arbetsuppgifterna inom de 

olika rollerna och därmed vilken roll som ska iklädas. De fyra roller som diskuteras 

är analytiker, coach, kamrer och pedagog (Nilsson, Olve och Parment, 2010). 

 

Analytikerns uppgift är att nyttja information som anses vara relevant tillsammans 

med redovisningsdata. Information som kan vara användbar är sådan som 

kapacitetsutnyttjande, kvalitetsutfall och frånvaro bland personalen. Genom att 

använda denna information i kombination med finansiell information skapas 

förståelse för det som skett och hur den framtida utvecklingen kommer bli. Skulle 

man till dessa olika delar lägga till information om konjunkturer, valutor men även 

kunder och konkurrenter skulle controllern i denna rollen få väldigt svårt att skapa en 

förståelse för dessa olika områden. På grund av att man har svårt att få en förståelse 

blir det automatiskt svårt att tolka informationen och därmed förmedla den till 

exempelvis sin chef (Nilsson, Olve och Parment, 2010). 

 

Coachens arbete går främst ut på att jobba med kvalitetsarbete och utveckling av 

processer. En annan viktig aspekt inom denna rollen är att lägga fram råd och 

fungera som beslutsstöd till chefer och övriga medarbetare inom den avdelning eller 

verksamhet som controllern jobbar med. Coachen strävar hela tiden efter att sätta sig 
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in i situationen när det gäller information och incitament och har som mål att 

utveckla genom att förmedla förståelse och insyn mellan olika avdelningar inom en 

organisation (Nilsson, Olve och Parment, 2010). 

 

Kamrer är en roll inom controlleryrket som ekonomer ägnat sig åt sedan många år 

tillbaka innan denna titel började användas kring controlleryrket. I denna roll läggs 

fokus på redovisningsdata och att förstå hur avvikelser gentemot budget har påverkat 

resultatet. För att kunna redovisa siffrorna till sin chef måste man förstå sig på 

redovisningens siffror för att skapa tilltro till rollen (Nilsson, Olve och Parment, 

2010). 

 

Pedagogen påminner om coachen i sin roll men skiljer sig då den främsta uppgiften 

är att sprida finansiell information och finansiellt tänkande inom hela organisationen. 

I denna roll måste controllern utforma dels mått men även rutiner kring 

rapporteringen som gör att alla personer i verksamheten kan inhämta och tolka 

ekonomisk information. Decentralisering av dels beslut men även ansvar står högt på 

agendan. Det ställer därför höga krav på att anställda inom verksamheten har ett 

ekonomiskt kunnande samtidigt som processer är enkla och förståelig. Genom 

internutbildningar försöker controllern motivera anställda att se sig själva som 

ekonomer och för att lyckas med det är det viktigt att simplifiera resonemang och 

prestationssätt för att skapa en förståelse för icke ekonomer (Nilsson, Olve och 

Parment, 2010). 

       

 
Figur 1: Nilsson, Olve och Parment (2010), s 229 
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3.4 Egenskaper 
 

Byrne oh Pierce (2007) belyser ett flertal egenskaper som en controller bör besitta, 

dessa är affärskunskaper, förmåga att komma överens med andra medarbetare, 

kunskaper inom kommunikation och IT, tekniska kunskaper, flexibilitet, 

mätkunskaper när det gäller finansiella mått samt organisatoriskt inflytande. Av 

dessa kunskaper anses affärskunskap, förmågan att komma överens med andra 

medarbetare samt kunskaper inom kommunikation som de viktigaste dragen hos en 

controller. Byrne och Pierce (2007) nämner även andra egenskaper såsom 

disciplinerade, organiserade, konsekventa, förhålla sig till deadlines och ha en stark 

personlighet där man vågar stå för sin åsikter. En annan viktig egenskap som 

redogörs för är kunskap om företaget, något som ofta tar tid att bygga upp. Även 

Lindvall (2009) har beskrivit controllern som person och vilka egenskaper som krävs 

och instämmer med många av de karaktärsdrag som Byrne och Pierce (2007) redogör 

för. Däremot trycker Lindvall (2009) än mer på de personliga egenskaperna och 

särskilt på de inre egenskaperna, förmågan att påverka sin situation. Med inre 

egenskaper belyser man egenskapen att tillåta sig själv att vara den som dominerar  

och därmed "ta rummet". 

 

Lindvall (2009) tog upp att controllern måste våga "ta rummet" och både Frenckner 

(1989) och Källström (1990) belyser vikten av integritet för en controller. En 

controller måste kunna förmedla information som är negativ till såväl ledning som 

övriga medarbetare. Eftersom denna negativa information kan vara känslig att 

förmedla måste controllern ändå ha integriteten att förmedla budskapet för att 

problemet ska kunna åtgärdas. 

 

Personliga egenskaper kan många gånger vara av mer avgörande karaktär för 

styruppdragets framgång än specifika kunskaper inom ekonomi. Personligheten hos 

controllern är därmed den aspekt som ofta har störst betydelse om arbetet ska präglas 

av framgång. Lindvall (2009) beskriver controllern som en grå och trist person och 

detta är även något som ekonomer i allmänhet blir klassificerade som. En av 

anledningarna kan vara att ekonomiarbete ofta karaktäriseras av saklighet och 

rationalitet och controllern beskrivs ibland som att denne har ett alltför djupgående 
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intresse för detaljer och på grund av det inte har någon fallenhet för att se det som är 

relevant. Mattsson (1987) för också ett resonemang som utgår från att en controller 

antas vara någon sorts kontrollant, en fördom som har med benämningen controller 

att göra. En annan viktig egenskap enligt Lindvall (2009) är den emotionella energin, 

detta för att bilden av controllers men även ekonomer i övrigt ska förändras. Den 

personliga utstrålningen är viktig för att kunna skapa viktiga sociala relationer och 

till det ingår ett gott humör. Att kunna frambringa glädje tillsammans med andra 

medarbetare och ens egna känsla av att arbetet skapar glädje är viktigt för framgång 

(Lindvall, 2009). Några av de karaktärsdrag som Lindvall (2009) också tar upp är att 

controllern är en person som är lojal i den bemärkelse att denne tar ansvar och ställer 

upp för företaget, har en anpassningsförmåga, kan hantera stress, ansvarar för 

helheten, framstår som trovärdig samt agerar med försiktighet. 

 

I en undersökning som Jablonsky och Barsky (2000) genomförde på tre olika företag 

visade det sig att de egenskaper som en controller har påverkar vilka arbetsuppgifter 

personen får. En controller som är disciplinerad ska ägna sig mer åt att finansiella 

mål nås men även analysera budgetprocessen. En controller som istället har en mer 

juridisk ståndpunkt och följer lagar och regler får ofta arbetsuppgifter som går ut på 

att kontrollera om budgeten går i linje med den fastställda budgeten. Även om det är 

viktigt att budgetprocessen med mera följs menar Frenckner (1989) att controllern 

inte ska försöka påverka andra genom att utöva makt utan istället vara flexibel och 

själv anpassa sig till omgivningen.  

  

I studien som Byrne och Pierce (2007) har skrivit konstaterar de att controllers har 

svårigheter att få en klarhet av helhetsbilden då de har en tendens att inrikta sig på 

detaljer. Källström (1990) i sin tur menar att controllern bör ha ett genuint intresse 

när det gäller detaljer då det är en stor del av deras arbete men Källström (1990) 

anser också att controllern måste ha en förmåga att tänka på helheten. Controllers 

som besitter egenskaper inom kommunikation, som kan kommunicera med såväl 

skrift som verbalt så anser Russel, Siegel och Kulesza (1999) att det är en viktig 

egenskap. Vidare förklarar författarna att egenskaper som att ha god 

samarbetsförmåga och att vara analytisk är viktiga. En controller måste också kunna 

skaffa sig kunskap angående hur företag är uppbyggda och fungerar men även 
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förståelse för företagets ekonomiska siffror och den redovisning som finns (Russel, 

Siegel och Kulesza, 1999). 

 

Förutom de personliga egenskaperna anser Stone, Hunton och Wier (2000) att det är 

viktigt för en controller att dels kunna lösa problem men även att de besitter 

kunskaper inom teknikområden. Att kunna agera medlare men även visa 

ledaregenskaper är av stor vikt i arbetet. Utöver dessa egenskaper anses förmågan att 

kunna prioritera det väsentliga, slutföra de projekt och uppgifter man har samt jobba 

med målsättningar för ens egna skull men även för andra medarbetare (Stone, 

Hunton och Wier, 2000). Att ha en god teknisk kunskap är även något som Granlund 

och Lukka (1998) belyser men de trycker även på förmågan att vara analytisk är av 

stor vikt för att kunna lyckas som controller. Även Frenckner (1989) belyser vikten 

av att kunna analysera men även besitta en social kompetens. Enligt Baldvinsdotter 

et al. (2009) så är det även viktigt att en controller har en pedagogisk förmåga, 

framförallt för att kunna förmedla kunskap till medarbetarna så att de känner sig 

delaktiga i arbetet. Att vara pedagogisk är en väldigt viktig egenskap som även 

Granlund och Lukka (1998) och Mattsson, (1987) belyser. 

 

3.5 Sammanfattning teori 
 
Modellen nedan betonar de viktigaste delarna vad gäller arbetsuppgifter och 

egenskaper. Beroende på arbetsuppgifter och egenskaper kan sedan controllern 

kategoriseras in i ett eller flera fack, där rollen kan ses som en kamrer, analytiker, 

pedagog eller coach, samt vara en del av flera fack. Teorin kommer i kombination 

med empirin användas i analyskapitlet. 

 

 
Figur 2: Egen illustration 
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4. Empiri 
Kommande avsnitt består av information som uppkommit som ett resultat av de 

kvalitativa intervjuerna. Kapitlet börjar med en presentation av de organisationer 

som legat till grund för det empiriska materialet. Därefter presenteras den 

kvalitativa informationen fördelat utifrån Växjö Kommun och Region Kronoberg, 

kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

 
4.1 Presentation av fallföretag 
 
4.1.1 Presentation av Växjö Kommun 
 
Växjö kommun beskriver sig som en expansiv kommun där dagens invånarantal 

uppgår till ungefär 87 000 människor. Växjö kommun tillhandahåller och ansvarar 

för det mesta av samhällsservicen som exempelvis skola, socialtjänst och 

äldreomsorg. Växjö kommuns organisation består av en förvaltningsorganisation 

med nio förvaltningar samt av hel- och delägda bolag. År 2013 omsatte 

kommunkoncernen ungefär 6 mdkr. Det är kommunfullmäktige som avgör för hur 

stor kommunalskatten ska vara, vilka mål och riktlinjer som verksamheten ska ha 

men även hur kommunens pengar ska allokeras mellan de olika nämnderna. När 

varje nämnd har blivit tilldelad en budget är det upp till varje enskild nämnd att 

besluta hur de vill fördela pengarna inom deras specifika verksamhet för att deras 

verksamhetsmål ska uppnås. Därefter är det upp till förvaltningen att verkställa att 

budgeten hålls och målen uppnås. Förvaltningen för arbete och välfärd jobbar för att 

uppnå målen som nämnden för arbete och välfärd har utifrån den budget de har blivit 

tilldelad, som ett exempel på hur ansvarsfördelningen och arbetet fungerar (Växjö 

kommun, 2016).  

 

4.1.2 Presentation av Region Kronoberg 
 
Region Kronoberg har idag cirka 5 700 medarbetare och nyligen genomgick 

organisationen en förändring från att vara Landstinget Kronoberg till att bli Region 

Kronoberg. Förändringen medförde vissa organisationsförändringar där den 

nuvarande strukturen är uppbyggd utifrån tre olika förvaltningar; trafik, regional 
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utveckling samt hälso- och sjukvård, där den sistnämnda är den största förvaltningen 

som utgörs av nio olika centrum. Akutcentrum syftar till att förbättra akutsjukvården 

inom region Kronoberg vilket till stor del handlar om att utveckla samarbetet mellan 

ambulans, akutmottagningar och larmtjänst. Detta centrum utgörs idag av 420 

medarbetare fördelat i Växjö och Ljungby. Medicincentrum utgörs istället av 

internmedicin, onkologi, ögonsjukvård där både öppen och sluten vård ska bedrivas. 

Medicinkliniken är den största kliniken inom region Kronoberg med hela 400 

medarbetare. Syftet med varje förvaltning och centrum är att utföra den verksamhet 

och genomföra de beslut som politikerna fattat. Respektive förvaltning och centrum 

tar i det löpande uppföljningsarbetet och på särskild begäran fram underlag till 

politiska beslut. Region Kronoberg är en politiskt styrd organisation vilket betyder 

att invånarna kan påverka vilken utveckling och riktning regionen kan ta, samtidigt 

som invånarnas erlagda skatt till största del finansierar verksamheten (Region 

Kronoberg, 2016).  

 

4.2 Växjö Kommun 
 
Lena Lindahl tillträde sin nuvarande tjänst för 1,5 år sedan. Lena berättade att hon 

idag arbetar som förvaltningsekonom i förvaltningen arbete och välfärd. Hon har 

alltid arbetat inom den offentliga sektorn men har haft en rad olika roller. Hon har 

tidigare arbetat som controller i utbildningsförvaltningen och har även varit verksam 

inom Region Kronoberg, dåvarande landstinget (Lindahl, 2016).  

 

Den andra intervjun var med Petra Granqvist som arbetar som förvaltningsekonom åt 

kommunledningsförvaltningen (KLF). Granqvist berättade att hon började sin karriär 

inom den privata sektorn och att hon började arbeta inom kommunen år 2003. Den 

nuvarande tjänsten har hon haft sedan år 2009 där hon mellan dessa år arbetade som 

ekonom inom kommunen. Hon berättade vidare att hon rapporterar direkt till 

kommunchefen (Granqvist, 2016).  

 

Den sista intervjun var med Mia Stavert som jobbar som avdelningschef, stab på 

tekniska förvaltningen. Hon berättade att hon arbetat som avdelningschef i fyra år, 

dessförinnan har hon arbetat som controller inom kommunen. Stavert berättade också 

att hon har internationell erfarenhet och har också arbetat som ekonomichef. Till stor 
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del av hela arbetslivet har hon haft en fot inom den offentliga sektorn. Vidare 

berättade Stavert att den internationella erfarenheten var på en bank i Tyskland och 

att hon också arbetat i ett aktiebolag, här betonade hon dock att aktiebolaget var 

politiskt styrt. Stora delar av arbetslivet har därför varit inom den offentliga sektorn 

(Stavert, 2016). 

 
4.2.1 Arbetsuppgifter 
 
Lindblad (2016) beskriver sina huvudsakliga arbetsuppgifter inom ekonomi- och 

verksamhetsstyrning. Hon beskriver att hennes arbetsuppgifter har gått från att vara 

inne i ekonomisystemet mot andra arbetsuppgifter som ligger utanför själva 

ekonomisystemet. Yrkesrollen har blivit betydligt mycket bredare vilket har påverkat 

arbetsuppgifterna (Lindblad, 2016). Grankvist (2016) beskriver sina viktigaste 

arbetsuppgifter som månadsuppföljningar, prognoser, budgetavvikelser men även 

budgetuppföljningar samt avstämningsmöte med kommunledningsförvaltningen för 

att se hur det ligger till varje månad. Stavert (2016) säger att hennes arbetsuppgifter 

främst är att analysera och knyta ihop säcken, sedan sköter ekonomerna 

redovisningen. Hon beskriver vidare att hon ser till att allt styrs framåt och sköts på 

rätt sätt. Lindblad (2016) beskriver vidare att verksamhetsstyrningen bygger på tio 

delmål där just ekonomin är ett av dem. Lindblad (2016) säger att hennes uppgift är 

att följa upp alla målen. En annan uppgift är att ta fram rapporter till nämnden varje 

månad där det huvudsakligen är ekonomisk rapportering som är aktuellt. Hon säger 

även att en strävan är att utveckla chefernas engagemang och intresse för ekonomi 

med syfte att få en ökad förståelse och för att underlätta den ekonomiska 

uppföljningen.                                                                                                                                        

 

Lindblad (2016) tycker att arbetsuppgifterna har förändrats sedan några år tillbaka då 

ekonomisystemet var en större del av hennes arbetsuppgifter och jobbade med 

uppföljningar. Grankvist (2016) tycker inte att arbetsuppgifterna har förändrats sedan 

hon började jobba inom den yrkesroll hon har idag. Däremot så svarar Grankvist 

(2016) såhär angående hur arbetsuppgifterna skiljer sig gentemot en ekonom; 
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"Givetvis var det en stor skillnad om man jämför med när jag jobbade 

som ekonom. Då arbetade jag betydligt mer i ekonomisystemet, mer åt 

kamrer hållet." 

 

På frågan om de använder både finansiell och icke-finansiell information så svarar 

alla tre att det är något används. Grankvist (2016) beskriver att de har en stor modell 

med måluppföljningsområde och målområde och där är endast ett av avsnitten 

ekonomi och effektivitet. Resterande verksamhetsuppföljningsmål innefattar 

kvalitativa mätningar. Även Lindblad (2016) säger att de jobbar en hel del med 

nyckeltal för att mäta effektivitet i verksamheten men även för att jämföra med andra 

kommuner. Stavert (2016) tror att problemet med att mäta effektivitet delvis bottnar i 

den politiskt styrda organisationen men också att deras verksamhet är komplex samt 

att deras kommunövergripande målstruktur är svår att navigera i. Stavert (2016) 

förklarar vidare; 

 

"Det används både finansiell och icke-finansiell information men 

svårigheten uppstår i tolkningen av kvalitéts- och effektivitetstermer. I 

de flesta verksamheter är det betydligt enklare att mäta effektiviteten 

eftersom det finns konkreta mätetal. Problemet för vår del är 

komplexiteten av vår verksamhet och den övergripande målstrukturen." 

 

När det gäller vilka riktlinjer de har att förhålla sig till inom arbetet och om det är lätt 

att anpassa sig efter rådande arbetssituation så är (Lindblad, Grankvist och Stavert, 

2016) överens om att det är frihet under ansvar som gäller men att man givetvis har 

olika deadlines att förhålla sig till. Annars har man möjlighet att lägga upp sin 

agenda efter eget önskemål och behov, dock måste man vara flexibel då situationen 

kan förändras. 

 

Vidare beskriver både (Lindblad och Stavert, 2016) att för cirka 20 år sedan utgick 

arbetsuppgifterna från att hantera siffror men under tidens gång har arbetsuppgifterna 

blivit mer undervisande och utredande samt att vara mer närvarande ute i 

verksamheten. Lindblad (2016) beskriver vidare att det idag handlar om att tolka 

informationen man har och får, detta för att kunna förutse hur saker och ting kommer 
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utvecklas och vilka åtgärder som bör vidtas. Grankvist (2016) anser också att 

förmågan att kunna förmedla information är väldigt viktig då man vid varje 

månadsrapport ska ta fram underlag till politikerna. Hon förklarar att det till varje 

styrelsemöte ska det finnas en skriftlig rapport som förklarar information på ett 

tydligt och lättförståeligt sätt. Vidare beskriver även Grankvist (2016) att 

arbetsuppgifter som att kunna tolka och se samband mellan de olika underlagen är 

återkommande, det vill säga att man utifrån informationen man utgått ifrån ska kunna 

formulera egna tankar.  

 

Controllerns arbetsuppgifter är många. Om man utgår från vad normen säger och om 

det är arbetsuppgifter som har tillkommit utöver de så kallade vanliga uppgifterna 

(uppföljningar, analyser och ekonomisk rapportering) säger både (Lindblad och 

Grankvist, 2016) att det är mycket projekt som tillkommer vid sidan om de vanliga 

arbetsrutinerna de har. Dessa sidoprojekt är ofta något som kommer från politiskt 

håll. 

 

Den viktigaste arbetsuppgiften för en controller är kravet på att hålla ekonomin i 

balans. Stavert (2016) säger att det är en självklarhet att ha en budget i balans 

eftersom de alltid nollbudgeterar. Anledningen till att de gör det är för att de jobbar 

för medborgarna och att det är något som är inpräntat hos de som jobbar inom 

kommunen och särskilt de som har någon funktion inom ekonomin. Därför blir det 

väldigt viktigt att hålla budgetar utan avvikelser och på grund av kraven så leder det 

till försiktighet inom arbetet och att man tar det säkra före det osäkra (Stavert, 

Grankvist och Lindblad, 2016). Vidare beskriver Lindblad (2016) att graden av 

effektivisering har ökat som ett krav från politiken. Därmed blir en viktig del av 

arbetsuppgifterna att hålla ekonomin i balans samtidigt som man försöker maximera 

resursutnyttjandet (Lindblad, 2016). 

 

Den offentliga sektorn har på senare tid influerats av den privata sektorn vilket kan 

benämnas som New Public Management. Alla tre intervjupersoner (Grankvist, 

Stavert och Lindblad, 2016) förklarar att inom kommunen så jobbar man med 

effektiviseringsprocesser i form av Lean Management, vilket är ett inslag från den 

privata sektorn. Detta har blivit ett viktigt inslag inom arbetsuppgifterna och något 
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man försöker förhålla sig till. Stavert (2016) förklarar att den processen effektiviserar 

hela processen och att det är viktigt att tillämpa det på rätt sätt och med en 

kombination som passar verksamheten. I slutändan är det viktiga att skapa mervärde 

för medborgarna (Stavert, Grankvist och Lindblad, 2016).                                 

 

 

4.2.2 Egenskaper 
 
När det kommer till egenskaper som en controller bör besitta har intervjupersonerna 

beskrivit att förmågan att lära ut ekonomi som en väldigt viktig egenskap. Lindblad 

(2016) tycker det är oerhört viktigt att kunna förmedla ekonomi till chefer som inte 

har någon ekonomisk bakgrund men även att vara flexibel då det kan dyka upp 

sidoprojekt helt oplanerat. Grankvist (2016) är inne på samma linje som Lindblad 

(2016) men belyser även vikten av att vara tålmodig då processerna inom den 

offentliga sektorn kan ta betydligt längre tid i vissa fall. Stavert (2016) säger att för 

en controller är den viktigaste egenskapen idag att vara pedagogisk för att kunna 

prata ekonomi för politik och ledning och att kunna uttrycka sig både muntligt och i 

skrift.  

 

På frågan om det krävs olika egenskaper beroende på om man befinner sig inom den 

offentliga eller privata sektorn så förklarar Lindblad (2016) enligt följande; 

 

"Inom den offentliga verksamheten har vi ekonomer en skyldighet att 

vara lojala mot politiskt fattade beslut. Det blir en utmaning då 

besluten ibland kan vara fattade på andra grunder än rent ekonomiskt 

rationella. Men inom den privata sidan är det samtidigt ledningens och 

aktieägarnas vilja som styr, så det borde egentligen inte vara någon 

skillnad mellan sektorerna. Den offentliga sektorn kan däremot vara 

mer komplex på grund av de politiska mål som finns." 

 

Grankvist (2016) tror inte att det krävs olika egenskaper och beskriver att när hon 

bytte från den privata till den offentliga sektorn var det snarare arbetssättet som 

ändrades och inte själva egenskaperna. Däremot så tycker (Lindblad, Stavert och 

Grankvist, 2016) att det är viktigt att vara med och bidra till samhällsnyttan och ser 
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det som en viktig egenskap men även som en viktig del av arbetsuppgifterna. Den 

offentliga verksamheten finns till för medborgarna och att vara med och bidra till 

samhällsnyttan och den ökade välfärden är något som de tycker är stimulerande och 

roligt samtidigt som det är utmanande.                                             

 

På grund av den förändring som controllerrollen har genomgått under de senaste 

årtiondena och hur det har påverkat personen som controller beskriver både 

(Lindblad och Grankvist, 2016) att trots benämningen controller så har 

kontrollbehovet minskat på grund av att man är involverad i flera olika processer och 

har flera arbetsuppgifter. I och med att man har blivit mer flexibel och är involverad i 

flera delar inom verksamheten kan man inte gräva ner sig i detaljer inom alla 

områden. De menar att man måste kunna fördela ansvar till exempelvis ekonomer 

och se mer till det övergripande arbetet och att det inte är några stora avvikelser. 

Stavert (2016) anser att controllern idag måste ta mer ansvar för att kunna förmedla 

ekonomisk information till exempelvis cheferna eller politikerna på ett utförligt sätt 

och för att kunna göra det måste man ha ökad förståelse av själva verksamheten. 

 

När det kommer till vilken uppfattning andra människor har av en controller och dess 

egenskaper som person så säger både (Lindblad och Grankvist, 2016) att många tror 

att en controller är en ganska grå och trist person som sitter och jobbar med 

ekonomisystemet hela dagen men de tror båda att en förändring kring denna 

uppfattning är på väg. Lindblad (2016) förklarar utförligare;   

 

"Jag tror att den generella uppfattningen är att controllers liksom 

många andra medarbetare inom kommunen är några som tar det lugnt 

när de jobbar, men detta är en myt som jag gärna vill slå hål på 

eftersom det pågår ett hårt arbete inom många delar av 

kommunsektorn."                                                                                                       

 

4.3 Region Kronoberg 
 
Den första intervjun ägde rum med Dan Petersson som arbetar som ekonomichef för 

hälso- och sjukvård. Intervjun hölls på Peterssons kontor där han började med att 

berätta att han arbetat inom den offentliga sektorn sedan 90-talet och genom åren haft 
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en rad olika tjänster, bland annat som budgetchef, ekonom inom landstingskansliet 

men också en rad olika controllertjänster. Efter omorganisationen tillträdde han den 

nya tjänsten som ekonomichef, vilket skedde i början av 2015 (Petersson, 2016).  

 

Den andra intervjun ägde rum i ett konferensrum med Region Kronobergs 

centrumcontroller för medicincentrum och tillika verksamhetscontroller för 

medicinkliniken, Anneli Olsson. Olsson har varit verksam i den offentliga sektorn 

sedan början av 90-talet. Hon började som ekonom inom kommunen och har därefter 

haft olika roller inom den offentliga sektorn (Olsson, 2016).  

 

Per Andersson var den sista personen som intervjuades inom Region Kronoberg. I ett 

konferensrum började Andersson med att berätta att han idag är centrum- och 

verksamhetscontroller för akutcentrum. Han berättar att han varit verksam inom den 

offentliga sektorn sedan slutet av 70-talet. Sedan dess har han bland annat arbetet 

inom Oslos kommun och började sin anställning hos Region Kronoberg år 2001. 

Vidare förklarar Per att hans roll idag fungerar som ett stöd åt verksamhetschefen 

(Andersson, 2016).  

 
4.3.1 Arbetsuppgifter 
 
Petersson (2016) förklarar att hans arbetsuppgifter främst består av att agera stöd åt 

hälso- och sjukvårdsdirektören, stödet är inte bara ur en ekonomisk synvinkel utan 

också andra typer av uppföljningar och framtagande av beslutsunderlag. Olsson 

(2016) beskriver att även hon är ett stöd till centrumchefen samtidigt som hon är 

delaktig i strategiprocessen. Även Andersson (2016) beskriver att han fungerar som 

ett stöd till hela vårdprocessen. Alla tre framhäver att informationen som hanteras är 

både finansiell och icke finansiell. När Petersson (2016) får frågan om detta svarar 

han; 

 

"Ja, absolut! Ju bättre förståelse man har för kopplingen mellan dessa 

två faktorer desto lättare blir det att tolka varför resultatet ser ut som 

det gör och varför ekonomin går som den går." 
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För att förstå helheten är det viktigt att kombinera den finansiella informationen med 

annan information för att kunna förmedla så mycket som möjligt (Olsson, 2016). 

Detta belyser också Andersson (2016) som förklarar att tillgänglighet är ett mått som 

kategoriseras som icke finansiell information. Den finansiella informationen menar 

Olsson (2016) är all ekonomisk information och utdata och det behöver inte enbart 

vara kopplat till budgetprocessen. Petersson (2016) förklarar att kommunikation, 

information och vad det är som styr ekonomin är väsentliga delar av hans 

controllertjänst. Dessa arbetsuppgifter menar Andersson (2016) kräver att man 

arbetar betydligt mer kvalitativt gentemot förr, detta genom att införskaffa 

information, sammanfatta denna för att sedan kunna analysera informationen. Olsson 

(2016) förklarar också hon att det krävs en mer analytisk förmåga idag. Indirekt 

menar Petersson (2016) samma sak när han betonar att ambitionen idag är att kunna 

sammankoppla ekonomi med annan data, exempelvis volymer och kvalitetsdata.  

 

Controllerrollen innefattar arbetsuppgifter som kretsar kring av kunna översätta 

ekonomiska termer till begriplig information som sedan politiker ska kunna ta del av. 

För att kunna förmedla rätt information är det också viktigt att kunna få fram rätt 

information och analysera vad som är viktigt (Olsson, 2016). Den klassiska 

sifferhanteringen menar Petersson (2016) att controllern har frångått. Att vara 

framtidsorienterade och kunna förutse olika utfall betonar Andersson (2016) är 

viktigt vilket betyder att man måste arbeta med att förstå och tolka data.  

 

Alla tre (Petersson, 2016; Olsson, 2016; Andersson, 2016) beskriver att de arbetar 

utifrån termen frihet under ansvar och kan styra sina arbetsuppgifter. Petersson 

(2016) menar att man givetvis måste förhålla sig till den kontinuerliga rapporteringen 

och om politiker efterfrågar specifikt material prioriteras detta. Olsson (2016) 

betonar också friheten men att vissa processer har tidsplaner som måste följas och 

Andersson (2016) framhäver det på ett liknande sätt. Han fortsätter med att förklara 

att en controller idag arbetar mer mot "slutkunden", det vill säga att lägga fokus på 

kunden och kundens beteende.  
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"Controllerrollen har blivit mycket mer kundorienterad och det krävs 

ännu mer förståelse för kring vad och vem man arbetar med." - 

Andersson, 2016. 

 

De (Petersson, 2016; Olsson, 2016; Andersson, 2016) betonar också att Region 

Kronoberg använder sig av balanserat styrkort där perspektiven utformats och 

anpassats efter verksamheten. Delarna bygger bland annat på ett invånarperspektiv, 

personalperspektiv och ekonomi. Verktyget har använts på 90-talet men fick dålig 

genomslagskraft och nu har verktyget återigen implementeras där controllern då är 

delaktig (Andersson, 2016).  

 
 
4.3.2 Egenskaper 
 

Andersson (2016) förklarar att en controller måste vara lyhörd, självgående och 

flexibel. Olsson (2016) beskriver också att controller idag måste vara 

förtroendegivande, trygg i sin ekonomiska roll och kunna kommunicera och kunna 

bemöta medarbetare. Hon belyser också egenskaperna analytisk och pedagogisk 

vilket Petersson (2016) också framhäver som viktiga egenskaper. Den pedagogiska 

egenskapen menar Petersson (2016) är viktig för att kunna förmedla kunskapen kring 

hur ekonomin hänger ihop med andra delar av verksamheten. Detta blir viktigt då 

underlag ska presenteras för politiker som ofta inte har tillräckligt med ekonomisk 

kunskap för att kunna förstå helheten och dra paralleller med ekonomi och utfall 

(Andersson, 2016).  

 

"Förmåga att passa in och kunna ta människor." - Olsson, 2016 

 

Inom den privata sektorn är det mer kontinuerligt skarpt läge, vilket betyder att 

flexibiliteten är ännu viktigare inom den privata sektorn, detta för att besluttakten är 

snabbare där. Offentliga sektorn kräver mer tålamod och ett långsiktigt 

förhållningssätt vilket betyder att du som person måste vara mer uthållig (Olsson, 

2016). Andersson (2016) menar att du som controller inom den offentliga sektorn 

måste tänka på att hushålla med pengarna eftersom samhällsnyttan är prioriterad, i 
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den privata sektorn bör du istället ha en egenskap som går ut på att hela tiden 

optimera varje steg. Samtidigt måste du som ekonom kunna se förbi horisonten och 

försöka förutspå framtida utfall (Andersson, 2016).  

 

"Det är här man upplever den största svårigheten då man gärna vill 

använda alla pengarna, men det gäller att hela tiden ha lite kvar." - 

Petersson, 2016 

 

Petersson (2016) berättar att kravet på att hålla ekonomin i balans gör att behovet av 

att klara budgeten står högst på agendan, detta för att klara av den höga 

självförsörjningsgraden som Region Kronoberg har som mål. Olsson (2016) förklarar 

att det är väldigt viktigt att hantera pengar klokt oavsett vilka krav som ställs och 

existerar för att man ska kunna bidra till samhällsnyttan. Medborgarna ska kunna 

förvänta sig en god service och kvalitet. Andersson (2016) förklarar att en stor 

utmaning är att handskas med oförutsägbara händelser, det vill säga att trots dessa få 

pengarna att räcka till utan att avvika från budget. Tålamod är därför en viktig faktor 

för en controller inom den offentliga sektorn, detta grundar sig också på att 

pengaflödet inte är lika kontinuerligt och starkt som det kan vara i den privata 

sektorn. (Andersson, 2016). 
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5. Analys 
 
I kommande avsnitt kommer vi att analysera respondenternas svar utifrån vad teorin 

säger om en controllers arbetsuppgifter och egenskaper. Första delen av analysen 

kommer att behandla arbetsuppgifter och den andra delen kommer att behandla 

egenskaper.  

 

5.1 Arbetsuppgifter 
 
Budgetering och rapportering är vanligt förekommande arbetsuppgifter hos en 

controller inom den privata sektorn (Ahrens och Chapman, 2007; Mattsson, 1987). I 

den offentliga sektorn är också budgetarbete och rapportering en väsentlig del av 

arbetsuppgifterna (Stavert, 2016; Olsson, 2016; Grankvist, 2016). Vi kunde snabbt se 

en trend i offentliga sektorn att en controller i högsta grad är delaktig vid 

budgetprocesser och rapportering. Att denna arbetsuppgift existerar är inte särskilt 

konstigt då den offentliga sektorn hela tiden förhåller sig till politiken och har ett 

krav på att nollbudgetera som Stavert (2016) uttrycker det. Däremot är djupet 

intressant, det vill säga vilka delar i budgetprocessen som är aktuella och vilken typ 

av rapportering. Kretsar arbetsuppgifterna mycket kring att undersöka avvikelser i 

redovisningen i relation till budget och hur det påverkar resultatet bör controllern 

definitivt definieras som en kamrer (Nilsson, Olve och Parment, 2010). Grankvist 

(2016) betonar detta när hon nämner budgetavvikelser som en arbetsuppgift och 

Lindblad (2016) belyser den ekonomiska rapporteringen som en kontinuerlig 

arbetsuppgift. Processerna de nämner är återupprepande vilket kan liknas med det 

Goretzki (2013) beskriver som en bean-counter. Då alla har beskrivit budget och 

rapportering som en del av de vardagliga arbetsuppgifterna kan vi inte fullständigt 

kategorisera in personerna i facket kamrer, detta då budgetering och rapportering inte 

är den enda arbetsuppgiften de har. Detta grundar sig också på att rapporteringen inte 

bara sker utifrån redovisningsinformation. Precis som Andersson (2016) nämner så 

rapporteras mycket andra icke-finansiella nyckeltal, som exempelvis tillgänglighet. 

Detta är en avvikelse gentemot den klassiska bean-counter och kamrerrollen, det rör 
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sig snarare i riktning mot det Nilsson, Olve och Parment (2010) benämner som en 

analytiker och pedagog.  

 

Matsson (1987) och Cooper (1996) anser att en viktig del av en controllers roll är att 

vara en del av det strategiska arbetet och utföra ekonomiska analyser. Enligt alla 

respondenter är deras huvudroll att agera som stöd till sina respektive chefer vid 

utförandet av det strategiska arbetet. Det finns dock vissa begränsningar då de endast 

kan presentera olika slags analyser för att påverka den strategiska processen. I 

slutändan är det politikerna som har sista ordet, även om vissa beslut känns logiska 

och självklara ur en controllers synvinkel behöver utfallet inte bli så. Här ställer vi 

oss frågan hur mycket man som controller kan åstadkomma då det inte alltid är de 

rationella besluten som är självklara. Det är i dessa fall som controllerns pedagogiska 

förmågor spelar roll. Genom att förmedla sin vision och information pedagogiskt 

möjliggör det att politikerna troligtvis får en ökad förståelse och på så sätt fattar rätt 

beslut, detta trots den politiska agendan som alltid lever i bakgrunden. Vidare 

nämner Matsson (1987) att en controller inte är involverad i finansieringsfrågor och 

organisationens internredovisning, vilket delvis överensstämmer då respondenterna 

förklarar att de är en del av internredovisningen men inte särskilt involverade i 

finansieringsfrågor. De anser att ansvarsramen har utvecklats enormt mycket under 

senaste åren. Utifrån respondenterna fick vi uppfattningen om att de idag är delaktiga 

i många olika ekonomiska uppgifter, detta för att kunna skapa sig en helhetsbild av 

organisationen. När det gäller strategiskt arbete och att utföra ekonomiska analyser 

anser vi att en controller som agerar som en pedagog kommer lyckas med denna typ 

av arbete.                                                                                                                                                      

 

Att tillhandahålla beslutsunderlag är en viktig arbetsuppgift för en controller vilket 

även Byrne och Pierce (2007) bekräftar. Alla tre inom Region Kronoberg (Petersson, 

2016; Olsson, 2016; Andersson, 2016) förklarar att de agerar som stöd och tar fram 

beslutsunderlag till hälso- och sjukvårdsdirektören samt centrumcheferna. Enligt ( 

Lindblad, 2016; Grankvist, 2016; Stavert, 2016) är framtagande av beslutsunderlag 

en väldigt viktig del av arbetsuppgifterna inom kommunen och att man kan förmedla 

informationen som tagits fram, detta då politikerna behöver underlag inför varje 

styrelsemöte. Granlund och Lukka (1998) belyser vikten av att en controller blir mer 
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delaktig i beslutsfattandet och att detta är något som behöver utvecklas. Här anser vi 

att det är en svår balansgång när det gäller hur pass involverad en controller är i 

beslutsfattandet inom den offentliga sektorn. Controllerns uppgift är att analysera 

verksamheten på ett objektivt sätt men frågan är hur pass objektiv man kan vara när 

man sedan tar fram beslutsunderlag. Den offentliga verksamheten är komplex i och 

med att den är politiskt styrd och då en controller har bättre kunskaper inom ekonomi 

än vad politikerna kan målkonflikter uppstå. En annan anledning till att målkonflikter 

kan uppstå vid framtagandet av beslutsunderlag är att controllern befinner sig ute i 

verksamheten och skapar sig en annan bild av verkligheten än vad politikerna har 

möjlighet till att göra. Källström (1990) belyser även vikten av att kunna förmedla 

negativ information till ledning och övriga medarbetare. När vi genomförde våra 

intervjuer, dels hos Region Kronoberg men även Växjö kommun fick vi känslan av 

att samtliga intervjupersoner utformade sina beslutsunderlag på ett objektivt sätt och 

att de även förmedlade negativ information. När chefer men framförallt politiker tog 

del av beslutsunderlagen och ifrågasatte varför något gått åt fel håll var både de som 

jobbade som controllers och förvaltningsekonomer pedagogiska och förklarade i 

beslutsunderlaget varför det såg ut som det gjorde. I denna typ av process rör sig 

controllern återigen mot det som Nilsson, Olve och Parment (2010) beskriver som 

analytiker och pedagog men framförallt mot rollen som coach. Som controller måste 

du kunna förmedla förståelse och ge information om hur en avdelnings beslut kan 

påverka en annan avdelning. I och med att politikerna är de som styr och att de 

dessutom är förtroendevalda leder till att det blir svårt för en controller att vara 

delaktig i beslutsfattandet då en controller inte är vald av medborgarna utan ska vara 

lojal gentemot politikerna. Däremot anser vi att en controller har en viktig funktion 

vad gäller beslutsunderlag, detta då underlagen är av hög relevans och att en 

controller via underlagen kan förmedla en sammanhängande bild av verksamheten. 

 

Enligt Mattsson (1987) bör controllern fokusera på att öka lönsamheten men även 

hur de finansiella positionerna kan stärkas. När det gäller den offentliga sektorn blir 

det mycket mer komplext att mäta lönsamhet i jämförelse mot den privata sektorn. 

Komplexiteten beskriver Stavert (2016) som väldigt utmanande. Inom den privata 

sektorn har du oftast någon form av input där kostnaden uppstår medans intäkten 

uppstår i en output. I den offentliga verksamheten är det mycket enklare att mäta 
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kostnaderna men mycket svårare att mäta intäkten då deras output utgörs av 

medborgarnas välmående, det vill säga att det är svårt att hänföra en kostnad till en 

intäkt. För Region Kronoberg är deras uppdrag att tillhandahålla en bra sjukvård som 

medborgarna kan ta del av och på så sätt bidra till samhällsnyttan. Andersson (2016) 

förklarar att controllerrollen har blivit mycket mer kundorienterad och att det krävs 

ännu mer förståelse för kring vad och vem man arbetar med. Målet med den 

offentliga sektorn är inte att vara lönsamma i den bemärkelsen att man ska göra stora 

vinster. Det är dock intressant det som Andersson (2016) nämner om att controllern 

har blivit mycket mer kundorienterad. Kan man minska den genomsnittliga tiden en 

patient behöver tillbringa på ett sjukhus med hjälp av exempelvis effektivare 

behandling kan det leda till att människor är mindre sjukskrivna och därmed kan 

arbeta i högre utsträckning. Kan människor arbeta kan fler betala skatt vilket i sin tur 

gynnar samhällsutvecklingen. De resurser man lägger på att effektivisera processer 

idag leder kanske inte till ökad lönsamhet i form av monetära termer. Mäter man det 

istället i mer kvalitativa termer som människors välmående bör också lönsamheten 

öka vilket går i linje med den offentliga verksamhetens mål. Utifrån Nilsson, Olve 

och Parment (2010) anser vi att en controller måste befinna sig lite i samtliga roller 

men med fokus på framförallt kamrer då det blir mer arbete kring 

lönsamhetsbedömningar, traditionell värdering av lönsamhet men även bevakning 

och utredning, mer traditionell sifferhantering med andra ord. Det är även viktigt att 

jobba med nyckeltalsjämförelser som analytiker och kunna utbilda i ekonomi som en 

pedagog så att övriga medarbetare kan hjälpa till att öka lönsamheten på ett aktivt 

sätt. Coachen är den roll som faller bort lite men det skulle mycket väl kunna bli 

aktuellt att fungera som en katalysator för att åtgärder vidtas. När det gäller 

lönsamhet måste controllern ha många egenskaper men att kunna agera som kamrer 

blir den viktigaste uppgiften även om det är komplext att mäta lönsamhet i den 

offentliga sektorn.      

 

Lindvall (2009) menar att en viktig arbetsuppgift för en controller är att inhämta 

information, sammanfatta denna och sedan analysera informationen. Denna 

arbetsuppgift är svår att hänföra till en specifik roll. Inhämtas siffror och data från 

redovisningen pratar vi om en kamrerroll men tolkning och analys av informationen 

kräver en mer analytisk roll. Andersson (2016) framhäver denna arbetsuppgift när 
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han nämner att en controller idag arbetar mer kvalitativt. Däremot förklarar alla 

respondenter att de också arbetar mycket med icke finansiell information och att 

denna sammanfattas och analyseras. Därmed innebär arbetsuppgiften att den kan ha 

inslag från kamrerrollen och den analytiska rollen, det beror på vilken information 

som inhämtas. Olve (1990) menar att en kamrer är mer historiskt orienterad och att 

rollen innefattar att ta fram siffror från redovisningen. Andersson (2016) framhäver 

dagens controller som mer framtidsorienterad och Petersson (2016) belyser också att 

kamrerrollen frångåtts. Olsson (2016) nämner också att arbetsuppgifter som kan 

hänföras till den klassiska kamrerrollen utgörs av budgetarbete. Arbetsuppgifter 

kring informationsinhämtning, sammanfattning och analysering går därför till viss 

del hänföras till en kamrerroll men den viktigaste delen är analysen av informationen 

vilket ses som en mer analytisk roll.  

 

Byrne och Pierce (2007) förklarar att en av controllerns viktigaste arbetsuppgift är att 

utveckla det balanserade styrkortet. Inom Region Kronoberg säger (Petersson, 2016; 

Olsson, 2016; Andersson, 2016) att de använder sig av balanserat styrkort där man 

har anpassat och utformat verktyget efter verksamheten där bland annat ett 

invånarperspektiv, ett personalperspektiv och ekonomin har använts. Vi anser att 

detta går i linje med det som Andersson (2016) förklarade, att en controller måste bli 

mer kundorienterad som en del av arbetsuppgifterna. Enligt Andersson (2016) 

användes detta verktyg redan på 90-talet men fick dåligt genomslag men har under 

den senaste tiden börjat användas mer flitigt igen. Inom kommunen arbetar man inte 

med balanserat styrkort utan istället med olika verksamhetsmål. Vi anser att 

balanserat styrkort är ett bra hjälpmedel även om det är enklare att implementera det 

inom den privata sektorn där det ursprungligen kommer ifrån. Genom att 

implementera det som Region Kronoberg har gjort anser vi att controllern borde 

agera coach som Nilsson, Olve och Parment (2010) beskriver det. Genom att agera 

coach kan controllern arbeta med kvalitetsarbete och utveckling av processer vilket 

är viktiga aspekter inom det balanserade styrkortet, samtidigt kan också förståelse 

förmedlas mellan olika avdelningar inom den offentliga verksamheten. Vi instämmer 

med det Byrne och Pierce (2007) säger att en av controllerns viktigaste 

arbetsuppgifter är att utveckla det balanserade styrkortet då man kan utnyttja många 

av controllerns spetskompetenser inom de olika perspektiven.      



 

 

 

 47 

          

Enligt Lindvall (2009) har övergången från bean-counter till business partner stått 

högt upp på agendan inom den privata sektorn enligt vilket också Granlund och 

Lukka (1998) belyser när det nämner att en controller idag ska vara mer 

affärsinriktad. Vi kan se indikationer på att den offentliga sektorn går i en liknande 

linje. Förändringen från den klassiska bean-countern till den mer allvetande business 

partnern har blivit allt mer självklar inom båda sektorerna, detta då controllerns roll 

har utvidgats betydligt mer och ansvarsområdena har utökats till många olika delar 

av ekonomin. Goretzki et al (2013) poängterar att det finns distinkta skillnader 

mellan dessa roller. Vi anser dock att det måste finnas en balansgång mellan båda 

dessa delar. Det är nämligen svårt att utesluta bean-counterrollen helt eftersom denna 

rollen ligger till grund för alla ekonomiska beslut inom verksamheten. Bean-

counterrollen kan vi översätta till kamrer och business partner är någon som agerar 

som en analytiker och pedagog om vi utgår från Nilsson, Olve och Parment (2010).  

Förändringen går från kamrer till analytiker/coach och vi tycker att denna utveckling 

går i helt rätt riktning då vi anser att ekonomer kan utföra de klassiska kamrer 

sysslorna medans controllern som besitter en bredare kompetens får användning för 

den och kan agera mer som en analytiker/coach. 

 
5.1.1 Sammanfattning 
 
Om vi ska försöka sammanfatta arbetsuppgifterna och kategorisera in controllern 

utifrån analytiker, coach, pedagog och kamrer så anser vi att controllern svävar 

mellan dessa olika roller. Utifrån den teorin och empirin som vi har samlat in så finns 

det vissa teorier som den artikel Järvenpää (2007) har skrivit där han beskriver att 

controllern gått från att vara bean-counter till en mer aktiv rådgivare för ledningen 

och ökat deltagande i beslutsfattandet. Järvenpää (2007) menar att controllern blir 

mer som en analytiker och pedagog. Lindvall (2009) för ett liknande resonemang 

angående hur controllerns roll och arbetsuppgifter har förändrats. De personer som vi 

har intervjuat inom den offentliga sektorn beskriver sina arbetsuppgifter som väldigt 

varierande där man befinner sig i alla roller. Grankvist (2016) beskriver sina 

arbetsuppgifter som månadsuppföljningar, prognoser och budgetavvikelser men det 

kan likaväl vara arbetsuppgifter som berör effektiviseringar och framtagande av 

beslutsunderlag. Petersson (2016) menar att controllern har frångått den klassiska 
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sifferhanteringen och blivit mer analytisk och pedagogisk men även mer mot rollen 

som coach då det är viktigt att kunna ta fram rapporter och  förmedla den finansiella 

informationen. Controllerns arbetsuppgifter är många och varierande och därmed blir 

controllern lite som spindeln i nätet. Den mest korrekta bedömningen vad gäller 

arbetsuppgifter vore att benämna den offentliga controllern som en hybridcontroller.                                                                                                      

 

5.2 Egenskaper 
 
Affärskunnighet och flexibilitet är två viktiga egenskaper som Byrne och Pierce 

(2007) betonar. Lindblad och Andersson (2016) nämner flexibilitet som en viktig 

egenskap. Egenskapen är viktig för att kunna styra om sina arbetsuppgifter när olika 

typer av projekt dyker upp och när direktiv kommer från politiker. Andersson (2016) 

förklarar att en controller inom offentliga sektorn måste arbete mer mot slutkunden 

gentemot tidigare samtidigt som Petersson (2016) beskriver att det idag är viktigare 

för en controller att kunna sammankoppla ekonomi med andra delar av 

verksamheten, Region Kronoberg använder sig också av ett anpassat balanserat 

styrkort. Alla dessa uppgifter kräver ett betydlig mer helhetstänk och en förmåga att 

se hela verksamheten vilket betyder ett affärskunnande om hela verksamheten. Det 

balanserade styrkortet består av olika perspektiv som inte bara speglas av finansiell 

information utan andra typer av mått. Detta går i linje med det Byrne och Pierce 

(2007) betonar som affärskunnighet. Att fokusera på slutkunden kräver också ett mer 

konsekvenstänk, det vill säga hur ekonomin påverkar andra delar av verksamheten 

som i sin tur påverkar slutkunden. Helhetstänk blir en viktig faktor vilket går i linje 

med resonemanget som Källström (1990) för. Vi vill genom detta styra om 

controllerrollen mot ett mer affärsinriktat perspektiv även inom den offentliga 

sektorn. En kamrer bör dock ha flexibilitet som egenskap för att kunna omprioritera 

och växla mellan vilken data som är relevant att inhämta men egenskaperna 

affärskunnighet och helhetstänk är av liten vikt i en kamrerroll. Vi tycker dessa 

egenskaper är mer framträdande om du som controller antar en mer analytisk, 

pedagogisk och coachroll, vilket betyder att dessa egenskaper bör förknippas med de 

sistnämnda rollerna.  
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Enligt Lindvall (2009) är den klassiska synen att en controller är en grå och trist 

person men det är inte någonting som varken vi eller våra respondenter håller med 

om. Dessutom poängterar Mattsson (1987) att benämningen controller indikerar en 

person som kontrollerar varje ekonomisk del av verksamheten. Den generella 

uppfattningen kan tillämpas till en som arbetar som bean-counter men inte till dagens 

controller som har en mer central roll inom verksamheten. Den nya rollen kräver mer 

social kompetens och en anpassningsförmåga till olika situationer samt människor. 

Förändringen har ständigt utvecklats under den senaste tiden och kommer att 

fortsätta utvecklas i samband med att controllerrollen utvecklas. Vi tycker att de 

breda kompetenskraven leder till en helt annan uppfattning om controllern som 

person i samhället. 

 
Granlund och Lukka (1998) men även Frenckner (1989) belyser vikten av att vara 

analytisk för att lyckas i rollen som controller. Detta är en egenskap som blir mer och 

mer aktuell och något som intervjupersonerna bekräftar. Stavert (2016) förklarar att 

när man ska förmedla vidare ekonomisk information till chefer och politiker måste 

controllern ha en god förståelse för verksamheten och hur den är uppbyggd. Ett 

beslut som tas inom en enhet kan få konsekvenser för en annan. Därmed är det 

viktigt att besitta en analytisk förmåga. Denna analytiska förmåga är även något som 

Olsson och Petersson (2016) styrker. Enligt Nilsson, Olve och Parment (2010) ska en 

controller som är analytisk arbeta med affärsrådgivning, ge varningssignaler i tidigt 

skede om något inte ser bra ut, jobba med omvärldsbevakning, analysering av 

exempelvis förvärv samt jämföra nyckeltal. Vi tycker att den analytiska förmågan är 

en självklarhet för att lyckas som controller. Man måste ha en känsla och skarp blick 

för dessa typer av arbetsuppgifter och situationer som uppkommer då det ofta 

påverkar hela företaget om felbeslut eller felberäkningar görs. Det blir särskilt viktigt 

när det gäller inom den offentliga verksamheten och framförallt att de beräkningar 

som görs och ligger till grund för de underlag som politikerna tar del av är korrekta. 

Att kunna vara analytisk blir därmed en oerhört viktig egenskap för controllers för att 

politikerna i sin tur som är förtroendevalda av medborgarna ska kunna fatta korrekta 

beslut som leder till att medborgarna blir tillfredsställda. En analytisk förmåga 

härleds till en mer analytisk roll som controller.                                                                                                                               
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Lindvall (2009) har som vi tidigare nämnt beskrivit controllern som en grå och trist 

person, något som gäller generellt även för ekonomer. Lindvall (2009) beskriver 

vikten av att en controller måste jobba med den emotionella energin för att förändra 

synen man har av en controller. Det blir därför viktigt att jobba med den personliga 

utstrålningen som är ett viktigt steg för att kunna skapa sociala relationer. Även 

(Stone, Hunton, Wier, 2000; Granlund och Lukka, 1998; Frenckner,1989) nämner att 

den sociala förmågan är en viktig egenskap som controllern måste behärska. Olsson 

(2016) säger att en controller måste vara lyhörd, förtroendegivande, kunna bemöta 

människor, det vill säga förmågan att passa in och kunna bemöta människor på ett 

bra sätt. De personer som vi har intervjuat pratar om förmågan att vara pedagogisk 

vilket vi tycker är en viktig social egenskap. Beroende på om controllern ska 

förmedla ekonomi till en politiker med begränsade ekonomikunskaper som inte 

förstår alla siffror eller till en politiker med goda ekonomikunskaper som istället 

ifrågasätter så måste controllern kunna ha den sociala förmågan att dels förklara men 

även kunna föra konstruktiva samtal som inte leder till frustration. Controllern som 

har varierande arbetsuppgifter kommer i kontakt med många arbetare som befinner 

sig på olika hierarkinivåer inom verksamheten och måste därför besitta en social 

kompetens för att kunna bemöta människor precis som Olsson (2016) uttryckte det. 

Vi anser att en controller som är inåtvänd och har svårt att kommunicera med 

människor kommer få svårt att nå fram med sitt budskap samtidigt som det kan 

uppstå en irritation och missnöje bland övriga medarbetare. Oavsett hur duktig man 

är på att utföra sina arbetsuppgifter måste man behärska det sociala då controllern har 

en viktig och central uppgift inom verksamheten. En controller som kan agera som 

coach och fungera som en samtalspartner tror vi är en controller som kommer lyckas. 

Det mynnar ut i att den sociala förmågan kan härledas till en coachroll.                                                                                                                             

 
En egenskap som vi anser går lite hand i hand med den social förmågan är att vara 

pedagogisk vilket vi redan har nämnt. Även (Baldwindotter et al., 2009; Granlund 

och Lukka, 1998; Mattsson, 1987) belyser vikten av att vara pedagogisk. De anser att 

kunna förklara men även motivera medarbetarna är viktiga förmågor som en 

controller bör behärska. Stavert (2016) säger att den viktigaste egenskapen för en 

controller är att vara pedagogisk för att kunna prata ekonomi för politiker och 

ledning och att kunna formulera sig både skriftligt och muntligt. Olsson och 
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Petersson (2016) säger även de att den pedagogiska förmågan är viktig. Petersson 

(2016) förklarar vidare att den pedagogiska förmågan är viktig för att kunna 

förmedla kunskapen om hur ekonomin hänger ihop med övriga delar av 

verksamheten. Att kunna agera som pedagog utifrån de kriterier som Nilsson, Olve 

och Parment (2010) nämner blir viktigt för att lyckas i rollen som controller. Dessa 

kriterier är att tydliggöra strategier, utforma måltal och rapporter samt utbilda i 

ekonomi. Genom att behärska dels den sociala men även den pedagogiska förmågan 

anser vi att du har goda förutsättningar för att lyckas i rollen om controller oavsett 

om du jobbar inom privat eller offentlig sektor. 

 

5.2.1 Sammanfattning 
 
Affärskunnighet och flexibilitet är enligt Byrne och Pierce (2007) viktiga egenskaper 

vilket går i linje med respondenternas svar. Dessa egenskaper leder till att du som 

controller måste inta ett mer helhetsperspektiv och blir därmed en mer 

affärsinriktadcontroller som måste kunna se hela verksamheten. Lindvall (2009) 

betonar att en controller är grå och tråkig vilket respondenterna inte samtycker till. 

En controller behöver idag mer social kompetens och att den tråkiga och gråa bean-

countern är på väg att försvinna. Att vara analytisk är en egenskap som alla 

respondenter framhäver som viktig för dagens controller inom den offentliga sektorn. 

Detta för att kunna se samband och hur ekonomin hänger ihop med övriga delar av 

verksamheten. För att kunna visa samband och presentera korrekta underlag blir den 

analytiska egenskapen viktig. Underlaget som presenteras till politiker och övriga 

medarbetare ska också vara förståeligt vilket ställer krav på en pedagogisk egenskap, 

vilket respondenterna betonar som en betydande egenskap.  

 

Utöver dessa arbetsuppgifter och egenskaper som är relevanta för controllerrollen har 

vi utifrån de kvalitativa intervjuer som vi har genomfört identifierat dels egenskaper 

men även viktiga arbetsuppgifter inom den offentliga sektorn. Intervjupersonerna på 

Växjö kommun och Region Kronoberg pratar om hur viktigt det är att hålla 

ekonomin i balans. Anledningen till att det är viktigt är för att man ska kunna bidra 

till samhällsnyttan. Lindblad (2016) förklarar att inom den offentliga sektorn så har 

de som jobbar som ekonomer en skyldighet att vara lojala mot politiskt fattade 

beslut. Politikerna fattar beslut som ska gynna medborgarna och det kan då bli en 
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utmaning då vissa beslut kan vara fattade på vissa grunder som inte är ekonomiskt 

rationella. Även Olsson (2016) förklarar att det är viktigt att kunna hantera pengar 

klokt oavsett krav för att man ska kunna bidra till samhällsnyttan. Intervjupersonerna 

verkar ha detta inpräntat och ser detta som en självklarhet för att medborgarna ska 

kunna erhålla en god service och kvalitet. Detta är också en genomgående egenskap 

hos intervjupersonerna att man tycker det är stimulerande och utmanande att få vara 

med och bidra till samhällsnyttan. De intervjuade känner att de gör skillnad och 

jobbar för ett gott ändamål.                                                                     

 

6. Slutsats 
Studiens sista kapitel omfattas av resultatet från forskningen. Slutsatserna dras ifrån 

forskningens frågeställning och syfte. Vidare presenteras förslag till fortsatt 

forskning inom området.  

 
Den stora skillnaden i vad det innebär att vara controller inom den offentliga sektorn 

kretsar kring hur controllern ser på samhället, tydliga indikationer ges på att en 

controller inom den offentliga sektorn belyser vikten av att få vara med och bidra till 

ökad välfärd och samhällsnytta. Verksamheten blir också mer komplex då den är 

politiskt styrd, även om många säkerligen förknippar den politiska styrningen med en 

företagsledning och styrelse. Den stora skillnaden här är att den politiska styrningen 

är folkvald samtidigt som politiker följer olika ideologier. Det är inte alltid för en 

controller rationella beslut som fattas inom den offentliga sektorn vilket för en 

controller kan vara svårt att acceptera men detta är något som de är införstådda med. 

Inom den privata sektorn är det ofta mer skarpt läge då beslut ska fattas snabbt för att 

maximera vinst, inom den offentliga sektorn är besluttakten inte lika snabb vilket 

leder till en mer utdragen beslutsprocess och därmed blir tålamod en viktig egenskap 

hos en controller inom den offentliga sektorn. Som controller inom det offentliga 

gäller det att hålla ekonomin i balans och hushålla med pengarna för att de ska räcka 

till uppsatta mål men även oförutsedda händelser. Det går inte att slösa alla pengarna 

utan det gäller att hela tiden ha lite kvar då målet är att gynna samhällsnyttan. Man 

måste därmed vara lojal mot politikernas beslut som ser till medborgarna men 

samtidigt när det gäller privat sektor så måste en controller vara lojal mot ledningens 

beslut som ser till ägarna.                             
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En controllers arbetsuppgifter är svåra att hänföra till en specifik roll, vilket 

påminner mycket om den privata sektorn. Inom den privata sektorn förs resonemang 

om en så kallad hybridroll, denna roll är också framträdande inom den offentliga 

sektorn. Detta då en controller inom den offentliga sektorn befinner sig i många olika 

fack. Du ska dels kunna vara analytisk vilket innebär att man ska kunna utreda och 

förklara. Den pedagogiska förmågan i sin tur innebär framförallt att du ska kunna 

utbilda och förmedla kunskap både skriftligt och muntligt och att agera som en coach 

innebär att du ska fungera som en samtalspartner när det gäller att ventilera idéer. 

Samtidigt bör du också ha kunskap kring redovisning och siffror, vilket går i linje 

med kamrerrollen. Den största utmaningen för en controller inom den offentliga 

sektorn blir att hitta den perfekta balansen mellan de olika facken eftersom de alla är 

väsentliga arbetsroller. Detta blir än mer viktigt då politiken påverkar det vardagliga 

arbetet. Denna utmaning existerar inte inom den privata sektorn då man här ofta 

väljer det rationella valet för att vinstmaximera, vilket fallet inte är inom den 

offentliga sektorn.  

 

En controllers egenskaper inom det offentliga påminner väldigt mycket om 

controllers inom det privata. Det är viktigt att vara flexibel men även den 

pedagogiska och analytiska förmågan är något som står högt på listan över 

egenskaper. Att vara pedagogisk är något som anses särskilt viktigt när man jobbar 

inom det offentliga då man måste kunna prata ekonomi med politiker som har 

begränsad kunskap inom ekonomi. Det gäller att kunna förmedla kunskapen dels 

muntligt men även skriftligt. Här skiljer det sig från den privata sektorn tror vi då en 

ledning besitter mer kunskaper inom ekonomi och därför behöver controllern inom 

det privata inte vara lika pedagogisk som controllern inom det offentliga behöver. En 

annan egenskap som behövs inom den offentliga sektorn är tålmodighet då 

beslutsprocessen kan vara mer långdragen. Att ha tålamod blir en viktig egenskap för 

en controller inom offentlig verksamhet då pengaflödet inte är lika kontinuerligt och 

starkt som det kan vara inom privat sektor. Inom det offentliga handlar det istället om 

att få pengarna att räcka till.          
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

Denna studie har präglats av ett kvalitativt tillvägagångssätt med kvalitativa 

intervjuer. Studien har fokuserat på vad det innebär att vara controller inom den 

offentliga sektorn och vilka arbetsuppgifter och egenskaper som är relevanta för 

rollen. Vidare forskning skulle kunna fokusera på att göra en komparativ studie där 

personer från både privata och offentliga sektorn intervjuas. Detta för att kunna 

bekräfta exakta likheter och skillnader mellan de två sektorerna utifrån 

intervjupersonernas syn på sina controllerroller. Vidare forskning hade också kunnat 

fokusera bredare med mindre djup än en kvalitativ studie. Denna studie har lagt 

grunden för ämnet och för att bredda studien hade forskare via enkäter kunnat utföra 

en kvantitativ studie. Detta för att nå mer controllers från flera olika myndigheter och 

därmed få ytterligare perspektiv.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
 
Allmän personlig information   
 
1. Skulle du kunna ge en kort presentation om dig själv?  
 
2. Hur länge har du jobbat inom den offentliga sektorn?  
  
3. Har du haft samma yrkesroll under hela anställningstiden? Har du någon gång 
jobbat inom privata sektorn?   
 
4.Vilken position har du inom organisationen?  
  
Arbetsuppgifter  
 
5. Hur skulle du beskriva dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom organisationen? 
Vilka delar anses vara de viktigaste?  
 
6. Anser du att dina arbetsuppgifter har förändrats/utvecklats sedan du började jobba 
med denna tjänst? Om ja, på vilket sätt?  
 
7. Använder du både finansiella och/eller icke-finansiella information i ditt arbete?  
 
8. Har du tydliga riktlinjer att följa inom ditt arbete eller har du möjlighet att lägga 
upp ditt arbete anpassat efter den rådande situationen?  
 
9. Skulle du påstå att controllerns arbetsuppgifter faller under någon speciell 
kategori? (Exempelvis rådgivning eller mer bevakning och utredning) Är detta något 
som har utvecklats under tidens gång eller har det alltid varit på så?  
 
10. Finns det arbetsuppgifter som du tycker har tillkommit controllertjänsten som 
inte tillhör normen sedan du började jobba med det? Om ja, vilka är dessa? Om nej, 
vilka skulle du tillägga?  
  
 
Egenskaper  
 
11. Vilka egenskaper anser du är viktiga att ha som en controller? Varför är dessa 
viktiga?   
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12. Tycker du att det krävs olika egenskaper beroende på vilken sektor man befinner 
sig i? (Offentliga eller privata) Om ja, vilka är skillnaderna?  
 
13. Controllerrollen har förändrats och utvecklats en hel del under de senaste 
årtiondena, hur har det påverkat dig som person i den förändrande rollen?  
 
14. Vilken bild anser du att andra människor har av någon som arbetar som controller 
inom den offentliga sektorn?  
  
Controllern inom den offentliga sektorn  
 
15. Ett stort krav inom den offentliga sektorn är att hålla ekonomin i balans, hur 
påverkar detta dina arbetsuppgifter som controller?  
 
16. Vilka slags begränsningar uppstår i samband med detta? (Utveckla gärna)  
 
17. Offentliga sektorn har under senare tid blivit mer influerad av privata sektorn 
sedan tillämpningen av New Public Management, tycker du att det har underlättat 
ditt sätt att arbeta och din roll? (Effektivisering - Högst på agendan)  
 
18. Vad anser du är den största utmaningen och fördelen för en controller inom den 
offentliga sektorn?   
  
 
Intervjun avslutas med att fråga respondenten om de har något ytterligare att 
tillägga.   
                                                                                                                                                                                     


