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Sammanfattning 
	  

Nuvarande studier belyser att en utveckling av controllerrollen har skett där dennes fokus allt 

mer handlar om att agera i ledningens intresse och vara en ”business partner” för att på så vis 

skapa mer värde åt företaget. Eftersom de flesta av dessa studier är gjorda inom den privata 

sektorn ville vi passa på att undersöka den offentliga sektorn för att se om samma utveckling 

har genomförts där. En utveckling av yrkesrollen innebär att controllern får bredare 

arbetsuppgifter vilket skulle kunna leda till att rollen blir överbelastad och icke-kontrollerbar. 

Vi har med hjälp av äldre artiklar kombinerat med nyare artiklar ställt och jämfört 

controllerns arbetsuppgifter mot vår empiri. 

Vi valde att avgränsa oss till fyra kommuner inom Skaraborg där vi genomförde totalt åtta 

kvalitativa intervjuer för att kunna dra en så rättvis analys som möjligt. Syftet med studien var 

att kunna se hur controllers och även kommunerna har påverkats av denna utveckling som 

nyare studier tar upp.  

Efter att ha sammanställt vår empiriinsamling kunde vi dra slutsatsen att majoriteten upplever 

att arbetsuppgifterna har blivit bredare och där av har även kompetensen blivit allt viktigare. I 

dagsläget kan vi inte utifrån vår empiri säga att controllers har påverkats särskilt mycket av 

utvecklingen. Respondenterna upplever att yrkesrollen är under kontroll och inte 

överbelastad, men samtidigt att utvecklingen måste bromsas. Annars dröjer det inte länge 

förrän en sådan situation uppstår. Till detta har vi även kopplat hur pass viktig controllerns 

kompetens är för att kunna hantera denna nu så breda yrkesroll. 

 
Nyckelord:	  Ekonomistyrning,	  controllerrollen,	  offentlig	  sektor,	  kompetens,	  komplex	  
organisation	  
	  

 	  



	   	   	   	  
	  

Abstract 
 

Current studies illustrate that the development of the controller role has been where its focus 

is more about acting in the managements interest and to be a "business partner" which creates 

more value for the company. Since most studies are completed in the private sector, we 

wanted to take the opportunity to examine the public sector to see whether the development 

has been carried out there. A development of the controller role means that the controller will 

have wider duties which could lead to an overload and non-controllable role. We have studied 

both new and old articles, collected and compared controller's duties towards our empiricism. 

We chose to limit ourselves to four municipalities in Skaraborg where we conducted a total of 

eight interviews to draw the fairest possible analysis. The purpose of the study was to see how 

controllers and even municipalities have been affected by this development, as recent studies 

present. 

After having compiled our empirical data collection, we could conclude that the majority feel 

that the tasks have become wider and where the skills are also becoming increasingly 

important. In the current situation, the basis of our empirical data says that controllers have 

not been particularly affected by the development. Respondents feel that the controller role is 

under control and not overloaded, but at the same time that the development must be slowed 

down. Otherwise it will not be long before such a situation arises. For this, we have also 

linked how important Controller's skills is to be able to handle this now so broad professional 

role. 

 

Keywords: Accounting, controller role, public sector, competence, complex organization 

  



	   	   	   	  
	  

Förord 
 

Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till samtliga kommuner som valde att ställa upp i 

undersökningen och som via sitt engagemang gjorde det möjligt för oss att genomföra arbetet. 

Fortsättningsvis vill vi också tacka de respondenter som tog sig tid och ställde upp på en 

intervju. Med hjälp av deras svar från deras personliga erfarenheter kunde vi på ett intressant 

sätt studera controllerns utveckling på kommunal nivå inom Skaraborg. Avslutningsvis vill vi 

självklart också tacka vår handledare Joachim Samuelsson från Högskolan i Skövde, för ett 

bra samarbete genom hela skrivperioden.  
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1. Introduktion 
 

1.1. Inledning 
 

1.1.1. Problembakgrund 
 

För att beskriva den egentliga innebörden av controllerrollen måste vi söka oss till USA, där 

controllern har sina ursprungliga rötter.  

 

Enligt Samuelson (1986) upplevde amerikanska företag under 1920-talet genomgående 

förändringar i sina organisationer. Decentraliseringen ökade och företagen delades i sin tur in 

i sektioner. Målet var att nå lönsamhet, det gällde inte bara att undvika förluster utan även att 

inte missa chanser för framtida vinster. Speciella ansvarsområden utvecklades inom företagen 

vilket ledde till att controllerrollen sakta började växa fram. 

Controllerrollen och controllerbegreppet i sig är och har varit ända sen dess uppkomst ett 

svårdefinierat och relativt oklart begrepp. 

Från de att controllerrollen växte fram har det blivit mer attraktivt för företag och andra 

organisationer att sätta sig in i begreppet och försöka ta del av det i en så hög utsträckning 

som möjligt. Kaplan och Norton (1996) har valt att fokusera på vikten av hur ett företag ska 

styras, med hjälp av olika modeller kan företaget få en bättre bild över vad som måste göras. I 

sin artikel lyfter de bland annat fram balanserade styrkort, ett strategiverktyg som är till för att 

hålla reda på aktiviteter och effektivisera dessa maximalt. 

På grund av att begreppet controller har varit oklart och luddigt har litteraturen på senare år 

försökt få en så korrekt definition som möjligt. Weber (2011) anser att controllern har ett brett 

ansvarsområde av arbetsuppgifter som grundar sig i att ha just kontroll, alltifrån att förse 

ledningen med information till att vara det kritiska bollplanket i vissa situationer. Verstegen, 

De Loo, Mol, Slagter och Geerkens (2007) lyfter i sin artikel fram att 

”… A controller supports and advises the management of an organisation in 

realizing their economic, public and/or financial goals. Support is interpreted in 

terms of the design and maintenance of management control and accounting 

information systems, and the procurement and distribution of information” (p. 

11).  
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Här instämmer även Graham, Davey-Evans och Toon (2012) och fyller i att denna breda roll 

omfattar många av de uppgifter som förknippas med både ledning och ekonomisk rådgivning, 

vilket tyder på att controllerrollen fortfarande är väldigt bred, om inte ännu bredare vilket gör 

att den fortfarande kan uppfattas som svårdefinierad trots alla definitioner. Vi väljer att 

hantera definitionerna på ett öppet sätt då vi är medvetna om att det är en omfattande och bred 

yrkesroll. 

Marjanović (2010)  beskriver hur controllerrollen i USA utvecklades till att omfatta ett ansvar 

för hela informationssystemet, där flera arbetsuppgifter ingick. Marjanović (2010) menar 

också på att intresset för controllerrollen inom Europa var betydligt mindre. Först under 1970-

talet ökade användningen och till skillnad från USA så tillämpade Europa en snävare 

avgränsning vad gäller controllerbegreppet.  Marjanović (2010) påvisar att controllern i USA 

har betydligt mer arbetsuppgifter att utföra där främst fokus läggs på internredovisning och 

kostnadsredovisning medan controllern i Europa ägnar sig främst åt budgetering. Ett tydligt 

samband från Marjanović (2010) kan påvisas när det kommer till att den europeiska 

controllern antar en snävare inriktning när det kommer till arbetsfördelningen då den inte alls 

i samma utsträckning har samma arbetsuppgifter. 

Detta är något som Mattsson (1987) redan har tagit upp när han i sin studie beskriver att det 

finns två typer av controllers, och talar därför om ”den svenska controllern” och ”den 

amerikanska controllern”. Den svenska controllern är befriad från ansvaret kring 

redovisningsfrågor jämfört med den amerikanska controllern, och ska i större utsträckning 

fokusera på styrning och företagets affärer. 

Graham et al. (2012) anser att controllerrollen inte har förändrats utan istället utvecklats till en 

mer komplex roll där controllern inte enbart ska samla in data utan också skapa värde åt 

företaget. Detta är något som Colton (2001) också menar på då controllern utvecklar 

informationen om de ekonomiska effekterna och hjälper beslutfattare att använda sig av denna 

information på ett korrekt sätt för att uppnå organisationens mål. Graham et al. (2012) får 

även stöd av Russell, Siegel och Kulesza (1999) i sin teori angående utvecklingen i 

controllerrollen. Russel et al. (1999) anser att controllern fokuserar mindre på redovisning och 

mer tid på att analysera, ge mer intern rådgivning och utforma en långsiktig strategisk 

planering för att skapa värde åt företaget.  
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1.1.2. Problemdiskussion 
 
Mattsson (1987) lyfter fram två tydliga controllerroller, vilket idag kan ifrågasättas då senare 

studier tyder på att en stark utveckling av controllerrollen har skett. Det vill säga att istället för 

att vara två tydliga roller har det övergått till en mer komplex roll med bredare arbetsuppgifter 

och större ansvarsområde där det främst handlar om att kommunicera och analysera 

information för att skapa värdet åt företaget, vilket Graham et al. (2012), Weber (2011) och 

Russell et al. (1999) alla är överens om.  

 

Colton (2001) beskriver i sin artikel en controllerroll som har vuxit fram under slutet av 1990-

talet och som då kallades ”den nya controllern”, där han trycker på att den finansiella 

informationen står i centrum för att ge organisationen bästa möjliga förutsättningar för att 

lyckas. Enligt Weber (2011) handlar det dock inte bara om att lämna en bra information utan 

controllern måste även besitta en hög social kompetens för att kunna förmedla den på bästa 

sätt till ledningen så att den blir så användbar som möjlig.  

Med tanke på den kraftiga utvecklingen på senare år har en ökad kravbild av 

kompetenskriterier på controllers utformats (Tuomela & Partanen, 2001). Sheridon (1998) 

beskriver hur både den mänskliga- och teknologiska faktorn har förändrats i organisationer, då 

en avdelning gärna ska utföra mer med mindre personal. Det innebär en högre kravbild på 

controllern då hen behöver en högre kompetens jämfört med tidigare. Blir det helt enkelt för 

mycket arbete på en och samma tjänst? Enligt Sutthiwan och Clinton (2008) är så fallet och 

dagens controllers har för mycket att göra. De menar att controllerrollen skulle må bra av att 

få arbetsuppgifter reducerade för att på så sätt ha en mer hanterbar arbetsbelastning, en 

tydligare rapporteringsbefogenhet samt att de får bättre beslutsunderlag. Mindre 

arbetsuppgifter skulle leda till en effektivare arbetsprocess vilket skulle skapa mer värde för 

företaget. Även Graham et al. (2012) stödjer detta då intervjuerna i hans artikel påvisar 

samma trend. Två intervjuer från Graham et al. (2012) citeras enligt följande: 

 

”… When you’re working for an SMEs, your job role expands around you. You 

tend to pick up HR, Health and Safety, and a few other things as well” (p. 82). 

“… I think it’s always getting the balance right. I spend too much time maybe on 

the financial accounting, trying to get the nuts and bolts right. I didn’t have 

enough time to get out there and actually work with the managers who were 

using the information that we were providing  for them” (p. 83). 



	   	   	   	  
	  

4	  

Genom att kunna påvisa denna utveckling med stöd från tidigare studier kan ett tydligt 

problem understrykas och vi kan konstatera att controllerrollen är på väg att bli överbelastad 

och i sådana fall innebära en ineffektiv resurs för företaget.  Denna problematik stöds även av 

Ernst & Young som 2008 genomförde en undersökning av Storbritanniens mest 

inflytandesrika och lönsamma företag inom den privata sektorn där 38 controllers tillfrågades. 

Av respondenterna upplevde 82 % att deras jobb hade blivit mer utmanande de senaste tre 

åren på grund av mer arbetsuppgifter, högre press att leverera korrekt information och bidra 

med värde till företaget (Ernst & Young, 2008). Då varje controller inom yrket inte är den 

andra lik så är det inte av stor vikt vad det är för specifik arbetsuppgift som har förändrats 

eller utvecklats, utan det som är av intresse är att det har skett en utveckling av något slag, 

något som Ernst & Young visar i sin undersökning. 

Då utvecklingen enligt Graham et al. (2012) har övergått till att controllern ska skapa värde 

för företag vore det intressant att se om arbetssättet på kommunal nivå sköts på samma sätt 

som inom den privata sektorn, då den offentliga sektorn inte är vinstdrivande på samma sätt 

som den privata sektorn. Thompson och Jones (1986) går dock emot att det skulle vara samma 

tillvägagångsätt i hur den privata sektorn är vinstdrivande i förhållande till den offentliga 

sektorn, utan de menar att kontrollsystemen, som i den privata sektorn är till för att 

vinstmaximera och effektivisera produktionen, istället är till för att underlätta controllerns 

arbete. Det största gemensamma felet som Thompson och Jones (1986) påvisar i sin artikel 

handlar om att controllers ofta är inkompetenta och ineffektiva i sitt arbetssätt, vilket 

eventuellt kan kopplas till att de får kontrollsystemen skräddarsydda utefter sin egen förmåga 

snarare än att skapa förutsättningar för vinstmaximering för organisationen.  

Scapens och Bromwich (2001) har i sin artikel genomfört en litteraturundersökning kring 

ämnet ekonomistyrning över det senaste decenniet och kommer bland annat fram till att 

studierna alltmer på senare år har börjat undersöka verkliga organisationer. Detta är något som 

Scapens och Bromwich vill se en fortsatt trend inom i framtida studier. Dessutom vill de se 

fler studier som antar ett historiskt perspektiv inom ekonomistyrningen och att fler utforskar 

den historiska utvecklingen, både den moderna historiken men också mer avlägsen historia. 

Det vore därför intressant att undersöka controllerrollen och dess utveckling och hur den har 

applicerats på kommunerna inom Skaraborg och även hur de har påverkats av den. Trots att 

Scapens och Bromwich artikel är från 2001 anser vi att förslaget på framtida studier 

fortfarande är relevant då de vill se en fortsatt trend inom detta ämne kopplat till verkliga 

organisationer. Även att senare artiklar berör ämnet så pass mycket, se exempelvis Graham 
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m.fl. (2012) Sutthiwan och Clinton (2008), gör att studieområdet fortfarande är aktuellt. 

Majoriteten av tidigare studier är undersökningar baserade på den privata sektorn så innebär 

det att den kommunala sektorn inte är lika utforskad i jämförelse. Det är också en anledning 

till varför vi valde att titta på den kommunala sektorn. 

1.2. Studieobjekt 

Då studier om utvecklingen av controllerrollen inom den privata sektorn har hittats och även 

studier som behandlar vikten av kompetens av controllerrollen på offentlig sektor vore det 

intressant att med hjälp av dessa se om en utveckling av controllerrollen även har skett inom 

den offentliga sektorn och vilka effekter det har fått på controllerns kompetenskriterier. 

Studieobjektet som vi valt att fokusera på är inom den offentliga sektorn inom Västra 

Götalands Län, avgränsat till gamla Skaraborgs Län. Där ingår 15 kommuner och vår 

ambition är att undersöka fyra av dessa för att se om kommunerna har påverkats av detta. 

Urvalet om fyra kommuner är baserat på tillgänglighet, tidsaspekt och mättnadsresonemang. 

 
1.3. Frågeställning och syfte  
 

En frågeställning har utformats utefter problembakgrunden och problemdiskussionen då en 

utveckling av controllerrollen har skett och att den idag har gått över till att bli en 

överbelastad yrkesroll med bredare kompetenskrav. Utifrån frågeställningarna så har ett syfte 

utformats.  

 

Frågeställning: 

Hur har kommunerna och controllers inom Skaraborg påverkats av utvecklingen av 

controllerrollen och hur har kompetenskriterierna inom yrket förändrats i Skaraborg på grund 

av detta? 

 

Syfte: 

Studien syftar till att få en djupare förståelse kring hur kommunerna och controllers inom 

Skaraborg har påverkats av utvecklingen av controllerrollen och hur deras kompetenskriterier 

har påverkats, samt kunna påvisa eventuella skillnader och likheter controllers emellan inom 

kommunerna. Detta är av intresse då en utveckling av controllerrollen har påvisats de senaste 

åren.  
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1.4. Definitioner 
 

Vi har valt ut vissa begrepp som är återkommande genom hela studien som vi anser är bra att 

ha koll på när man läser vår uppsats. Vi har valt ut ett par nyckelbegrepp som vi fokuserat oss 

på, detta för att ge läsaren en bredare förståelse kring ämnet.  

 

Ekonomistyrning: Definitionen av ekonomistyrning hämtar vi från Anthony (1965) då han var 

en av de första att definiera begreppet. Han beskriver en process där ledningen försäkrar sig 

om att resurserna tas till vara på och används på ett så effektivt sätt som möjligt för att uppnå 

organisationens mål.  

 

Controllerrollen: Controllern är en befattning inom ekonomi som är verksam inom olika 

typer av organisationer. Weber (2011) menar på att controllers har ett brett ansvarsområde av 

arbetsuppgifter som grundar sig i att ha just kontroll, alltifrån att förse ledningen med 

information till att vara det kritiska bollplanket i vissa situationer. 

 

Offentlig sektor: Offentlig sektor är den skattefinansierade verksamhet som drivs åt det 

allmänna, underställt stat, primärkommun och sekundärkommun eller andra politiska enheter. 
Enligt Broadbent och Guthrie (2008) så ska en offentlig sektor finnas tillgängliga för en grupp 

givna medlemmar inom ett visst specifikt område, och att det som utförs ska tilldelas till 

invånarna på ett rättvist sätt. 

 

Kompetens: Kompetens är något som beskriver en individs kunskaper eller erfarenhet som 

krävs i en viss tjänst eller i ett specifikt yrke (NE, 2016). Dunphy,	   Turner	   och	   Crawford	  

(1997)	  definierar	  kompetens	  i	  sin	  artikel	  som	  något	  som	  är	  en	  kombination	  av	  kunskap,	  

teknisk	   kompetens	   och	   ledningskompetens	   som	   används	   för	   att	   nå	   uppsatta	  mål	   och	  

resultat,	  vilket	  innebär	  att	  en	  individ	  ska	  uppfylla	  de	  kriterier	  organisationen	  ställer.	  

 

Komplex miljö/organisation: En komplex miljö eller en spretig organisation är ett begrepp 

som vi har stött på under våra intervjuer och har därför ingen bekräftad definition utan har 

utefter egna tolkningar definierat begreppet. På grund av att controllerns område inom 

kommunen varierar i en sådan stor utsträckning får vi det beskrivet som en väldigt spretig 

organisation.  
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1.5. Disposition 
 
Kapitel 1: Här ges en introduktion kring ämnet. Först beskrivs en problembakgrund följt av en 

problemdiskussion. Utifrån detta har ett syfte formulerats och en frågeställning har lyfts fram. 

Studieobjektet presenteras även kortfattat här. 

 

Kapitel 2: Den teoretiska referensramen lyfts fram i andra kapitlet där utvecklingen av 

controllerrollen tas upp, dels ur ett historiskt perspektiv samt den nya utvecklingen.  

 

Kapitel 3: I det tredje kapitlet presenteras metoden och hur vi har gått tillväga. En genomgång 

av metodval, urval, datainsamling och studiens trovärdighet tas upp. Även källkritik nämns 

kortfattat. 

 

Kapitel 4: 

I det fjärde kapitlet presenteras den insamlade empirin. Svar från åtta respondenter från fyra 

olika kommuner runt om i Skaraborg har transkriberats och utgör vår empiriinsamling. 

Utifrån dessa svar tillsammans med vår teoretiska referensram kommer en analys göras och 

slutsatser dras. 

 

Kapitel 5: 

Femte kapitlet utgör analysen. Här diskuteras vår insamlade empiri utifrån hur 

respondenternas svar skiljer sig åt, vad den teoretiska referensramen säger och dels våra egna 

åsikter och tankar. Vi hoppas i detta kapitel kunna lyfta fram intressanta delar som sedan vårt 

avslutande kapitel kan luta sig emot.  

 

Kapitel 6: 

I det avslutande och sjätte kapitlet dras våra slutsatser kring den analys som har gjort. Vi för 

även en generell avslutande diskussion utifrån några av de intressanta analyser som hittats.  

Här ges också förslag till fortsatta studier i framtiden.  
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2. Teoretiskt ramverk 
2.1. Ekonomistyrning och dess innebörd 
	  
Definitionen av ekonomistyrning har enligt Chenhall (2003) utvecklats under årens lopp, från 

att tillhandahålla en formell, ekonomisk kvantifierbar information till ett betydligt bredare 

begrepp som nu inkluderar allt från marknader och kunder, till konkurrenter och icke-

finansiell information. Men grunddefinitionen och dess innebörd kvarstår trots att begreppet 

har utvecklats och Langfield-Smith (1997) har i sin artikel valt att lyfta fram ett citat från 

Anthony (1965): 

“The process by which managers ensure that resources are obtained and 

used effectively and efficiently in the accomplishment of the organization’s 

objectives” (p. 208). 

Vilket stämmer överens med Otley (1999) som anser att ekonomistyrningen ska förse 

cheferna med information som ska hjälpa dem att utföra sitt yrke på bästa sätt, detta för att 

kunna utveckla organisationen och uppnå uppsatta mål. För att kunna ta vara på 

informationen som ekonomistyrningen ger har controllerrollen vuxit fram. Därför är det idag i 

stor utsträckning controllern som ansvarar för ekonomistyrningen inom en organisation (NE, 

2016). 

2.2. Controllerrollen ur ett historiskt perspektiv 
 
Controllerrollen har under de senaste decennierna vuxit fram och blivit en betydande roll för 

företagen. 1931 grundades CIA (Controller’s Institute of America) som senare kom att byta 

namn till ”The Financial Executive” i början av 1960-talet, detta var en institution vars 

huvuduppgift var att skapa befattningen en högre status samt ge bättre förutsättningar för 

controllers att lyckas (Marjanović, 2010).  

Controllerrollen växte fram ur det som då kallades ”treasureship”, vilket kan beskrivas som en 

kassör i ett företag som har hand om finansieringen och de likvida medlen. På grund av att 

företagen började få upp ett intresse av lönsamhet och effektivisering behövdes en individ 

som skulle styra företaget mot uppsatta mål (Samuelson, 1986; Marjanović, 2010).  

En tydligare förklaring av ”controllership vs treasureship” ges i figur 1.  
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Figur 1 - Distinction between Controllership and Treasureship (Marjanović, 2010, s. 6) 

Historiskt sätt har controllership generellt fokuserat på koordinering, planering och kontroll 

av att förmedla information för att uppnå företagets mål och ambitioner (Benčová & 

Kaľavská, 2009).  

 

2.2.1. ”Den Amerikanska Controller” vs. ”Den Svenska Controllern” 
 
Mattsson (1987) har tagit fram två typer av controllers som han anser skiljer sig från varandra, 

den ena är ”den amerikanska controllern” som har utformats genom FEI:s (Financial 

Executives Institute) utgångspunkter kring arbetsuppgifter. Enligt Linhardt och Sundqvist 

(2004) har den amerikanska controllern ett stort ansvar när det kommer till extern 

redovisning. Utöver redovisning så ingår även rapportering och styrning, utvärdering samt 

rådgivning som huvuduppgifter. När det kommer till strategiska problem har ”den 
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amerikanska controllern” mindre ansvar enligt figuren som Linhardt och Sundqvist (2004) 

presenterar i sin rapport. 

 

 
Figur 2 - The differences between Swedish and American Controllers. (Linhardt & Sundqvist, 2004, s. 12) 

 
Till skillnad från ”den amerikanska controllern” som har relativt breda arbetsuppgifter så 

fokuserar ”den svenska controllern” på arbetsuppgifter som berör ekonomistyrning, alltså 

läggs mer fokus på kontroll och styrning av företaget.  Att de skiljer sig åt betyder inte att 

vissa arbetsuppgifter är viktigare än andra, utan det beror på att controllers inom Sverige 

respektive USA har valt att prioritera olika när det kommer till ansvarsområden (Linhardt & 

Sundqvist, 2004).  Till exempel så menar Linhardt och Sundqvist (2004) att ”den amerikanska 

controllern” anser att externredovisning och budgetering är mer väsentligt medan ”den 

svenska controllern” anser att rapportering är ett prioriterat område. 

2.2.2. ”Den Nya Controllern” 
 
Colton (2001) pratar istället om ”den nya controllern”, som enligt honom växte fram i slutet 

av 1990-talet. Colton (2001) beskriver utvecklingen som att den har övergått från att vara en 

”controller-cop” till att blivet mer av en ”business partner”. Vilket betyder att utvecklingen 

har lett till att controllern inte bara ska ha hand om kontroll utan ska också agera åt ledningens 

intresse som en affärspartner med hjälp av analyser och strategier, då det mer handlar om att 

hantera information och styra företaget i rätt riktning istället för att endast ägna sig åt rådata i 

form av redovisningsuppgifter. Även Weißenberger & Angelkort (2011) stödjer Colton 

(2001) och säger att en controller inte ska agera vakthund utan ska istället agera som en 

affärspartner till ledningen. 

Controllerrollen varierar enligt Colton (2001) från organisation till organisation men att det 

finns två gemensamma ansvarsområden: 

 

• Controllerenheten utvecklar information om de ekonomiska konsekvenserna av 

organisatoriska åtgärder. 

A	  Swedish	  Controller	  
+	  Responsability	  for	  accounting	  information	  

-‐	  Responsability	  for	  strategic	  management	  issues	  
=	  An	  American	  Controller	  



	   	   	   	  
	  

11	  

• Därefter hjälpa interna beslutfattare att hantera informationen för att uppnå 

organisationens mål. 

 

För att förtydliga så innebär det att controllerenheten konverterar finansiell data till finansiell 

information för att sedan sätta in det i ett relevant sammanhang för att utefter det kunna uppnå 

organisationens mål. 

Colton (2001) menar på att ”den gamla controllern” redan var fullbelastad när det kommer till 

arbetsuppgifter och att en övergång till ”den nya controllern” innebar en ökad arbetsbörda på 

kort sikt, då controllern tar på sig nya arbetsuppgifter innan hen har avslutat de tidigare. Detta 

skapar en obalans och det är då upp till controllern att skapa en balans som är lämplig för att 

på så sätt kunna tillfredsställa informationsbehovet till ledningen. En obalans i 

arbetsprocessen är något som Sheridon (1998) också belyser i sin artikel och att den 

teknologiska utvecklingen har bidragit till förändringar i organisationer, då en avdelning ska 

utföra mer arbete med mindre personal. 

2.3. Utvecklingen av controllerrollen 
 
Enligt Graham et al. (2012) har en utveckling inom detta område skett till att gå från en mer 

traditionell controller då dennes ansvar var att se till att företaget styrdes på ett klokt sätt och 

att arbetsuppgifterna mest var inom området ekonomistyrning, till idag då controllerns uppgift 

handlar betydligt mer om att agera som en ”business partner” och liknar därför det Colton 

(2001) beskriver som ”den nya controllern”. Lönsamhet är fortfarande något som är i fokus, 

men utvecklingen har lett till att controllern själv ska skapa lönsamhet istället för att endast se 

till att andra skapar lönsamhet. För att uppnå detta har det inneburit en utveckling av 

controllerns arbetsuppgifter och ansvarsområden. Enligt Rausch, Bedenik, Fafaliou, Labas 

och Porada-Rochon (2013) ska controllern i högre utsträckning försöka ta sig an fler mål för 

att på så sätt kunna uppnå en lönsamhet och sträva mot en hållbar utveckling. Detta har enligt 

Suttihwan och Clinton (2008) lett till att controllerrollen har blivit överbelastad och att det 

ligger ett för stort ansvar på en och samma person. 

Benčová och Kaľavská (2009) poängterar utvecklingen av controllerrollen med följande citat: 

 

”Over the course of one century, the controller‘s function has risen from one of 

senior clerk to one of the most advanced, highly educated, and useful positions 

in the entire corporate structure” (p. 77). 
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2.4. Kompetenser och egenskaper som formar controlleryrket 
 
Dunphy et al. (1997) definierar kompetens i sin artikel som en kombination av kunskap, 

teknisk kompetens och ledningskompetens som används för att nå uppsatta mål och resultat. 

En individs individuella kompetens är något som också är viktigt för hur en organisation 

uppfattas och presterar. Lassi (2003) konstaterar att controllers legitimitet, förtroende och 

makt hos sina medarbetare grundar sig i hens kompetens.  

Olika arbetsuppgifter kräver varierande kompetenser, vilket betyder att fler arbetsuppgifter av 

olika slag också kräver en bredare kompetens. Detta är något som Tuomela och Partanen 

(2001) tar upp i sin artikel när de påvisar att en utveckling av arbetsuppgifter i Finland, främst 

inom redovisningsyrket men också inom controlleryrket, har skett och att det har inneburit en 

ökning av nödvändiga kompetenskriterier.  

	  

	  

	  

Järvenpää (2001) anser att redovisningskunnande är en viktig förutsättning för att lyckas som 

controller, något som Lassi (2003) håller med om men att den tillsammans med 

informationsteknisk kompetens utgör controllerns grundförutsättning för att lyckas. Då det 

Figur	  3	  –	  Sammanfattning	  av	  controllerns	  kompetensområden	  (Lassi, 2003, s. 177)	  	  
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tillkommit arbetsuppgifter hos controllern har det också tillkommit nya kompetensområden, 

vilket presenteras ovan i figur 3. Lassi (2003) beskriver de tre kompetensområden som är 

relevanta för controlleryrket och understryker att en viktig egenskap inom controlleryrket är 

att hen besitter en informationsteknisk kompetens då controllerns vardag präglas av 

informationssystem som ständigt måste underhållas i form av planering och utveckling. En 

controller bör också inneha en strategisk kompetens då den aktivt deltar i företagets framtida 

utveckling, vilket innebär att goda kunskaper om den interna verksamheten men också om 

yttre faktorer är att föredra för att på bäst sätt kunna genomföra sitt arbete. Den sista 

kompetensen som Lassi (2003) beskriver är pedagogisk/kommunikativ kompetens vilket 

innebär att en controller bör ha en god kommunikationsförmåga och på ett pedagogiskt sätt 

kunna förmedla information till ledningen.  

	  

2.5. Formell och informell styrning 

 

Oavsett vad det är för typ av organisation är styrning alltid viktigt. Samuelsson (2004) nämner 

två viktiga punkter som en organisation måste ha klart för sig. Antingen anta ett formellt 

styrsystem eller att använda sig av en mindre formaliserad styrning. Något som till stor grad 

avgör hur en organisation väljer att styra är storleken på företaget. De artiklar som vi 

fokuserar på tar upp hur det ser ut inom privata företag och som då är vinstdrivande till 

skillnad från kommuner. Trots det så anser vi att det finns en del likheter som vi kan koppla 

till dessa artiklar då själv uppbyggnaden inom organisationerna är likartade. Med formell 

styrning innebär att företag ägnar sig åt en utvald strategi för att nå sina ekonomiska mål som 

är av allas intressen. Med mindre formaliserad styrning ska fokus ligga på individen och 

medarbetaren. Företaget lägger då stor vikt på att bemanna företaget rätt för att på så sätt 

försäkra sig om att de anställda levererar en viss kvalité och kan ta rätt initiativ och agera som 

hen ska i en given situation. I den mindre formaliserade styrsätts satsats det även på att uppnå 

en viss kultur hos personalen som ska ligga till grund för deras ageranden.  

Ax, Johansson och Kullvén (2005) anser att informella rutiner i de mindre företagen har en 

större roll i den dagliga verksamheten än vad formella styrsystem har då små företag inte har 

tillräckligt formaliserade affärsstrategier och har ofta begränsade formella kontrollsystem. 

Detta på grund av att det informella styrsystemet syftar till att organisationen ska värdera 

personalen och behöver då se till att de anställda fungerar väl med övriga medarbetare och 

chefer för att kunna skapa värde åt företaget. Enligt Brand och Bax (2002) påverkar de 
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anställda hela företaget i större utsträckning än vad de gör i större organisationer då varje 

enskild representerar en större andel av hela organisationen medan läget i en stor organisation 

är annorlunda. Stora företag som har fler anställda kan använda sig av formell styrning i högre 

utsträckning, då man utefter sin utvalda strategi ska fördela sina resurser på ett tydligt sätt för 

att uppnå sina uppsatta mål.  
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3. Metod  
 

3.1. Metodval  
 

För att på bästa sätt kunna analysera vårt studieobjekt valde vi att använda oss av en kvalitativ 

metod där en multipel fallstudie (”flerfallsstudie”) låg till grund för vår empiriinsamling. Då 

vi såg varje kommun som ett fall, där en undersökning gjordes för att se hur de har påverkats 

av utvecklingen samt se om kommunerna inom Skaraborg har påverkats annorlunda jämfört 

med varandra, detta gjorde vi med hjälp av en kvalitativ studie med intervjuer från controllers. 

Vår studie antog därför också en komparativ metod eller en jämförande metod då vår studie 

fokuserar på mer än två fall där målet är att jämföra dessa, vilket är kriterier som ska 

uppfyllas för att en komparativ metod ska kunna appliceras på studien enligt Bryman och Bell 

(2011, s. 92)   

Syftet med en kvalitativ studie är att man ska få en bättre förståelse av vissa faktorer (Holme 

& Solvang, 1997, s. 94), och som enligt Bryman (2011, s. 341) syftar till att fokusera på 

respondenternas erfarenheter och egna berättelser. Detta var av intresse för vår studie då syftet 

var att undersöka ett visst fall utifrån vissa faktorer så som utveckling av arbetsuppgifter och 

ansvarsområden. Vi ansåg därför att en kvalitativ studie lämpade sig bäst i vår undersökning 

då vår empiri i form av intervjuer blev mer intressant. 

 

3.2. Datainsamling  
 
Datainsamlingen består endast av primärdata. Detta i form av våra egna intervjuer som 

studien baseras på, vilket stämmer överens med Arbnor och Bjerkes (1977, s. 209) definition 

där primärdata är ny insamlad data som studien drar nytta av. Vi valde intervjuer istället för 

enkäter då vi hellre genomförde vår analys baserat på verkliga svar istället för "siffror", vi 

ansåg att detta skulle leda till en djupare analys och en mer detaljerad diskussion av vår 

empiri då den blev mer levande. Intervjuer av controllers eller ekonomer med liknande 

befattning har genomförts, detta med hjälp av ett semi-strukturerat frågeformulär. Ett semi-

strukturerat frågeformulär med tydliga frågor och fria följdfrågor gav respondenten utrymme 

till egna fördjupningar och tankar (Bryman, 2011, s. 415). Vi ansåg därför att ett semi-

strukturerat frågeformulär var att föredra i vår studie, då detta ledde till en bra diskussion och 

gav oss rikligt med information. På så sätt fick vi en helhetsbedömning över kommunerna 

vilket gav oss bättre förutsättningar att jämföra de olika kommunerna emellan. Datainsamling 
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har sedan ställts mot vår teoretiska referensram och frågeställning. På förfrågan angående 

anonymitet av respondenterna har vi valt att inte nämna respondenterna vid namn under hela 

arbetet men däremot ansåg respondenterna att kommunen i fråga fick nämnas vid namn. Detta 

på grund av att respondenterna inte skulle känna sig uthängda och dels att vi även ville ha en 

så rättvis empiriinsamling som möjligt, då både positiva och negativa reflektioner var av 

intresse för studiens innehåll.  

 

3.3. Urval 
 
Då många av tidigare studier fokuserar på controllerrollen inom privat sektor så har vi istället 

valt att fokusera oss på den offentliga sektorn där tidigare studier enligt oss inte är lika 

omfattande. I sökandet av tidigare artiklar ansåg vi att majoriteten av tidigare studier gjorts på 

den privata sektorn. 

Vi har gjort tydliga avgränsningar i vår studie då vi anser att Västra Götalands Län omger ett 

för stort område och valt att rikta in oss på kommuner inom det som förr kallades Skaraborgs 

Län. I Skaraborgsområdet ingår det 15 kommuner totalt (Skaraborgs kommunalförbund, 

2016). Av de 15 kommunerna har vi valt att fokusera på fyra stycken som vi har undersökt. 

Då det främst rör sig om mindre kommuner i Skaraborg så antog vi att fyra kommuner var 

tillräckligt för att kunna göra en analys kring ämnet. De flesta kommunerna inom Skaraborg 

är relativt lika varandra när det kommer till storlek och folkmängd så därför bör inte den 

skillnaden vara av betydelse för urvalet. Två stora och två mindre kommuner har stått för 

urvalet, där vi har beslutat att 30 000 kommuninvånare klassas som en stor kommun. Då vi 

avgränsade oss till dessa fyra kommuner valde vi även att avgränsa oss i antalet controllers 

som skulle intervjuas. Kommunerna varierar i storlek och har olika många controllers, därför 

varierade också antalet intervjuer per kommun då målet var att få en tydlig överblick över hur 

kommunen och controllers arbetade som helhet. För att kunna hantera materialet men ändå 

kunna föra en bra diskussion och genomföra en bra analys hade vi som mål att i snitt intervjua 

2-3 controllers per kommun. Bryman (2011, s. 392) anger något som han kallar för 

målinriktat urval, vilket innebär att respondenterna ska vara relevanta för studiens syfte och 

frågeställning. Därför ställde vi följande krav på våra respondenter; att de ska arbeta inom 

offentlig sektor med befattningen controller eller motsvarande roll. Vi ansåg att detta var ett 

rimligt urval både när det kommer till att hantera materialet samt att vissa av kommunerna 

inte har fler anställda med befattningen controller eller motsvarande roll. Ett 
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mättnadsresonemang har förts och enligt Bryman (2011, s. 394) uppstår en mättnad när flera 

observationer/intervjuer utgör både grunden för formuleringen av en kategori och en 

bekräftelse av dess vikt. Efter att ha genomfört våra intervjuer ansåg vi att en femte kommun 

och ytterligare intervjuer inte skulle ge oss någon ytterligare användbar information på grund 

av att vi kunde se en liknande trend i svaren. Det hade lett till en mättnad om en femte 

kommun inom Skaraborg hade ingått i studien. 

På grund av detta ansåg vi att fyra kommuner var tillräckligt för att få med helhetsbilden över 

hur kommunerna i Skaraborg arbetar och för att kunna besvara vår frågeställning med hjälp 

av empirin och ställa den mot vår teoretiska referensram.  

Vi är medvetna om att de kommuner som ingår i vår studie endast är små eller medelstora 

kommuner, även om vi kallar dem för stora respektive små. Om en större kommun hade ingått 

i studien så är chansen stor att svaren hade sett annorlunda ut och att en mättnad då inte borde 

ha uppstått. Men eftersom vi enbart fokuserat på Skaraborg och då kommunerna är relativt 

lika jämfört med varandra ansåg vi att det inte var nödvändigt att intervjua ytterligare en 

kommun. 

 

3.4. Trovärdighet 
 
Vi har granskat våra artiklar källkritiskt för att på bästa sätt få fram en trovärdig bild över 

ämnet och hur controllerrollen har utvecklats. Vi var medvetna om att vissa artiklar var äldre 

än andra, men att de kompletterades med nyare artiklar för att stödja teorierna. Vi ansåg inte 

att detta påverkade studiens trovärdighet nämnvärt då en historisk bild av controllerrollen var 

nödvändig för att antingen kunna bekräfta eller dementera att en utveckling av 

controllerrollen har skett på kommunal nivå inom Skaraborg. Dock hade vi detta i åtanke när 

vi jämförde vår empiri med tidigare studier och att detta kunde vara något som spelade roll då 

en ytterligare utveckling kan har skett de senare åren.  

Att skapa en trovärdighet i resultaten eller studien inbegriper både att man säkerställt att 

forskningen har utförts på ett trovärdigt sätt enligt de regler som finns och att forskaren har 

uppfattat eller tolkat respondenternas svar på ett trovärdigt sätt (Bryman, 2011, s. 354). 

Avgränsningar är också något som stärkt trovärdigheten i studien. Vi valde att avgränsa oss på 

ett par områden, dels undersökte vi bara controllerrollen på kommunal nivå, detta på grund av 

att den offentliga sektorn kändes enligt oss betydligt mindre utforskad än den privata sektorn. 

Vi valde en kvalitativ metod då svar från intervjuer istället för siffror från enkäter gav oss 

bättre förutsättningar till en djupare analys och diskussion, detta gav oss också en trovärdighet 
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över hur kommunerna och dess controllers som vi undersökte arbetade. Som tidigare nämnts 

ansåg vi att två till tre controllers per kommun styrkte vår datainsamling när det kom till 

trovärdighet då vi ansåg att det var ett tillräckligt stort urval för att representera kommunen i 

fråga. Exakt antal intervjuer varierade beroende på kommunens storlek och hur många 

controllers som fanns tillgängliga. Vi var medvetna om att de controllers som inte 

intervjuades på kommunerna möjligtvis satt på annan information och andra erfarenheter. 

Detta var något som vi bortsåg ifrån då vi valde att avgränsa oss på detta sätt och ansåg att 

den datainsamlingen vi genomförde var tillräcklig för att ge oss en bra bild av kommunen. En 

nackdel med vårt metodval är att vi inte hade möjlighet att undersöka ett större område. Vi 

fick göra tydliga avgränsningar för att kunna genomföra studien. En kvantitativ metod hade 

gett oss bättre förutsättningar att undersöka fler kommuner och fler controllers, men vi ansåg 

att det var av större intresse att undersöka färre kommuner mer genomgående än att bara 

”skrapa på ytan” på fler.  

Vi utförde en så noggrann litteraturgenomgång av ämnet som vi kunde, då vi utifrån den tid 

och omfattning vi kunde gick igenom databaser med vetenskapliga artiklar och även annan 

litteratur. Detta för att få en så bred kunskap och tydlig bild som möjligt om hur controllern 

arbetade i teorin. Detta för att kunna utforma en genomgående bra och tydlig intervjumall så 

att ingen relevant information uteblev. Intervjuerna antog en semi-strukturerad modell för att 

ge utrymme till respondenterna för egna tolkningar och åsikter.  

När det rör sig om intervjuer är den mänskliga faktorn något som kan påverka trovärdigheten. 

Vi var extra noggranna med kontakten med kommunerna då vi säkerställde på förhand att det 

var just controllers eller ekonomer med liknande befattning som ställde upp på intervjuerna.  

Detta gav datainsamlingen en större trovärdighet. Vi minimerade risken till en minskad 

trovärdighet genom att inte låta respondenterna få tillgång till frågeformuläret på förhand, på 

så sätt minskade risken att få ”färdiga” svar då vi istället var intresserade av controllerns egna 

åsikter baserat på tidigare erfarenheter, däremot fick de ta del av syftet så att de kunde bilda 

sig en uppfattning kring studien. 
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4. Empiriinsamling 

4.1. Övergripande beskrivning av den kommunala sektorn 
 
Sverige är indelat i 290 kommuner. Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet i 

kommunen och kommunstyrelsen är det verkställande organet som leder kommunens 

verksamhet. Den kommunala verksamheten finansieras enbart genom kommunalskatter, 

statsbidrag och avgifter (Regeringskanliset, 2015). Enligt respondenterna som har intervjuas 

så arbetar den offentliga sektorn med att hantera och minimera kostnaderna istället för att jaga 

intäkter, för att på så sätt försöka tillfredsställa kommuninvånarna. En annan skillnad som 

lyfts fram av respondenterna är hur beslutsprocessen skiljer sig åt i de båda sektorerna. I en 

offentlig organisation är beslutsprocessen långsammare på grund av att besluten går igenom 

många olika steg på vägen och är därför inte lika känslig för svängningar som den privata. 

Detta är något som kan påverka hur controllerns arbetsuppgifter ser ut, då den offentliga 

verksamheten är så pass spretig och mer komplex än den privata. Vilket kan innebära att en 

controller i en kommun har arbetsuppgifter som i vanliga fall inte ingår i den traditionella 

controllerrollen. 

I vårt arbete har vi valt att fokusera på totalt fyra kommuner inom Skaraborgsområdet som 

totalt består av femton kommuner. Nedan följer en kort beskrivning av våra studieobjekt. 

 

4.2. Skövde Kommun 
 

Skövde kommun är en politisk styrd organisation där medborgarna i kommunen väljer in 

politikerna som är verksamma. Skövde kommun är en stor tjänstemannaorganisation med 

över 4000 anställda. I Skövde kommun har kommunfullmäktige beslutat om sju facknämnder 

utöver kommunstyrelsen, där varje nämnd har ett eget ansvar och befogenhet. 

Kommundirektören ansvarar för hela tjänstemannaorganisationen som är indelad i sju olika 

sektorer, där varje sektor drivs av en enhetschef. De olika sektorerna är underställda 

tillhörande nämnd, i vissa fall tillhör en sektor flera nämnder då deras ansvar tillhör olika 

områden (Skövde Kommun, 2016).  

 

Beskrivning av arbetsuppgifter: 

Skövde kommun är den största kommunen av de fyra vi valt att undersöka, vilket gör att 

arbetsuppgifterna skiljer sig åt både internt men också i jämförelse med dem övriga 
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kommunerna. Respondent 1 beskriver sin controllerroll som att hen har det övergripande 

ansvaret att se till att det blir rätt. Ett stort fokus läggs på budgetering där hen jobbar mot 

givna direktioner från enhetscheferna för att på bästa sätt kunna lägga en budget som är inom 

deras ramar, varje enhetschef har i sin tur sitt eget budgetansvar.  

Utöver budgetering har även respondent 1 ett ansvar för att redovisningen sköts korrekt, hen 

har hand om avtal i olika former, sköter samarbete med kommuner sinsemellan och står även 

som inköpssamordnare som är en viktig del inom kommunen som påverkar ekonomin då den 

offentliga sektorn fokuserar på kostnader snarare än intäkter.  

Respondent 2 arbetar både med ekonomin, där hen bland annat har ansvaret för 

budgeteringen, prognoser och uppföljningar på de olika avdelningarna men också mot 

verksamheten där hen arbetar mycket med verksamhetsuppföljning och verksamhets–

planering. 

 

”Jag ser till att alla chefer rapporterar det de ska och att vi gör de 

uppföljningar som ska göras på resultatmätningar, måluppfyllelse och 

aktiviteter” (Transkribering R2, s. 2). 

 

Respondent 3 som arbetar mer centralt inom kommunen än om man jämför med de andra två 

respondenterna, så skiljer sig naturligtvis arbetsuppgifterna åt. Respondent 3 arbetar främst 

mot finansen och de stora pengaflödena som går runt i kommunen. Hen ser exempelvis till att 

samordna låneportföljerna inom kommunen på ett bättre sätt för att på så vis kunna få bättre 

lånevillkor för att dra ner kostnaderna och se till att det finns pengar på kommunens konto. I 

denna breda arbetsuppgift ingår också att ha en övergripande kontroll över sektorerna inom 

kommunen, och se till att pengarna sköts på ett korrekt sätt. Respondent 3 anser att om inte 

ekonomistyrningsprocessen fungerar optimalt kan det få negativa effekter om man tittar på 

det stora hela. Trots att respondent 3:s arbetsuppgifter skiljer sig något från respondent 1 och 

2 så är alla tre överens om att deras controllerroll inte har blivit smalare, utan att istället har 

tillkommit eller ökat arbetsuppgifter löpande med tiden. Enligt respondent 2 kan en förklaring 

till detta vara att tjänsten är relativt ny då en omorganisation av kommunen har skett och att 

hen är relativt ny på tjänsten vilket gjort att tjänsten utvecklas och formas hela tiden. 

Respondent 3 kan själv se en trend att det kommer bli mer och mer analysarbete, men att det 

tyvärr ligger kvar en del administrativa arbetsuppgifter som inte minskar i samma takt som 

den analytiska delen ökar. En förändring som har skett för respondent 1 är att hen numera 

sitter med i sin sektors ledningsgrupp vilket har lett till en bredare yrkesroll, medan 
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respondent 2 alltid har suttit med i sin sektors ledningsgrupp på grund av att tjänsten var så 

pass ny och därför antog en bredare roll från första början. Enligt respondent 2 är kontakten 

med ledningen något som kommer bli ett allt större område inom yrket, då den analytiska 

biten och förse ledningen med information kommer bli allt viktigare. 

 

”Man kan nog fortsätta att utveckla den analytiska biten med att man hela tiden 

ska försöka jobba mer proaktivt, att man ska försöka se förbättringsåtgärder 

innan det är försent” (Transkribering R2, s. 3). 

 

Något som alltid är viktigt enligt respondenterna 1, 2 och 3 är samarbetet med kollegorna, att 

man har en öppen dialog om man stöter på problem samt att man samarbetar för att uppnå 

goda resultat.  

 

Överbelastad yrkesroll: 

För att minimera risken att yrket når en situation där den är överbelastad så är effektivisering 

enligt respondent 1 ett bra verktyg att ta till. Dock så kan en effektivisering leda till fler 

arbetsuppgifter på andra ställen, men det är mer initialt dessa problem uppstår. Ser man till att 

göra rätt från början så tror respondent 1 att man undviker detta i hög utsträckning. Där av 

anser även respondent 1 att det är svårt att påvisa att yrkesrollen har blivit bredare.  

 

”Jag kan inte se exakt att yrkesrollen har blivit tyngre på det sättet. När allt är 

nytt så blir det mer, men när man blir mer bekväm i arbetssättet så blir det mer 

naturligt” (Transkribering R1, s. 3). 

 

Respondent 2 är överens med respondent 1 att det är svårt att se att rollen ska ha blivit 

överbelastad då hen har ett gott samarbete med sitt ”ekonomiteam”. Tillkommer nya 

arbetsuppgifter så delegeras det ut vilket gör att en överbelastning bör kunna undvikas. I och 

med samarbetet med sitt ”team” tror respondent 2 att vi kommer få se en utveckling av 

yrkesrollen där controllern kommer ägna mindre tid åt detaljuppgifter och mer ägna sig åt 

övergripande och analytiska arbetsuppgifter.  

För att förebygga att yrket inte ska bli överbelastat trycker respondent 1 på vikten av eget 

ansvar för att slippa stressen av att det blir för mycket arbete enligt följande, 
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”Du har även ett stort eget ansvar när det kommer till detta, att säga till om det 

blir för mycket. Vilket jag anser att jag gör, då ska även din chef hjälpa dig att 

prioritera. Det gör inte att arbetsuppgifterna försvinner utan man skjuter bara 

på dem” (Transkribering R1, s. 3). 

 

Respondent 3 anser att analys och utredningar av eventuella problem är något som har hjälpt 

hen att undvika en överbelastning i arbetet. Enligt respondent 3 är hen relativt bra på den 

analytiska delen och har med hjälp av detta kunnat applicerat liknande lösningar på många 

olika delar i sitt arbete. Respondent 3 anser att arbetsmängden har en tendens att öka, men där 

av inte överbelastat, beroende på man gör ett bra arbete eller inte. På frågan om 

controllerrollen har blivit bredare svarar respondent 3 enligt följande. 

 

”Ja, man tittar inte enbart på ekonomi utan också på ekonomiprocesser som i 

sin tur genererar det ekonomiska flödet. Vill man ändra något ekonomiskt måste 

man först ändra processerna som ligger innan” (Transkribering R3, s 4). 

 

 

Controllerns kompetenskriterier:  

För att utföra ett bra arbete är grundkunskaper inom ekonomi A och O enligt respondent 1, 

men att man samtidigt måste vara öppen för nya saker, ha ett sunt förnuft och ha en 

nyfikenhet då det ständigt händer nya saker på en arbetsplats. Respondent 1 anser att sina 

främsta styrkor är att hen är driven och prestigelös vilket innebär att hen hela tiden vill 

utvecklas, är det några frågetecken i arbetet är hen inte rädd att be om hjälp för att få reda på 

svaret. Respondent 2 och 3 instämmer med respondent 1 när det kommer till att ha den 

ekonomiska biten som grund, men respondent 2 tillägger och betonar att den pedagogiska 

kompetensen är minst lika viktig, för är du bara bra på siffror men inte kan förmedla dem på 

ett bra sätt så blir arbetet meningslöst.  

 

”Jag tycker nog att den pedagogiska kompetensen är ett måste, för är man 

controller så sitter man dels och klurar på sin kammare men det man kommer 

fram till måste kunna förmedlas fram till andra människor, annars har man inte 

gjort sitt jobb” (Transkribering R2, s. 4)  
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Utöver den pedagogiska så anser även respondent 2 att det är vissa personliga egenskaper som 

spelar in och som är avgörande. Några av de personliga egenskaperna kanske tar sitt avtryck i 

den pedagogiska kompetensen, men hen menar på att samarbetsförmågan och förmågan att 

kunna ”ta” olika sorters personer kombinerat med den ekonomiska kunskapen är viktigt för att 

göra ett bra jobb. Detta anser respondent 2 att hen besitter då hen har lätt för att ta till sig 

information och förmedla den vidare på ett effektivt och pedagogiskt korrekt sätt. Förutom 

den sociala och pedagogiska kompetensen anser också respondent 3 att den analytiska 

kompetensen är av stor betydelse för att utföra ett så bra jobb som möjligt. 

 

”Stereotypbilden av en ekonom med stora glasögon som bara sitter vid en dator 

fungerar inte längre. Man behöver vara analytisk och ha en utåtriktad 

kommunikationsstil för att nå fram och för att man ska kunna förklara komplexa 

ekonomiska begrepp på ett tydligt sätt för politiker och också till en rektor ute 

på en skola” (Transkribering R3, s. 5).  

 

Respondent 2 uttryckte sig tidigare att controllern i framtiden skulle behöva ägna mindre tid 

åt detaljerade, administrativa arbetsuppgifter och istället fokusera mer på bredare och mer 

omfattande arbetsuppgifter. Hen anser därför att den analytiska kompetensen måste utvecklas 

och förbättras i framtiden för att controllern ska klara av de nya uppgifterna, vilket också 

stämmer in personligen på respondent 2 som gärna skulle vilja utveckla den analytiska 

kompetensen ytterligare.   

 

4.3. Falköping Kommun 
 

Falköping kommun består av cirka 3000 anställda där kommunfullmäktige är det högsta 

organet inom kommun, där medborgarna röstar in politikerna i kommunfullmäktige, som 

sedan fattar kommunens övergripande beslut.  

Styrelser och nämnder sköter det löpande arbetet och samordnar kommunens verksamheter 

och har även ansvar för ärenden till kommunfullmäktige (Falköping Kommun, 2015a).  

Falköpings kommun består av åtta olika nämnder som utses av kommunfullmäktige där alla 

har särskilda ansvarsområden (Falköping Kommun, 2015b).  

De olika nämnderna styr vad som ska göra och har även ansvar att följa upp de uppsatta 

målen. Under nämnderna finns det åtta olika förvaltningarna som är uppdelade i olika 
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områden och har som uppgift att utföra det arbete som nämnderna beslutat om. De lyder oftast 

direkt under en nämnd men kan också lyda under kommunstyrelsen (Falköping Kommun, 

2015c).  

 

Beskrivning av controllerns arbetsuppgifter: 

Controlleryrket på kommunal nivå ser inte exakt likadant ut även om du har samma 

befattning, utan arbetsuppgifterna varierar något beroende på vart på året vi befinner oss och 

inom vilken sektor controllern verkar. Exempelvis ägnar sig controllern mycket åt 

budgetering, årsbokslut och årsredovisning under våren men som under hösten inte får lika 

stor uppmärksamhet. Respondent 4 beskriver sin controllerroll som minst lika mycket 

administrativt arbete som ekonomiskt då hen arbetar mycket med något som kallas för mjuka 

värden. Alltså hantering av saker som det inte går att sätta en direkt prislapp på såsom 

utbildning och barn där man först kan se värdet i efterhand. Detta är ett tydligt exempel på en 

intern skillnad som kan uppstå beroende på vilken sektor man är verksam i. Något som 

respondent 4 och 5 är överens om är att deras yrkesroll främst handlar om att vara med i 

planerandet av fördelningen av resurserna, följa upp arbetsprocesserna samt kontrollera att det 

går rätt till, detta citeras av respondent 4 enligt följande: 

 

”I samma veva som jag kontrollerar en sak så är det även viktigt att säkerställa 

att rutinen går rätt till, framför allt om något har blivit fel så måste rutinen för 

den arbetsuppgiften åtgärdas och förbättras. Säkerställa att det inte blir fel 

igen” (Transkribering R4, s. 2). 

 

Något som både respondent 4 och 5 har gemensamt och som inte är beroende av tidsaspekten 

är kontrollering av den löpande redovisningen och bokföringen som ekonomiassistenterna 

sköter, vid eventuella fel justeras dessa av controllern. Respondent 5 beskriver också att 

månatliga analyser och kontroller av verksamheten görs löpande som sedan återrapporteras 

till förvaltningschefen och politikerna.  

Just att återrapportera till ledningen och ta del av verksamheten är något som respondent 5 

anser har fått en större uppmärksamhet i dagens yrkesroll, då det mer och mer handlar om att 

lära upp och hjälpa cheferna inom sitt expertisområde. Respondent 4 anser att det både 

tillkommit och försvunnit arbetsuppgifter. Genom effektiviseringar försvinner det 

arbetsuppgifter, men samtidigt tillkommer det alltid nya i och med detta. Respondent 4 

formulerar sig enligt följande:  
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”När jag började här så jobbade jag väldigt mycket med gymnasiets ekonomi 

men det har sakta blivit mindre då dem gör en del arbete själva direkt på plats. 

Då gör vi endast stickprov och ser så det fungerar bra, men då har det istället 

tillkommit arbetsuppgifter i form av t.ex. förskola och vårdnadsbidrag” 

(Transkribering R4, s 2). 

 

Med detta sagt anser dock respondent 4 att controllerrollen generellt har fått ett bredare fokus, 

ett exempel på detta är att det har blivit hårdare dokumentationskrav från skolorna sida vilket 

innebär mer arbete för kommunerna i framtagning och utformning av nya system och 

blanketter.  

 

Överbelastad yrkesroll: 

Ett vanligt misstag som respondent 4 tror att vissa kommuner, framför allt som de mindre 

kommunerna gör är att de blandar ihop begreppen controller och ekonom vilket gör att båda 

delar enbart kallas för controller vilket leder till att rollen då omfattar ett för stort område. 

Detta är en konsekvens av att kommunerna inte har tillräckligt med resurser för att anställa 

fler personer, vilket skulle kunna leda till en överbelastning. För att undvika detta är det 

viktigt att ha en självinsikt för att kunna prioritera och systematisera sitt arbete.  

Båda respondenternas controllerfunktion har tillkommit beroende på olika orsaker, i 

respondent 4:s fall uppkom tjänsten genom en omorganisation där tjänsten utformades efter 

hens speciella egenskaper och kompetens. I respondent 5:s fall var det just en överbelastning 

som låg till grund för en nyanställning,  

 

”Min tjänst är ett resultat av just överbelastning. Förr var det bara en ekonom 

här och hon höll på jobba ihjäl sig. Därför blev det sedan beslutat att vi skulle 

vara två som delade på ansvaret. Hon hade då ensamt ansvar för hela 

förvaltningen som hon sedan skulle serva till cheferna. Och det blev för mycket, 

så det förstår jag inte hur hon rådde i land, vilket hon kanske inte gjorde fullt ut 

eftersom jag nu är här” (Transkribering R5, s. 4). 

 

För att minimera risken att denna situation uppstår igen menar respondent 5 att det är viktigt 

att man prioriterar rätt och inte tackar ja till för många uppdrag som man egentligen inte 

skulle behöva göra. Denna risk tror respondent 5 har blivit mycket större framför allt inom 
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administrativa roller där hen har märkt att hen inte är ensam om att känna så. Både respondent 

4 och 5 är överens om att rollen inte kommer smalna av i framtiden, en orsak enligt 

respondent 4 är att så många arbetsuppgifter går in i varandra och att det då inte går att 

delegera bort. Respondent 5 anser dock att det måste till en förändring där målet är att bromsa 

utvecklingen istället för att öka den, annars kommer resultatet innebära fler och fler 

sjukskrivningar.  

En annan risk som kan leda till en överbelastad yrkesroll enligt respondenterna är den 

omvärld vi lever i idag och hur den präglas av all ny teknologi. Respondent 4 anser att 

utvecklingen ser så ut att vi förväntas göra fler saker med mindre anställda på grund av 

teknologin, men att organisationerna ofta missar att ta hänsyn till implementeringstiden. Att 

lära sig nya system och utnyttja dem fullt ut är något som kan vara tidskrävande. Den tuffa 

inlärningsprocessen är ett stressmoment i sig som kan leda till en känsla av att yrket blir 

överbelastat. Här håller respondent 5 med och anser att en stor faktor till detta är att inget får 

kosta för mycket pengar i dagens samhälle. En enkel åtgärd hade varit att nyanställa personal 

för att fördela arbetsuppgifter, men detta kostar pengar vilket gör det svårt för kommunerna 

att genomföra detta. 

 

Controllerns kompetenskriterier:  

Grundkompetensen för att kunna utföra ett bra controllerarbete är att man har ett genuint 

intresse för ekonomi något som respondent 4 beskriver enligt följande, 

 

”Dels måste du ha ett allmänt ekonomiskt intresse, du bör även ha en ekonomisk 

utbildning. Allra helst ska du ha en utbildning från Högskolan eller något 

motsvarande, du måste även kunna vanliga ekonomiska begrepp. Detta utgör 

basen för att lyckas” (Transkribering R4, s. 4). 

 

Respondent 4 beskriver fortsättningsvis intresset för ordning och reda som en viktig del när 

det kommer till ekonomi och administration, man bör vara fyrkantig i sitt tänkande och 

ständigt vara lyhörd för nya lagar och riktlinjer som dyker upp. Att vara fyrkantig är något 

som respondent 4 ser som sin starkaste kompetens, att ha förmågan att veta vad kommunen 

erbjuder utefter det lagar och regler som finns, så man inte slår knut på sig själv för att försöka 

tillfredsställa varje enskilt behov utan man ska vara trygg i sin fyrkantighet. Respondent 5 

håller med om att den ekonomiska basen som grundförutsättning och är avgörande. Övriga 

kompetenser som krävs är hen tydlig med att peka ut,  
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”Man bör vara analytiskt, och ha en ganska stor social kompetens. Sen gör det 

inget om man är pedagogisk när man ska förklara något för någon annan om en 

förändring eller liknande. Sen krävs det självklart en grundkompetens inom 

ekonomi, en bas att stå på så du förstår grundläggande begrepp” 

(Transkribering R5, s. 5). 

 

En stor utmaning som respondent 5 lyfter fram är att man som ekonom i en kommunal 

förvaltning måste utbilda och ge den ekonomiska kunskapen till fritidspolitikerna, då det är de 

som tar besluten baserat på underlagen som presenteras för dem. Respondent 5 anser också att 

detta är hennes styrka då hen har en bred bakgrund med många olika erfarenheter och en god 

social förmåga som inkluderar den analytiska och strategiska kompetensen. Detta är något 

som respondent 5 inte tror kommer minska, därför kommer den analytiska förmågan 

kombinerat med den sociala- och pedagogiska kompetensen få allt större utrymme inom yrket 

i framtiden. Här är respondenterna inte helt eniga utan respondent 4 anser inte att den 

pedagogiska kompetensen är ett måste att inneha. Istället bör det snarare ses som en styrka 

men att det inte är en nödvändighet inom yrket.  

Något som båda respondenterna är överens om är att man aldrig slutar utveckla sin kompetens 

inom sin yrkesroll, 

 

”Vad gäller regelverket kring skolan skulle jag gärna vilja kunna mer, det finns 

även vissa ekonomiska bitar som alltid kan förbättras” (Transkribering R4, s. 

5). 

	  

”Slutar	  man	  vilja	  utvecklas	  så	  är	  det	  dags	  att	  sluta	  jobba”	  (Transkribering	  R5,	  

s.	  5) 

	  

4.4. Tidaholm Kommun 
 

Tidaholm kommun består av strax under 2000 anställda där medborgarna vart fjärde år väljer 

in ledamöter och kommunfullmäktige. Kommunstyrelser och nämnder utses sedan av 

kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och bemöta de uppdrag som kommunfullmäktige 

ska besluta om. I Tidholms kommun finns det åtta olika nämnder där alla har särskilda 
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ansvarsområden, utformade utefter vilka verksamhetsområden de verkar inom, exempelvis 

förskolor, socialtjänst och äldreomsorg (Tidaholm Kommun, 2016).  

 

Varje nämnd har en förvaltning som bistår dem och styrelsen med utredningar, planering och 

utförande av tjänster.  Förvaltningschef inom varje förvaltning ingår sedan i Tidaholms 

kommuns ledningsgrupp, som leds av kommunens högsta tjänsteman, det vill säga 

kommunchefen (Tidaholm Kommun, 2015). 

 

Beskrivning	  av	  arbetsuppgifter:	  

I en ”liten” kommun blir controllerbegreppet än mer otydligt än vad det kanske är från början 

om man jämför med en större kommun. Vart går gränsen och hur mycket ansvar ska läggas på 

controllern eller den med motsvarande befattning? Detta är frågor som den ”lilla” kommunen 

alltid kämpar emot. Detta gör att arbetsuppgifterna dels varierar mycket beroende på vilken 

avdelning du verkar inom och dels vilken tidpunkt på året det är. Både respondent 6 och 7 är 

överens om att det finns arbetsuppgifter i deras arbete som egentligen inte borde ligga på 

deras skrivbord. Men på grund av att resurserna inte finns i den utsträckningen så är man 

tvungen att utföra dem ändå.  

Som sagt skiljer sig arbetsuppgifter åt beroende på olika faktorer, så är även fallet mellan 

respondent 6 och 7. Respondent 6 ägnar till exempel ingen egen tid åt den löpande 

redovisningen utan är bara inne och städar den redovisning som enhetscheferna förser hen 

med och fokuserar mer på större avvikelser än mindre detaljer. Det skiljer sig lite från 

respondent 7 då hen förutom att kontrollera även sköter en del av den löpande redovisningen 

på egen hand. I och med att respondent 6 inte ägnar någon tid på att göra den löpande 

bokföringen så frigörs mer tid åt den analytiska biten, vilket är något som uppskattades då hen 

ser det som utmanande och en chans att påverka. En bra analys om någonting kan leda till en 

effektivisering vilket respondent 6 anser är nödvändigt då kommunen idag inte har 

effektiviserat sig fullt ut,  

 

”Jag upplever att arbetet är ganska ineffektivt som det är idag, alla vill väl men 

med tanke på att det är så stort och brett fungerar kanske inte allt optimalt 

däremellan. Alla enhetschefer är jättebra i sig och vill gärna hålla budgeterna, 

men ibland känns det som de inte ser hela bilden” (Transkribering R6, s. 2). 
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Detta är något som respondent 7 inte håller med om fullt ut, då det enligt hen är bra fördelat 

med arbete och att det fungerar på ett effektivt sätt.  

Annars finns det också många likheter i deras roller, båda arbetar med uppgifter som 

budgetering, upprättande av årsredovisningar och uppföljningar. Detta utöver att se till och 

kontrollera att verksamheten styrs på korrekt sätt. 

	  

Överbelastad yrkesroll: 

Respondent 7 anser inte att yrkesrollen rent generellt har blivit överbelastad men poängterar 

att vissa perioder är tyngre än andra, som tillexempel vid bokslut. Respondent 6 är delvis 

överens med respondent 7 när det kommer till att rollen inte är överbelastad, men att 

respondent 6 förklarar att rollen istället är otydlig snarare än överbelastad då det är svårt att 

veta vart gränsen går vad gäller arbetsuppgifter. 

 

”Jag känner fortfarande att det är otydligt vart min gräns går i 

arbetsuppgifterna, skulle jag bara hålla mig strikt till siffror hade jag nog haft 

för lite att göra. Om jag hade fått önska hade jag velat avgränsa områdena för 

att på så vis kunna gräva lite djupare” (Transkribering R6, s. 3). 

 

Både respondent 6 och 7 anser att kommunens storlek säkert kan spela roll, då större 

kommuner har tydligare ekonomifrågor och kan då enbart arbeta med sådant. Mindre 

kommuner arbetar med så mycket och får ta hand om hela kontoret. En anledning till att det 

ser ut så enligt båda respondenterna är att resurserna i småkommuner är mindre och det därför 

krävs en bredare arbetsbeskrivning för att täcka alla områden. Tillexempel så ingår 

arbetsuppgifter som egentligen inte borde ligga på ekonomens skrivbord både för respondent 

6 och 7, detta för att just täcka alla områden i kommunen. 

Både respondent 6 och 7 anser att det inte har tillkommit några specifika arbetsuppgifter den 

senaste tiden utan mer utifrån ett längre perspektiv där det ständigt sker en successiv 

förändring. Tillexempel så har tekniken gjort det möjligt att hantera fakturor annorlunda och 

där av har det skett en förenkling av den arbetsuppgiften.  

Respondent 6 har själv varit med om att hens roll har varit på väg att bli överbelastad, men 

trycker då på att det är viktigt att själv inse att man får för mycket att göra. Ett exemplet var 

när flyktingströmmarna lavinartade, och att respondent 6 var ansvarig för migrationsfrågor 

inom kommunen, detta hade inneburit en stor ökning av arbetet. Men då respondent 6 
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flaggade i tid kunde kommunen anställa ytterligare en person som gjorde att en överbelastning 

undveks. 

 

I framtiden tror respondent 7 att vi kommer få se en förändring inom controllerrollen som går 

mer åt att fokusera på strategi, mål och måluppfyllnad. Detta tror respondent 7 kommer leda 

till att yrket blir bredare då hen anser att det inte kommer försvinna arbetsuppgifter utan 

snarare tillkomma.   

 

Controllerns kompetenskriterier: 

När det kommer till kompetenskriterier anser både respondent 6 och 7 att en grundläggande 

kunskap inom ekonomi krävs för att ”lyckas”. Däremot anser respondent 7 att en gymnasial 

utbildning räcker då man ändå får upplärning internt inom den verksamhet man verkar i, och 

att det skulle räcka för att få grundläggande kunskaper inom området.  

Övriga svar angående kompetens skiljer sig åt då respondent 6 anser att man behöver vara 

strukturerad och analytisk så man kan påvisa eventuella avvikelser, detta ser hen även som 

sina starka sidor. Sedan är en god social kompetens viktigt för att nå långt. Respondent 7 

håller inte med om det då hen mer anser att den analytiska biten är en självklarhet snarare än 

en kompetens då det ingår i paketet. 

 

"Självklart är det viktigt att kunna analysera de siffror man får fram men det ser 

jag egentligen inte som en kompetens utan jag tycker att det ingår från första 

början inom ekonomibiten” (Transkribering R7, s. 4). 

 

Respondent 7 anser istället att det är viktigt att vara en siffer-människa om man vill jobba 

inom ekonomi, en som gillar att hålla på med tal och siffror. 

Respondent 7 ser också den pedagogiska biten som en självklarhet då de siffror som plockas 

fram också bör kunna presenteras. Detta är något som respondent 6 också anser, då bredare 

arbetsområden har lett till att saker och ting måste kunna presenteras på ett enkelt och 

lättförståeligt sätt. Här anser respondent 6 att utvecklingsmöjligheter finns då hen upplever sig 

själv som begränsad när det kommer till att presentera information för till exempel 

politikerna. 	  
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4.5. Hjo kommun 

	  

I Hjo kommun arbetar ca 700 personer och är uppbyggt på samma sätt som resterande 

kommuner inom Skaraborg, där folkvalda ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelse 

och nämnder ingår (Hjo Kommun, 2016a). 

I kommunen sitter kommunfullmäktige högt upp och är ansvarig för att bestämma riktlinjer 

för kommunen och har som ansvar att fatta beslut i de viktigaste frågorna. Hjo kommun är 

uppdelad i två nämnder (kommunstyrelsen och byggnadsnämnden), deras uppgift är att fatta 

beslut och ge uppdrag inom sina särskilda ansvarsområden (Hjo Kommun, 2016b).  

Under nämnderna finns det ett antal olika verksamheter där anställda tjänstemän har i uppgift 

att utföra de uppdrag som nämnderna beslutat om (Hjo Kommun, 2016c).  

 

Beskrivning av arbetsuppgifter: 

Hjo kommun skiljer sig aningen i jämförande med de andra kommunerna. Beroende på att det 

är en relativt liten kommun så finns det ingen med befattningen controller. Istället är den 

rollen fördelade på ett visst antal tjänstemän som istället utför controlling i det dagliga arbetet. 

Kommunen är organiserad på så sätt att det ska bli en bra fördelning av arbetsuppgifter. Totalt 

består ekonomienheten av åtta ekonomer som utför en del controlling i sitt arbete då de stöttar 

och förser verksamhetscheferna inom de särskilda områdena med analyser och uppföljningar, 

mest fokus läggs på sådant som måste göras i form av redovisning och obligatoriska 

rapporter. Vilket betyder att det inte ges så mycket utrymme för mer renodlat controllerarbete 

vilket respondent 8 tar upp enligt följande, 

 

”Tyvärr är det nog så att om du skulle fråga dem övriga ekonomerna men även 

mig så tycker jag att det finns lite för lite tid för att ägna sig åt framåtriktad 

controlling. Det blir ganska mycket formalia i form av redovisning av 

rapportering och obligatoriska rapporter” (Transkribering R8, s. 2). 

 

För att skapa mer tid till ett mer analytiskt arbetssätt tror respondent 8 att en effektivisering 

och förenkling av de ”tråkiga” och mer rutinmässiga uppgifterna måste ske för att frigöra mer 

tid åt just det. 

Trots att arbetsuppgifterna är som de är och att det analytiska borde få mer utrymme tror inte 

respondent 8 att den stora utmaningen ligger just där. Utan hen anser att en stor utmaning är 
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att kommunen hela tiden förväntas utvecklas till det bättre, framför allt inom vård och omsorg 

samt utbildning, även fast kommunen hela tiden kommer ha ”lilla kommunens bekymmer”.  

 

”Utmaningarna är att kunna bedriva en god kommunalverksamhet med dem 

medel man får tilldelade och då är controlling väldigt viktigt så man lägger 

resurserna på rätt saker” (Transkribering R8, s. 2). 

 

För att undvika att misslyckas ställs höga krav på de anställda så att de mål som sätts 

verkligen uppnås. Detta tror respondent 8 också är något som kan förbättras inom kommunen 

beroende på att det just är en ”liten” kommun där man ständigt jobbar nära med samma 

personer. Det finns en risk att kollegorna blir för mycket ”kompisar” vilket kan innebära att 

man tillslut inte ställer tillräckligt höga krav på varandra och att man då inte utvecklar 

kommunen till det bättre. 

 

”Jag pratar mycket om kommunikationsförmågan och ha en god relation mot 

varandra, men det finns en baksida med det. Det får inte bli för mycket 

”kompis” på arbetet för baksidan med det är att man tillslut inte ställer så höga 

krav på varandra. Kravställandet måste finnas där” (Transkribering R8, s. 5).  

 

Överbelastad yrkesroll: 

Respondent 8 anser att controllerrollen blir överbelastad ibland, men att en förklaring till det 

är tiden på året då vissa perioder är tuffare än andra. Detta tror respondent 8 är fallet för de 

flesta kommuner och inte enbart för Hjo kommun. Exempelvis beskriver respondent 8 att 

under februari-april är det en otroligt hög arbetsbelastning då bokslutet av föregående års 

affärsredovisning ska göras, första avstämningen för årets budget ska göras samt drar igång 

budgetarbetet för nästkommande år. 

Men något som respondent 8 återkommer till är att kommunens storlek spelar roll i vissa 

situationer och att det skulle kunna leda till en överbelastad yrkesroll.  

 

”En liten kommun blir lättare överbelastad på grund av sin storlek och att de 

anställda i sin tur får bredare arbetsuppgifter och arbetsområden i och med att 

resurser saknas. En liten organisation blir därför mer sårbar för toppar, för ju 

mer människor man har desto mer finns det att spela med rent 

arbetsfördelningsmässigt” (Transkribering R8, s. 4) 
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Controllerns kompetenskriterier: 

Utöver en grundläggande kunskap inom ekonomi och redovisning anser respondent 8 att den 

viktigaste kompetensen är förmågan att kunna kommunicera och samarbeta med andra. Även 

den analytiska förmågan och ett kreativt tänkande är också viktigt och det är även där som 

respondent 8 har sett den största utvecklingen, att arbetsgivarna idag söker individer som kan 

analysera och dra slutsatser på egen hand.    

 
”Det är ju det vi efterfrågar, en person som besitter en högre analytisk 

kompetens än vad vi gjorde tidigare. Personen ska kunna tolka siffror på ett bra 

sätt och komma med nya lösningar på problem” (Transkribering R8, s. 5).  

 
Respondent 8 anser att hens starkaste kompetens är just den kommunikativa förmågan, men 

poängterar att det kanske var därför hen tyckte att det var den viktigaste, eftersom man är sig 

själv närmast. En styrka som hen är säker på dock är hens grundläggande kunskaper inom 

ekonomin då hen tidigare arbetade som revisor. 
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5. Analys 
 

5.1. Utvecklingen av en controllers arbetsuppgifter 
 

Den kommunala verksamheten är komplex då varje enskild kommun arbetar mot deras egna 

mål utifrån sina egna resurser. Detta gör att förutsättningarna ser olika ut kommunerna 

emellan. Det gör att controllerns roll eller arbetsuppgifter ser annorlunda ut beroende på 

vilken kommun controllern arbetar i eller på vilken förvaltning hen sitter. Trots att det är en 

hel del olikheter så finns det också likheter. Controllern ska enligt teorin syssla i hög 

utsträckning med kontroll och styrning av verksamheten och detta är något som samtliga 

respondenter säger att de arbetar med dagligen. Även fast den kommunala verksamheten inte 

är vinstfokuserad så är ändå detta något som är av stor vikt då man istället vill kontrollera att 

utgifterna är vad de ska och att det stämmer i förhållande med den uppsatta budgeten.  Skövde 

kommun är den största kommunen som vi har studerat närmare, och den består av flest antal 

sektorer. Detta gör att arbetsuppgifterna skiljer sig åt då sektorerna är så pass olika varandra 

och controllern får därför fokusera på olika saker. En orsak kan vara hur många som arbetar 

på ekonomiavdelningen i den specifika förvaltningen. Utgör sektorn en stor eller en liten del 

av kommunen som helhet, och så vidare. När vi har kartlagd arbetsuppgifterna i Skövde 

kommun så kan inte ett givet mönster controllers emellan pekas ut, vilket ni kan se i tabell 1 

nedan. Varje controller har specifika arbetsuppgifter för just sin sektor. Respondent 1 ansvarar 

exempelvis främst med budgeteringar men också olika typer av avtal för just sin sektor medan 

respondent 2 utöver budgeteringar också ansvarar för prognoser och uppföljningar av 

verksamheten. Respondent 3 skiljer sig åt då hen främst arbetar emot finansen och hens 

huvudsakliga uppgift är att se till att det finns pengar på kommunens konto, detta görs genom 

övergripande kontroller och analyser av kommunens sektorer och pengaflöden. En förklaring 

till detta är som sagt att sektorerna ser olika ut och man får därför göra olika arbetsuppgifter. 

Det har även framkommit att Skövde kommun och deras controllers inte har några övriga 

arbetsuppgifter, vilket är ett tecken på att kommunen har en tydlig bild på hur de ska arbeta. 

Som en stor kommun i jämförelse mot de andra studieobjekten så tillåts Skövde att vara mer 

avgränsade och strukturerade, då större resurser finns att tillgå. 
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Falköping kommun klassas också som en stor kommun i vår undersökning, men trots det så 

skiljer sig arbetsuppgifterna gentemot Skövde kommun beroende på att förutsättningarna i 

kommunerna ser annorlunda ut. Återigen kan inte ett tydligt mönster påvisas men i jämförelse 

med Skövde kommun så finns det mer samband. Som det visas i tabell 2 så arbetar både 

respondent 4 och 5 med budgetering och uppföljning/kontroll av denna. Däremot ägnar 

respondent 5 mer tid åt att analysera sin del av verksamheten. Som framförs av tabellen så 

syns det att respondent 4 har något som kallas för övriga arbetsuppgifter. Vilket innefattar 

arbetsuppgifter som kanske egentligen inte borde ligga på den traditionella controllern, men 

på grund av att den förvaltningen som respondent 4 verkar inom krävs det att vissa 

arbetsuppgifter utförs. Hen beskriver därför sin roll som minst lika mycket administrativt 

arbete som ekonomiskt då hen arbetar mycket med ”mjuka värden”. 

Varken respondent 4 eller 5 arbetar aktivt med någon form av redovisning då det i Falköping 

kommun ligger på ekonomiassistenternas ansvar. 

Tidaholm kommun är en mindre kommun jämfört med de två tidigare i studien och där är 

controllerbegreppet än mer otydligt. Vilket respondenterna upplever då det är svårt att veta 

var gränsen går när det kommer till arbetsuppgifter och ansvarsområden. Både respondent 6 

och 7 har precis som respondent 4 övriga arbetsuppgifter på sitt ansvar. Men till skillnad från 

Falköping kommun där det var förvaltningens utformning och inriktning som spelade roll är 

det snarare en fråga om resurser i Tidaholms fall. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med 

ekonomiska resurser för att undvika överlappande arbetsuppgifter och ansvar hos de anställda. 

Skövde kommun Budget Redovisning Prognoser Avtal Kontroll Analys Finans Övrigt 

Respondent 1 X X  X X    

Respondent 2 X  X  X X   

Respondent 3     X X X  

Tabell 1 - Kartläggning arbetsuppgifter (Skövde kommun) 
 

Falköping 

kommun 
Budget Redovisning Prognoser Avtal Kontroll Analys Finans Övrigt 

Respondent 4 X    X   X 

Respondent 5 X    X X   

Tabell 2 - Kartläggning arbetsuppgifter (Falköping kommun) 
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Detta är en stor anledning till att respondenterna har svårt att veta var gränsen går och det blir 

därför svårt att särskilja begreppen controller och ekonom. Detta är något som den ”lilla” 

kommunen ständigt brottas med och en förklaring till detta är att mindre kommuner har 

bredare arbetsuppgifter på grund av att det är mindre personal. Det leder till att controllern 

inte kan gå på djupet i lika stor utsträckning utan får ägna mycket tid åt rutinartade 

arbetsuppgifter. Vilket kan vara en förklaring till att respondent 7 inte ägnar sig åt någon 

analys av verksamheten. 

 

Hjo kommun är den minsta kommunen som vi har studerat och där ser vi en tydlig skillnad 

gentemot de andra kommunerna. I och med att kommunen är så pass liten med begränsade 

resurser så finns det inga rena controllers utan istället ekonomer med liknande beskrivning 

som i sitt arbete utför controlling. Det utmärker sig tydligt i tabellen nedan då vi kan se att det 

ingår en bred samling av arbetsuppgifter då man arbetar lite med väldigt mycket. 

  

 

Ett tydligt mönster som vi kan se är att controllern i de mindre kommunerna tenderar att göra 

fler arbetsuppgifter än den controllern som arbetar i de större. Det vill säga att hen inte går in 

på djupet i samma utsträckning beroende på att tiden måste disponeras på annat. Enligt 

Rausch et al. (2013) är detta något positivt, och att en controller som gör många olika 

arbetsuppgifter skapar mer värde åt organisationen än vad en controller som har färre 

arbetsuppgifter gör. Vi finner detta intressant eftersom det dels går emot det Graham et al. 

(2012) beskriver, att en controller ska göra färre arbetsuppgifter för att på så sätt kunna ägna 

mer tid åt att analysera verksamheten och agera som en affärspartner åt ledningen vilket 

Colton (2001) också håller med om. Men att det dels också går emot vår egen empiri då 

Tidaholm 

kommun 
Budget Redovisning Prognoser Avtal Kontroll Analys Finans Övrigt 

Respondent 6 X    X X  X 

Respondent 7 X X   X   X 

Tabell 3 - Kartläggning arbetsuppgifter (Tidaholm kommun) 
 

Tabell 4 - Kartläggning arbetsuppgifter (Hjo kommun) 

Hjo kommun Budget Redovisning Prognoser Avtal Kontroll Analys Finans Övrigt 

Respondent 8 X X X X X X  X 
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respondenter i de mindre kommunerna generellt sätt upplever att arbetsprocessen är 

ineffektiv. Med det sagt så anser vi att Graham et al. (2012) teori stämmer in på hur de större 

kommunerna arbetar. Det vill säga att controllern är anställd för att se till att verksamheten 

utvecklas på bästa möjliga sätt genom att ta fram underlag till ledningen så beslut kan fattas. 

Allt detta för att förse medborgarna med bästa möjliga service. Självklart är detta något som 

de mindre kommunerna också vill uppnå men att controllern i sig inte enbart kan lägga tid på 

detta. Både Rausch et al. (2013) och Graham et al. (2012) har i deras vinkling både för- och 

nackdelar. En fördel med att göra fler steg och arbetsuppgifter på egen hand är att du 

kvalitetssäkrar på ett annat sätt, du slipper att arbetsuppgifterna görs i flera led och det blir 

därför lättare att analysera ett material som man själv har tagit fram. En nackdel är då att 

controllern inte kan göra lika djupa analyser då tiden till detta inte finns, vilket istället 

framhålls av Graham et al. (2012) som en fördel. Slipper controllern ta fram materialet kan en 

djupare analys genomföras och på så sätt skapa värde till organisationen. Det är självklart 

svårt att avgöra vilken av dessa två som är mest optimal att använda sig av i en viss situation. 

En kombination hade kanske varit att föredra då man inom ett litet avgränsat område tar fram 

material som man sedan själv analyserar. Ett tydligt återkommande argument hos våra 

respondenter i de mindre kommunerna om varför arbetsuppgifterna och ansvarsområdena ser 

ut som dem gör är att resurserna inom kommunerna inte räcker till. Trots att både Rausch et 

al. (2013) och Graham et al. (2012) lyfter fram intressanta tankar kan vi inte fullt ut applicera 

dessa på kommunerna då andra faktorer uppenbarligen spelar in. En annan aspekt som skulle 

kunna påverka varför det ser ut som det gör i kommunerna är huruvida de använder sig av 

formella respektive informella styrsystem. När en organisation, eller i det här fallet en 

kommun, uppnår en viss storlek bör det rimligtvis få en mer formell styrning då det blir 

tydligare arbetsroller inom kommunen. Vilket är något vi eventuellt kan se hos Skövde som 

har tydligare arbetsuppgifter, vilket skulle kunna innebära en formell styrning. Något som 

även talar för att de mindre kommunerna använder sig av informell styrning, som litteraturen 

säger, är att de anställda utgör en större andel av hela verksamheten vilket är fallet i till 

exempel Hjo. Där ägnar sig de anställda åt väldigt breda och varierande arbetsuppgifter och 

det behöver då vara en kultur som passar de anställda och som tillåter dem att agera i varje 

enskild situation, personen måste då också besitta rätt kompetens för att kunna utföra detta.  

I och med en kartläggning av kommunens arbetsuppgifter, kan då en utveckling av 

controllerfunktionen påvisas? 

Svaret på den frågan blir ja, men även andra intressanta analyser kring empirin kan 

genomföras. Att controllerfunktionen skulle vara uppdelad i två tydliga, traditionella roller 
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såsom Mattsson (1987) tagit fram och som Linhardt och Sundqvist (2004) beskriver, kan vi 

förkasta utifrån vår empiriinsamling på kommunal nivå inom Skaraborg. På grund av att den 

kommunala verksamheten är så pass spretig som respondenterna beskriver och att 

resursfördelningen ser ut som den gör så vore det orimligt att kunna hålla fast vid två så 

tydliga roller. I de intervjuer vi har genomfört så är det inte alls konstigt att en controller 

antingen sysslar med redovisning eller budgetering, eller båda delar. Vilket är ett argument till 

varför Mattssons (1987) teori om ”den svenska” och ”den amerikanska” controllen bör 

ifrågasättas på kommunal nivå inom Skaraborg.  

 

Colton (2001) beskriver i sin artikel att controllers redan är fullbelastade när det gäller 

arbetsuppgifter och att en ökad mängd arbetsuppgifter kommer leda till en obalans för 

controlleryrket på kort sikt, då allt har en implementeringstid som man kanske inte alltid 

tänker på. 

Controlleryrket i den offentliga sektorn har övergått till att bli en bredare yrkesroll i små och 

medelstora kommuner inom Skaraborg istället för två separata som Matsson (1987) beskriver. 

Majoriteten av respondenterna anser att deras yrkesroller har blivit bredare vad gäller 

arbetsupggifter och ansvar, och trots att respondenternas svar varierar beroende på hur länge 

controllern i fråga har varit aktiv inom yrket anser samtliga att controllerrollen har utvecklats. 

Det upplevs alltså även om controllern i fråga endast har arbetat i ett år eller så länge som tio 

år. Arbetsuppgifterna varierar också en del på kort sikt då arbetsuppgifterna varierar i mängd 

beroende på vilken tidpunkt på året det är, vilket är något som Colton (2001) också beskriver i 

sin artikel. Respondenterna från de mindre kommunerna beskriver främst två orsaker till 

varför deras roll har blivit bredare, både på kort- och lång sikt. Det första är att det är svårt att 

veta vart gränserna går i deras yrkesroll, det vill säga hur mycket och vad som ska göras? Det 

andra är att Tidaholm och Hjo tenderar att blanda ihop begreppen controller och ekonom i 

högre utsträckning, då arbetsuppgifter som från början skulle utföras av en vanlig ekonom 

istället hamnar på controllerns skrivbord och därför leder till en ökning av arbetsuppgifter och 

en bredare roll. Dessa orsaker bottnar i att kommunerna inte har tillräckligt med resurser och 

att det då blir controllerns ansvar och att det därför inte går att lösa på ett annat sätt. Enligt 

empirin existerar inte samma problem i Skövde och Falköping där det helt enkelt finns mer 

resurser att fördela och att det därför finns möjligheten att ge controllern en tydligare roll.  

Som vi nämt ovan anser dagens controllers inom den kommunala verksamheten att rollen har 

blivit bredare men därav inte överbelastad, och med överbelastad menar vi att controllern inte 

längre kan utföra sitt jobb korrekt då för mycket ansvar och åtaganden ligger hos denne att 
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utföra. Problematiken kring resursfördelningen är något som enstaka respondenter ser som ett 

eventuellt framtida problem om inget åtgärdas. Att inte kunna fördela arbetsuppgifter på fler 

personer gör att arbetsuppgifterna läggs på controllern istället, vilket i slutändan kommer leda 

till en överbelastning. För att undvika detta ligger ett stort eget ansvar hos controllern att 

flagga i tid och på så sätt slippa stressen av att det blir för mycket arbete. En annan risk som 

vissa respondenter anser finns som kan leda till en överbelastad yrkesroll är den omvärld vi 

lever i och hur den präglas av all ny teknik och hur man därför förväntas utföra mer 

arbetsuppgifter med mindre personal. Detta stödjer Sheridons (1998) förklaring till att 

teknologin har bidragit till förändringar inom organisationer.  

Att ingen av de tillfrågade respondenterna ansåg att deras arbetssituation var överbelastad 

ställer vi oss något kritiska till då samtiliga trots allt upplevde att deras yrkesroll blivit 

bredare. Efter egen reflektion till frågeformuläret anser vi inte att frågan på något sett var 

ledande och på så sätt efterfrågade ett och samma svar. Respondenten fick god tid på sig att 

svara på frågan om hen kände att rollen vara överbelastad. En annan reflektion är att 

respondenten inte vågade erkänna att rollen var för överbelastad då detta var en av de 

känsligare frågorna som ställdes under intervjun. Ett ja på frågan om deras yrkesroll var 

överbelastad skulle betyda att respondenten riktade kritik mot sin arbetsgivare. 

Men med tanke på respondentens trovärdighet gällande övriga frågor samt att de faktiskt 

säger att rollen har blivit bredare sänder även signaler om att även denna fråga bör vara 

trovärdig och att respondenterna i dagsläget faktiskt inte upplever en överbelastning i yrket. 

Även om vi inte idag kan påvisa att rollen har utvecklats till att bli överbelastad så som 

Sutthiwan och Clinton (2008) påstår, så utesluter inte våra respondenter en överbelastad 

yrkesroll i framtiden. Utvecklingen är på väg att bli betydligt bredare än vad den är idag, och 

bromsas inte detta upp i tid så kommer det leda till en överbelastning. 

 

5.2. Kompetensens betydelse 
 
Trots att arbetsuppgifterna för en controller skiljer sig åt från kommun till kommun, från 

sektor till sektor och från avdelning till avdelning så har inte detta så stor påverkan på 

kompetensen. Man skulle kunna tänka sig att arbetsuppgifter och kompetens går hand i hand, 

men inom den kommunala verksamheten är det inte en uppfattning som vi har bildat oss. 

Arbetsuppgifterna varierar betydligt mer än kompetenskriterierna, då majoriteten av 

respondenterna uppger i stort sätt att samma kompetenser är nödvändiga trots att de utför 

olika arbetsuppgifter. I vår teoretiska referensram har vi valt att fokusera på Lassis (2003) 
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modell där hon lyfter fram vissa grundkompetenser samt två kompetenser som har tillkommit 

på grund av förändringar i yrkesrollen. Något som vi finner intressant är att större delen av 

våra respondenter, utan att blivit introducerade för denna modell, har tagit upp samtliga 

kunskaper eller kompetenser som Lassi (2003) nämner.  

Som det framgår i diagrammet nedan så anser samtliga respondenter att en grundkunskap 

inom ekonomi är nödvändigt för att kunna arbeta som controller, vilket både Järvenpää (2001) 

och Lassi (2003) har tagit upp i sina artiklar. En stor majoritet anser också att den 

analytiska/strategiska kompetensen är av stor vikt då det gäller att kunna analysera och dra 

slutsatser utifrån det material som controllern får fram av sina ekonomiska grundkunskaper. 

Enligt vissa respondenter har stereotypbilden av en ekonom med stora glasögon som enbart 

sitter vid en dator förändrats till att idag blivit en mer komplex roll. Den pedagogiska 

kompetensen har därför blivit viktigare då en controller måste kunna förmedla det hen 

kommit fram till i sin analys. Däremot är det en respondent som går emot strömmen och anser 

att det är viktigt att vara principfast, ha ordning och reda och ha förmågan att veta vad 

kommunen kan erbjuda inom de lagar och regler som finns. Respondenten beskriver en 

individ med dessa egenskaper som fyrkantig.  

 

 
Diagram 1 - Kompetenskriterier 

 

Det framgår tydligt att kompetenserna som är nödvändiga för en controller går in i varandra, 

då man behöver den ena för att sedan kunna genomföra den andra. För att i sista ledet slutfört 

ett bra arbete. Exempel på detta: 
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Figur 4 - Controllerns arbetskedja 

	  
Denna kedja går att applicera på en bred spridning av arbetsuppgifter då controllerns 

huvudsakliga ansvar ligger på kontroll och styrning. Detta gör att respondenternas svar inte 

skiljer sig lika mycket på frågorna om kompetens till skillnad vad de svarat angående 

arbetsuppgifter. Det som sticker ut är dock, som vi finner intressant, var att en respondent inte 

ansåg att den analytiska/strategiska- och pedagogiska kompetensen var en kompetens utan en 

självklarhet. Personen i fråga menade på att det var en självklarhet och att det ingick i 

”paketet” att man som controller skulle besitta dessa kunskaper och att det var avgörande till 

varför hen valde denna yrkesroll.  

Den analytiska- och pedagogiska kompetensen anser många av våra respondenter kommer få 

större utrymme inom yrket i framtiden och detta beroende på att yrkesrollen är på väg mot en 

förändring. Respondenterna beskriver att de tror att yrkesrollen i framtiden kommer fokusera 

på mindre administrativa arbetsuppgifter och istället fokusera mer åt övergripande analys- och 

strategiuppgifter. Risken med denna utveckling vi ser idag är enligt respondenterna att arbetet 

går mot att bli överbelastat då det ständigt tillkommer nya arbetsuppgifter. Respondenterna 

anser att en god analytisk förmåga kombinerat med en hög pedagogisk kompetens skulle 

hjälpa till att undvika eller motverka en sådan situation då ens arbetsprocess skulle bli mer 

effektiv. Då den kommunala verksamheten rör sig om mjuka värden, det vill säga människor 

som tar del av slutprodukten, är det viktigt med en bra analys av saker och ting för att ständigt 

hitta förbättringsområden och svara på frågan varför och hur saker blev som de blev.  

 

Vår insamlade empiri kring kompetens skiljer sig inte mycket från kommun till kommun eller 

respondent till respondent. Det har alltså ingen betydelse om du arbetar i en liten respektive 

stor kommun, eller vilken sektor/avdelning du verkar inom. På grund av liknande svar från 

samtliga respondenter ställer vi oss något frågande och näst intill kritiska till vårt egna 

frågeformulär och framför allt frågan angående kompetenser en controller bör ha. Då denna 

har ställts ur ett generellt perspektiv och vilka kompetenser en controller på pappret bör 

besitta, tror vi kan ha haft en stor inverkan på respondenternas svar. Eftersom respondenterna 
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själva har upplevt svårigheter att skilja på controller och ekonom när det kommer till 

arbetsuppgifter kan samma feltolkning göras när det kommer till kompetens, framför allt när 

frågan var ställd ur ett generellt, icke-personligt perspektiv.  

Ur ett mer personligt perspektiv hade det möjligtvis givet oss större skillnader i svaren 

beroende på vilken kommun och sektor man verkar inom, vilket hade ökat vår förståelse om 

hur controllerns personliga kompetenser förhåller sig till hens arbetsuppgifter inom varje 

enskild kommun i Skaraborg vilket hade varit av intresse. Trots detta anser vi att 

respondenterna svar är så pass trovärdiga då de i jämförelse med Lassis (2003) studie 

stämmer helt överens och kopplat till arbetsuppgifter kan ge oss en övergripande bild över 

kompetens och hur den generella controllern arbetar inom den kommunala verksamheten.  

Den omvärld som vi idag lever i präglas hårt av tekniken och är något som ständigt kommer 

att utvecklas. Därför blev vi lite förvånande över att respondenterna inte i högre utsträckning 

ansåg att den teknologiska kompetensen hade större betydelse inom verksamheten. Många 

förklarar samtidigt att kommunerna gärna vill hålla sig uppdaterade inom teknologin och ser 

gärna nya ekonomiska system för att underlätta arbetsprocessen. 

Vi skulle därför vilja komplettera Lassis (2003) modell med ytterligare en kompetens, det vill 

säga med den tekniska kompetensen, då den enligt oss bör bli allt viktigare att kunna hantera. 

Då de framtida ekonomiska systemen kommer fortsätta att utvecklas och bli fler, kommer 

också implementeringstiden bestå. Vilket vissa respondenter redan idag upplever som ett 

problem. Men med en hög teknologisk kompetens finns det möjligheter att korta ner 

inlärningsprocessen och på så vis få en effektivare verksamhet. En annan anledning till varför 

den tekniska kompetensen bör utvecklas är för att allt mer av det dagliga arbete controllern 

gör kommer ske med hjälp av olika system eller olika tekniker, vilket gör att controllern 

måste besitta den kunskapen för att kunna nyttja sina andra kompetenser som används i yrket.   
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6. Slutsats och avslutande diskussion 
	  

6.1. Slutsats 

	  

Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse kring hur kommunerna och controllers 

inom Skaraborg har påverkats av den utveckling som har skett av controllerrollen och hur 

deras kompetenskriterier har påverkats samt kunna påvisa eventuella skillnader och likheter i 

controlleryrket kommunerna emellan.  

Att controlleryrket har utvecklats och genomgått en förändring sedan Mattssons (1987) 

modeller råder det inget tvivel om. En utveckling har skett och Coltons (2001) modell om 

”den nya controllern” tillsammans med Graham et al. (2012) resonemang om att en 

utveckling har skett stämmer bra in på vår empiriinsamling. Men hur har då controllern 

påverkats av denna utveckling? Har det som Sutthiwan och Clinton (2008) var inne på, blivit 

en överbelastad yrkesroll? Vi kan utifrån vår empiri dra slutsatsen att dagens controllers på 

kommunal nivå inom Skaraborg upplever att controllern har fått bredare arbetsuppgifter och 

större ansvarsområden men att den däremot i dagsläget inte är överbelastad. Men att 

utvecklingen på något sätt måste bromsas upp för att det inte ska bli verklighet. I dagsläget 

upplever redan respondenterna att deras arbetsuppgifter och ansvarsområden är tillräckligt 

breda och att det finns en viss oro kring en fortsatt utveckling. Då denna studie inte berör 

stora kommuner så kan inte generella slutsatser dras utan kan endast kopplas till de 

studieobjekt som vi har studerat inom Skaraborg. Grundtanken med kommuner är att de ska 

skötas och drivas på ungefär samma sätt. Men trots vissa likheter finns det också stora 

skillnader. En orsak till utvecklingen är den komplexa miljön som kommunerna befinner sig i. 

En spretig verksamhet med många olika funktioner leder till många arbetsuppgifter. Något 

som däremot ska tilläggas är att mindre kommuner löper högre risk att bli drabbade av 

utvecklingen då skillnaderna på kommunerna är av betydelse. Storleken på kommunen 

kopplat till dess resurser är svaret på hur bra man kan bromsa utvecklingen från att bli 

överbelastad. Större kommunerna som har större resurser kan till exempel anställa fler och 

därför gå mer på djupet i sina arbetsuppgifter istället för att göra lite av mycket. Detta innebär 

att det nödvändigtvis inte är utvecklingen som har lett till ett bredare fokus utan snarare beror 

det på hur kommunen är uppbyggd och hur den drivs ekonomiskt. Här tror vi det ligger en 

stor utmaning för kommunerna som vi har undersökt, att kunna ge controllern de 

förutsättningar som krävs för att göra ett bra jobb även fast den komplexa miljön och 

resurserna spelar så pass stor roll. Detta är något som starkt kan kopplas ihop till de 
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kompetenskriterier som ställs på controllern, och även dessa kan vi se kommer få ett bredare 

fokus. Fortfarande är det den komplexa miljön och de breda arbetsuppgifterna som gör att 

controllern behöver besitta en bred kompetens. Då arbetsuppgifter och ansvarsområden 

kommer att öka så bör även kompetensen utvecklas i samma takt och därför också bli bredare. 

6.2. Avslutande diskussion 
 

Vår avslutande diskussion tar avstamp i hur kommunerna hänger ihop. Hur kontexter och 

arbetsprocesser kombinerat med motivation hänger ihop med arbetsuppgifter och hur väl en 

controller kan genomföra dessa i en komplex miljö.  

Thompson och Jones (1986) är en artikel som vi har behandlat tidigare i uppsatsen. De menar 

på att arbetsuppgifterna inom den offentliga sektorn utformas för att underlätta för controllern. 

Man kan alltså säga att arbetsuppgifterna i viss mån skräddarsys utefter hens kompetens och 

behov. Detta skulle innebära att den komplexa och spretiga miljön inom den offentliga 

sektorn inte skulle ha någon betydelse då controllern enbart skulle arbeta med det hen känner 

sig bekväm med. Vi anser snarare utifrån vår empiri att controllern istället är tvungen att 

anpassa sig till arbetsuppgifterna då dessa är utformade efter sektorerna och dess tjänster, 

samt storlekens betydelse.  

Då vi anser att den komplexa organisationen är av stor betydelse så har vi valt att använda oss 

av Wright (2004) artikel om motivation kopplat till måltvetydighet där han beskriver hur 

otydligt ställda mål och gränser kan leda till en minskad arbetsmotivation hos de anställda. 

Applicerar vi denna teori på vår empiri kan en intressant diskussion föras kring hur den 

spretiga organisationen och de breda arbetsuppgifterna eventuellt kan leda till otydliga mål, 

vilket skulle innebära en minskad arbetsmotivation. Vi har efter fria spekulationer kommit 

fram till att mindre kommuner och dess controller har en högre risk än större kommuner att 

hamna i en situation där deras arbetsmotivation sätts på prov. Detta utan att ha fullständiga 

belägg för en sådan slutsats kan vi ändå se mönster i empiriinsamlingen som tyder på att 

controllers upplever det svårt att veta var deras gräns går. Detta kan tolkas som att de mindre 

kommunerna har en otydligare målbild inom verksamheten än vad de större kommunerna har. 

Om så är fallet finns det en risk att mindre kommuner får en försämrad arbetsmotivation hos 

medarbetarna. Dock så anser vi att en otydlig målbild även skulle kunna generera något 

positivt då medarbetare ständigt ställs inför varierande arbetsuppgifter och nya utmaningar. 

Medarbetarna skulle alltså inte tröttna på sina arbetsuppgifter i samma utsträckning och 

därmed kunna behålla en högre motivation under en längre tid.  
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Avslutningsvis är det svårt att säga hur just kommunerna har påverkats av en utveckling då vi 

valt att endast intervjua controllers och inte hela verksamheten. Vi ansåg på förhand att detta 

urval skulle vara tillräckligt för att studera hela verksamheten. Men för att en 

helhetsbedömning skulle kunna göras hade ett annat respondenturval behövts. Vi anser därför 

att en kombination av en kvalitativ- och en kvantitativ studie hade varit optimalt. Studien hade 

med hjälp av enkäter då kunnat undersöka hela verksamheten och med hjälp av intervjuer 

kunnat studera vissa områden mer på djupet, vilket hade gett studien en bättre datainsamling. 

 

6.3. Förslag på framtida studier 

	  

Inom detta område anser vi att det finns en mängd intressanta fortsatta studier att genomföra. 

Då vi i vår empiriinsamling inte lyckades få en helhetsbild över hur kommunen har påverkats 

av utvecklingen av controllerrollen vore det intressant att försöka få med den aspekten. Att 

mer djupgående se hur controllern både idag och historiskt har arbetat emot ledningen och 

politikerna för att skapa värde för sin kommun. Ett annat alternativ vore att göra om en 

liknande studie om ett antal år för att se om en ytterligare utveckling har skett jämfört med 

idag. I den studien skulle även ett privat företag kunna vara med för att bidra med intressanta 

skillnader i yrket, och på så sätt skapa en ännu djupare förståelse för yrkesrollen. 
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Bilaga 1 
 
Individuella	  reflektioner	  
	  

Daniel Stålnacke: 

Examensarbetet är utan tvekan den mest utmanande och givande kursern som 

”Ekonomprogrammet” på Högskolan i Skövde har erbjudit. Ifrån att endast skrivit kortare 

rapporter eller inlämningar till att göra en omfattande uppsats på 15 högskolepoäng var 

verkligen något man fick arbeta hårt med för att klara av. Just med vårt examensarbete och det 

vi har valt att fokusera oss på anser jag att vi inte riktigt hade nämnvärd nytta av det vi har lärt 

oss i övriga kurser. Visst har studien tagit nytta av en grundskunskap och i viss nån en 

hantering av ekonomiska begrepp men jag kan inte rakt ut säga att just det från den kursen har 

varit nyttigt för examensarbetet. Men istället för att skriva om till exempel revisorn 

oberoende, som säkert hade varit jätteintressant och som vi har tagit upp i andra kurser, ville 

jag ta chansen att lära mig ännu mer och utveckla min kunskap så mycket jag bara kunde. 

Därför valde vi att undersöka controllerfunktionen inom den kommunala verksamheten. En 

befattning som vi inte pratat särskilt mycket om och inom en verksamhet som mer eller 

mindre inte existerar i kurslitteraturen. Det är ett val som jag är väldigt nöjd med då jag fick 

en helt annan uppfattning om den kommunala verksamheten och hur deras ekonomi drivs för 

att på bästa sätt skapa nytta för kommuninvånarna. 

När det kommer till själva upplägget och hur det skulle skrivas har jag verkligen gått framåt 

och tycker nu idag att det är roligt att skriva. Mycket på grund av den ”individuella 

fördjupnings-kursen” som låg innan examenarbetet och som gav mig en förkunskap som jag 

tror var viktig att få, framför allt när det kommer till referenshanteringen och metodval. Jag 

har även lärt mig att arbeta självstädnigt och sammarbeta, blivit mer noggrann och driven för 

att verkligen hinna klart i tid men samtidigt få ihop ett så bra arbete som möjligt. 

 

Simon Vattulainen: 

Vi har under tidigare kurser och arbeten på Högskolan i Skövde lärt oss arbeta med 

vetenskapliga artiklar och olika metodval. Dock inte i den utsträckning som ett examensarbete 

innebär. Därför har examensarbetet varit den största utmaningen under studiernas gång men 

också den som varit mest lärorik och givande. Jag har under arbetets gång lärt mig använda 

vetenskapliga artiklar på ett effektivt och systematiskt vis och fått större förståelse för hur 

man skriver en vetenskaplig uppsats vad gäller uppbyggnad och metodval. Jag och Daniel 
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pratade tidigt om att det hade varit intressant att behandla just controlleryrket då vi båda ansåg 

att våra tidigare kurser inte hade berört området särskilt mycket. Detsamma gällde valet av att 

studera offentliga organisationer då vi främst haft fokus på privata företag under tidigare 

kurser. Att studera en yrkesgrupp och en sektor jag inte direkt hade några förkunskaper om 

sedan tidigare har varit väldigt intressant. Min bild av controllern och offentliga 

organisationer har förändrats en hel del jämfört med innan studien gjordes.  

Att arbeta självständigt men också kunna samarbeta har varit två givande saker under arbetets 

gång. Samarbetet oss emellan har fungerat utmärkt och vi har båda haft ambitioner att sitta 

varje dag samtidigt som vi har pushat på varandra vad gäller planering och struktur. Det 

viktigaste jag tar med mig efter att skrivit klart examensarbetet är att jag lärt mig vikten av 

självdisciplin, att arbeta under tidspress och emot en deadline har varit både stressigt men 

också motiverande. Att kunna arbeta självständigt men också kunna samarbeta under en 

längre period är något jag tar med mig inför framtiden och kommande utmaningar.  

 

Arbetsfördelning: 

Vi, Daniel och Simon, anser att arbetsfördelningen på arbetat har varit exemplariskt. Vi är två 

studenter med samma ambitionsnivå vilket vi båda ansåg på förhand var ett krav för att 

lyckas. Att ingen varken ville mer eller mindre än den andra utan att man hamnar på en jämn 

nivå i vad man vill uppnå. Vi har vid i stort sätt alla tillfällen suttit tillsammans och arbetat, 

just på grund av att undvika en ojämn arbetsfördelning. Vi har under hela högskolan umgåtts 

regelbundet och trots det undansluppit konflikter, just på grund av att vi ligger på samma 

ambitionsnivå och arbetat rättvist. Detta är något vi är stolta över, att vi båda lyckats bra med 

just detta. Arbetet har rullat på bra sedan dag ett, främst för att vi båda har haft ambitioner att 

sitta varje dag vilket har underlättat arbetsprocessen och slutresultatet. 
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Bilaga 2 
 
Intervjumall 

- Intervjumall till utvalda controllers inom kommunerna i Skaraborg. 
 

	  
Personlig bakgrundsfakta 

 

Fråga 1: 

-‐ Namn? 

-‐ Ålder? 

-‐ Bakgrund?  

-‐ Intressen vid sidan av jobbet? 

-‐ Utbildning? 

 

 

Yrke/Arbetsuppgifter 

 

Fråga 2:  

Hur länge har du jobbat inom kommunen? 

-‐ Vad anser du är den största skillnaden mellan privat och offentlig sektor? 

-‐ Vad är mest utmanande med att jobba inom den offentliga sektorn? 

 

Fråga 3: 

Vad har du främst för arbetsuppgifter/ansvarsområde idag? 

-‐ Har det tillkommit/försvunnit arbetsuppgifter/ansvarsområden under din tid här? 

-‐ Anser du att du har blivit mer av en ”business partner” agerar i ledningens 

intresse? 

 

Fråga 4: 

Arbetar du helst individuellt eller i grupp? När är du som effektivast? 
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Fråga 5:  

Tidigare forskning menar på att controllerrollen har genomgått en förändring och blivit näst 

intill en överbelastad roll, är det något du kan känna av och på vilket sätt? 

 

Fråga 6: 

Tror du vi kan få se en fortsatt förändring inom på controllerrollen? 

 

Fråga 7: 

Hur öppen är du för ny teknologi, och hur påverkar det dina arbetsuppgifter? 

 

Kompetens 

	  

Fråga	  8:	  

Vilka	  grundförutsättningar	  tycker	  du	  generellt	  en	  controller	  bör	  ha?	  

 

Fråga 9: 

Vilka kompetenser anser du att du har? 

 

Fråga 10: 

Hur fungerar intern upplärning/utbildning av nya arbetsuppgifter?  
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Bilaga 3 
	  
Kontaktbrev	  till	  kommunerna	  inom	  Skaraborg.	  
	  
	  
Hej. 

  

Vi är två studenter som går ekonomprogrammet på Högskolan i Skövde och som nu går in på 

sista terminen. Det har därför blivit dags för oss att skriva C-uppsats inom företagsekonomi.  

  

Detta tänkte vi göra med hjälp av er. 

  

Vi hade tänkt fokusera på ekonomistyrning och vill då undersöka controllerrollen lite närmare 

inom vissa utvalda kommuner inom Skaraborg. Tanken är att vi vill göra en fallstudie bland 

fyra (minst) kommuner för att kunna påvisa eventuella skillnader och likheter i denna 

arbetsprocess.  

  

Vi efterfrågar därför ett samarbete med er där vår önskan är att få komma i kontakt med 

controllers och intervjua dem angående deras arbetsroll inom kommunen. Då vi fortfarande är 

väldigt tidigt i uppbyggnadsfasen av C-uppsatsen vet vi inte riktigt på rak arm när 

intervjuerna kommer äga rum. Men självklart är detta något vi får komma överens om 

tillsammans om det blir aktuellt och är av intresse. 

  

Men först och främst vill vi därför höra med er om detta är något som ni kan tänka er ställa 

upp på? 

  

Med vänlig hälsning, 

 

Daniel Stålnacke 

Simon Vattulainen 

  

Högskolan i Skövde 


