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Abstract 
The term controller has its origin in the USA, where it has been used for over 100 years. The 
concept came to Sweden in the 1970s. The tasks of the controller have changed over the years 
from solely focusing on accounting, to having a more active role in the management team. In 
the beginning the controller was only expected to possess skills in analyzing historical data. 
The role has since expanded to demand the controller to be a farsighted visionary. The 
ambiguous role of the controller in the organization has sparked a lingering debate to this day. 
It has been found that there is no discernible place in the organization where the controller 
belongs. The purpose of this thesis is to contribute knowledge whether the controller's 
function differs in publicly owned companies and private companies. The methodology 
consists of a hermeneutic empirical study of five companies, three publicly owned and two 
private companies, which in turn produces qualitative data. This qualitative method of 
analysis was deemed most suitable for the scope of this thesis as it enables a deeper 
understanding of the subject. Furthermore, the abductive approach is used in this paper 
because it allows us to alternating between theory and empiric. The empirical study examines 
where the controller is assigned and how they report. In existing theoretical literature diverse 
placements of the controller are described, and in the empirical study it will be determined 
how this theoretical understanding manifests itself in reality. The study focuses on the 
differences between private and publicly owned companies. How the private and public 
financial management sectors differ can be formulated in several ways. In the private sector, 
maximum return on capital is often the common goal. For publicly owned companies, 
however, the pursuit of social rate of return is often imperative. The study concludes that 
there are no major differences in the controller's function in private and publicly owned 
companies. The paper instead suggests that any noticeable differences are more likely to 
depend on the size of the company. 
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Sammanfattning 
Begreppet controller har sitt ursprung i USA, där den började användas för drygt 100 år 
sedan. Till Sverige kom begreppet på 1970-talet. Controllerns uppgifter har förändrats under 
åren från att enbart vara inriktad mot bokföring till att ha en mer verksam roll i 
ledningsgruppen. I början förväntades controllern enbart vara en skicklig historiker. Rollen 
har sedan utvecklats till att controllern också förväntas vara en förutseende visionär. 
Controllerns placering i organisationen har diskuterats länge. Det har konstaterats att det inte 
finns någon känd plats i organisationen där controllern passar in. Syftet med uppsatsen är att 
bidra med kunskap huruvida controllerfunktionen skiljer sig åt i kommunala och privata 
företag. Uppsatsen består av en empirisk undersökning av fem företag, tre kommunala och två 
privata företag. Utgångspunkten har varit ur det hermeneutiska synsättet. Insamlingsmetoden 
består av en kvalitativ metod. Att den kvalitativa metoden använts beror på att det möjliggör 
en djupare förståelse av ämnet. Som slutledningsmetod är den abduktiva ansatsen använd i 
och med att studien växlar mellan empiri och teori. I den empiriska studien har det undersökts 
vart controllern är placerad och hur rapporteringen går tillväga. I teorin beskrivs olika 
placeringar av controllern och i empirin undersöks hur det ser ut i verkligheten. Uppsatsens 
fokus ligger på eventuella skillnader mellan privata och kommunala företag. Hur 
företagsvärlden och kommunernas ekonomiska styrning skiljer sig åt kan formuleras på flera 
sätt. I företagsvärlden är det inte ovanligt att målet är högsta möjliga avkastning på kapital. 
För kommuner däremot talas det snarare om än strävan mot social avkastning. Studien visar 
att det inte skiljer sig något nämnvärt hur controllerfunktionen ser ut i privata och kommunala 
företag. Snarare beror eventuella skillnader på företagets storlek.   
 
 
Nyckelord: 
Controller, Controllerfunktion, Ekonomistyrning, Privata företag, Kommunala företag, 
Rapportering, 

 



Begrepp 
 
Controllerfunktion – Den delen av organisationen där controllern är verksam. I uppsatsen 
kommer vi även använda ekonomifunktionen synonymt med controllerfunktionen. 
Anledningen till det är att det i vissa företag inte går att utläsa en specifik controllerfunktion.  
 
Medelstora företag – Vi använder oss av benämningen medelstora företag. Enligt 
Kommissionens rekommendationer (2003/361/EG) definieras medelstora företag som de 
företag som har mellan 50 och 249 anställda och har en årsomsättning på högst 50 miljoner 
euro och en årlig balansomslutning på högst 43 miljoner euro. Företagen i föreliggande studie 
uppfyller minst två av dessa krav. Den svenska 50/25/50-regeln använder vi inte då den 
endast skiljer på stora och små företag.  
 
Linjechef – En chef för en specifik del av organisationen. 
 
Social avkastning – Maximal användarnytta.  
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1 Inledning 

1 Inledning 
I det inledande kapitlet återfinns problemdiskussionen och de forskningsfrågor vilka skall 
behandlas i uppsatsen. Med problembakgrunden och problemdiskussionen vill vi ge läsaren 
en inblick i controllerfunktionens roll och om den kan skilja sig åt i kommunala och privata 
företag. Kapitlet är till för att ge läsaren en första inblick i vad uppsatsen kommer att 
behandla.  

1.1 Problembakgrund 
Begreppet controller har sitt ursprung i USA där den började användas för drygt 100 år sedan. 
Termen kom sedan till Sverige runt 1970-talet (Frenckner & Olve, 2004). Controllerns 
uppgifter har förändrats under åren från att enbart vara inriktad mot bokföring till att ha en 
mer verksam roll i ledningsgruppen. I början förväntades controllern enbart vara skicklig på 
att analysera historiska siffror. Rollen har sedan utvecklats till att controllern också förväntas 
vara en förutseende visionär (Källström, 1990).   
 
När termen först började användas i USA var den vanliga uppdelningen den mellan controller 
och treasurer (finansdirektör). Treasurern ansvarade för finansiering, kontakter med 
investerare, banker, penningplacerare och försäkringsbolag. Controllern svarade för planering, 
uppföljning, rapportering, analyser, skattefrågor, skyddande av tillgångar samt att bedöma 
ekonomiska och sociala krafter som påverkade företaget. Redan tidigt sågs det som två 
sammanhängande men lite olika områden (Frenckner & Olve, 2004). Idag finns flera olika 
typer av controllers med olika arbetsuppgifter. Två vanliga benämningar på den som utför 
”controlleruppgifterna” är business controller och accounting controller.  En Business 
controller har som huvuduppgift att hjälpa en linjechef att styra. Denne skall tolka 
linjechefens situation, vad som händer i organisationen, på olika marknader och i omvärlden. 
Här är controllerns uppgift analytisk och framtidsorienterad. En accounting controller 
däremot svarar mer för de traditionella ekonomiuppgifterna, som till exempel bokföring. 
Accounting controllern ser till att ekonomiinformationen kommer fram och tillgodoser både 
externa och interna behov (Ibid).   
 
Det finns många definitioner av vad en controller är, vilket visar att yrkeskategorin kan vara 
väldigt svårdefinierad. På Internet går det att finna definitioner som: 
 

”Controller – Ett företags ekonomichef, också kallad controller” 
(http://www.investorwords.com) 

 
”Controller – En person som utför redovisning och övervakar de finansiella frågorna i ett 

företag eller en statlig myndighet” 
(http://www.answers.com) 

 
Och enligt nationalencyklopedin definieras en controller som: 
 

”En befattningshavare inom företag och förvaltningar med uppgift att verka för att 
organisationens ekonomiska möjligheter tillvaratas på ett effektivt sätt vad beträffar 

resurser, kostnader och intäkter.” 
(www.ne.se) 
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1 Inledning 

Controllerns placering i organisationen har diskuterats länge. Det har konstaterats att det inte 
finns någon känd plats i organisationen där controllern passar in. Det finns idag några 
huvudvarianter på vart i organisationen en controller kan placeras. Den tyngsta ställningen en 
controller kan ha är att rapportera direkt till styrelsen. I denna ställning har controllern få 
medarbetare. Här svarar vanligtvis ekonomifunktionen på lägre nivå för controllerarbetet. En 
annan lösning är att controllern rapporterar till företagets VD. På så vis får controllern en 
stark ställning gentemot de som ansvarar för ekonomin. En annan vanlig modell är att 
controllern har titeln ekonomichef. Modellen gör att en person som ansvarar för 
ekonomistyrningen placeras i ledningsgruppen. Ytterligare ett sätt är att controllern 
rapporterar till ekonomichefen, vilken är den vanligaste rollen i Sverige. I modellen ges 
controllern goda möjligheter att koncentrera sig på ekonomistyrningsarbetet (Källström, 
1990). 
 
Påverkas då controllerfunktionens arbetsuppgifter av att befinna sig i ett privat eller 
kommunalt företag? Behoven av tjänster som kommunen svarar för ökar enligt Ulf 
Wetterberg (2009) och därmed ställs det högre krav på produktivitet och kvalitet. För att 
uppnå en hög produktivitet och kvalitet ställs det i sin tur stora krav på styrning och 
uppföljning av verksamheten. Avgörande för god styrning är att det finns god information om 
verksamhetens styrning och utveckling. Controllern kan vara just den som har i uppgift att ta 
fram den informationen. 
 

1.2 Problemdiskussion  
Många författare har dragit slutsatsen att controllertiteln är ett svårdefinierat begrepp och att 
det inte finns någon klar definition om vad en controller verkligen gör. Det finns också 
litteratur som beskriver att, vad en controller gör har varierat med tiden. Författarna förklarar 
det med att det nu för tiden finns ett större fokus på verksamhetsstyrning snarare än enbart 
arbete med de traditionella ekonomiuppgifterna, som till exempel bokföring. Agneta Erfors 
och Bengt Igelström återger (2006) att Granlund och Lukka identifierar att det kan finnas en 
nationell praxis på vad en controller gör. Denna nationella praxis kan dock tänkas försvinna 
när företag idag blir mer globaliserade. Det finns också andra studier där författarna kommit 
fram till olika slutsatser om hur controllers arbetar (Ibid). 
 
De flesta studier som tar upp ämnet controller, är baserade på studier gjorda på privata 
företag. Frågan är om det även går att tillämpa den kunskapen på kommunala företag och 
förvaltningar? Enligt Erfors och Igelström (2006) har det visat sig att det skiljer sig åt hur 
anställda i privata och kommunala företag arbetar. Därför borde det gå att finna skillnader i 
controllerns arbetsuppgifter eller placering i organisationen. Om det skulle visa sig finnas 
skillnader, vilka konsekvenser skulle det kunna resultera i? En fråga som uppkommer blir då 
också hur en controller skall arbeta för att det skall vara ändamålsenligt för ett privat 
respektive kommunalt företag? Om skillnader skulle visa sig kan då det ena sättet att arbeta 
på vara bättre än det andra?  
 
Kan det kanske tänkas att de kommunala företagen inte har lika stor press på sig som de 
privata företagen att skapa ett optimalt resultat? Om ett kommunalt företag går med förlust 
kan kommunen i vissa fall skjuta till likvida medel. Kan det kanske också tänkas att det är 
tillräckligt för ett kommunalt företag att uppvisa ett nollresultat. För ett privat företag kan 
ägarna ställa krav på företaget att det inte anses vara tillräckligt att ”bara” gå runt, utan 
faktiskt också skapa ett positivt resultat som kan generera utdelning till ägarna. Utifrån 
resonemanget kan det diskuteras om på vilket sätt controllern påverkar företaget att arbeta för 
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1 Inledning 

att uppnå önskat resultat i respektive företag. Om skillnader går att finna i hur controllern 
arbetar, är det så att avvikelserna inte går att tillämpa på det ena eller det andra företaget? Om 
så skulle vara fallet, vad kan det bero på?  
 

1.3 Formulering av forskningsfrågor 
Genom problemdiskussionen har vi kommit fram till följande huvudfråga:  
 

Hur skiljer sig controllerfunktionen i ett privat- och ett kommunalt företag åt? 
 
För att få svar på huvudfråga har vi satt upp följande delfråga som också skall besvaras. 

     
 Hur skiljer sig den finansiella rapporteringen åt i företaget beroende på om 

controllern verkar i ett kommunalt eller privat företag? 
 

1.4 Syfte 
Syftet är att beskriva och jämföra hur controllerfunktionen ser ut i ett antal företag och att 
bidra med kunskap huruvida controllerfunktionen skiljer sig åt i kommunala och privata 
företag.  
 

1.5 Avgränsning 
Studien är avgränsad till att innefatta företag i vår geografiska närhet. Vi har därför valt att 
intervjua respondenter i fem företag som verkar i Borås och Göteborgs kommun. Företagen 
verkar inom den svenska marknaden. Företagen i undersökningen är medelstora företag. Den 
främsta anledningen till det är att vi önskade använda oss av företag med en lite större, väl 
fungerande ekonomifunktion. 
 

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 
Kapitel 2 
I metodkapitlet beskrivs hur studien är genomförd. Vi ämnar med kapitlet beskriva för läsaren 
hur vi har gått till väga och grunden till våra val. 
 
Kapitel 3  
I den första delen av referensramen belyses controllerns roll i litteraturen. I den andra delen 
beskrivs kommunal verksamhet och hur ekonomistyrning och controllern tidigare har eller 
borde fungera i kommunal verksamhet.   
 
Kapitel 4 
I kapitlet beskrivs företag för företag hur ekonomistyrningsarbetet går till. För att läsaren 
lättare skall kunna få en inblick i företaget beskrivs först allmänt om ekonomifunktionen. Den 
allmänna beskrivningen övergår till en beskrivning av hur rapporteringen går till. 
Avslutningsvis har kapitlet en sammanfattning på den empiriska undersökningen för att 
läsaren på ett bättre sätt skall kunna få en överblick av resultatet i empirin. 
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Kapitel 5 
I kapitlet analyseras empirin i förhållande till den teoretiska referensramen. Analysen ligger 
till grund för slutsatserna och den avslutande diskussionen i efterföljande kapitel. 
Inledningsvis analyseras controllerns plats i organisationen och de olika benämningarna på 
controllern. Därefter sker en jämförelse mellan privata och kommunala företag. 
Avslutningsvis analyseras hur budget och investeringsmöjligheterna ser ut i företagen.  
 
Kapitel 6 
Det avslutande kapitlet inleds med att besvara frågeställningarna. I andra delen av kapitlet 
förs en diskussion som är kopplad till problemformuleringen. Därefter följer en del där vi 
reflekterar över vad som framkommit av uppsatsen och vad som skulle ha kunnat göras 
annorlunda. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning.  
.
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2 Metod 

2 Metod 
I metodkapitlet beskrivs hur uppsatsen är genomförd. Vi ämnar med kapitlet beskriva för 
läsaren hur vi har gått till väga och grunden till våra val. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Inom vetenskapsteorin talas det om två vetenskapsteoretiska plattformar vilka är hermeneutik 
och positivism. Hermeneutik ligger till grund för kvalitativ metodteori och har ofta en mer 
humanistisk inriktning. Positivismen ligger till grund för den kvantitativa metodläran och har 
sitt ursprung i naturvetenskapen (Thurén, 2007).  
 
Hermeneutiken bygger på ytterligare en kunskapskälla utöver empiri och logik, nämligen 
igenkännande och kan översättas med tolkningslära och handlar om tolkning av innebörder i 
tillexempel texter, symboler och handlingar. Tolkningar görs i en kontext, alltså tolkningen 
måste uppmärksammas i vilken situation exempelvis en text har uppkommit (Wallén, 1996). 
 
Positivismen har som huvudtes att samhällsvetenskapen skall ta avstånd från allt som inte är 
verkligt och iakttagbart. Alltså endast det som går att iaktta bör vara objekt för vetenskapen. 
Verkligheten observeras och fakta insamlas. När tillräckligt med fakta insamlats blir det 
möjligt att se mönster och regelbundenheter i verkligheten. De allmänna slutsatserna blir då 
lagar (Lundahl, 1999).  
 
Vi har som utgångspunkt valt ett hermeneutiskt synsätt då vi har intervjuat controllers och 
ekonomichefer om hur de ser på sin arbetstitel och vad de gör. Utgångspunkten skulle kunna 
ha varit ur ett positivistiskt synsätt och i så fall innehållt fler respondenter för att på så sätt 
kunna dra mer generella slutsatser.  
 

2.2 Val av metod 
För att samla in data till en undersökning går det att använda antingen kvalitativ metod eller 
kvantitativ metod. De två metoderna är olika sätt att samla in information om det berörda 
ämnet. Valet av metod bör göras med utgångspunkt ur den frågeställning som skall 
undersökas (Holme, Solvang, 1997). 
 
Den kvalitativa metoden är en öppen metod, där forskaren i så liten mån som möjligt försöker 
styra den information som samlas in. Inte förrän all information är insamlad kan den bli 
strukturerad, indelad i kategorier och uppdelad i variabler som sammankopplas till varandra. 
På så vis blir den information som samlats in relevant (Jacobsen, 2002). Det centrala i den 
kvalitativa metoden är att samla in information och därigenom få en djupare förståelse av den 
problematik som studeras (Holme, Solvang, 1997). Här sker insamlandet av data genom en 
tvåvägskommunikation, oftast genom intervju mellan forskaren och informationskällan Den 
kvalitativa metoden kännetecknas av närhet till respondenten samt relevans (Ibid). 
 
Föreliggande studie bygger på den kvalitativa metoden. Insamlandet av information har skett 
genom intervjuer med respondenter från fem olika företag. Anledningen till att uppsatsen 
bygger på den kvalitativa metoden är för att få en djupare förståelse om problemet. För att ha 
möjlighet att åstadkomma en sådan fördjupning har det varit mest lämpligt att använda den 
kvalitativa metoden. För att kunna upptäcka väsentliga skillnader såg vi till att det fanns en 
tvåvägskommunikation med företagen vilka studerades. För att verkligen kunna förstå hur 
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2 Metod 

controllerfunktionen fungerar i de företag som studerats och för att inte riskera att förbise 
relevanta detaljer var vi noga med att få möjlighet att ställa följdfrågor till respondenten. 
Möjligheten uppkommer inte i samma utsträckning vid användandet av den kvantitativa 
metoden. Ytterligare en anledning till valet av metod var för att respondenten inte skulle 
styras för mycket av frågorna, för att få en så korrekt bild av företagen som möjligt. 
 
Den andra metoden som kan användas är den kvantitativa metoden. Den kvantitativa metoden 
är mer präglad av kontroll från forskarens sida än vad den är i den kvalitativa metoden. I den 
kvantitativa metoden avgörs vilka svar som är tänkbara. Med den här metoden har forskaren 
inte samma närhet med informationskällan som i den kvalitativa metoden. Vid användandet 
av den här metoden ligger intresset vid att samla in begränsad information om många 
undersökningsområden. Här sker insamlandet av information som en slags 
envägskommunikation, vanligtvis genom enkätundersökningar (Holme, Solvang 1997). Om 
föreliggande studie hade haft en kvantitativ inriktning skulle möjligheten att generalisera varit 
större. 
 

2.3 Slutledningsmetod 
Det finns tre olika synsätt när slutsatser dras, den deduktiva, den induktiva och den abduktiva 
metoden. Uppsatsen bygger på den abduktiva ansatsen. 
 
Den abduktiva metoden kan sägas vara en kombination av den deduktiva och den induktiva 
metoden. Forskaren arbetar utifrån två steg. Det första steget kännetecknas av att vara 
induktiv. Andra steget arbetar forskaren mer deduktivt där forskaren provar teorin på nya fall. 
På så vis kan den ursprungliga hypotesen eller teorin utvecklas och utvidgas för att bli mer 
generell. En fördel med metoden är att forskaren inte blir lika låst som det finns tendens för 
om forskaren arbetar strikt deduktivt eller induktivt. Risken är att forskaren omedvetet väljer 
studieobjekt med utgångspunkt från tidigare erfarenheter, och genom det formulerar en 
hypotetisk teori som utesluter andra alternativa tolkningar. Detta på grund av att alla forskare 
är präglade av tidigare erfarenheter och tidigare forskning (Patel, Davidson, 2003).      
 
Anledningen till att uppsatsen bygger på den abduktiva ansatsen är för att det har varit en 
växelverkan mellan empiri och teori. Det finns relativt lite forskning att finna kring området 
som berör controllerfunktionen, och framförallt när det gäller skillnaden mellan 
controllerfunktionen i privata och kommunala företag. Vi har heller inte skapat någon ny 
teori. 
 
I den induktiva metoden går forskaren från empiri till teori. Teorierna formuleras med 
utgångspunkt från empirin. Metoden går ut på att teorier skall bildas utifrån det som 
observerats, verkligheten skall bilda utgångspunkt för teorin. Genom att forskaren inte har 
några förväntningar och förutfattade meningar på verkligheten får de in sanningsenlig data 
som korrekt återger verkligheten. Genom att först försäkra sig om att informationen är 
relevant och korrekt kan de därefter utveckla teorier (Jacobsen, 2002). 
 
Den deduktiva metoden däremot bygger på att forskaren först skaffar sig vissa förväntningar 
om hur världen ser ut. Därefter går forskaren ut och samlar in empiri för att se om 
förväntningarna stämmer överens med verkligheten Förväntningarna bygger på tidigare 
erfarenheter och tidigare teorier. Forskaren går i den här metoden från teori till empiri 
(Jacobsen, 2002).  
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2.4 Datainsamling 

2.4.1 Primär- och sekundärdata 
Vid insamling av data brukar man skilja på två typer av data, primär- och sekundärdata. 
Primärdata är den nya data vilken forskaren själv samlar in. Sekundärdata kan beskrivas som 
data som redan finns i någon form (Halvorsen, 2006). 
 

2.4.2 Empiriskt urval 
Föreliggande studie innefattar fem medelstora företag som verkar i Sverige. Anledningen till 
valet av medelstora företag är för att kunna få ett bra grepp om företaget. Inom den tidsram 
som funnits till förfogande, anser vi inte att företaget bör vara alltför stort. Om företagen är 
för stora kan det uppstå svårigheter att verkligen förstå hur organisationen fungerar. Dock får 
det heller inte vara allt för litet. Med ett för litet företag kan det bli svårigheter med att det inte 
finns någon utformad ekonomifunktion i företaget. Om så vore fallet skulle det medföra att 
det är svårt att jämföra hur det fungerar i olika företag. 
 
Att endast fem företag varit föremål för den föreliggande studien beror på svårigheter med att 
få respondenter att ställa upp. Önskvärt hade varit att intervjua fler respondenter men på 
grund av tidsramen och svårigheter att få respondenter att ställa upp var det inte möjligt.  
 
Då omständigheterna kring hur controllerfunktionen ser ut i dels privata och dels i 
kommunala företag är målet, har utgångspunkten varit att undersöka företag som verkar både 
på den kommunala och privata marknaden. Företagen i studien har en likvärdig storlek med 
undantag av ett privat företag som är något större. Företaget är större i den bemärkelsen att 
deras verksamhet har större geografisk spridning än de andra företagen som ingått i studien.   

2.4.3 Empirisk undersökning  
Vid forskning inom ett specifikt område kan forskaren gå tillväga på olika sätt. Hur forskaren 
skall gå tillväga är beroende på vilka frågor och svar forskaren är ute efter. Det som avgör 
vilken metod som passar bäst beror på hur frågeställningen är definierad och vilka frågor som 
den i sin tur ger upphov till (Merriam, 1994).  
 
Vår empiriska undersökning kan beskrivas som en fallstudie. Fallstudie innebär att det görs en 
undersökning på en avgränsad grupp. Det kan vara antingen en individ, en grupp individer, en 
organisation eller en situation. Det går även att välja att studera flera fall, exempelvis två 
organisationer. För att få en så heltäckande information som möjligt vid en fallstudie är 
utgångspunkten ett helhetsperspektiv. Vid studier av processer och förändringar är fallstudien 
ett bra verktyg att använda (Davidsson, Patel 2003). Enligt Wallén (1996) är fördelen med 
fallstudier att det är de verkliga förhållandena som studeras. Det är även möjligt att få mycket 
ingående kunskap om själva förloppet. Nackdelen med fallstudier är att det kan vara svårt att 
veta om det som studerats är vanligt förekommande. Vidare får forskaren inte heller så 
mycket kunskap ifall förutsättningarna för att liknande skall kunna ske i andra organisationer 
(Ibid). 
 
Under en fallstudie är intervjuer den grundläggande informationskällan. För att få en djupare 
förståelse används huvudsakligen intervjuer när det gäller att få fram relevant data som 
behövs för att skapa en förståelse för det som studeras. En avgörande del huruvida en intervju 
skall bli framgångsrik eller inte beror på samspelet mellan den som intervjuar och 
respondenten. Samspelet är beroende av forskarens förhållningssätt och förmåga att ställa 
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frågor. För att forskaren skall få information som är relevant för studien krävs att forskaren 
har en klar uppfattning om vad det är denne söker och lägger upp en lämplig strategi för 
frågandet (Merriam, 1994).     
  
Vid en icke standardiserad intervju varierar frågeställningen och ordningsföljden relativt fritt. 
Det viktigaste är att de frågorna som ställs ger tillräckligt med användbar information. En icke 
standardiserad intervju kan vara förhållandevis flexibel och situationsanpassad (Lundahl, 
1999). Intervjuer kan delas in med utgångspunkt av det svarsutrymme som ges åt 
respondenterna. I den ostrukturerade intervjun formulerar respondenten själv sina svar. Den 
här typen av intervju är en fri intervju som kan sägas vara både informations och 
personbaserad intervjutyp (Lundahl, 1999).   Den öppna intervjun används för att få en 
djupare förståelse av en persons beteende och personlighet. Vid en öppen intervju skall 
intervjuaren både lyssna, tolka svaren och ställa följdfrågor. Därför ställs det höga krav på 
intervjuaren. Vid en öppen intervju registreras vanligtvis samtalet med en bandspelare 
(Andersen, 1998). 
 

2.4.4 Genomförandet av studien  
I undersökningen har vi använt en icke standardiserad, ostrukturerad och öppen intervju. Vi 
ville ge respondenterna möjlighet att uttrycka sig med egna ord. Då den icke standardiserade 
intervjun enligt Ulf Lundahl (1999) är mer flexibel och situationsanpassad har den varit 
lämplig att använda i den empiriska undersökningen. Merparten av intervjuerna utfördes tidigt 
i uppsatsprocessen. Det beror dels på att empirin är en stor del i uppsatsen men också för att 
det skulle finnas tid att kunna följa upp intervjuerna med fler om det skulle behövas samt ha 
möjlighet att återkomma om det skulle uppstå oklarheter. Frågeområdena skickades ut i 
förväg för att ge respondenterna möjlighet att vara väl förberedda inför intervjun. För att 
intervjun inte skulle verka följa ett manus hade vi följdfrågor som resulterade till mer 
spontana svar. Intervjuerna har genomförts på plats då det enligt oss gör det möjligt att bättre 
kunna tolka intervjuobjektets svar. För att lättare kunna koncentrera oss på respondenterna 
och för att ha möjlighet att kunna lyssna, tolka och ställa följdfrågor, spelades intervjuerna in 
med undantag av en intervju på grund av respondentens egna önskemål. Inspelningarna 
gjorde det möjligt att i efterhand kunna gå tillbaka till intervjun när det krävdes. Det hade 
varit önskvärt att utföra fler intervjuer men på grund av hög arbetsbelastning hos många av de 
företag vilka kontaktades hade de inte någon möjlighet att besvara våra frågor.  
 
I empirin är företagen anonymiserade. Det för att poängtera att det centrala i studien är att 
företagen är kommunala och privata och därför skall inte fokus ligga på företagen i sig. 
Ytterligare ett skäl till varför företagen har anonymiserats är i och med att ekonomifunktionen 
studeras kan det finnas viss känslig information som företagen inte vill skall bli uppenbarad.  
 

2.4.5 Källkritik 
Den sekundärdata som har använts är sådan som vi anser relevant. Dock är vi väl medvetna 
om att en del av litteraturen är en aning ålderdomlig då den är skriven i slutet av 1980- och i 
början av 1990- talet. Anledningen till att vi ändå valt att använda oss utav litteraturen beror 
på att det är just vid den här perioden som det mesta om controllern skrevs och fortfarande 
idag hänvisar författare till dessa källor. Efter år 1990 finns det mycket begränsad ny litteratur 
om just controllern och controllerfunktionen att hitta. En anledning till att det inte finns så 
mycket ny litteratur att finna beror troligtvis på att controllerfunktionen inte har förändrats 
något avsevärt sedan 1990- talet. Arbetsuppgifter, rapportering och ansvarsområde ser 
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ungefär ut på samma sätt nu som då. Trots att en del av litteraturen är gammal är den ändå 
användbar och relevant utifrån användningsområdet.  
 
Empirin som samlats in anser vi vara relevant och användbar. Vi valde att spela in 
intervjuerna för att ha möjlighet att gå tillbaka till intervjuerna och försäkra oss om att ingen 
viktig information förbisågs. Att intervjuerna spelades in gav oss även möjlighet att ha en mer 
öppen intervju. I och med att det var en respondent som valde att inte bli inspelad kan det ha 
gjort att den intervjun kan ha minskat tillförlitligheten. Detta eftersom vi inte hade möjlighet 
att gå tillbaka i intervjun och kan därför ha missat något relevant. Vi är också medvetna om 
att den information vi tillskaffat oss från intervjuerna är subjektiv dock har vi varit källkritiska 
vid sammanställningen av den. 
 

2.5 Giltighetsanspråk  
Oberoende av vilken slags empiri som studeras skall två krav vara uppfyllda. Empirin skall 
vara giltig och relevant (validitet). Den skall även vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel). 
Med giltighet och relevans menas att det som är avsikten att mäta även mäts. Därtill att det 
som har mätts uppfattas som relevant och att det gäller för flera och inte bara där 
undersökningen har genomförts.  Med tillförlitlighet och trovärdighet menas att 
undersökningen måste gå att lita på. Den skall vara genomförd på ett trovärdigt sätt som gör 
att den blir pålitlig. Om en undersökning genomförs på samma sätt med samma resultat har 
undersökningen hög tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). 
 
Validiteten i uppsatsen anser vi är godtagbar eftersom vi mätte det vi önskade att mäta. 
Uppsatsens slutsatser kunde dock ha sett annorlunda ut om intervjuerna hade genomförs i 
andra företag i andra kommuner än de som nu ingått i studien. För att uppnå en godtagbar 
validitet är det av värde att intervjua rätt personer som besitter den kunskap som eftersöks, 
samt att intervjufrågorna är väl genomtänkta och bearbetade för att vara relevanta för 
uppsatsen. För att uppnå godtagbar validitet har intervjuerna genomförts med personer med 
titeln controller eller ekonomichef. Anledningen till att vi har genomfört intervjuer med 
ekonomichefen, motiveras av att i vissa företag verkar ekonomichefen även som controller 
(Källström, 1990). Respondenterna har fått ta del av frågeställningen innan intervjutillfället. 
Detta för att respondenterna skulle vara förberedda och på så vis ha möjlighet att ge oss 
relevant information. 
 
Reliabiliteten kan eventuellt ha brustit i viss mån i och med att den tid som tilldelats har varit 
begränsad. Utgångspunkten har givetvis varit att uppsatsen trots det skall uppnå godtagbar 
reliabilitet. Genomförandet av studien har skett på ett trovärdigt sätt. Under intervjuerna 
förekom en öppen diskussion med respondenterna där vi i minsta möjliga mån försökte styra 
svaren som samlades in. Detta för att få en så korrekt bild som möjligt av företagen som 
studerades. Avsikten har även varit att beskriva tillvägagångssättet så tydligt som möjligt för 
att det skall vara möjligt att genomföra undersökningen igen och få samma resultat. Dock 
hade studiens reliabilitet ökat om det funnits möjlighet att intervjua flera företag än de fem 
som nu ingår i studien.  
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3 Teoretisk referensram 
I den första delen av referensramen belyses controllerns roll i litteraturen. I den andra delen 
beskrivs kommunal verksamhet och hur ekonomistyrning och controllern tidigare har eller 
borde fungera i kommunal verksamhet.   

3.1 Controllerfunktionens historia 
 

”Att aktivt och avsiktligt medverka i  
förändringsprocesser är ansvarfullt. Det måste ske seriöst.” 

(Frenckner, 1989 s 263) 
 
 

Begreppet controller började användas i USA för drygt 100 år sedan. Där har även 
beteckningen controller på en anställning inom en organisation sitt ursprung. De allra första 
att använda sig av termen controller var de amerikanska järnvägsföretagen som introducerade 
befattningen på slutet av 1880-talet. En bidragande orsak till att järnvägsföretagen var först ut 
med benämningen var att de hade en utspridd verksamhet som krävde en viss decentralisering 
och koordinering av ekonomiska frågor (Frenckner & Olve, 1996). De första med 
befattningen controller arbetade till en början med rutinmässiga redovisningsärenden samt 
med kontroll av företagets tillgångar. Mer allmänt kom benämningen i användning under 
1990- talet. Grundläggande orsaker till den tidigaste utvecklingen av befattningen controller 
var att det uppstod ett behov av en separat redovisningschef, utveckling av den mekaniska 
databehandlingen samt även budgeteringsteknikens tillväxt (Mattsson, 1987).   
 
Sedan den första benämningen av beteckningen controller utvecklades i USA har 
controllerfunktionen kommit att förändrats en hel del. Från att enbart vara inriktad mot 
utövandet av ren bokföring till att ha en verksam roll i ledningsgruppen. Förr i tiden 
förväntades controllern vara skickliga historiker, medan den moderna controllern utöver det 
även förväntas vara en förutseende visionär (Källström, 1990).  
 
Controllerbegreppet växte fram i Sverige under 1970-talet. En av landets första 
controllerbefattningar hade Skandia i början av årtiondet. Den mer omfattande spridningen av 
befattningen kom dock inte varken till Sverige eller till Europa förrän i slutet av 70-talet. 
Innan befattningen överhuvudtaget lyckats slå igenom i Sverige hade den moderna controllern 
redan funnits i USA i över 50 år (Källström, 1990).    
 
Viss ekonomisk styrning har funnits i alla tider i både företagsvärlden och i den offentliga 
sektorn. Ordet kalkyl kan återföras till den sten som romarna använde för vissa 
räkneoperationer. Medeltidens köpmän har efterlämnat sig kalkyler över inköpskostnader och 
försäljning och andra beräkningar har använts för att räkna ut samhällets skatter (Frenckner, 
1989).  
 
Företagen hade en strävan att samordna och utnyttja all information kring verksamhetens 
ekonomi. Informationen samlades inte bara i redovisningen, budgetar eller kalkyler. Den 
hämtades även från internrevisionen och den strategiska planeringen. Strävan mot samordning 
är fortfarande ett motiv för en särskild controllerfunktion. Det viktiga är inte att framställa en 
mängd siffror i olika rapporter. Istället ligger fokus på att siffrorna tolkas och förklaras på ett 
tillfredställande sätt. Varje ansvarig chef för en större organisationsenhet kan anses behöva en 
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sådan analyserande och rådgivande enhet i sin stab. Den kanske mest avgörande egenskapen i 
controllerfunktionen är att biträda vid analys och tolkning av vad som skett eller väntas ske 
(Frenckner, 1989)  
 
Begreppet management accounting är till viss del det akademiska ämnet som är relevant för 
den som vill utbilda sig till controller. Enligt Chapman et al (2007) är det intressant eftersom 
det rymmer olika metoder vilka är kopplade till varandra, men som kan variera mellan tid och 
plats. Som nämnts tidigare är också begreppet varierande. Begreppet växte fram i USA på 
1930 talet och fokus var då som nu att underlätta för ekonomiskt beslutsfattande. 
Management accounting är kopplat till flera olika delar av redovisningen. Trenden har varit 
att från början varit mer integrerad i ren redovisning till att integreras med strategier och 
prestationsmätningar (både finansiella och icke-finansiella). I Sverige är till exempel budget 
en grundläggande del av ledningen av företag snarare än redovisningen. Ny teknik har 
möjliggjort att man i företag kan integrera de olika komponenterna (bland annat redovisning, 
budget och prestationsmätning) i management accounting. På så sätt kan IT förbättra 
ledningen i företagen. Generellt sett har management accounting utvecklats från att vara 
metoder för mätning och analys kommit att inkludera hur redovisning påverkar företag och 
människors ageranden. Denna utveckling påminner alltså om controllerns utveckling (Ibid). 
 
Normalt är det ekonomichefen och företagsledningen som har huvudansvaret för 
ekonomistyrning. Dock är det vanligt att medelstora och större företag anställer en controller 
som kan assistera i uppgifter som nämnts ovan. I mindre företag finns det ofta inte samma 
behov av en formaliserad ekonomistyrning utan beslut kan snarare tas vid köksbordet än i 
styrelserummet (Holmström, 2007).  
 

3.2 Controllerns plats i organisationen 
Controllerns placering i organisationen har diskuterats länge. Det har konstaterats att det inte 
finns någon känd plats i organisationen där controllern passar in. Controllerns placering i 
organisationen är viktig för controllerns möjligheter att arbeta i olika situationer. Controllerns 
placering i organisationen kan variera i oändlighet (Källström, 1990). Nedan kommer en 
redogörelse från Källström på några av de huvudvarianter på vart en controller kan placeras. 
Modellerna om controllers placering uppkom på 90-talet, dock är de fortfarande relevanta då 
de fortfarande är de vanligaste placeringarna på controllern i företag.  
 

3.2.1 Controllern rapporterar till styrelsen 

 
 
 
 
 
 

Styrelse 

VD 
 

Vice VD och 
Controller

Ekonomi … … 

Figur 1 Controllern rapporterar till styrelsen (Källström, 1990 s 121) 

 
Den tyngsta ställningen en controller kan ha är att rapportera direkt till styrelsen. I denna 
ställning har controllern nästan inga medarbetare. Här ansvarar vanligtvis ekonomifunktionen 
på lägre nivå för controllerarbetet. En nackdel med modellen är controllerns relation till VD 
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riskerar att bli negativt påverkad. Att controllern rapporterar direkt till styrelsen kan VD 
uppfatta som brist på förtroende från styrelsens sida gentemot VD själv. Ytterligare ett 
problem som kan uppstå med den här modellen är att om VD:s ställning gentemot styrelsen är 
svag, kommer denne sannolikt att ställa stora krav på medarbetarnas lojalitet. Det kan i så fall 
medföra att det blir svårt för controllern att fylla den funktion som styrelsen förväntar sig. I 
och med att controllern eventuellt inte får ta del av den information från VD som denne 
behöver för att utföra sitt uppdrag gentemot styrelsen (Källström, 1990). 
 

3.2.2 Controllern rapporterar till VD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen 

VD 

Ekonomi 

Vice VD och 
Controller 

… 

Figur 2 Controllern rapporterar till VD (Källström, 1990 s 122) 

 
Om controllern rapporterar direkt till VD medför det till att controllern får en vice VD-titel. 
Controllern får i modellen ett mycket stark ställningstagande mot dem som ansvarar för 
ekonomin. I likhet med den ovan nämnda modellen ansvarar även här ekonomifunktionen på 
lägre nivå för controllerarbetet. På så vis får controllern tid att engagera sig i de frågor som 
denne anser mest relevanta. En nackdel med modellen är att controllern till viss del blir skild 
från verksamheten. En förutsättning för att den här typen av modell skall fungera är att 
exempelvis ekonomifunktionen engagerar sig i ekonomistyrningsarbetet på de här nivåerna 
(Källström, 1990).  
 

3.2.3 Controllern är ekonomichef 
 
 
 
 
 
 
 

VD 

Finansiering Ekonomichef/ 
Controller 

… 

Figur 3 Controllern är ekonomichef (Källström s 123) 

En vanlig modell är att controllern även är ekonomichef. Att controllern även fungerar som 
ekonomichef medför att företaget får en controller i ledningsgruppen som ansvarar för hela 
ekonomistyrningen. På så sätt får controllern en direkt inverkan över flertalet av de verktyg 
som används i ekonomistyrningsarbetet. Modellen är framförallt vanlig i mindre företag. Att 
ha controllern som ekonomichef gör att controllern får en stark position för agerandet ut i 
organisationen. En nackdel med modellen är att det går åt mer tid till att vara ekonomichef än 
controller, vilket kan medföra att controllern får problem med tidsplaneringen. Ytterligare en 
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nackdel är att controllern i egenskap av ekonomichef måste vara insatt i frågor som 
finansiering, skatter, försäkringar, internrevision, personalärende och dylikt. Det har till följd 
att det nödvändiga engagemanget för verksamheten utanför ekonomifunktionen blir lidande. 
Detta engagemang utanför ekonomifunktionen är en förutsättning för att man skall kunna tala 
om controllerarbete. En lösning på problemet är att inrätta en finansfunktion som ansvarar för 
de aktiviteter som inte kan räknas till ekonomistyrningsarbetet (Källström, 1990). En 
omdiskuterad fråga gäller controllerns eller controllerfunktionens plats i ledningen. I många 
förvaltningar och verk kan däremot underlag för och uppföljning av verksamhetens styrning 
mot ekonomiska och andra mål bli ekonomisidans huvuduppgift. Ekonomifunktionen blir 
närmast en controllerfunktion. Samma person kan tänkas bli huvudansvarig för både 
controlling och övrigt ekonomiarbete (Frenckner, 1989). 
 

3.2.4 Controllern rapporterar till ekonomichefen 
 
 
 
 
 
 
 
 

VD 

Ekonomi … … 

Controllern … 

Figur 4 Controllern rapporterar till ekonomichefen (Källström, 1990 s 123) 

 
I modellen ovan är controllern underställd ekonomichefen. Det är den vanligaste modellen i 
Sverige. Den här typen av lösning ger controllern stort utrymme att fokusera på 
ekonomistyrningsarbetet. En nackdel med modellen är att controllern saknar direkt kontakt 
med VD. Det faller ofta på ekonomichefen att ta upp ekonomistyrningsfrågor i ledningen. Det 
kan leda till att det egentligen är ekonomichefen som är controller och controllern verkar 
istället mer som ekonomichefens assistent. Vilket i sin tur kan leda till att ekonomichefen som 
har betydligt mer frågor än ekonomistyrning att ta hand om, inte lyckas driva 
ekonomistyrningsfrågorna lika kraftfullt som de kräver. Ytterligare en nackdel med modellen 
är att controllern inte har möjlighet att agera kraftfullt ute i organisationen. Divisionschefer 
rapporterar direkt till VD, vilket medför att de har ett tydligt övertag framför controllern.  
Controllerarbetet är som viktigast när företaget befinner sig i krissituationer. Det är därmed av 
yttersta vikt att controllern har en position i organisationen som är tillräckligt stark för att 
klara av sådana situationer (Källström, 1990). 
 

3.2.6 Rapportvägar för controllers  
Controllers på olika nivåer kan uppfattas bilda en hierarki. Skall de som sitter ute i 
organisationen i första hand vara underordnade en koncerncontroller, eller skall de rapportera 
till närmaste operativa linjechef? Det vanligaste är det senare. Samtidigt ges 
koncerncontrollern ofta betydande direktivrätt kring systemval, centrala rapportrutiner med 
mera. Det är naturligt att koncerncontrollern har utvecklats till en ”systemcontroller” medan 
de övriga blivit mer renodlade ”business controllers”. Reellt kan relationerna utvecklas 
annorlunda. En stark ”chefscontroller” kan ta befälet långt mer än tänkt. Lägre controllers kan 
då känna starkare lojalitet inom controllerhierarkin än mot närmaste linjechef. 
Controllerfunktion blir då en ”en stat i staten” (Frenckner, 1989). 
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3.3 Olika typer av Controllers  
I princip alla controller i alla positioner brukar ha som arbetsuppgift att sammanställa 
budgeter och andra finansiella och kalkylatoriska översikter. Det brukar också ingå att följa 
upp utfallet för affärsområdet eller enheten samt att analysera och tolka eventuella avvikelser 
mellan mål och utfall. På eget eller andras initiativ kan controllern utföra olika ekonomiska 
utredningar inför speciella beslut (Frenckner, 1989). Det finns dock flera olika benämningar 
på controllern beroende på vilka arbetsuppgifter denne har.   
 

3.3.1 Accounting controller  
En vanlig benämning på controllern enligt Olve (1988) är accounting controller. Det har dock 
ifrågasatts om en accounting controller överhuvudtaget skall kallas för controller utan istället 
redovisningschef. En orsak till att denne benämns controller beror på att det anses underlätta 
rekryteringen (Ibid). På ansvarområdet ligger flertalet av de traditionella ekonomiuppgifterna 
som bokföring och redovisning (www.arbetsformedlingen.se). Accounting controllern skall 
tillgodose både externa och interna behov, skattemyndigheten, ägarna, finansmarkanden samt 
även interna rapporteringsbehov. Viktigt är också att se till att ekonomiinformationen kommer 
fram. En självklar kompetens för en accounting controller är att inneha god kunskap om 
datoriserade ekonomisystem (Olve, 1988). 
 

3.3.2 Business controller 
En annan vanlig benämning på controller är business controller. Dennes huvuduppgift är att 
hjälpa en linjechef att styra och ofta sitter business controllern med i ledningsgruppen 
(www.arbetsformedlingen.se). Olve (1988) beskriver att en business controller skall tolka 
linjechefens situation, vad som händer i organisationen, på olika marknader och i omvärlden. 
Business controllern skall även medverka till att påverka underordnade chefer genom den 
informationen de framställer där de får sina uppdrag utformade. Business controllern blir på 
så vis själv kund och kravställare gentemot accounting controllern. Beskrivningen är 
fortfarande aktuell då den hänvisas till i dagens litteratur (Olve, 2008).  
 
Ovan nämnda benämningar på controllern kan anses vara de vanligaste benämningarna. Det 
går att finna ett flertal skillnader mellan en accounting controller och en business controller. 
För att sammanfatta skillnaderna har Olve och Frenckner (2004) upprättat följande figur.  
 
Accounting controller       Business controller 
•Ser till att siffror kommer fram  •Använder siffrorna, både  
                                               redovisningens siffror och andra 
•Historiskt och nulägesorienterad:                                 •Framtidsorienterad: hjälper 
 rapporterar resultat och mål- uppfyllnad   formulera mål och åtgärdsprogram 
•Sammanhängande logiskt system  •Anpassad till lokala enheters synsätt 
med lokala delar    
•Många kunders behov skall tillgodoses  •En linjechef är huvudkund 
•Ekonomi- och systemkompetens krävs  •Verksamhets-, affärs- och  
                                       ekonomikompetens krävs 
 
Tabell 1 Skillnad på Accounting Controller och Business Controller (Frenckner & Olve 2004 s 62) 
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3.3.3 Koncerncontroller 
Den högst uppsatta controllern i en koncern kallas för koncerncontroller. Koncerncontrollern 
har delvis andra arbetsuppgifter än Accounting controller och Business Controller. 
Sammanförandet av budgetar kan utvecklas till utredningar och vägledning för 
företagsförvärv och avknoppningar, övergripande policyförändringar med mera. Vanligt är 
också att ett totalansvar för controllerfunktionens effektivitet igenom koncernen ges till 
koncerncontrollern (Frenckner, 1989).  
 
Koncerncontrollern rapporterar vanligtvis till finans- eller ekonomidirektören som i sin tur 
rapporterar till koncernchefen. Dock är det vanligt förekommande att i de frågor avseende det 
egna ansvarsområdet har koncerncontrollern direkt kontakt med koncernchefen (Olve, 2008). 
Koncerncontrollern befinner sig längre ifrån den operativa affärsverksamheten än vad 
controllers på lägre organisationsnivåer gör. Koncerncontrollers huvuduppgifter kan beskrivas 
som:  

• Samordna koncernens budgetarbete.  
• Förbereda och delta i diskussioner angående mål och strategier samt ha hand om 

budget- och bokslutsgenomgångar i koncernledningen.  
• Se till att koncernredovisningen och koncernrapporteringen fungerar effektivt. 
• Kontinuerligt följa controllerfunktionens effektivitet inom koncernen.  
• Leda utvecklingen av controllerverksamheten inom koncernen.  

(Mattsson, 1987).   
 

3.3.4 Divisionscontroller 
Divisionscontrollerns huvudsakliga arbetsuppgift är att ekonomistyrningsprocessen skall ge 
förväntad styreffekt. Divisionscontrollern ansvarar för ekonomistyrningen inom en viss 
division. Divisionscontrollern ansvarar för divisionens budget och prognoser samt att 
divisionens målsättning kommer till uttryck i budgeten och prognoserna. Denne ser även till 
att ledningen får den ekonomiska information som de önskar. Divisionscontrollern skall även 
komma med förslag till koncerncontrollern på hur den koncerngemensamma 
ekonomistyrningen skall förbättras (Källström, 1990).  
 
Divisionscontrollerns främsta uppgift är att garantera att det inom organisationen finns 
tillförlitliga ekonomiska informations-, planerings och styrsystem. Systemen är till för att göra 
det möjligt att kunna utläsa på vilket område divisionen genererar och förlorar pengar. 
Divisionscontrollern skall även planera divisionens ekonomiska utveckling. Denne skall se till 
att divisionschefen på ett bra sätt kan överskåda och följa divisionens ekonomiska situation 
och utveckling (Hansson, Skärvad, 2008).    
 

3.3.5 Bolagscontrollern  
Bolagscontrollern verkar inom ett dotterbolag i en koncern eller en företagsgrupp. I ett 
dotterbolag är det vanligt att chefen för ekonomiavdelningen har controlleransvar för bolagets 
totala verksamhet. Ansvaret är i sin tur kopplat till det resultatansvar som företagets VD har. 
Det är lämpligt i den här typen av företag att organisera controllerfunktionen som en enhet 
direkt under VD, parallellt med den övriga ekonomiavdelningen (Mattsson, 1987).   
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3.3.6 Funktionella controllers 
Funktionella controllers innebär att det finns en controller som specialiserar sig och ansvarar 
för funktionens ekonomistyrning. Exempel på olika typer av funktionella controllers är; 
marknadscontrollers, tillverkningscontrollers och inköpscontrollerns. Det kan ibland vara 
lämpligt i samband med större projekt att tillsätta en projektcontroller. En projektcontroller 
kan även tillsättas för att lösa vissa specifika problem av ekonomistyrningskaraktär. En annan 
variant är att låta den funktionella controllern till exempel ansvara för olika poster i 
balansräkningen. Det skulle då innebära att företaget får controllers som är ansvariga för 
likviditeten, materialflödet samt investeringarna (Källström, 1990).     
 

3.3.7 Projektcontroller 
En projektcontroller kan vara användbar i företag som arbetar mycket med projekt. Ett projekt 
kan pågå under en längre period och deltagarna i projekten kan variera över tiden. Därför kan 
det vara önskvärt att någon utanför projektet håller ett kritiskt öga över projektet. För att 
projektcontrollern inte skall ses som ett hinder och ett nödvändigt ont, krävs att både 
projektgruppen och projektcontrollern är medvetna om varandras ansvar och befogenheter. 
Rapporteringen från de ledande inom projektgruppen till chefer skall granskas av 
projektcontrollern och om möjlighet finns kan det vara fördelaktigt att denne också deltar i 
rapporteringen (Nordqvist, 2002).  
 

3.3.8 Den svenska controllern 
Mattsson (1987) tar i sin bok upp begreppet den svenska controllern. Den svenska 
controllerns huvuduppgifter ligger under beteckningen ekonomistyrning. En vanlig definition 
på ekonomistyrning är: 
 

”Ekonomistyrning avser en medveten styrning av beslutsfattande och beteendet inom 
organisationen i riktning mot bättre resultat, lönsamhet och ekonomisk ställning” 

 
(Mattsson, 1987 s 54) 
 
En annan definition är: 
 

”Påverkan på en verksamhet i avsikt att nå vissa ekonomiska mål genom t.ex. budgetering 
och långsiktig planering samt uppföljning och utvärdering.” 

(www.ne.se) 
 
Den svenska controllerns huvuduppgifter är att medverka i det strategiska, långsiktiga arbetet, 
arbeta med budgetering, rapportering och ekonomiska analyser av olika slag och ansvara för 
det ekonomiska styrsystemet. I vissa fall arbetar denne även med bokslut och redovisning. 
Den svenska controllern skall medverka till bättre finansiell ställning.  Det görs genom att 
påverka beslutsfattande och beteende hos den enhet där denne arbetar. Controllern skall 
medverka i ledning och styrning av verksamheten (Mattsson, 1987). Om controllerns arbete 
riktar sig mot styrning av verksamheten brukar det även pratas om verksamhetsstyrning. Om 
styrningen istället avser styrning mot finansiella mål talas det istället om finansiell styrning 
(Holmström 2007).     
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3.4 Privat verksamhet kontra kommunal verksamhet  

3.4.1 Kommunal verksamhet 
Allt fler icke vinstdrivande institutioner ger ut årsredovisningar av liknade slag som i 
affärsvärlden. Resultat och balansräkningar samt finansieringsanalyser och noter presenteras i 
samma anda som hos vinstdrivande företag. Av detta kan det tänkas att utvecklingen är sådan 
att det finns ett ökat affärsintresse bland kommunerna. Enligt 7 § i kommunallagen 
(1991:900) får kommuner och landsting driva näringsverksamhet, om den drivs utan 
vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt 
medlemmarna i kommunen eller landstinget. 
 

3.4.2 Controllerfunktionens organisation 
Verkställande direktörer och många andra linjechefer har ett stort ansvar. Ansvaret avser 
inköp, tillverkning, föresäljning, forskning och personal med mera. Ledarna kan ha svårt att 
hinna följa upp hur olika åtgärder påverkar uppfyllelsen av uppställda mål. Det ursprungliga 
syftet med controllern var att assistera i denna uppgift. Det är viktigt hur funktionen formellt, 
men framförallt reellt passar in i organisationen. Controllerfunktionen har växt fram ungefär 
samtidigt med divisionaliseringen och liknande organisationsformer. I större organisationer 
har allt fler controllers kommit att behövas både hos ledningen och i andra divisioner eller 
enheter. Det kan finnas olika funktioner som controllern fyller, exempelvis att följa upp 
marknadsföringen i ett företag. I de fall där flera controllers verkar inom ett företag 
uppkommer frågan om deras plats i hierarkin. I kommuner kan det handla om en allmän 
”kommuncontroller” i relation till controller i förvaltningar och verk eller andra enheter 
(Frenckner, 1989).  
 

3.4.3 Måluppfyllnad 
Skillnaden mellan den privata affärs- eller företagsvärldens och kommunernas ekonomiska 
styrning kan formuleras på flera sätt. I företagsvärlden är det inte ovanligt att man uppfattar 
styrningen mot högsta möjliga avkastning på kapital som ett mål. För kommunerna däremot 
upplevs den ekonomiska styrningen snarare som ett medel eller en begränsning. Istället finns 
det sociala mål som bästa möjliga omsorg, sjukvård eller gatuförvaltning etc. Det talas snarare 
om en strävan mot ”social avkastning” (Frenckner, 1989). För att exemplifiera detta går det 
att utläsa i Borås Stads ägardirektiv för AB Bostäder i Borås målen med AB Bostäder. Två av 
målen är att ”Kunna erbjuda goda, sunda och prisvärda bostäder för alla invånare i Borås” 
och ”Kunna ta ansvar för att bostäder finns att få för utsatta och svaga gruppen”.  
 
Inom den privata företagsvärlden är begrepp som lönsamhet, likviditet och soliditet väldigt 
centrala. Likviditet och soliditet uttrycker en förväntad förmåga att på kort respektive lång 
sikt möta betalningsförpliktelser (Frenckner, 1989). För att mäta lönsamheten mäts 
räntabiliteten (avkastningen) (Samuelson, 1996). I mindre företagsdelar kan vissa enskilda 
komponenter i lönsamhet mätas. Exempel på det kan vara intäkt per försäljare och månad 
och kostnad per prestationsenhet. I stora delar av kommunal verksamhet uppfattas flertalet av 
ovan nämnda mätenheter, och då framförallt räntabilitet, som något ovidkommande och 
ointressant. Det huvudsakliga för kommunal verksamhet är att den skall vara ändamålsenlig 
eller tjänlig snarare än lönsam (Frenckner, 1989).  
 
Inom företagsvärlden är mål som resultat och räntabilitet ofta förknippade med företaget, dess 
ägare och dess kapitalinsats. För offentlig verksamhet blir det annorlunda. Stat och kommun 
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skall verka i allmänhetens tjänst, och därför skulle allmänheten kunna ses som ägare. 
Hävstångsformeln anses av många som helt ointressant för offentlig verksamhet där det finns 
helt andra mål än finansiella (Frenckner, 1989). Hävstångsformeln kan användas exempelvis 
vid analyser av räntabilitet på eget och totalt kapital (Ax, 2005).    
 

3.4.4 Åtgärdsansvar och rapportansvar 
Chefer får ofta skulden för vad som skett, oberoende av om de kunnat eller ens haft 
befogenhet att påverka händelseutvecklingen. Ett sådant åtgärdsansvar är svårt att utkräva av 
kommunala tjänstemän. Desto viktigare kan det vara att den, som först kan observera vad som 
sker, verkligen rapporterar detta. Ett rapportansvar kan eventuellt utsträckas till skyldighet att 
så långt som möjligt utreda och förklara vad som skett och föreslå önskvärda åtgärder. Ju mer 
rapportansvar som krävs i en verksamhet, desto större anledning att förstärka 
controllerorganisationen. Det skulle avlasta beslutsfattare på olika nivåer av verksamhetens 
hierarki (Frenckner, 1989).  
 
Rapport- och tolkningsansvar kan uppfattas som huvuduppgiften för controllerfunktionen. 
Ansvaret ses då som funktionens främsta legitimering, dvs. det som gör funktionen berättigad. 
Rapportansvaret kan sträcka sig längre än till den egna verksamheten internt. Mycket av den 
kritik, som riktas mot den byråkratiska kommunala verksamheten, skulle kanske kunna 
undvikas, om kommunmedborgarna vore bättre informerade om den kommunala ekonomin. 
Höga kostnader skulle lättare kunna accepteras, om bakomliggande kostnadssamband vore 
mer allmänt kända. Det skulle troligen också öka allmänhetens förtroende för berörda 
politiker och tjänstemän. Stora delar av underlaget för sådan information kan i så fall åvila 
controllerfunktionen att ta fram och tolka (Frenckner, 1989). 
 

3.4.5 Ett annat behov av controlling  
De kommunala utmärkande egenskaperna beträffande verksamheternas inriktning, 
organisation och ansvar med mera kan tänkas ge upphov till ett annat behov av controlling än 
i affärsvärlden. Frågan är hur? Å ena sidan finns starka samband mellan den allmänna 
målstyrningen i kommunfullmäktige och besluten i olika nämnder och styrelser. Å andra 
sidan borde många nämnder, styrelser och förvaltningar vilja uppleva sig som ganska 
självständiga gentemot den centrala kommunledningen i detaljbesluten (Frenckner, 1989). 
 
Controllern spelar bara en av många roller i en organisation och kanske inte alltid den 
viktigaste. Det kan därför ifrågasättas att ta upp frågan hur just controllers skulle kunna bidra 
till önskade förändringar i olika kommunala verksamheter. Samtidigt är det uppenbart att 
förändringar sker och kommer att ske och controllerfunktionen kommer att vara inblandad. 
Däremot kan det vara svårt att urskilja vad förändringarna kan återföras till eller vem som 
påverkar vad. Förändringskapaciteten kan skifta mellan olika verksamheter, mycket beroende 
på tradition, ledningsstil, organisation med mera (Frenckner, 1989).  
 
Kommunala controllers kan vara placerade såväl centralt som i olika förvaltningar och 
nämnder. Överallt kan de medverka till förändringar. Dessa kan variera med controllerns 
utbildning, erfarenhet och personlighet men också med arbetets organisation. Andra 
förändringar kan återföras till utvecklingen av den ekonomiska styrningens dator- och 
regelsystem. Person- och systemutvecklingarna påverkar naturligtvis varandra ömsesidigt 
(Frenckner, 1989). 
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3.4.6 Budget 
Kommunens budget är ett av de instrument, som visar inriktningen och omfattningen av den 
verksamhet som kommunen bedriver. Budgeten ger på så vis uttryck för den planering, som 
skett och sker inom de olika kommunala verksamheterna och för kommunen som helhet. 
Budgetprocessen pågår därför mer eller mindre intensivt hela året (Fundahn, 1992).  
 
Varje år upprättas en investeringsbudget. Budgeten upptar alla de investeringsobjekt, som 
pågår under budgetåret. Investeringar är ofta av den karaktären att de sträcker sig över flera 
kalenderår. Innan investeringen beslutas redovisas den beräknade totalkostnaden för objektet, 
förslag på finansiering och andra saker av vikt för kommunfullmäktige. Anslag lämnas för 
varje budgetår åt gången. För investeringsobjekt, som sträcker sig över mer än ett budgetår, 
måste ombudgetering ske varje år. Vid ombudgeteringen redovisas eventuellt avvikelser från 
ursprunglig beräkning (Fundahn, 1992). 
 
Direkt i investeringsbudgeten eller i särskilda bilagor till den tas det upp olika 
investeringsobjekten var för sig, i varje fall investeringar i form av byggnader och 
anläggningar. I budgetmaterialet redovisas investeringarnas utgifter, investeringsbidrag, 
eventuella försäljningar som har samband med investeringen och så vidare. Skillnaden mellan 
investeringsutgifter och investeringsinkomster är nettoinvesteringen för budgetåret (Fundahn, 
1992). 
 
Ett gammal välkänt controllerproblem gäller uppföljning av investeringar. Sådana baseras 
ofta på löften om intäkter, nyttovärden eller besparningar. Nära till hands ligger också att följa 
upp i åtminstone de närmast kommande årens budgetförslag. Då är det möjligt att urskilja vad 
nyligen genomförda investeringar borde ha åstadkommit enligt planerna (Frenckner, 1989). 
 

3.4.7 Controllerns känsliga ställning 
Controllern kan ofta bli den som först upptäcker vad som händer när det går tvärtemot målen 
och planerna. Det kan därför vara känsligt att rapportera det till berörda chefer. Därför ställs 
det höga krav på controllerns integritet och etik. I kommuner kan en controller ha en ännu 
känsligare ställning än den i företagsvärlden. Rapporterna kan bli föremål för massmedial 
uppmärksamhet och leda till ej avsedda reaktioner (Frenckner, 1989).  
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4 Empiri 
I kapitlet beskrivs företag för företag hur controllerarbetet går till. Respondenterna är 
antingen ekonomichefen eller controllern i företaget. För att läsaren lättare skall kunna få en 
inblick i företaget beskrivs först allmänt om ekonomifunktionen. Den allmänna beskrivningen 
övergår till en beskrivning av hur rapporteringen går till. Avslutningsvis har kapitlet en 
sammanfattning på den empiriska undersökningen för att läsaren på ett bättre sätt skall 
kunna få en överblick av resultatet i empirin.  

4.1 Kommunalt företag 1 (KF 1) 
KF 1 är ett kommunalt företag som verkar i Borås. I företaget inte finns någon anställd med 
titeln controller. I företaget finns det dock tre personer som ansvarar för ekonomistyrningen 
och controllerarbetet, vilka bildar företagets ekonomifunktion. De tre är ekonomichefen, 
projektekonomen och redovisningsekonomen. Eftersom det inte finns någon uttalad controller 
i företaget verkar företagets ekonomichef även som controller. Projektekonomens roll 
påminner om vad man kan beskriva som projektcontroller. Ekonomichefen och 
projektekonomen ansvarar tillsammans för controllerarbetet. Projektekonomen har en 
betydande funktion när det gäller olika typer av projekt. Han svarar för utvecklingen av olika 
projekt samt för funktionaliteten i projekten. Projektekonomen har stor möjlighet att 
tillsammans med ekonomichefen påverka verksamheten och han har en mycket kvalificerad 
funktion. Redovisningsekonomen ansvarar för de traditionella redovisningsuppgifterna såsom 
bokföring och redovisning. 
 

4.1.1 Ekonomichefen 
Företagets ekonomichef, som även verkar som controller, har arbetat i företaget i åtta år. De 
första åren hade han titeln controller men när företagets struktur förändrades fick han titeln 
ekonomichef. Omstruktureringen medförde att de tidigare av systerföretaget köpta 
ekonomifunktionerna skulle skötas av den egna personalen.  Genom förändringen fick 
controllern underställd personal och i och med det förändrades hans titel till ekonomichef och 
benämningen controller försvann. Ekonomichefen har dock i princip samma uppgifter som 
när hans benämning var controller. En skillnad från när han hade en renodlad controllertitel är 
att han nu delar på vissa av controlleruppgifterna med projektekonomen som är underställd 
honom i ekonomifunktionen. 
 
Ekonomichefens huvudsakliga ansvarsområde är att ansvara för budget och resultat. Han 
ansvarar för och sköter företagets budgetsamordning, samordnar resultatuppföljningen och 
internkontroll av ekonomisk redovisning. Dessutom ansvarar han för utvecklingen av 
företagets ekonomiska informationssystem och verktyg för verksamhetsstyrning. Målstyrning, 
uppföljning av uppsatta mål, rapportering till myndigheter och revisorer ligger också inom 
hans ansvarsområde. Utöver det ansvarar han också för att ta fram ekonomiska delar i 
årsredovisningen, delårsrapporter och utvecklar resultatanalyser och nyckeltalsberäkningar. 
 
Ekonomichefens arbete i företaget är enligt honom själv självständigt, dock är det styrt av 
yttre ramar. Han har ett flertal deadlines som han måste förhålla sig till framförallt eftersom 
han har en mängd rapporteringar att göra till myndigheter. Arbetet blir på så vis styrt mot 
myndigheterna, däremot är arbetet inne i organisationen självständigt. I praktiken får han gå 
tillväga hur han vill i arbetet bara han håller sig inom de yttre ramarna. 
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4.1.2 Rapportering och kontakten med VD 
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Figur 5 Rapportering för KF1 (egen figur) 

Ekonomichefen rapporterar direkt till företagets VD och han har ett nära samarbete med 
honom. Redovisningsekonomen och projektekonomen rapporterar till ekonomichefen. 
Strukturen på organisationen illustreras i figuren ovan där VD befinner sig högst upp i 
hierarkin. Under VD befinner sig staben som består av verksamhetsutvecklare, VD- assistent 
samt personalutvecklare. Under staben finns det fem underavdelningar där tre av dem är olika 
affärsområde och de två övriga är ekonomifunktionen och marknadskommunikation. 
Ledningsgruppen vilka består av staben samt ekonomichefen rapporterar direkt till företagets 
VD. VD rapporterar i sin tur till styrelsen. 
 
Företaget har en politiskt tillsatt styrelse som består av nio ordinarie ledamöter, nio ersättare 
samt företagets representanter, vilka är ledningsgruppen. Styrelsemöten äger rum sex till åtta 
gånger per år. Utöver styrelsemötena träffar VD, styrelseordföranden samt vice ordförande 
kommunfullmäktige ett par gånger per år. I och med att ekonomichefen är med i 
ledningsgruppen medverkar han därmed även på styrelsemötena. Ekonomichefen har en 
varierande passiv och aktiv roll under styrelsemötena. Ekonomichefen och de övriga i 
ledningsgruppen medverkar enbart aktivt under mötena när deras område behandlas. 
Ekonomichefen svarar för de frågor som rör de ekonomiska frågorna och ekonomistyrningen. 
Han har därmed en aktiv roll rörande ekonomin i övrigt har han en passiv roll. I och med att 
ekonomichefen medverkar i ledningsgruppen samt sitter med på styrelsemötena har han en 
stark position där han själv anser sig vara med och påverka. 
 

4.1.3 Budget och investering 
Ekonomichefen anser att budget har en viktig funktion i företaget och de arbetar strikt utifrån 
budget. Han anser att det till stor del beror på att företaget är ett kommunalt företag. Den 
främsta anledningen till det strikta budgetarbetet är att budgeten är ett underlag för ett beslut 
för kommande verksamhetsår. I ett kommunalt företag skall man alltid ha en budget att 
förhålla sig till. Om företaget visar ett högre resultat än budgeterat tror ekonomichefen att 
allmänheten kan ifrågasätta huruvida prissättningen är för hög. Detta eftersom deras primära 
syfte är att tjäna allmänheten och inte att vinstmaximera. Något som ekonomichefen anser kan 
skilja sig mellan privata och kommunala företag är investeringsmöjligheterna. I kommunen 
krävs det ett politiskt beslut för hur pengar skall tilldelas, vilket i sin tur kan leda till att 

21 



4 Empiri 

investeringsbudgeten blir stramare. I övrigt tror han inte att det finns några skillnader som 
grundar sig i ägarstrukturen. 

4.2 Kommunalt företag 2 (KF 2) 
KF 2 är ett kommunalägt företag som verkar i Borås. I företaget finns det en person som 
arbetar med de typiska controlleruppgifterna. Han har inte titeln controller utan de använder 
sig av benämningen kamrer. Företagets kamrer arbetar med utmärkande business controller 
uppgifter och arbetar inte med några traditionella redovisningsuppgifter. Istället har företaget 
en särskild anställd som sköter all löpande redovisning. Företagets ekonomichef svarar också 
hon för en del av controlleruppgifterna i och med att hon har ansvar för budgeten och för 
prognoserna.  
 

4.2.1 Controllern 
Controllerns huvudsakliga arbetsuppgifter ligger på att analysera siffror och följa upp 
ekonomin löpande och vidta åtgärder om det skulle krävas. Controllern gör årsbokslut samt 
ansvarar för svårare redovisningsfrågor. Han kontrollerar även felkonteringar. Controllern har 
ett nära samarbete med ekonomichefen och han är direkt underställd ekonomichefen. Han har 
goda möjligheter att påverka och hans arbete är självständigt.  
 

4.2.2. Rapportering och kontakten med VD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VD 

Adm. avdelning Affärsutveckling Drift Enhet X 

”Kamrer” 

Figur 6 Rapportering för KF2 (egen figur) 

 
Figuren ovan illustrerar företagets struktur. Högst upp i hierarkin befinner sig VD. 
Underställd denne finns fyra avdelningar där ekonomifunktionen finns i den administrativa 
avdelningen. Ansvarig för avdelningen är ekonomichefen med controllern direkt underställd.  
Controllern, i företaget kallad för kamrer, rapporterar till ekonomichefen som i sin tur 
rapporterar till och är direkt underställd företagets VD. Controllern och ekonomichefen har 
formella möten en gång per månad och det sker vanligtvis i samband med månadsboksluten. 
Ekonomichefen rapporterar månadsvis till VD och ledningen, där hon själv ingår, samt till 
styrelsen. Ekonomichefen anser själv att hon har möjlighet att påverka och att hon har en 
aktiv roll under styrelsemötena. 
 
Företaget har en politiskt tillsatt styrelse som består av sju ordinarie ledamöter samt företagets 
representanter. Företagets representanter på styrelsemötena är ledningsgruppen i vilken 
ekonomichefen ingår. Styrelsemötena äger rum i princip en gång i månaden, 2008 hade 
styrelsen elva sammanträden. Controllern medverkar inte på styrelsemötena utan det är 
ekonomichefen som tar upp frågor som rör ekonomistyrningen. Det resulterar i att controllern 
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inte är direkt med och påverkar verksamheten utan istället är det ekonomichefen som har 
störst möjlighet att påverka. 
 

4.2.3 Budget och investering 
Företaget beslutar sin egen budget och de har inget syfte att dela ut avkastning. Om företaget 
visar ett överskott i budgeten använder de pengarna till underhåll. Företagets ekonomichef 
anser att de har större möjlighet än privata företag att satsa på underhåll i och med att de inte 
har något avkastningskrav. 
 
Ekonomichefen anser att en fördel med att vara ett kommunalägt företag är att de kommer 
nära samhällsstrukturen. En skillnad på kommunala och privata företag är att de kommunala 
företagen har vissa sociala krav som de skall uppnå. De icke finansiella kraven är av olika 
karaktär men går ut på att bidra till utveckling av kommunen. Det kan vara att de skall arbeta 
för att främja stadsmiljön men också att utsatta grupper i samhället skall kunna nyttja 
tjänsterna de tillhandahåller. Det beskrivs också i deras ägardirektiv där det framgår att de 
skall sätta rättvisa priser och hjälpa svaga och utsatta grupper. Det framgår också där att de 
skall vara konkurrenskraftiga och ge god service och att de har ett utökat ansvar för miljön. 
Enligt ekonomichefen är det här något som de arbetar aktivt med. Att de har icke-finansiella 
mål tror inte ekonomichefen påverkar verksamheten avsevärt. Hon tror att alla företag oavsett 
ägarstruktur på något sätt arbetar med icke finansiella mål utöver de finansiella. I övrigt tror 
hon inte att det skiljer sig hur kommunala och privata företag arbetar.  
 

4.3 Kommunalt företag 3 (KF 3) 
KF 3 är ett kommunalt företag som verkar i Göteborg. I företaget finns det två personer med 
titeln controller. För några år sedan fanns det enbart en controller i företaget.  Det har under 
åren växt fram ett behov av ytterligare en controller eftersom företaget har renodlat rollerna 
på företaget. Förr fanns det en ekonomiavdelning där de anställda var involverad i alla 
ekonomifrågor. När det blev större krav på styrning och uppföljning ansågs det i företaget 
behövas någon som hade ansvaret för det.    
 

4.3.1 Controllerna 
Controllernas arbetsuppgifter är huvudsakligen att bedöma företagets totala ekonomi och 
analysera och sammanställa budgetar och prognoser. Den andra stora uppgiften företagets 
controllers har är att de skall ut i verksamheten och stödja de olika distrikt som företaget har. 
Det arbete de utför ute hos distrikten är främst att stödja distriktscheferna i beslutsfattandet 
och att göra distriktscheferna medvetna om hur ekonomin ser ut och vad som händer i 
företaget. Den information de får med sig därifrån tar de sedan tillbaka till ekonomifunktionen 
när de diskuterar och resonerar och gör de gemensamma övergripande analyserna. 
Controllerna arbetar inte med några vanliga traditionella redovisningsuppgifter utan det finns 
en särskild redovisningsavdelning för det ändamålet.  
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4.3.2 Rapportering och kontakten med VD 
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… 

Figur 7 Rapportering för KF3 (egen figur) 

 
Som figuren ovan illustrerar befinner sig VD högst upp i hierarkin. Under VD befinner sig 
ekonomichefen och direkt underställd honom finns företagets controllers. Controllerna 
rapporterar månadsvis till ekonomichefen i samband med månadsbokslut. Utöver 
månadsrapporteringen utförs varje år tre prognoser som skall rapporteras till kommunen. Vid 
de tre prognostillfällena blir det en djupare diskussion där de skall fastställa hur företaget 
ligger till. Även ekonomichefen rapporterar månadsvis till företagets VD.  
 
Företaget har en politiskt tillsatt styrelse som består av sju ordinarie ledamöter. Styrelsen har 
fem ordinarie möten per år. Vid mötena är VD med och om ärendet avser något som har med 
ekonomifunktionen att göra, går ekonomichefen in och informerar och avviker därefter från 
mötet. Det är alltså endast företagets VD som närvarar under hela styrelsemötet. Controllern 
är aldrig med vid styrelsemötena, istället är det ekonomichefen som svarar för den uppgiften. 
Företagets controllers är inte med och påverkar styrningen i företaget något nämnvärt. De har 
mer hand om verksamheten som sådan. Istället är det ekonomichefen som har en mer aktiv 
roll och kan vara med och påverka.  
 

4.3.3 Budget och investeringar 
Budget är viktigt för företaget. Kommunen arbetar strikt efter budget och det är de som sätter 
”grundbudgeten” för verksamheten. Kommunen för budgeten vidare till moderbolaget som 
för den vidare till KF3. Det primära för företaget är inte att tjäna pengar utan de har andra mål 
som är viktigare. De här målen kan sammanfattas med att utveckla staden och stadsmiljön. 
Budgeten är både verksamhetsorienterad och ekonomiskt orienterad men det talas mer om 
verksamhetens mål än de ekonomiska målen. Självklart skall verksamheten gå runt men det är 
inte det primära syftet. Det finns också sociala mål som att tjäna allmänheten. Kommunen har 
prioriterade mål i budgeten och då lyfts de sociala målen fram. Sådana mål delas ut till 
nämnder och bolag och sen är det lite upp till dem att bedöma på vilket sätt det går att bidra. 
Nämnder har större krav på sociala mål men företagens uppgift är att bidra till att hjälpa till 
att uppnå målen. Miljömål är något som företaget har mer preciserade. Det är också något 
som ekonomichefen känner att de har större möjlighet att påverka.  
 
Ekonomichefen tror att det som påverkar hur företaget styrs beror på hur företagets 
verksamhet ser ut, vem som äger företaget och om det är lång- eller kortsiktiga affärer. Det 
som påverkar är naturligtvis ägarnas mål, att följa upp sociala mål och miljömål. 
Ekonomichefen tror att det eventuellt görs mer i ett kommunalt företag än i ett privat företag. 
Dock tror han att just miljömålen är givna för alla sorters företag i och med att det kan vara 
kopplat till varumärket.  
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Ekonomichefen tror att företaget kan bli mer budgetstyrd då det är kommunalägda. Den 
politiska processen kan variera mellan kommuner och budget kan ha olika betydelser. Både 
på gott och ont. Han tror också att exempelvis kvartalsresultat kan vara viktigare för privata 
och börsnoterade företag än kommunala. I kommunala ser de mer till helheten på året. 
Nackdelen för de kommunala företaget kan då vara när det går över till nästa budgetår. 
 
Investeringsmöjligheter ser ekonomichefen ingen skillnad mellan. Vissa investeringar kan 
vara annorlunda. Tillexempel kan de inte arbeta utanför kommunen med deras uppdrag. När 
det gäller beslutsgången tror ekonomichefen inte att det skiljer sig nämnvärt mellan privata 
och kommunala företag. Det kan tänkas att kommunal verksamhet har mer formkrav. 
 
Den här typen av kommunal verksamhet skall inte vara någon inkomstkälla för staten och 
kommuner. Målet är inte vinstmaximering. Ekonomichefen tror att om det skulle bli för höga 
vinster kan företaget bli ifrågasatt för att de tar ut för höga avgifter. Därför är det viktigt att 
hålla resultatet på en bra nivå. 
 

4.4 Privat företag 1 (PF 1) 
PF 1 är ett privatägt företag och är det största företaget som medverkat i studien. Företaget 
verkar på flera orter i Sverige Företaget är uppdelat i fyra regioner och i varje region finns det 
en business controller som har ansvaret för ekonomifunktionen i den regionen. Den centrala 
ekonomifunktionen är belägen i Stockholm och det är där ekonomichefen, nedan kallad 
ekonomidirektören sitter. Utöver de fyra business controllerna finns det en person som har 
titeln energicontroller. Dennes arbetsuppgifter har mer med projekt att göra, och som det även 
går att utläsa av namnet är det vid projekt som har med energi att göra. Centralt i 
organisationen finns det även en koncerncontroller som har till uppgift att sammanställa 
informationen från de övriga controllerna. 
 

4.4.1 Controllerna 
Business controllerna har som uppgift att fyra gånger om året, varje kvartal, rapportera en 
utfallsrapport om hur verksamheten går. Utöver det har de också ansvar för en budget och två 
prognoser om året. Ingen av controllerna i företaget utför några traditionella 
redovisningsuppgifter. Respondenten har upplevt att under de tre åren som hon har arbetat i 
företaget har rapporteringen ökat. Företagets business controllers har regelbunden kontakt 
med varandra. Om något är oklart kontaktar de varandra och de har telefonmöten varannan 
vecka då de diskuterar hur det går för företaget. 
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4.4.2 Rapportering 
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Figur 8 Rapportering för PF 1 (egen figur) 

 
Som figuren illustrerar befinner sig VD högst upp i hierarkin, under denne befinner sig 
ekonomidirektören. Rapporteringen går till på så sätt att alla controllerna rapporterar till 
koncerncontrollern som i sin tur sammanställer och rapporterar till ekonomidirektören. Sju 
gånger per år träffar controllerna i de olika regionerna ekonomidirektören i Stockholm. Då går 
de igenom resultatet och gör uppföljning från föregående möten. Ibland följer även 
energicontrollern med på mötena men det är endast om diskussionerna berör dennes område.  
 
Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och vid styrelsemötena medverkar ingen av 
företagets controllers. Istället skickas den information som kan behövas vidare till 
ekonomidirektören som sitter med i styrelsen. Till skillnad från hur det ser ut i kommunala 
företag, där styrelsen är politiskt tillsatt, är det jämförelsevis fritt vilka som ingår i styrelsen. 
 

4.4.3 Investering och Budget 
På företaget arbetas det strikt efter budget. Budgeten beslutas en gång per år men följs upp två 
gånger per år. Respondenten tror att budget är viktigt i alla typer av företag, oavsett 
ägarförhållande, men att det kanske är ännu viktigare att följa budget i kommunala företag. 
Investeringsmöjligheterna tror respondenten kan skilja sig lite på det sätt att det kan vara en 
snabbare beslutsgång. I övrigt tror respondenten att själva beslutsfattandet går till på ungefär 
samma sätt.  
 
Företaget har inga sociala mål på samma sätt som ett kommunalt företag har. Det tror hon 
eventuellt kan vara en fördel i och med att företaget på ett annat sätt kan säga nej till kunder i 
en annan mån än vad kanske ett kommunalt företag kan göra. Icke-finansiella mål som har 
med miljö att göra arbetar företaget aktivt med. Hon tror att alla företag idag tenderar att 
arbeta för att förbättra samhällsmiljön i och med att det också är en varumärkesfråga.  
 
Företaget har en geografisk spridning vilket i teorin kan leda till att rapporteringen påverkas, 
men i och med den teknik som finns att tillgå har det enligt respondenten i praktiken ingen 
större betydelse att delar av ekonomifunktionen befinner sig på olika orter.    
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4.5 Privat företag 2 (PF2) 
PF 2 är ett privatägt företag som verkar i Göteborg. I företaget finns det inte någon med titeln 
controller. Controlleruppgifterna ligger på ekonomichefens ansvar. Företagets 
ekonomifunktion består av fem personer. På ekonomifunktionens ansvar vilar både styrning 
av företaget samt även de traditionella redovisningsuppgifterna. Det finns även en funktion 
som ligger utanför ekonomiavdelningen som ansvarar för fakturering. Det är också en 
ekonomifunktion men de har valt att lägga den utanför ekonomiavdelningens ansvar. 
Anledningen till det är att en stor del av företagets inkomster kommer från fakturorna. På så 
vis är det en så pass stor del av verksamheten att de har valt att lägga den som en egen 
funktion utöver företagets ekonomiavdelning. 
 

4.5.1 Ekonomichefen 
Ekonomichefen som även verkar som controller har arbetat i företaget sedan 1991. 
Ekonomichefen ansvarar för företagets externa och interna ekonomi. Ekonomichefen ansvarar 
för ekonomiavdelningen samt för företagets ekonomistyrning. Ekonomichefens huvudsakliga 
arbetsuppgifter är således att ta fram information om hur företaget fortlöper, tillgodose 
externa krav från myndigheter, skatteverket, banker och moderbolag. Hon ansvarar för att 
budgetsiffror och prognossiffror uppdateras regelbundet, kvartalsboksluten, ser till att de 
levereras och följs upp internt i organisationen.  De traditionella redovisningsuppgifterna 
såsom bokföringsorder, resultatdispositioner och bokslutsdispositioner ingår också i hennes 
ansvarsområde.  
 

4.5.2 Rapportering och kontakten med VD 
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Figur 9 Rapportering för PF2 (egen figur) 

 
Som illustreras av figuren ovan befinner sig VD högst upp och ekonomichefen är direkt 
underställd honom.  Ledningsgruppen består av VD, ekonomichef och fem avdelningschefer. 
Ledningen träffas och har möten varje månad. Företagets ekonomifunktion rapporterar till 
ekonomichefen. Ekonomichefen rapporterar i sin tur till VD och styrelse. Det förekommer 
dock viss rapportering direkt från ekonomifunktionen till VD. Det är särskild 
månadsrapportering som går direkt till VD och inte igenom ekonomichefen. Företaget har en 
platt organisationsstruktur, vilket gör att de anställda har en nära kontakt med företagets VD. 
Ekonomichefen och VD har daglig kontakt och ett nära samarbete. Företaget får vissa direktiv 
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från moderbolaget angående mål och utveckling. Det vill säga vad moderbolaget önskar att de 
skall uppnå. Dock är arbetet dit mycket fritt, företaget ges stora friheter hur de skall nå de 
uppsatta målen och styrningen från moderbolaget är begränsad. 
 
Styrelsen består av representanter från moderbolaget. Företagets egna representanter i 
styrelsen är VD och ekonomichef som sitter med som sekreterare. Mötena med styrelsen sker 
varje kvartal. Ekonomichefen har enligt henne själv en stark ställning i företaget och kan vara 
med och påverka. Hon har även en aktiv roll på mötena. 
 

4.5.3 Budget och investering 
Företaget jobbar efter en budget. De har dock ombudgetering tre gånger per år som de kallar 
för prognosarbete. I och med prognosarbetet blir budgeten regelbundet uppdaterad, vilket i sin 
tur gör att budgeten blir aktuell utifrån vad som händer under året. I och med att företaget har 
en platt organisationsstruktur, medför det att beslut kan fattas snabbt i företaget. Det 
underlättar i sin tur vid nyinvesteringar.  
 
Ekonomichefen tror att det kan finnas vissa skillnader på hur man arbetar i privata och 
kommunala företag. Det hon tror är fördelen för privata företag är just att beslutsgången kan 
vara snabbare. Dock tror hon att storleken på företaget har större betydelse än vem som är 
ägare. 

4.6 Sammanfattning av den empiriska undersökningen 
KF1 
I företaget finns det ingen anställd med titeln controller. Istället verkar företagets ekonomichef 
även som controller. Underställd ekonomichefen finns två anställda som assisterar honom i 
hans arbetsuppgifter. Dock går det att utläsa av arbetsuppgifterna att den ena av dem även 
utför vissa controlleruppgifter. Ekonomichefen tror att det endast i viss mån kan finnas 
skillnader i hur man arbetar i kommunala och privata företag. Skillnaderna tar sig enligt 
honom uttryck i investeringsmöjligheter och budgetarbete. 
 
KF2  
I företaget finns en anställd som har hand om controlleruppgifterna, i företaget kallad kamrer 
men som kan beskrivas som controller. Denne rapporterar till ekonomichefen som i sin tur 
rapporterar till VD. Ekonomichefen har till viss del också hand om controlleruppgifter. 
Controllern är inte med vid styrelsemötena utan den delen har ekonomichefen hand om. 
Ekonomichefen tror inte att det finns några skillnader på hur ekonomifunktionen arbetar i 
kommunala och privata företag som endast grundas på ägarförhållandena.  
 
KF3 
I företaget finns det två anställda som har titeln controller. De två rapporterar till 
ekonomichefen som i sin tur rapporterar till VD. I liten mån har ekonomichefen 
controlleruppgifter. Ingen av controllerna medverkar vid styrelsemötena utan den uppgiften 
åligger ekonomichefen. Respondenten tror inte att det finns några större skillnader på hur 
arbetet går till i kommunala och privata företag utan att det snarare kan variera mellan 
branscher och storleken på företagen. Skillnaden som respondenten tror kan finnas är i så fall 
att de kommunala företagen bland annat har större formkrav på rapportering än de privata 
företagen.  
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PF1 
I företaget finns fyra business controllers och en energi controller. De rapporterar till en 
koncerncontroller som i sin tur rapporterar till ekonomidirektören. Ingen av controllerna 
medverkar vid styrelsemötena. Istället är det ekonomidirektörens uppgift. Respondenten tror 
att det kan finnas skillnader i hur arbetet går till i kommunala och privata företag. Det som i 
så fall kan skilja sig åt är att beslutsprocessen kan vara något långsammare.   
 
PF2 
I företaget finns ingen anställd med titeln controller. Istället är det ekonomichefen som har 
hand om controlleruppgifterna. Ekonomichefen rapporterar till VD och närvarar vid 
styrelsemötena. Ekonomichefen anser sig ha en aktiv roll. Respondenten tror att om det finns 
någon skillnad på hur arbetet går till i kommunala och privata företag ligger skillnaden i att 
beslutsgången kan vara något snabbare i de privata företagen. Dock tror respondenten att det 
som påverkar mest snarare är storleken på företaget. 
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5 Analys
I kapitlet analyseras empirin i förhållande till den teoretiska referensramen. Analysen ligger 
till grund för slutsatserna och den avslutande diskussionen i efterföljande kapitel. 
Inledningsvis analyseras controllerns plats i organisationen och de olika benämningarna på 
controllern. Därefter sker en jämförelse mellan privata och kommunala företag. 
Avslutningsvis analyseras hur budget och investeringsmöjligheterna ser ut i företagen  

5.1 Controllerns plats i organisationen 
Som framkommer i den teoretiska referensramen finns det ingen direkt uttalad plats i 
organisationen där controllern är placerad. Detta går även att urskilja i den empiriska studien 
där det skiljer sig åt i företagen vart controllern är placerad. I alla företag finns det inte heller 
en renodlad controllerfunktion, utan det förekommer i några av företagen att ibland även 
ekonomichefen fungerar som controller.  
 
En vanlig placering av controllern som Källström (1990) tar upp är att controllern rapporterar 
till företagets VD. Den här modellen är den vanligaste i de företag där ekonomichefen även 
verkar som controller. I studien var det KF 1 och PF 2 som hade en anställd som arbetade 
både som ekonomichef och controller. Eftersom det är vanligt att ekonomichefen är direkt 
underställd företagets VD är lösningen således vanlig i de fall där ekonomichefen även verkar 
som controller.  
 
En annan vanlig modell på controllerns placering är enligt Källström (1990) att controllern 
även är ekonomichef. Källström (1990) menar att modellen är vanlig i mindre och medelstora 
företag. Det har även kunnat påvisas genom den empiriska undersökningen. I studien var det 
som nämnts ovan KF 1 och PF 2 som även använde sin ekonomichef till att utföra 
controlleruppgifter. I de här två företagen finns det ingen renodlad controllerfunktion utan 
controlleransvaret ligger på ekonomifunktionen och då främst ekonomichefen. 
Anmärkningsvärt är att de här företagen är de minsta av de företag som studerats. Det 
överrensstämmer med Källströms tankar att det ofta är en lösning för mindre företag.  
 
I KF 1 delar ekonomichefen på vissa av controlleruppgifterna med företagets projektekonom. 
Det är ändå i slutändan ekonomichefen som har ansvaret för flertalet av controlleruppgifterna. 
I KF 1 har även ekonomichefen tidigare verkat som controller i företaget. Funktionen har nu 
dock försvunnit efter en omstrukturering i företaget. Ekonomichefens uppgifter är trots allt i 
princip desamma som när han hade en renodlad controllerfunktion, förutom ett större ansvar 
för hela ekonomifunktionen. Även i PF 2 verkar ekonomichefen som controller. Den främsta 
anledningen till det är att företaget inte anser sig tillräckligt stort för att ha en renodlad 
controllerfunktion.  
 
Den modell som Källström (1990) tar upp som den vanligaste modellen i Sverige på 
controllerns plats i organisationen, är att controllern är underställd ekonomichefen. I studien 
går det att utläsa att så är fallet i KF 2, KF 3 samt i PF 1. I de här tre företagen finns det en 
renodlad controllerfunktion och i samtliga tre företag rapporterar controllern till 
ekonomichefen.  
 
I KF 2 finns det en person som arbetar med controlleruppgifterna. Denne rapporterar sedan 
direkt till ekonomichefen. Ekonomichefen och controllern har i detta företag ett mycket nära 
samarbete. Ekonomichefen rapporterar i sin tur direkt till VD.  
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I KF 3 finns det två personer med titeln controller. Båda controllerna rapporterar till 
ekonomichefen, som i likhet med KF 2 sedan rapportar vidare till företagets VD och styrelse.  
 
I PF 1 finns det som det framkommer i empirin fyra stycken business controllers, en 
energicontroller och en koncerncontroller. Business controllerna och energicontrollern 
rapporterar till koncerncontroller. Koncerncontrollern rapporterar i sin tur till ekonomichefen 
som rapporterar vidare till företaget VD och styrelse.  
 
I och med att KF 2, KF 3 och PF 1 har renodlat controllerfunktionen ges controllerna större 
möjlighet att fokusera på controllerarbetet och ekonomistyrningen än i KF 1 och PF 2. Ingen 
av controllerna i KF 2, KF 3 och PF 1 har någon direkt rapportering till företagens VD eller 
styrelse, utan i de här företagen sker all rapportering genom ekonomichefen. Som Källström 
(1990) nämner medför den här typen av rapportering att controllern inte får en särskilt stark 
ställning i företagen. Ingen av controllerna i de här tre företagen har en nära kontakt med 
företagets VD eller styrelse. Inte heller tar controllern upp sina egna frågor på styrelsemötena. 
Det sköter företagens ekonomichef. Att det fungerar så kan i sin tur medföra att 
controllerfrågorna inte får särskilt stor vikt vid mötena. Ekonomichefen i sin tur har betydligt 
fler frågor att redogöra för till VD och styrelse än enbart controllernas arbete. Det kan leda till 
att controllerfrågorna inte får det utrymme som de ibland kräver.   
 

5.1.1 Fördelar och nackdelar med olika typer av rapportering 
Att företagen placerar sina controllers på olika nivåer och ibland inte renodlar funktionen 
beror framförallt på företagets storlek. I mindre och medelstora företag är det vanligt, vilket 
framkommer i den teoretiska referensramen att ekonomichefen även verkar som controller. 
Att låta ekonomichefen svara för controlleruppdraget medför att företagets controller 
medverkar i ledningsgruppen (Källström, 1990). Så är fallet i KF 1 och PF 2. I de företagen 
får den som svarar för controllerfunktionen en mycket stark ställning, vilket medför att en 
person som är väldigt insatt i controllerarbetet även svarar för dessa frågor inför företagets 
VD och styrelse. På så vis kan den som ansvarar för controllerfunktionen driva 
controllerfrågorna så hårt som de själva anser att de kräver. Det blir då heller ingen 
mellanhand mellan den som svarar för controllerfunktionen och VD och styrelsen.  
 
Att låta ekonomichefen även verka som controller gör att företagets controller får en nära 
kontakt med VD och styrelse (Källström, 1990), vilket är fallet i både KF 1 och PF 2. En 
nackdel som kan uppstå vid den här typen av rapportering är att controllerarbetet blir åsidosatt 
gentemot de övriga områdena som ekonomichefen svarar för.  När företaget inte renodlar 
controllerfunktionen kan det även uppstå problem att controllerarbetet blir åsidosatt och inte 
prioriteras. Detta är kanske framför allt vanligt när ekonomichefen arbetar med bokslut och 
årsredovisningar. Både bokslut och årsredovisningar är tidskrävande uppdrag som ligger på 
ekonomichefens bord. Det kan medföra att controllerarbetet blir försummat under de 
perioderna när boksluten och årsredovisningarna tar mycket tid. 
 
En lösning kan då vara att renodla controllerfunktionen och låta andra personer svara för 
controllerarbetet istället för ekonomichefen. Istället kan controllern rapportera till 
ekonomichefen och på så vis får ekonomichefen mer tid att ägna sig åt övriga ekonomifrågor. 
I KF 2, KF 3 och PF 1 använder de sig av den här typen av rapportering. En klar fördel som 
går att finna utifrån de företag som ingått i studien är att det hos dem läggs mer vikt på 
controllerarbetet. Företagets ekonomistyrning drivs på ett effektivare sätt eftersom det ägnas 
mer tid åt controllerarbetet i de företagen. En nackdel är dock att i de företag där de använder 
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sig av modellen är det ingen av controllerna som har ett nära samarbete med företagets VD. 
Controllerna i dessa företag har istället ett nära samarbete med ekonomichefen som i sin tur 
arbetar nära företagets VD. Det förekommer inte heller i något av de tre företagen att den som 
svarar för controllerarbetet medverkar i ledningsgruppen. Controllern får på så vis ingen stark 
ställning mot resten av verksamheten. 
 

5.2 Olika typer av controllers 
Som nämnts i den teoretiska referensramen finns det flera olika benämningar och varianter på 
en controller. De vanligaste är accounting controller och business controller (Olve, 1988). 
Enligt arbetsförmedlingens arbetsbeskrivelse är ofta business controllern med i 
ledningsgruppen och har som uppgift att hjälpa till med styrningen i företaget.  
 
I den empiriska undersökningen har det istället framkommit att ekonomichefen har den rollen. 
I de företag vilka deltagit i studien där en anställd har titeln controller finns inte denne med i 
ledningsgruppen. Arbetsförmedlingens arbetsbeskrivelse överrensstämmer alltså inte med 
empirin. Det är ekonomichefen, eller som det benämns i PF 1, ekonomidirektören som har 
den positionen. Olve (1988) nämner att en business controller skall hjälpa till och tolka hur 
det står till med verksamheten och även vidarebefordra den informationen till andra i 
verksamheten. Just det med att vidarebefordra information har flera av respondenterna tagit 
upp som viktigt för just controllern. I KF 3 arbetar controllerna med att se hur verksamheten 
fungerar. Då pratar de med de anställda utanför ekonomifunktionen. En viktig egenskap för 
dem är då att kunna diskutera ekonomiska frågor med personer som kanske inte har samma 
ekonomiska begreppsförståelse.  
 
Fördelen med att ha en renodlad business controller utöver ekonomichefen kan bestå i att 
denne i så fall tar över ansvaret för att informera och samla in information från andra delar av 
verksamheten, och även samanställa den. Det gör att ekonomichefen får mer tid för sina 
arbetsuppgifter som exempelvis kan vara mer övergripande styrning. Då är det dock viktigt att 
ekonomichefen och business controllern har ett nära samarbete för att se till att rätt 
information tas fram och diskuteras. Nackdelen kan då bli att ekonomichefen kommer ifrån 
övriga delar av verksamheten.    
 
Olve (1988) beskriver också accounting controller som en vanlig roll. Han beskriver också att 
det kan ifrågasättas att den har som benämning just controller beroende på att denne arbetar 
med traditionella redovisningsuppgifter (Ibid). Det är något som vi genom den empiriska 
undersökningen kunnat se överensstämmer med Olves funderingar. Inget av de studerade 
företagen har en controller som har detta som arbetsuppgift. Istället kallas den anställda som 
har hand om de traditionella redovisningsuppgifterna för redovisningsekonom eller 
redovisningsansvarig.  
 
Olve (1988) menar också att benämningen accounting controller endast finns för att 
underlätta i rekryteringsprocessen. Det Olve säger torde stämma, då det i vår empiriska 
undersökning inte fanns någon sådan benämning.  
 
Koncerncontrollern nämns också den i den teoretiska referensramen. Mattsson (1987) nämner 
att en av huvuduppgifterna är att följa upp controllerfunktionens effektivitet. I den empiriska 
undersökningen har koncerncontrollern endast infunnits i ett företag, PF1. Därför är det inte 
möjligt för oss att göra några större analyser kring den rollen. Det är ändå värt att nämna att i 

32 



5 Analys 

PF1 svarade respondenten just att koncerncontrollern sammanställer den information som 
business controllerna ger denne.  
 
En koncerncontroller kan komma väl till pass om företaget den befinner sig i är ett större 
företag med utspridda controllers. Fördelen att ha en sådan kan då vara att denne 
sammanställer alla controllerns rapportering innan den når ekonomidirektören. Det underlättar 
för ekonomidirektören på så sätt att han eller hon inte behöver lägga kraft och tid på enbart 
sammanställningen. Nackdelen med en koncerncontroller kan vara att de underordnade 
känner en större förpliktelse och samhörighet mot koncerncontrollern än andra chefer. Dock 
är detta inget vi upptäckt i den empiriska undersökningen. I PF1 upplever business 
controllern lika starka förpliktelser mot både ekonomidirektör och koncerncontrollern. 
 
Nordqvist (2002) nämner att en projektcontroller kan vara användbar i företag som arbetar 
mycket med projekt. Det kan vara önskvärt att någon utanför projektet håller ett kritiskt öga 
över projektet. I empirin går det att utläsa projektcontrollers hos två av de i studien 
medverkande företagen. KF 1 har en särskild anställd som i princip bara arbetar med projekt. 
Han har också en betydande roll i att assistera ekonomichefen. Hos PF 1 har vi identifierat en 
projektcontroller men denne benämns hos dem som en energicontroller. Även här går det att 
se likheter i teorin och empirin. Benämningen funktionell controller kan sägas ha stora 
likheter med projektcontrollern. Denne specialiserar sig på vissa delar i verksamheten. 
Källström (1990) nämner som exempel marknadscontroller eller tillverkningscontroller men 
också varianten att denne har ansvar för en viss del i balansräkningen. Just den här varianten 
har inte kunnat urskiljas i empirin, men det beror troligtvis snarare på att den är vanligare i 
större företag än att den inte existerar över huvudtaget.  
 
Att ha en särskild projektcontroller kan ha sina fördelar då det ibland är bra att ha ett kritiskt 
och utomstående öga riktat mot sig. Fördelen är att det kan vara bra för ekonomichefen att 
genom projektcontrollern ha någon som är insatt i pågående projekt. Om inte någon sådan 
skulle ha funnits hade det ansvaret kanske åvilat ekonomichefen, och tid och kraft hade gått åt 
dit istället för den övergripande styrningen. I KF1 har projektcontrollern en stark ställning då 
denne arbetar nära ekonomichefen och det kan vara fördelaktigt då projektcontrollern har 
spetskunskap inom just de områdena. 
 
Mattsson (1987) beskriver en variant på controllern som den svenska controllern.  Denne har 
enligt honom till uppgift att medverka i det strategiska arbetet, budget, rapportering och 
ansvara för det ekonomiska styrsystemet. Om man ser till empiriska undersökningen går det 
att se en tendens till att det Mattsson beskriver som den svenska controllern i själva verket är 
ekonomichefen.  
 
Att ekonomichefen även är controller har många fördelar, men det går även att utläsa 
nackdelar. Fördelarna blir som nämnts innan att denne har en stark ställning inom 
verksamheten och därmed är med och påverkar verksamheten. Ekonomichefen har en stark 
position i företag och därmed en lång dagordning att följa. Med det medföljer att 
arbetsuppgifterna blir många och kanske vissa arbetsuppgifter prioriteras framför andra. 
 

5.3 Kommunala och privata företag – ställda mot varandra 
I kommunallagen 7 § (1991:900) går det att läsa att kommunen får driva näringsverksamhet 
om den görs utan vinstsyfte och om tjänsterna gagnar medborgarna i kommunen. Frågan som 
kan ställas är då om det är något som avspeglar sig i hur arbetet går till i de kommunala 
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företagen. Alla tre studerade kommunala företag betonar att verksamheten drivs på 
affärsmässiga grunder, och att de är kommunala företag är inget de funderar på när de arbetar. 
Enligt de respondenter som har intervjuats är det viktigaste att de utför sitt arbete 
professionellt. Det som går att utläsa av undersökningen är att om företagen gör ”för stor” 
vinst kan det ses som att priserna de tar ut är för höga. I och med att de kommunala företagen 
betonar att de arbetar affärsmässigt, tar de enligt dem själva ut marknadsmässiga priser.  
 
En sak som bör finnas i åtanke är att kommuner ger ut ägardirektiv till de kommunala 
företagen. I dem står det dels att företagen skall drivas affärsmässigt men det finns även 
sociala mål vilka företagen skall leva upp till. De kommunala företagen skall tjäna 
allmänheten och då kan det ifrågasättas på vilket sätt det skulle kunna påverka verksamheten 
och ekonomistyrningen. De kommunala företagen har i den empiriska undersökningen 
betonat att detta inte påverkar verksamheten och ekonomifunktionen. Inte heller tror de att det 
finns någon skillnad på hur ekonomifunktionen ser ut eller arbetar enbart på grund av att de är 
kommunala företag. Däremot går det att se att de privata företagen tror att det kan skilja sig åt.  
 
Något som de privata företagen tror kan vara en skillnad är att de kommunala företagen har 
hårdare formkrav med rapporteringen än vad de privata har. Den här uppfattningen delar de 
med KF 3 som tror att det kan vara en liten skillnad. Både PF 1 och PF2  tror att det kan skilja 
sig åt i beslutsgångarna och att det kan vara något längre rapportvägar och att det kan göra att 
de privata företagen snabbare kan besluta och utföra åtgärder. Synen delas inte fullt ut då KF 
2 tror att beslutsgången antagligen ser likadan ut i ett kommunalt som ett privat företag. Alla 
företagen i undersökningen går tillväga på i princip samma sätt när det gäller beslutsgången 
mellan VD och styrelse. KF 2 anser att de har fördel gentemot privata företag i vissa 
avseenden. I och med att de inte har samma avkastningskrav som ett privat företag kan ha kan 
de använda överskottet på sådant som behöver förbättras med verksamheten som ger fördelar 
för kunderna. 
 

5.4 Budget och investering 
Oavsett vad ett företag har för ägarstruktur spelar budgeten en stor roll. Fundahn (1992) tar 
upp betydelsen av en budget i kommunala företag. Han menar att kommunens budget är ett 
instrument som visar inriktningen och omfattningen av den verksamhet som kommunen 
bedriver. Budgeten ger på så vis uttryck för den planering som sker inom den kommunala 
verksamheten. Utifrån den empiriska undersökningen går det att finna att samtliga företag, 
oavsett ägarstruktur arbetar strikt utifrån en budget. I ett kommunalt företag måste dock en 
budget finnas att förhålla sig till. Trots att kraven på en budget inte är lika hårda i de privata 
företagen som i de kommunala, är samtliga respondenter överens om att budgetprocessen är 
en viktig del i företaget.  I KF 1 anses budgeten viktig då den är ett underlag för beslut för 
kommande verksamhetsår.  I KF 2 sätter företaget sin egen budget, de har inget syfte att dela 
ut avkastning.  I KF 3 är det kommunen som beslutar grundbudgeten och de skall arbeta strikt 
för att följa budgeten. De betonar att det primära med verksamheten inte är att tjäna pengar.  
Även i PF 1 och PF 2 arbetar de strikt utifrån en budget. De anser att det är viktigt att nå upp 
till uppsatta mål. En skillnad är dock att budgeten följs upp mer i de här två bolagen än i de 
tre förstnämnda. I PF 1 följs budgeten upp två gånger per år.  I PF 2 har de en omvärdering av 
budgeten under tre tillfällen per år. Vilket medför att budgeten uppdateras under året. 
 
Visar skillnaderna då prov på att budgeten är mer strikt om företaget har en politisk ägare? 
Samtliga företag vilka medverkat i studien betonar vikten av att ha en budget att förhålla sig 
till. Innebär det då i sin tur att budgeten blir mer styrd om företaget är kommunalt än om det 
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är ett privat företag, eller är ägarstrukturen obetydlig när det kommer till budgetprocessen? 
Visar det då istället att budgeten är lika viktig oavsett ägarstruktur eller medverkar 
ägarstrukturen till hur strikt företaget skall förhålla sig till budgeten? 
 
Oberoende av ägarstruktur krävs det ibland att företagen gör nya investeringar. Fundahn 
(1992) beskriver att kommunala företag inför varje år skall upprätta en investeringsbudget. 
Innan investeringen kan beslutas skall den redovisas för kommunfullmäktige. I KF 1 krävs det 
ett politiskt beslut för hur pengarna skall tilldelas. Det medför att företagets 
investeringsbudget blir stramare. I KF 3 anser de däremot att investeringsmöjligheterna inte 
torde skilja sig åt beroende på ägarstrukturen.  
 
I PF 1 och PF 2 tror respondenterna däremot att investeringarna går snabbare om företaget är 
privat istället för kommunalt. Beslutsgången borde onekligen bli kortare om det är ett privat 
företag. Framförallt eftersom det inte krävs något politiskt beslut för att en investering skall 
träda i kraft. I båda de här två företagen anser respondenterna att i och med att beslutsvägen är 
kortare, borde det även påverka investeringsmöjligheterna. Frågan är dock huruvida 
ägarstrukturen är det väsentliga. Självklart påverkar det om det krävs ett politiskt beslut för att 
få igenom en investering. En lika påverkande faktor torde dock vara företaget storlek. I en 
platt organisation blir ju beslutsvägen onekligen kortare än i en organisation med en stor 
hierarki.   
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6 Slutsatser 
Det avslutande kapitlet inleds med att besvara frågeställningarna. I andra delen av kapitlet 
förs en diskussion som är kopplad till problemformuleringen. Därefter följer en del där vi 
reflekterar över vad som framkommit av uppsatsen och vad som skulle ha kunnat göras 
annorlunda. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Svar på forskningsfrågorna 
Hur skiljer sig controllerfunktionen i ett privat- och ett kommunalt företag åt? 
 
Studien visar att företagen i viss mån arbetar olika i ekonomi/controllerfunktionerna. Det är 
dock svårt att påvisa att skillnaderna beror på om företagen är kommunala eller privata. I och 
med att varianten med controllern som ekonomichef har gått att finna i båda typer av företag 
går det ej att dra någon slutsats om att kommunala företag använder den varianten mer eller 
mindre än de privata. Snarare torde det bero på storleken på företaget.  Ett mindre företag 
behöver inte ha en anställd som enbart har hand om controlleruppgifterna, utan 
ekonomichefen klarar av att vara ansvarig för den sortens uppgifter utöver andra 
arbetsuppgifter. I de företag i vilka det finns en anställd med titeln controller finns det en 
skillnad. Även den här skillnaden går inte att koppla till att det är två skilda ägarförhållanden. 
Snarare är det så att det privata företaget har flera controllers och därför krävs en mellanhand 
(koncerncontrollern) mellan dem och ekonomidirektören. I de två kommunala företagen vilka 
har controllers går det att utläsa att det ej behövs en mellanhand eftersom controllerna är färre 
till antalet.  
  
Hur skiljer sig rapporteringen i företaget åt beroende på om controllern verkar i ett 
kommunalt eller privat företag? 
 
Hur rapporteringen går tillväga skiljer sig åt i olika företag. Skillnaderna angående 
rapporteringsvägarna beror inte på företagets ägarstruktur. Utifrån studien går det att se att 
rapporteringen skiljer sig åt, men det går inte påvisa att det har något samband med företagets 
ägarstruktur. Det som istället har en mer betydande roll är företagets storlek. Det går att tyda 
utifrån den empiriska undersökningen då två av företagen har valt att använda sina 
ekonomichefer till att även verka som controller. Det väsentliga är dock att det var ett 
kommunalt och ett privat företag som valt att ordna controllerfunktionen på det sättet. På så 
vis går det att utifrån studien se att detta inte har ett samband med vilken typ av organisation 
det är. Snarare har vi kunnat se ett samband i och med att de som valt att anordna 
controllerfunktionen på det sättet är de två till storleken minsta företagen i studien. 
 
Det är även två kommunala och ett privat företag i studien som har sina controllers 
underställda ekonomichefen. I dessa företag har de valt att renodla controllerfunktionen. De 
här tre företagen var de tre största företagen som ingick i studien. Med andra ord går det inte 
att dra några slutsatser huruvida rapporteringsvägen och ägarstrukturen har ett samband. Ett 
tydligare samband som går att finna är därmed mellan företagens storlek och hur de väljer att 
låta sina controllers rapportera. Slutsatsen är därmed att det väsentliga i frågan är att det inte 
finns något samband mellan ägarstrukturen och rapporteringsvägen. 
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6.2 Diskussion  
Under studiens genomförande har en mängd olika frågeställningar uppdagats vilka inte berörs 
i forskningsfrågorna. Vi finner det ändå intressant att diskutera dessa lite närmare.  
 
När studien startade hade vi en tanke att budgeten skulle spela en större roll i ett kommunalt 
företag än i ett privat företag. Utifrån studien går det att se att budgeten spelar en viktig roll i 
alla de företag som ingått i studien. Samtliga företag arbetar utifrån en budget och de har alla 
som mål att budgeten strikt skall följas. Därmed har budgeten en viktig funktion oavsett om 
företaget är privat eller kommunalt. I de kommunala företagen förekom dock inte 
budgetuppföljning alls på samma sätt som i de privata företagen. Det tyder på att de 
kommunala företagen arbetar mer strikt efter den budget som är beslutad. De privata 
företagen arbetar förvisso utifrån budgeten, men där uppdateras den konturenligt vilket gör att 
den först beslutade budgeten inte upplevs vara lika styrd.  
 
Ytterligare en tanke vi haft har rört investeringsmöjligheterna. Funderingarna har kretsat kring 
huruvida det är en långsam och byråkratisk process att få till stånd en investering i ett 
kommunalt företag. När investeringar skall genomföras i kommunala företag krävs det ett 
politiskt beslut för att godkänna investeringarna. I de privata företagen krävs det istället att 
styrelsen godkänner investeringen. Det centrala i frågan blir då om beslutsprocessen blir 
längre i de kommunala företagen i och med att det krävs ett politiskt beslut.  
 
Dock spelar snarare organisationsstrukturen en mer betydande roll än enbart hur 
ägarstrukturen ser ut. Om organisationen har en platt organisationsstruktur kan beslut fattas 
snabbare eftersom beslutsvägen blir kortare än om det är en hierarki. Ett mindre företag kan 
lämna beslut om investeringar snabbare än ett stort företag eftersom beslutsprocessen då 
kortas ner. Ytterligare en sak att beakta angående beslutsprocessen är hur företagets ägare 
ställer sig till förändringar i företaget. Oavsett om företaget är privat eller kommunalt kan det 
förekomma att företagets ägare vill detaljstyra verksamheten.  
 
Utifrån det här resonemanget går det komma fram till att beslutsprocessen har många 
påverkande faktorer. Den största påverkande faktorn angående beslutsprocessen behöver 
således inte vara huruvida det krävs ett politiskt beslut eller inte. Likaså som att politiska 
beslut förlänger processen, kan även ägaren till de privata företagen detaljstyra verksamheten, 
vilket också det kan leda till en lång beslutsprocess.  
 
Något som har framkommit av studien och som vi också finner intressant att belysa, är att de 
privata företagen tror att ekonomifunktionen kan skilja sig åt i kommunala och privata 
företag. Skillnaderna skulle i så fall vara att den kommunala verksamheten är något ”trögare” 
än vad den privata verksamheten är. Detta är inget de kommunala företagen i samma 
utsträckning spekulerar i. En fråga som uppkommer utifrån det här resonemanget är varför de 
privata företagen tror det? Även vi har i problemdiskussionen diskuterat kring om den 
kommunala verksamheten har lägre krav på sig än den privata. Grundar sig dessa tankar i 
fördomar mot att den kommunala verksamheten är långsam och byråkratisk? Eller grundar det 
sig rentutav i okunskap om hur den kommunala verksamheten fungerar? Trots att de 
kommunala företagen inte har samma avkastningskrav som kanske ett privat företag har, har 
vi inte upptäckt att det skulle påverka hur de bedriver sin verksamhet.  
 
Något som vi i efterhand önskat belysa mer avser utvecklingen av IT. Det har antagligen 
påverkat alla typer av företag. Det är något som kan förbättra rapporteringsmöjligheterna för 
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controllern. Om företag har ett system som tillåter att alla kan gå in och löpande kontrollera 
resultatberäkningarna kan detta vara positivt för verksamheten. Ändå kommer det antagligen 
att behövas någon som analyserar informationen för att den skall vara förståelig även för 
”icke-ekonomer” och det är vid sådana tillfällen det kan behövas en controller. Att 
informationen blir mer tillgänglig kan också göra att controllerns arbete blir mer omfattande. 
Det kanske leder till att det blir mer information att analysera. Nackdelen kan då vara om 
företagens ekonomichef också fungerar som controller att denne inte hinner med all analys. 
Då kanske det vore lämpligt att tillsätta en tjänst som enbart har den uppgiften. 
 
Avslutningsvis har våra tankar kretsat kring hur controllerns arbetssätt påverkas av olika typer 
av styrelser. En uppenbar skillnad som finns mellan kommunala och privata företag är 
skillnaden på styrelsen. Gemensamt i de kommunala företagen är att de skall ha en politiskt 
tillsatt styrelse. I de privata företagen är det mer valfritt vilka som sitter i styrelsen. I de 
privata företagen kan det till exempel vara en internt tillsatt styrelse, vilket framkommer i den 
empiriska undersökningen där styrelsen till viss del består av personer från moderbolaget. 
Frågan är huruvida controllern egentligen påverkas av olika typer av styrelse? Fördelen med 
de privata företagens styrelse kan vara att de tillsätter personer i styrelsen som är insatta i 
företaget och har möjlighet att vara där under en längre tidsperiod. I kommunala företag kan 
styrelsen bli utbytt efter varje mandatperiod. Då är det inte ovanligt att ledamöterna i styrelsen 
inte kan branschen och eventuellt heller inte är insatta i företaget.  
 
En annan nackdel med en politiskt tillsatt syrelse är att det utifrån ett dialogperspektiv kan 
medföra negativa konsekvenser. Om styrelsen byts ut vart fjärde år blir det upp till ledningen 
att se till att den nya styrelsen blir insatt i verksamheten. Utifrån controllerns synvinkel skulle 
det givetvis underlätta om styrelseledamöterna funnits där en längre tid och därmed är insatta 
i verksamheten. Dock går det även att utläsa fördelar i att styrelsen blir utbytt eftersom det ger 
variation och spridning. En fördel kan då bli att företaget belyses med ”nya ögon”. Trots 
fördelarna torde en logisk följd av att ha en politiskt tillsatt styrelse bli att rapporteringen 
mellan ekonomichef/controller och styrelse försvåras.  
 
Utifrån den här diskussionen kan slutsatsen dras som tidigare nämnts att ägarförhållandena 
inte endast är det som på verkar ekonomi/controllerfunktionen. 
 

6.3 Egna kommentarer 
Under uppsatsens gång har vi blivit insatta i hur controllerns arbete fungerar i verkligheten. 
Det som har varit mest lärorikt för oss är att höra hur respondenterna arbetar, men kanske 
främst vad som förväntas av en anställd med controlleruppgifter. Det mest problematiska var 
att få privata företag att ställa upp på intervju. Problemet med det kan vara att de privata 
företagen antingen var för små för att vara intressanta för studien, eller för stora. Några utav 
de privata företag vi kontaktade hade sina huvudkontor i andra städer vilket gjorde att de med 
hänsyn till tidsramen inte var möjliga att studera. Andra företag hade inget möjlighet att ställa 
upp på en intervju.   
 
Om tidsramen varit mindre begränsad hade det varit intressant att också studera 
omständigheterna i företag i andra kommuner. Då hade vi kanske kunnat urskilja skillnader 
mellan kommuner, vilket hade varit intressant. Det hade också varit intressant att göra mer 
djupgående studier i färre antal företag. Då hade det varit möjligt att jämföra hela 
organisationen, och kanske hade det då varit lättare att finna skillnader.  
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Vi hoppas att studien kommer till användning och är relevant för företag som funderar på att 
anställa en controller.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har funnit ett antal områden som är intressanta för vidare forskning.  
 

• En kvantitativ undersökning inom området skulle kunna för att tydligare kunna 
urskilja skillnader och på så sätt kunna dra mer generella slutsatser 

 
• Om människor ser på den kommunala verksamheten som något krångligt, vad kan 

kommunerna göra för att förbättra sin image? Här skulle det vara intressant att 
undersöka hur kommunernas egna marknadsföring ser ut.  

 
• Jämföra kommunala företag i olika kommuner för att se om det går att finna skillnader 

i controller organisationen mellan olika kommuner.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor: 
 
Allmänna 

1. Vad har du för utbildning? 
2. Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter? 
3. Hur länge har du jobbat med ekonomi? 
4. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  
5. Hur ser organisationen ut? 

 
Om controllern 

6. Finns det någon med titeln controller i företaget, om inte vem har i så fall 
controlleruppgifter?  

7. Finns det flera controllers i företaget? Om ja, hur skiljer sig controllerns 
arbetsuppgifter åt? 

8. Vilken plats har controllern i organisationen? 
9. Har controllerrollen förändras i företaget under åren? Har det växt fram ett behov att 

utöka controllerns arbetsuppgifter? Arbetar controllern med de uppgifter som var 
tänkta från början? 

10. Vilka anser du är controllerns viktigaste egenskaper? 
11. Var tror du att din bild om vad en controller gör kommer ifrån? 

Lärobäcker/handböcker eller från praktiken? 
12. Arbetar företagets controller med typiska redovisningsuppgifter (t.ex. bokföring)? 
13. När controllern blev anställd i företaget vilka speciella kunskaper och kvalifikationer 

var önskvärda? 
14. Har controllern en passiv eller aktiv roll vid möten och dylikt? 
15. Är controllerns arbete väldigt styrt eller mestadels självständigt? 

 
Rapportering 

16. Vem rapporterar controllern till? 
17. Vem/vilka är controllern underställd i företaget? 
18. Arbetar controllern mestadels med historiska siffror eller med mera 

framtidsorienterade siffror? 
19. Är controllern med och påverkar styrningen i företaget? 
20. Arbetar controllern nära företagets VD? 
21. Anser du att controllern har en stark ställning i företaget där han/hon kan vara med 

och påverka? 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
 
 
 
 
 

 
 

BESÖKSADRESS: JÄRNVÄGSGATAN 5 · POSTADRESS: ALLÉGATAN 1, 501 90 BORÅS 
TFN: 033-435 40 00 · E-POST: INST.IDA@HB.SE · WEBB: WWW.HB.SE/IDA 

 

 

 


	 Förord
	1 Inledning
	1.1 Problembakgrund
	1.2 Problemdiskussion 
	1.3 Formulering av forskningsfrågor
	1.4 Syfte
	1.5 Avgränsning
	1.6 Uppsatsens fortsatta disposition

	2 Metod
	2.1 Vetenskapligt synsätt
	2.2 Val av metod
	2.3 Slutledningsmetod
	2.4 Datainsamling
	2.4.1 Primär- och sekundärdata
	2.4.2 Empiriskt urval
	2.4.3 Empirisk undersökning 
	2.4.4 Genomförandet av studien 

	2.4.5 Källkritik

	2.5 Giltighetsanspråk 

	3 Teoretisk referensram
	3.1 Controllerfunktionens historia
	3.2 Controllerns plats i organisationen
	3.2.1 Controllern rapporterar till styrelsen
	3.2.2 Controllern rapporterar till VD
	3.2.3 Controllern är ekonomichef
	3.2.4 Controllern rapporterar till ekonomichefen
	3.2.6 Rapportvägar för controllers 

	3.3 Olika typer av Controllers 
	3.3.1 Accounting controller 
	3.3.2 Business controller
	3.3.3 Koncerncontroller
	3.3.4 Divisionscontroller
	3.3.5 Bolagscontrollern 
	3.3.6 Funktionella controllers
	3.3.7 Projektcontroller
	3.3.8 Den svenska controllern

	3.4 Privat verksamhet kontra kommunal verksamhet 
	3.4.1 Kommunal verksamhet
	3.4.2 Controllerfunktionens organisation
	3.4.3 Måluppfyllnad
	3.4.4 Åtgärdsansvar och rapportansvar
	3.4.5 Ett annat behov av controlling 
	3.4.6 Budget
	3.4.7 Controllerns känsliga ställning


	4 Empiri
	4.1 Kommunalt företag 1 (KF 1)
	4.1.1 Ekonomichefen
	4.1.2 Rapportering och kontakten med VD
	4.1.3 Budget och investering

	4.2 Kommunalt företag 2 (KF 2)
	4.2.1 Controllern
	4.2.2. Rapportering och kontakten med VD
	4.2.3 Budget och investering

	4.3 Kommunalt företag 3 (KF 3)
	4.3.1 Controllerna
	4.3.2 Rapportering och kontakten med VD
	4.3.3 Budget och investeringar

	4.4 Privat företag 1 (PF 1)
	4.4.1 Controllerna
	 4.4.2 Rapportering
	4.4.3 Investering och Budget

	4.5 Privat företag 2 (PF2)
	4.5.1 Ekonomichefen
	4.5.2 Rapportering och kontakten med VD
	4.5.3 Budget och investering

	4.6 Sammanfattning av den empiriska undersökningen

	5 Analys
	5.1 Controllerns plats i organisationen
	5.1.1 Fördelar och nackdelar med olika typer av rapportering

	5.2 Olika typer av controllers
	5.3 Kommunala och privata företag – ställda mot varandra
	5.4 Budget och investering

	6 Slutsatser
	6.1 Svar på forskningsfrågorna
	 6.2 Diskussion 
	6.3 Egna kommentarer
	6.4 Förslag till fortsatt forskning

	Källförteckning
	Bilaga 1
	Allmänna
	Om controllern
	Rapportering


