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1. Inledning 

Digitaliseringen är en av de största förändringskrafterna i dagens samhälle och 

påverkar oss alla på ett eller annat sätt. Begreppet digitalisering har använts under 

många år och är en följd av datorisering. Datorisering innebär teknisk konvertering 

av analoga data till digitala, vilket innefattar att få fram data som kan bearbetas av 

datorer. Information blir därmed strukturerad, sökbar och tillgänglig. Digitalisering 

är ett bredare begrepp som avser större sociala, organisatoriska och samhälleliga 

förändringar till följd av datoriseringen (Leitner-Hanetseder et al., 2021; Iveroth et 

al., 2019; Sandblad et al., 2018).  

 

Den informationstekniska (IT) utvecklingen under de senaste decennierna har 

förändrat förutsättningarna för arbete och konkurrenskraft i många företag. 

Utvecklingen har medfört möjlighet att hantera information på ett mer effektivt sätt, 

till lägre kostnader samt bättre kvalitet än tidigare (Lindvall, 2017). Användningen 

av digitala teknologier har minskat tiden som ägnas åt att utföra rutinmässiga 

arbetsuppgifter och därmed gjort det möjligt att lägga mer tid på värdeskapande 

aktiviteter som till exempel analys och tolkning av information (Oesterreich et al., 

2019). 

 

Big Data är stora mängder digitalt lagrad information som härstammar från olika 

källor och kan öka möjligheten till användning av båda strukturerad och 

ostrukturerad information (Nationalencyklopedin, u.å.; Sharda et al., 2021). Genom 

interaktiv kommunikation processas den samlade informationen från de olika 

uppgiftskällorna i realtid. På detta vis skapar Big Data nya möjligheter att framställa 

och använda olika information för olika ändamål (Andersson, 2017). Under de 

senaste 20 åren har behovet av att bearbeta allt större mängder strukturerade och 

ostrukturerade data förändrat hur data samlas in och analyseras. Konventionella 

databashanteringssystem och programvaruverktyg kan inte längre samla in, hantera 

och bearbeta data inom en acceptabel tidsram. Big Data kräver flera teknologier 

och tekniker med en ny form av integration för att det ska vara möjligt att ta del av 
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insikter från dessa varierade och komplexa datamängder (Tiron-Tudor & Deliu, 

2021). 

 

Big Data förväntas påverka arbetsuppgifter inom flera olika yrkesgrupper och även 

skapa helt nya yrken. Till följd av detta förändras även kompetenskraven inom olika 

professioner och efterfrågan på digitala kompetenser ökar (Oesterreich & 

Teuteberg, 2019). Organisationer består av människor och därför påverkas även 

deras medarbetare av den digitala förändringen. För att kunna utnyttja 

möjligheterna som informationstekniken genererar krävs det således att 

organisationer och människor utvecklas parallellt med förändringen (Lindvall, 

2017). 

 

Enligt Plesner et al. (2018) beskrivs digitaliseringen av vissa som en lösning på 

effektivitets- och kvalitetsproblem medan andra varnar för the rise of the robots 

samt den stora arbetslösenheten som kommer uppstå till följd av digitaliseringen. 

Dock finns det mycket som tyder på att digitaliseringen kommer leda till nya 

strukturer, yrkesroller, arbetsuppgifter, ansvarsområden och relationer (Plesner et 

al., 2018). 

 

Controller är en av de yrkesroller som påverkas väsentligt av digitaliseringen 

(Möller et al., 2020). Enligt Oesterreich et al. (2019) befinner sig yrkesrollen i en 

stor förändringsprocess till följd av den ökade digitaliseringen och 

automatiseringen av affärsprocesser. Controllern har en stödjande roll som 

informationsgivare och ansvarar för att anskaffa och distribuera information 

(Oesterreich & Teuteberg, 2019). Framtidens affärsmiljö beskrivs som en högt 

automatiserad, digital och dynamisk plats med intelligenta, smarta och integrerade 

maskiner. Inom en snar framtid finns det förväntningar på att controllern kommer 

behöva agera mer aktivt som en affärspartner, affärsanalytiker och datavetare 

(Oesterreich et al., 2019). Controllern behöver ha grundläggande digital kompetens 

och förväntas kunna kommunicera med datorer samt använda digitala verktyg i sitt 

dagliga arbete (Oesterreich & Teuteberg, 2019). 
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Den ökade digitaliseringen förändrar kompetenskraven, vilket kan ge upphov till 

oro för kompetensbrist. För att kunna hantera transformationen krävs det en 

uppdatering av medarbetarnas kompetenser. Brist på kompetens och otillräckliga 

kvalifikationer anses utgöra ett stort hinder för tillämpningen av nya teknologier 

(Oesterreich et al., 2019). 

 

1.1 Problematisering  

Under de senaste åren har ekonomer som yrkesgrupp kritiserats från både 

akademiskt och praktiskt håll. En stor del av kritiken riktas mot att controllern anses 

lägga för stor vikt vid att producera och hantera redovisningsinformation, vilket kan 

vara viktigt för organisationen men av mindre betydelse för många medarbetare i 

deras dagliga arbete. Controllerns traditionella arbetssätt betraktas ofta vara 

föråldrade och det finns ett behov av att utveckla nya arbetssätt, metoder samt 

relationer (Lindvall, 2017). Under flera år har det diskuterats att controllern bör 

lägga mer fokus på verksamheten, strategier och styrning i stället för att endast 

fokusera på siffror. Trots det har utveckling inte kommit särskilt långt i många 

organisationer (Olve & Nilsson, 2008).  

 

Den nuvarande digitaliseringsutvecklingen bedöms vara transformerande för 

ekonomiområdet. Vissa anser att Big Data, analyser och visualisering kan leda till 

att framtidens ekonomiavdelningar kommer skilja sig betydligt från dagens. Det 

anses vara viktigt att kunna bedöma karaktären och hastigheten på förändringar till 

följd av informationsteknologins utveckling för att kunna avgöra hur ekonomer bör 

agera. Bhimani & Willcocks (2014) ställer frågan om controllers behöver förbereda 

sig inför potentiella förändringar så gott det går eller om de kan känna sig trygga 

och utgå ifrån att det kommer vara möjligt för dem att anpassa sig. Många 

controllers befinner sig idag mitt i en förändring mellan traditionella föreställningar 

om yrket och de nya kraven som ställs (Lindvall, 2017). 

 

Svenska organisationer var tidiga med att datorisera sina verksamheter eftersom det 

betraktades som en möjlighet att minska kostnader för framför allt administrativa 
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system. Det inkluderade även datorisering av redovisningsdata som än idag är 

viktigt för styrningen. Tack vare datoriseringen har styrningen kunnat göras mer 

detaljerad, omfattande och snabbare (Iveroth et al., 2019). Lindvall (2017) menar 

att användning av IT medför flera möjligheter att effektivisera controllerns arbete. 

Dock anses möjligheterna sällan utnyttjas fullt ut. Användarnas bristande kunskap 

och intresse inom området påstås utgöra det främsta hindret (Lindvall, 2017). 

 

I ESV:s rapport om digitaliseringsutvecklingen i Sveriges offentliga sektor framgår 

det att digitaliseringens möjligheter inte utnyttjas i tillräcklig stor utsträckning. 

Utvecklingstakten bedöms vara för låg för att regeringens mål om att Sverige inom 

de närmsta åren ska vara det land i världen som är bäst på att utnyttja möjligheterna 

med digitaliseringen ska uppfyllas. Enligt ESV:s rapport går digitaliseringen 

långsammare i den offentliga sektorn än i den privata i Sverige. Det framgår även 

från ett internationellt perspektiv att utvecklingen går långsamt i den svenska 

offentliga sektorn. Kompetensbrist identifieras som ett hinder för 

digitaliseringsutvecklingen, då kompetens anses vara en viktig faktor för att kunna 

utnyttja möjligheterna som digitaliseringen erbjuder (Goffhé, 2017). 

 

Tillgången på kompetent personal är en av de mest kritiska faktorerna för att en 

organisation ska kunna bedriva sin verksamhet. Enligt Iveroth et al. (2019) är det 

svårt att bedöma exakt vilka kompetenser som kommer att behövas i framtiden 

eftersom det inte går att veta med säkerhet hur arbetslivet kommer att se ut. Dock 

anses kompetens vara en avgörande faktor (Iveroth et al., 2019). Oesterreich et al. 

(2019) påstår att framtidens kompetenskrav på controllern kommer att skilja sig 

signifikant från de kompetenskrav som ställs idag (Oesterreich & Teuteberg, 2019). 

Brands & Holtzblatt (2015) betraktar teknikutvecklingen som katalysatorn till 

förändringen av controllerns yrkesroll och poängterar att förändringen inte bör 

ignoreras utan controllern måste ”anpassa sig eller dö” (Brands & Holtzblatt, 2015, 

s. 12). Controllerns yrkesroll är komplex och befinner sig i förändringsfas till följd 

av digitaliseringen. Det tydliga kompetensskiftet väcker frågan om de nya 

förväntningarna kan uppfyllas av dagens controller (Oesterreich & Teuteberg, 

2019).  
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Enligt Oesterreich et al. (2019) finns det ett stort gap mellan efterfrågade 

kompetenser på controllern idag och kompetenser som anses komma vara 

nödvändiga i framtiden. Detta gap belyser behovet av att controllern behöver 

uppgradera sina kompetenser för att fortsätta vara relevant och oersättlig i 

organisationer. Andersson (2017) menar att är nödvändigt att öka kunskapen inom 

olika områden i takt med att den digitala utvecklingen ökar. Utvecklingen går så 

pass snabbt att specifika kunskaper och förmågor får allt kortare livslängd 

(Andersson, 2017). 

 

Oesterreich & Teuteberg (2019) menar att det är brist på studier om controllerns 

nuvarande kompetensnivå. Denna studie syftar till att minska den befintliga bristen 

på studier inom området och bidra med kunskap för att öka förståelsen om 

digitaliseringens påverkan på controllerns yrkesroll och arbetsuppgifter samt 

kompetenskraven som ställs på dagens controller. I studien kommer fokus ligga på 

att undersöka hur digitaliseringen har påverkat kompetenskraven som ställs på 

controllers inom svenska kommuner. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur digitaliseringen har 

påverkat de kompetenskrav som ställs på controllers inom svenska kommuner. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

Kompetenskraven som ställs på controllern påverkas av controllerns yrkesroll och 

arbetsuppgifter. För att uppfylla syftet med denna studie kommer därför följande 

forskningsfrågor besvaras: 

• Har digitaliseringen påverkat controllerns yrkesroll och arbetsuppgifter? 

• Vad ställer digitaliseringen för kompetenskrav på controllern?  
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1.4 Avgränsningar  

Denna studie är avgränsad till att undersöka och analysera kompetenskraven som 

digitaliseringen ställer på controllers inom svenska kommuner. 

 

1.5 Disposition  

Det inledande kapitlet redogör för studiens bakgrund, problematisering, syfte, 

frågeställningar samt avgränsning. Resterande del av studien disponeras på följande 

sätt:  

Kapitel 2: Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras en litteraturgenomgång och ett teoretiskt ramverk för 

controllerns kompetenskrav. 

 

Kapitel 3: Metod 

I detta kapitel redogörs det för metoderna som har använts i studien för insamling 

och analys av empiriskt material. 

 

Kapitel 4: Empiri 

I detta kapitel sammanställs och presenteras resultatet av studiens empiriska 

undersökning. 

 

Kapitel 5: Analys  

I detta kapitel analyseras och diskuteras det empiriska resultatet baserat på det 

teoretiska ramverket. 

 

Kapitel 6: Slutsats 

I detta kapitel besvaras studiens syfte och frågeställningar. Även studiens bidrag 

och begränsningar samt förslag på framtid forskning presenteras. 
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2. Teoretiskt ramverk 

I kapitels första avsnitt presenteras utvecklingen av controllerns yrkesroll och 

arbetsuppgifter samt controllerns nuvarande roll i den digitala världen. I det andra 

avsnittet introduceras digitaliseringen och dess utveckling. I tredje avsnitt redogörs 

det för kompetenskraven som digitaliseringen ställer på dagens controller. 

2.1 Controllerns yrkesroll och arbetsuppgifter  

Enligt Olve & Samuelsson (2008) är controllern en stabsfunktion med 

ekonomistyrning som huvudansvar. Controllern har två roller i en organisation. Den 

ena är en expertroll och den andra är en operativ roll. Expertrollen innebär att 

controllern ska vara expert på utformning av ekonomistyrning och i den operativa 

rollen ska controllern medverka till att den valda ekonomistyrningen fungerar som 

den ska (Olve & Samuelsson, 2008). 

 

2.1.1 Controller och management accountant 

Management accounting är en kombination av lednings- och redovisningskunskap. 

Det innefattar främst att bearbeta och analysera finansiella data för att stödja 

ledningen i beslutsfattande (He, 2020). Controller och management accountant 

används ofta som synonymer i litteraturen. Controller används främst i europeiska 

länder medan management accountant oftast används i engelsktalande länder. 

Controllerns arbetsuppgifter anses generellt vara av bredare omfattning relaterat till 

redovisning och förvaltning. Controllers och management accountants är ansvariga 

för att stödja ledningen i planering, kontroll och beslutsfattande. Stödet tolkas i 

termer av utformning och underhåll av ledningskontroll och informationssystem för 

redovisning samt upphandling och informationsdistribution (Oesterreich et al., 

2019). 
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2.1.2 Utvecklingen av controllerns funktion 

Begreppet controller kan vara förvirrande eftersom det kan ha olika betydelse i olika 

organisationer. Begreppet härstammar från USA där det började användas i början 

1900-talet. Under denna tidsperiod i USA hade controllern bland annat ansvar för 

planering, uppföljning, rapportering och analys samt bedömning av ekonomiska 

och sociala aspekter som kunde påverka organisationen. I takt med att företagen 

växte och ansvar började decentraliseras blev controllern en specialistroll med 

ansvar för utformning av ekonomisk information för styrning. När controller 

började användas som yrkestitel i Sverige runt 1970-talet innefattade yrket denna 

specialistroll och även arbetsuppgifter med anknytning till redovisning och bokslut 

ingick i controllerns ansvarsområde. Med tiden utvecklades controllerns yrkesroll i 

Sverige och innebar inte längre endast ansvar för redovisning och bokslut utan 

controllern fick även en stödjande roll för företagsledningen. Controllerns roll blev 

mer omfattande i takt med att organisationernas intressenter började ställa nya krav 

på organisationerna och inte bara räntabilitetskrav (Olve & Nilsson, 2018).    

 

Under 1970– och 1980-talen blev controllerns arbetsuppgifter allt bredare och i 

slutet av 1980-talet ökade fokus på kundernas behov och efterfrågan. Det strävades 

efter att effektivisera verksamheten och därmed öka lönsamheten. I samband med 

detta skifte blev controllern en funktion som skulle stödja ledningen i utveckling 

och tillämpning av horisontell ekonomistyrning som syftar till att skapa kundvärde 

(Olve & Samuelsson, 2008; Greve, 2014).  

 

Enligt Olve & Samuelsson (2008) utfördes en granskning av arbetsuppgifter 

beskrivna i platsannonser för controllertjänster under 1980-talet. I platsannonserna 

beskrevs controllerns arbetsuppgifter som ”sammanställning och analys av budget 

och periodiska rapporter”, ”ansvar för utvecklingen av budgetrapport- och 

kalkylsystem”, ”kvalificerade analyser och utredningar” och ”granskning av 

investeringsärenden” (Olve & Samuelsson, 2008, s. 62). Senare under 1990-talet 

utökades controllerns arbetsuppgifter och inkluderade bland annat 

förändringsarbete inom verksamheten (Olve & Samuelsson, 2008).   
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2.1.3 Nutidens controller 

Enligt Möller et al. (2020) betraktas controllern som organisationens ekonomiska 

samvete och bör vara medveten om organisationens långsiktiga lönsamhet. 

Controllerns arbete handlar om att genomföra önskvärda aktiviteter i verksamheten 

via både eget arbete och arbete tillsammans med medarbetare för att stärka yttre 

och inre effektivitet (Lindvall, 2017).  

 

Enligt Paulsson (2012) har controllerns yrkesroll utvecklats från en passiv 

producent av finansiell information till rollen som affärspartner. I rollen som 

affärspartner förväntas controllern förstå verksamheten och delta i 

beslutsfattandeprocesser samt fokusera mer på nutid och framtid än det förflutna. 

Controllern har fortfarande ekonomiskt orienterade arbetsuppgifter som till 

exempel prognoser, budgetering, uppföljning och ekonomisk rapportering. 

Arbetsuppgifter anses vara mångsidiga och ökar i omfattning (Paulsson, 2012). 

Affärspartnerrollen inkluderar ett större ansvarsområde och controllern agerar som 

en intern konsult och tjänsteleverantör till ledningen. Rollen som affärspartner har 

vuxit fram under de senaste decennierna och belyser controllerns roll med 

strategiskt tänkande, framåtblickande och samarbete (Oesterreich et al., 2019).  

Även La Paz et al. (2020) menar att organisationernas inställning till controllerns 

funktion har förändrats och utvecklats under de senaste decennierna samt att 

förändringen kommer fortsätta i takt med den genomgripande digitala 

transformationen. 

 

Brands & Holtzblatt (2015) menar att det är en spännande tid att vara controller 

idag. Controllers kan spela en viktig roll i organisationer om de kliver utanför 

gränserna för traditionell transaktionsbaserad redovisning till affärsanalys. Denna 

framväxande trend anses komma förändra hur controllern analyserar och drar 

slutsatser om data som extraherats från externa och interna innovativa källor (Tiron-

Tudor & Deliu, 2021). Den senaste tidens tekniska utveckling underlättar 

utförandet av affärsanalyser genom att bidra med nya processer och verktyg som 

kan användas för att skapa värde i organisationer. Förbättringar av kapaciteten att 

fånga, bearbeta, lagra, analysera, visualisera och dela data kan komma att ha 
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särskild betydelse för hur controllern uppfattar sin nya roll med hänsyn till 

utförandet av arbetsuppgifter och ansvarområden (Tiron-Tudor & Deliu, 2021).  

 

Enligt Brands & Holtzblatt (2015) är organisationer mycket mer än endast det som 

framgår av resultat- och balansräkningarna. Affärsanalys ger insikt i många 

kostnadsdrivande faktorer samt annan finansiell dynamik i verksamheten och ofta 

i realtid när uppgifterna är som mest kritiska. Brands & Holtzblatt (2015) menar att 

controllern måste känna till och vara engagerad i affärsanalyser eftersom de i rollen 

som affärspartner tillför värde till organisationen och måste ha förståelse för 

organisationens ekonomiska dynamik. 

 

2.2 Digitalisering 

Termen digitalisering täcker vanligtvis införandet av ett brett spektrum av 

teknologier, allt från digital självbetjäning till nya datasystem för analys. Dock är 

digitalisering mer än implementering och användning av särskilda teknologier 

(Plesner & Justesen, 2018). Digitaliseringen av arbetslivet sker i en hög takt och 

förändrar verksamheter i grunden. Den teknologiska utvecklingen har ändrat 

förutsättningarna för att skapa, bearbeta, lagra och kommunicera information. 

Digitala system har sin grund i informationsteknologi, datorer och nätverk. På några 

decennier har digitala system gått från att endast användas av ett fåtal personer till 

att nyttjas av de allra flesta. Digitaliseringen har gett upphov till möjligheter att 

utveckla verksamheter samt nya sätt att utföra arbetsuppgifter på. För att ens kunna 

utföra arbetsuppgifter i dagens samhälle måste i princip alla yrkesgrupper använda 

digitala hjälpmedel (Sandblad, 2018). 

 

Människan har använt sig av flera olika tekniker för att samla in och överföra 

information inom och mellan organisationer genom historien. Under andra delen av 

1900-talet togs de första stegen mot en digitalisering av informationsflöden. Det 

innebar betydande verksamhetsförändringar för många organisationer och även för 

samhället i stort (Iveroth et al., 2019).  
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Omvandlingsprocessen som brukar kallas datoriseringen av samhället började i 

mitten av 1950-talet. Datoriseringen medförde att datateknik i allt större 

utsträckning började användas för utförande av en stor mängd arbetsuppgifter. 

Datorsamhället användes inledningsvis som benämning för samhällsförändringen 

som uppstod i samband med datoriseringen. Efter det började termen 

informationssamhälle användas och i början av 1980-talet introducerades begreppet 

informationsteknologi. IT används som beteckning för datorer och övrig teknisk 

utrusning som utnyttjas för verksamheternas informationsförsörjning (Iveroth et al., 

2019). Den snabba IT-utvecklingen förändrar förutsättningarna för organisationer 

och medarbetare mer än någon annan faktor. Det är tillgången till ny integrerad IT 

som är anledningen till att det både är möjligt och nödvändigt att förändra 

controllerns yrkesroll och arbetsuppgifter (Lindvall, 2017).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Digitala teknologier kan komma att ersätta befintliga yrkesroller men de har också 

potential att skapa nya yrkesroller. För att nya yrkesroller ska skapas behöver 

controllerns nuvarande roll fortsätta utvecklas från traditionellt fokus på finansiell 

rapportering och förvaltning till rollen som affärspartner som bidrar till utveckling 

av organisationens prestanda (Plesner et al., 2018). 

 

2.3 Controllerns kompetenskrav 

Digitaliseringen medför att kompetenskraven som ställs på controllern förändras 

och till följd av detta uppstår ett behov av att uppdatera kompetenser för att kunna 

hantera den pågående transformationen (Olve & Samuelsson, 2008). Formell 

kompetens definieras som utbildning eller erfarenhet som en viss tjänst eller 

befattning kräver (Nationalencyklopedin, u.å.). Kompetens kan även definieras som 

förvärvad förmåga att utföra specifika arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt i 

konkreta situationer. Inom managementlitterturen finns det en syn på kompetens 

som förmågan att interagera i socialt heterogena grupper, fungera självständigt samt 

att koppla ihop olika typer av färdigheter (Karlson et al., 2017).  
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Controllerns yrkesroll förväntas påverkas betydligt av den ökade datoriseringen och 

automatiseringen av affärsprocesser. Därav antas det uppkomma nya yrkesroller 

där controllern kommer behöva agera mer som en affärspartner, affärsanalytiker 

och datavetare (Oesterreich et al., 2019). Controllern kommer därför med stor 

sannolikhet att behöva utveckla nya kompetenser (Möller et al., 2020). Lawson 

(2019) menar att dagens controller inte har tillräckligt med kompetens för att kunna 

anta den nya controllerrollen som utvecklas i en ofattbar takt i det digitala samhället. 

Kompetenskraven som ställs på controllern behöver därför förändras. Vissa 

nuvarande kompetenser förväntas bli mindre viktiga medan andra förväntas bli mer 

viktiga och även helt nya kompetenser förmodas uppstå (Lawson, 2019). Enligt 

Tiron-Tudor & Deliu (2021) ser controllers på de förändrade kompetenskraven på 

olika sätt. En del controllers ser det som en möjlighet att berika sina nuvarande 

kompetenser medan andra hellre föredrar att stanna kvar i sin traditionella yrkesroll 

(Tiron-Tudor & Deliu, 2021). 

 

2.3.1 Controllerns kompetensprofil 

Enligt Paulsson (2012) kan kompetenskraven som ställs på controllern variera 

beroende på yrkesroll. I den traditionella rollen som producent av finansiell 

information anses hårda kompetenser som till exempel analytisk förmåga, 

grundläggande redovisningskompetens och självständighet vara viktigast. För 

controllers i rollen som affärspartner finns ett behov av både hårda och mjuka 

kompetenser. Det betonas att mjuka kompetenser som kommunikationsförmåga 

och förmåga att arbeta i blandande team är mycket viktiga och förväntas få ännu 

större betydelse i framtiden (Paulsson, 2012). 

 

Alam & Hossain (2021) menar att efterfrågan på kompetens inom IT, data och 

analys samt mjuka kompetenser ökar medan kravet på kunskap inom bokföring, 

förberedelse av rapporter och manuell dataanalys minskar. Även Lawson (2019) 

belyser att controllerns kompetens särskilt måste utvecklas inom IT och analys. 

Enligt Olve & Samuelsson (2008) ingår oftast ekonomisk analys med planering och 

kontroll samt redovisning och finansiering i kunskapskraven som ställs på 
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controllern. Iveroth et al. (2019) betonar att det finns ett ökat behov av abstrakt 

tänkande och specifika färdigheter som kunskap inom statistik och 

problemlösningsförmåga. 

 

Oesterriech et al. (2019) beskriver controllerns kompetensprofil genom att 

kategorisera olika kompetenser som anses vara viktiga för nutidens controller som 

professionella kompetenser, IT-kompetenser, datavetenskapliga kompetenser, 

metodologiska kompetenser och mjuka kompetenser (se tabell 1). 

 

Tabell 1 

Controllerns kompetensprofil 

Kategori Kompetenser 

Professionella kompetenser Professionella kvalifikationer i form av akademisk 

utbildning och erfarenhet 

Traditionella kompetenser inom styrning och 

management accounting 

Förståelse för verksamheten 

IT-kompetenser Kompetens inom interaktion mellan människa och 

dator 

Digital kompetens och förståelse 

Datavetenskapliga kompetenser Kompetens inom dataanalys  

Kompetens inom statistisk 

Kompetens inom programmering 

Kompetens inom modellering 

Metodologiska kompetenser Analytiskförmåga 

Förmåga hantera komplexitet 

Problemlösningsförmåga 

Mjuka kompetenser Kommunikationsförmåga 

Presentationsförmåga 

Entreprenörstänkande 

Förmåga att arbeta i team 

Öppenhet för förändringar 

Kommentar: baserad på Oesterriech et al. (2019, s. 9). 
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2.3.1.1 Professionella kompetenser 

Professionella kompetenser innefattar specialiserade färdigheter och kunskap som 

krävs för att en medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Grundläggande 

kvalifikationer som utbildning och erfarenhet samt färdigheter inom styrning och 

redovisning anses vara nödvändiga för controllern. Organisationer som söker 

controllers efterfrågar vanligtvis en akademisk examen och det brukar även krävas 

flera års praktisk erfarenhet och ledarskapserfarenhet (Oesterreich et al., 2019). 

 

Det anses vara avgörande att controllern har en omfattande förståelse för 

verksamheten och dess processer för att exempelvis kunna analysera Big Data på 

ett lämpligt sätt (Oesterreich et al., 2019). Även Paulsson (2012) anger att det är 

viktigt att controllern har förståelse verksamheten för att kunna stödja ledningen i 

olika organisatoriska processer som till exempel beslutsfattande.  

 

Oesterreich et al. (2019) menar att professionella kompetenser är viktiga för 

controllern. Dock anses betydelsen av dessa kompetenser ha minskat under de 

senaste åren. En möjlig förklaring till detta är att vissa kompetenser har blivit 

mindre betydelsefulla sedan nya arbetsuppgifter som till exempel dataanalys har 

tillkommit (Oesterreich et al., 2019). 

 

2.3.1.2 IT-kompetenser 

Controllerns traditionella arbetsuppgifter har blivit alltmer digitaliserade och 

kunskap inom IT anses därför vara en viktig kompetens. För att det ska vara möjligt 

att digitalisera organisationer måste medarbetarna kunna interagera med processer 

och teknik för att systemen ska fungera korrekt (Iveroth et al., 2019). I den 

datoriserade och automatiserade affärsmiljön förväntas controllern besitta 

omfattande IT-kompetenser för att kunna kommunicera med datorer och använda 

datorprogram (Oesterreich et al., 2019).   

 

Det anses vara nödvändigt för controllern att besitta digitala kompetenser 

(Oesterreich et al., 2019). Digital kompetens handlar om kunskapen att kunna söka 
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information, kommunicera, interagerar och producera digitalt. Begreppet omfattar 

även färdigheter att använda digitala verktyg samt förståelse för vad den digitala 

transformeringen innebär för samhället och villigheten att vara delaktig i 

utvecklingen (Sandblad et al., 2018). Grundläggande digital kompetens krävs vid 

användning av informations- och kommunikationsteknologi (Oesterreich et al., 

2019). Andersson (2017) menar att informations- och kommunikationsteknologier 

ställer varierande krav som till exempel förmåga att uppfatta ett snabbare flöde av 

data och omvandla det till användbar information (Andersson, 2017).  Det krävs en 

kontinuerlig utveckling av digital kompetens och nödvändiga färdigheter för att de 

tekniska systemen ska kunna användas effektivt (Sandblad et al., 2018). Även 

Andersson (2017) påpekar att kompetensutveckling ökar möjligheten till att dra 

större nytta av digitaliseringen och effektivisera användningen av informations- och 

kommunikationsteknologi (Andersson, 2017).  

 

Införandet av till exempel Big Data, dataanalys, automatisering och artificiell 

intelligens har förändrat relationen mellan controllern och teknologin (Alam & 

Hossain, 2021; Tiron-Tudor & Deliu, 2021). Enligt Alam & Hossain (2021) 

framgick det av en undersökning av brittiska controllers att det finns ett behov av 

ökad teknologisk kompetens och att det troligtvis kommer bli en av de viktigaste 

kompetenserna (Alam & Hossain, 2021). Controllern behöver även utveckla IT-

kompetens att hantera ekonomi-, lednings- och kostnadsredovisningssystem för att 

kunna påverka medarbetares beteende samt att effektivt kunna kommunicera med 

olika aktörer på alla organisationsnivåer (La Paz et al., 2020). 

 

2.3.1.3 Datavetenskapliga kompetenser 

Digitaliseringen har medfört ett ökat behov av analytiskt tänkande, det vill säga att 

kunna tänka utöver egna erfarenheter. För att data ska kunna utvecklas till värdefull 

information och handlingsbar kunskap krävs förmågan att tolka data (Iveroth et al., 

2019).  Datavetenskapliga kompetenser krävs för att tillämpa kvantitativa metoder 

för inhämtning, förberedelse, integration, analys och visualisering av interna och 
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externa data med det primära syftet att identifiera och extrahera mönster och 

samband mellan variabler. För att kunna göra detta måste controllern ha 

grundläggande färdigheter i system och dataarkitektur samt avancerade färdigheter 

inom statistik och programmering (Oesterreich et al., 2019). Tiron-Tudor & Deliu  

(2021) belyser också att det krävs ny kunskap inom programmeringsområdet. Det 

krävs även kompetens inom modellering för att till exempel kunna skapa prognoser 

(Oesterreich et al., 2019). Enligt Lawson (2019) förväntas controllern båda kunna 

arbeta och kommunicera effektivt med IT- och analysexperter angående data och 

modellering. Controllerns roll kan därmed komma att omfatta starka systematiska, 

matematiska och statistiska kompetenser för att det ska vara möjligt utnyttja de 

analytiska möjligheterna (Oesterreich et al., 2019).  

 

De flesta controllers inte är naturligt kompetenta inom områden som Big Data och 

analys, vilket kan vara en utmaning för utveckling av expertis inom området 

(Möller et al., 2020). Alam & Hossain (2021) belyser också att det krävs en bättre 

förståelse för Big Data. Överflödet av nya innovativa datakällor skapar möjligheter 

och utmaningar för alla yrkesgrupper som arbetar med information inklusive 

controllern. Även om controllerns arbetsuppgifter har utökats med tiden har inte 

alla tillgängliga interna och externa datakällor utnyttjats fullt ut för att beskriva, 

diagnostisera, visualisera, prognostisera och föreslå möjliga lösningar. Controllern 

behöver även utveckla kompetens inom Big Data för att kunna stödja 

beslutsfattandeprocessen i större utsträckning (Tiron-Tudor & Deliu, 2021). Enligt 

Tiron-Tudor & Deliu (2021) menar vissa forskare att controllern endast behöver 

förstå den oupptäckta potentialen hos Big Data samt dataanalys och behöver inte 

utveckla specifik teknisk expertis. Andra forskare ser det från ett annat perspektiv 

och förutser att controllers kommer behöva utveckla nya kompetenser för att kunna 

stödja beslutsfattandeprocessen.  

 

2.3.1.4 Metodologiska kompetenser 

Metodologiska kompetenser krävs för att systematiskt kunna utföra arbetsuppgifter 

och lösa problem på ett strukturerat sätt. För controllern handlar det om analytiska 
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färdigheter, det vill säga förmågan att analysera data och information inom ett 

begränsat tidsspann och dra korrekta slutsatser. Det omfattar även förmågan att 

kunna hantera komplexitet på ett systematiskt och metodologiskt sätt. Även 

problemlösningsförmåga som handlar om att aktivt kunna identifiera och lösa 

problem med tillgängliga resurser på ett strukturerat sätt under begränsad tid är en 

metodologisk kompetens (Oesterreich et al., 2019). La Paz et al. (2020) belyser att 

den digitala utvecklingen förändrar organisationsdynamiken och därmed de 

kompetenser som controllern behöver för att kunna lösa utmaningar som uppstår 

till följd av oklarheter och komplexitet. 

 

Lawson (2019) menar att de färdigheter controllern behöver för att övergå till rollen 

som strategisk rådgivare skiljer sig från de som lärs ut i traditionella 

ekonomiutbildningar. För att utnyttja fördelarna som den digitala utvecklingen 

medför behöver controllern utveckla nya sätt att tillämpa analytiskt och kritiskt 

tänkande. Även nya färdigheter för arbete med strategiska frågor bör utvecklas 

(Lawson, 2019). Tiron-Tudor & Deliu (2021) nämner också att controllern behöver 

utveckla analytiska färdigheter med hänsyn till användning av analyssystem.  

 

2.3.1.5 Mjuka kompetenser 

Möjligheten till framgång i yrket som controller och förmågan att bidra till 

verksamheten kan påverkas av individuella olikheter (Lindvall, 2017). Enligt 

Lawson (2019) är mjuka kompetenser avgörande för controllerns karriärframgång. 

De flesta egenskaper kan utvecklas och ofta sker det genom automatiska 

anpassningar över tiden (Lindvall, 2017). Villigheten att tillämpa nya teknologier 

och anpassa sig till förändringar i affärsmiljön, nya processer och nya 

arbetsuppgifter anses vara avgörande (Oesterreich et al., 2019). ).  

 

För att överleva i den förändrade miljön behöver controllern en mängd olika mjuka 

kompetenser (Alam & Hossain, 2021). Mjuka kompetenser är viktiga för att kunna 

omvandla information och kunskap till praktiska handlingar i den digitala världen. 

Det kan i många fall gå att ta reda på vad som behöver göras men vara desto svårare 



  
 

18 
 

att förstå hur det ska utföras. Kompetens utvecklas över tid och kräver engagemang 

och uthållighet av individen (Iveroth et al., 2019). 

 

Mjuka kompetenser består av personliga och sociala kompetenser som medarbetare 

behöver för att utföra sina arbetsuppgifter och förväntas bli obligatoriska för 

samtliga ekonomiska yrkesroller. Mjuka kompetenser som kommunikations- och 

presentationsförmåga blir allt viktigare eftersom dagens digitaliserade värld präglas 

av samarbete och konkurrens. Det anses vara viktigt för controllern att ha förmåga 

att kommunicera med organisationens ledning och medarbetare (Oesterreich et al., 

2019). Även Paulsson (2012) menar att det är viktigt att controllern har en god 

muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga för att kunna arbeta i blandade team. 

Controllern anses även behöva nödvändiga mjuka kompetenser för att kunna 

motivera och inspirera andra (Lawson, 2019). Lawson (2019) belyser att 

tillkomsten av nya teknik kommer att göra förmågan att kommunicera effektivt allt 

viktigare för controllern. Utvecklingen av informations- och 

kommunikationsteknologier ökar behovet av horisontell kommunikation, 

koordinering och beslutsförmåga i förhållande till både medarbetare och kunder, 

vilket i sin tur ökar kravet på mjuka kompetenser (Andersson, 2017).  

 

Ytterligare mjuka kompetenser som anses vara viktiga är att vara ansvarstagande 

samt att ha ett entreprenörstänkande för att kunna skapa mervärde för 

organisationen (Iveroth et al., 2019; Oesterreich et al., 2019). Oesterreich et al. 

(2019) belyser även att det är viktigt för controllern att ha god samarbetsförmåga. 

Lawson (2019) menar att digitalisering ökar transparensen och att det därför 

kommer vara nödvändigt för controllern att ha färdigheter som möjliggör effektivt 

arbete tillsammans med andra. Samarbete inom tvärvetenskapliga team kan bidra 

till att controllern upptäcker nya möjligheter och därmed kan skapa värde (Lawson, 

2019). För att kunna arbeta i en integrerad teammiljö behöver controllern vara 

framåtblickande, mångsidig och empatisk (Alam & Hossain, 2021).  

 

Öppenhet för förändringar anses vara viktigt för villigheten att applicera nya 

teknologier samt anpassa sig till förändringar i affärsmiljön, nya processer och nya 
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arbetsuppgifter (Oesterreich et al., 2019). Tiron-Tudor & Deliu (2021) menar att 

det finns ett behov för controllern att ha ett öppet, flexibelt och formbart tänkesätt. 
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3. Metod 

I kapitels första avsnitt presenteras studiens litteratururval. I det andra avsnittet 

beskrivs forskningsmetoderna som har använts för studiens empiriinsamling. I det 

tredje avsnittet presenteras studiens validitet och reliabilitet. I det fjärde avsnittet 

redogörs studiens operationalisering och i det femte avsnittet presenteras 

analysmetoden. 

3.1 Litteratururval  

Det har genomförts en litteraturundersökning för att skapa en tillförlitlig grund för 

studiens teoretiska ramverk. Litteraturen som ingår i studien består av böcker, 

vetenskapliga artiklar och offentliga rapporter. För att säkerställa litteratururvalets 

relevans och aktualitet med hänsyn till digitaliseringens höga utvecklingstakt har 

urvalet begränsats till publiceringsår mellan 2008 och 2022.  

 

Tillvägagångssättet för urvalet av böcker inleddes med en sökning på nyckelorden 

”digitalisering”, ”controller”, ”management accounting”, ”styrning” och ”offentlig 

sektor” i bibliotekskatalogerna för Högskolan Kristianstad och Malmö Universitet 

samt Snoka-bibliotek och Malmö Stadsbibliotek. De vetenskapliga artiklarna som 

ingår i studien söktes genom att använda sökorden ”digitalization”, ”digitalisation”, 

”digitization”, ”digitisation”, ”controller”, ”management accounting”, 

”management accountant”, ”profession”, ”public sector”, ”competences” och 

”skills” i Högskolan Kristianstads sökmotor Summon, ScienceDirect och Google 

Scholar. Även nyckelord och källförteckningar i vetenskapliga artiklar och tidigare 

uppsatser inom området har granskats för att hitta inspiration till litteratururvalet. 

 

3.2 Metodval 

I denna studie används en kvantitativ forskningsmetod för att skapa en bred och 

objektiv förståelse för digitaliseringens påverkan på kompetenskraven som ställs på 

controllers i svenska kommuner. Det har genomförts en innehållsanalys av 

platsannonser och en enkätundersökning. Kvantitativa forskningsmetoder kan 
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generera en stor mängd data, vilket bidrar till att studiens resultat blir mer statistiskt 

tillförlitligt och kan generaliseras i större utsträckning (Bryman, 2016). 

 

3.2.1 Innehållsanalys av platsannonser 

Det har genomförts en innehållsanalys av platsannonser som komplement till 

enkätundersökningen. Syftet med innehållsanalysen är att undersöka hur svenska 

kommuner beskriver controllerns yrkesroll och arbetsuppgifter i platsannonser och 

vilka kompetenser som efterfrågas. Innehållsanalysen utfördes innan 

enkätundersökningen för att det skulle vara möjligt att använda resultatet till 

utformningen av enkätformuläret. Urvalet består av 30 platsannonser från svenska 

kommuner som publicerats mellan år 2020 och 2022. Vid urvalet har det tagits 

hänsyn till geografisk spridning för att få ett bredare perspektiv av vilka 

kompetenser som efterfrågas av kommuner i olika delar av Sverige.  

 

Controllerns yrkesroller, arbetsuppgifter och efterfrågade kompetenser som 

beskrivs i platsannonserna har analyserats enligt det kompetensprofilen i det 

teoretiska ramverket. De efterfrågade kompetenserna har beräknats och 

sammanställts baserat på Oesterreich et al. (2019) kompetenskategorier som består 

av professionella kompetenser, IT- kompetenser, datavetenskapliga kompetenser, 

metodologiska kompetenser och mjuka kompetenser (se Tabell 1). Det skapades 

även en ytterligare kategori för meriterande kompetenser som framgick i 

platsannonserna.  

 

3.2.2 Enkätundersökning 

Det har även genomförts en enkätundersökning för att undersöka och analysera hur 

controllers inom svenska kommuner upplever att digitaliseringen har påverkat deras 

yrkesroll, arbetsuppgifter och kompetenskraven som ställs på dem som controllers.  

Målet med enkätundersökningen var att få svar från så många respondenter som 

möjligt för att kunna generalisera hur controllers inom svenska kommuner upplever 

att digitaliseringen påverkar kompetenskraven som ställs på dem till följd av 
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digitaliseringen. Respondenterna kunde besvara enkäten när de hade tid och 

möjlighet, vilket kan bidra till en hög svarsfrekvens. En ytterligare anledning till 

valet av att genomföra en enkätundersökning var att det är smidigt att administrera 

och tidsbesparande eftersom respondenter fyller i enkäten själva (Bryman, 2017).  

 

Enkätundersökningar ger möjlighet till ett strukturerat tillvägagångssätt vid 

insamling av data (Bryman, 2016). För att säkerställa möjligheten att besvara 

studiens forskningsfrågor med hjälp insamlad empiri har enkätformuläret utformats 

baserat på det teoretiska ramverket och resultatet från innehållsanalysen av 

platsannonser. Vid utformningen av enkäten togs det även hänsyn till att frågorna 

skulle vara lättförståeliga samt att det skulle vara enkelt för respondenterna att fylla 

i enkätformuläret. För att underlätta för respondenterna och säkerställa att frågorna 

tolkas som det var tänkt har begreppen som nämns i enkäten definierats. För att inte 

trötta ut respondenterna och minska risken för svarsbortfall var varje fråga väl 

genomtänkt för att minska antalet frågor (se Bilaga 1).  

 

En eventuell nackdel med enkätundersökningar är att det inte är möjligt att ställa 

följdfrågor (Bryman, 2016). För att få möjlighet till mer utförliga svar ställdes två 

öppna frågor där respondenterna kunde skriva sina åsikter angående 

digitaliseringens påverkan på controllerns arbetsuppgifter och kompetenskrav. 

 

Enkäten skickades ut till alla svenska kommuner förutom tre som saknade e-

postadresser på deras hemsidor. Enkäten skickades till kommunerna via e-post med 

en förfrågan om att vidarebefordra den till en eller flera controllers. I medföljande 

introduktionsbrev angavs det att respondenternas svar skulle behandlas anonymt 

och på gruppnivå. Respondenterna hade sedan möjlighet att besvara enkäten mellan 

den 24 april och den 4 maj 2022. Ett fåtal kommuner svarade att de inte hade 

möjlighet att besvara enkätundersökningen.  

 

Enkätundersökningen besvarades av totalt 311 respondenter varav tre inte hade fyllt 

i några svar på enkätformuläret. 229 respondenter skrev controller på frågan om 

yrkestitel och 79 respondenter angav andra ekonomiyrkestitlar. Eftersom studiens 



  
 

23 
 

syfte är att undersöka och analysera hur digitaliseringen har  påverkat de 

kompetenskrav som ställs på controllers i svenska kommuner kunde dessa 79 

enkätsvar inte inkluderats i det empiriska materialet. 40 av 229 respondenter hade 

inte besvarat samtliga enkätfrågor och för att undvika att studiens resultat 

påverkades felaktigt av det togs deras svar inte med i det empiriska materialet. 

Därmed består det empiriska materialet från enkätundersökningen av svar från 189 

respondenter med ett bortfall på 122 svar. 

 

3.2.3 Validitet och reliabilitet 

Studien syftar till att undersöka och analysera hur digitaliseringen har påverkat de 

kompetenskrav som ställs på controllers inom svenska kommuner. För att 

säkerställa att det som avses att undersökas faktiskt undersöks skickades 

enkätundersökningen ut med en förfrågan om att vidarebefordra den till en eller 

flera controllers. Det ställdes även en kontrollfråga där respondenterna ombads att 

ange sina yrkestitlar för att kunna säkerställa att enkäten besvarades av controllers. 

Enkätfrågorna är utformade baserat på det teoretiska ramverket och resultatet från 

innehållsanalysen av platsannonser för att göra det möjligt att koppla samman och 

analysera resultatet baserat på det teoretiska ramverket och besvara 

forskningsfrågorna. För att säkerställa att respondenterna uppfattade enkätfrågorna 

och besvarade dem så som det var tänkt definierades använda begrepp i 

enkätformuläret. Insamlade data beräknades automatiskt med hjälp av SPSS för att 

säkerställa studiens validitet (Denscombe, 2016). Resultatet av studiens empiriska 

material överensstämmer med tidigare forskning som ingår i det teoretiska 

ramverket, vilket kan indikera på trovärdighet i studien.    

 

3.4 Operationalisering 

Studiens enkätformulär är baserat på Oesterreichs et al. (2019) kompetensprofil för 

controllern samt resultatet av innehållsanalysen av platsannonser för att möjliggöra 

jämförelser. Det första avsnittet i enkätformuläret består av två frågor för att ta reda 

på vad respondenterna har för yrkestitel och arbetslivserfarenhet (se fråga 1–2, 

Bilaga 1). Det andra avsnittet består av fem frågor som syftar till att undersöka vad 
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respondenterna har för professionella kompetenser (se fråga 3–7, Bilaga 1). Det 

tredje avsnittet handlar om digital kompetens och består av en omfattande fråga 

som behandlar användningen av digitala verktyg i utförandet av arbetet (se fråga 8, 

Bilaga 1). Det fjärde avsnittet handlar om IT-kompetens och består av tre frågor 

som syftar till att undersöka om IT-kompetens anses vara viktigt (se fråga 9–11, 

Bilaga 1). Det femte avsnittet handlar datavetenskapliga kompetenser och består av 

en fråga för att undersöka respondenternas åsikter angående fyra specifika 

kompetenser inom denna kategori som nämns i kompetensprofilen (se fråga 12, 

Bilaga 1). Det sjätte avsnittet består av en fråga som handlar om metodologiska 

kompetenser som beskrivs i kompetensprofilen och platsannonserna (se fråga 13, 

Bilaga 1). Det sjunde avsnittet består av en fråga som behandlar mjuka kompetenser 

som nämns i kompetensprofilen och platsannonserna (se fråga 14, Bilaga 1). Det 

åttonde avsnittet består av fem frågor där respondenterna fick möjlighet att beskriva 

sina åsikter angående digitaliseringens påverkan på deras arbetsuppgifter och 

kompetenskrav (se fråga 15–19, Bilaga 1). 

 

3.5 Analysmetod  

Resultatet från innehållsanalysen av platsannonser har analyserats genom att 

beräkna antalet platsannonser som nämner respektive kompetens och sedan 

sammanställa de kompetenser som nämns mer än en gång i olika tabeller för 

respektive kompetenskategori. SPSS har använts för att analysera enkätsvaren. Det 

teoretiska ramverket ligger sedan till grund för analys av studiens insamlade empiri. 
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4. Empiri 

I kapitlets första avsnitt presenteras resultatet av innehållsanalysen av 

platsannonser och i det andra avsnittet redogörs det för resultatet av studiens 

enkätundersökning.  

4.1 Innehållsanalys av platsannonser 

Innehållet i 30 platsannonser har analyserats med fokus på efterfrågade 

kompetenser. Vid innehållsanalysen har det även tagits hänsyn till hur controllerns 

yrkesroll och arbetsuppgifter beskrivs i platsannonserna eftersom det påverkar 

kompetenskraven som ställs på controllern. 

 

4.1.1 Controllerns yrkesroll och arbetsuppgifter 

Resultatet från innehållsanalysen av platsannonser visar att budget, bokslut, 

redovisning, analys, uppföljning, ekonomistyrning, planering och prognos är 

vanligt förekommande arbetsuppgifter för controllers inom svenska kommuner. 

Det framkommer även att arbetsuppgifterna kan bestå av framtagande av underlag 

och sammanställande av rapporter. I flera platsannonser beskrivs det att controllern 

ska stödja förvaltningar, verksamheter och chefer. Detta uttryckts också genom 

beskrivningar som att controllern ska agera som rådgivare och bidra med stöd i 

ekonomiska frågor. Samarbete med till exempel ledningen och medarbetare inom 

olika kompetensområden framgår som en vanlig arbetsuppgift i de analyserade 

platsannonsernas. Det beskrivs även i ett flertal platsannonser att controllern ska 

arbeta strategiskt och bidra till arbete som avser utveckling, förbättringar eller 

förändringar. 

 

Andra arbetsuppgifter som förekommer i platsannonserna är omvärldsbevakning 

och utredningsarbete. I flera platsannonser ingår samordning, projekt samt data, 

statistik och nyckeltal som en del av arbetet som controller i svenska kommuner. 

Även utbildning och intern kontroll beskrivs som arbetsuppgifter i platsannonserna. 
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4.1.2 Controllerns kompetenser 

Kompetenserna som nämns mer än en gång i de analyserade platsannonserna har 

sammanställts och fördelats i följande kategorier: professionella kompetenser, IT-

kompetenser, datavetenskapliga kompetenser, metodologiska kompetenser, mjuka 

kompetenser och meriterande kompetenser. 

 

4.1.2.1 Professionella kompetenser 

I tabell 2 framgår de mest efterfrågade professionella kompetenserna som nämns i 

de analyserade platsannonserna. 

 

Tabell 2 

Professionella kompetenser 

Kategori 
Nämnd i antal 

platsannonser 

Högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi eller annat som 

bedöms relevant av arbetsgivaren 

 

25 

 

Flerårig arbetslivserfarenhet som controller, ekonom eller annat som 

bedöms relevant av arbetsgivaren 
15 

 

Högskole- eller eftergymnasialutbildning kombinerat med 

arbetslivserfarenhet från liknande arbete alternativt motsvarande 

kompetens genom erfarenhet 

 

6 

Kommentar: sammanställning av efterfrågade professionella kompetenser som nämns i de 

analyserade platsannonserna 

 

Högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi eller motsvarande som 

bedöms likvärdigt av arbetsgivaren är den mest efterfrågade professionella 

kompetensen i de analyserade platsannonserna. Till exempel nämns utbildning 

inom samhällskunskap och statsvetenskap som relevanta. Det framgår att inte alla 

arbetsgivare ställer krav på högskole- eller universitetsutbildning. I de 

platsannonserna anses det vara tillräckligt för controllern att ha en eftergymnasial 

utbildning kompletterat med arbetslivserfarenhet alternativt motsvarande 

kompetens genom erfarenhet. Från resultatet från innehållsanalysen framgår det 
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även att flerårig arbetslivserfarenhet som controller, ekonom eller motsvarande som 

bedöms relevant ofta är ett krav. Andra professionella kompetenser som nämns i 

platsannonserna är erfarenhet av arbete med ekonomistyrningsfrågor, budget, 

redovisning och bokslut samt ekonomi-, beslut-, affärs- och stödsystem. 

 

4.1.2.2 IT–kompetenser 

I tabell 3 framgår de mest efterfrågade IT-kompetenserna som nämns i de 

analyserade platsannonserna.  

 

Tabell 3 

IT-kompetenser 

Kategori 
Nämnd i antal 

platsannonser 

Goda kunskaper inom Excel 11 

God datorvana/IT-kunskap 11 

Goda kunskaper inom MS Office 8 

Intresse av att utveckla digitala arbetssätt, digitala verktyg eller stödsystem 5 

Goda kunskaper inom ekonomi- och affärssystem 4 

Lätt att förstå och lära sig nya system och digitala verktyg  3 

Kommentar: sammanställning av efterfrågade IT-kompetenser som nämns i de analyserade 

platsannonserna 

 

God datorvana eller IT-kunskap samt goda kunskaper inom Excel är de två mest 

efterfrågade kompetenserna inom denna kategori. Resultatet från innehållsanalysen 

av platsannonser visar även att goda kunskaper inom andra delar av MS Office är 

en eftertraktad kompetens. Det framgår att flera arbetsgivare söker efter controllers 

med intresse för att utveckla digitala arbetssätt, digitala verktyg eller stödsystem. 

Det nämns även i ett antal platsannonser att controllern behöver ha goda kunskaper 

inom ekonomi- och affärssystem som till exempel Stratsys, Visma Affärslösningar, 

Hypergene eller Unit4. Resultatet av innehållsanalysen visar också att det finns 

arbetsgivare som efterfrågar controllers som har lätt att förstå och lära sig nya 

system och digitala verktyg. 
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4.1.2.3 Datavetenskapliga kompetenser 

I tabell 4 framgår det att kunskap inom statistik är den enda efterfrågade 

datavetenskapliga kompetensen som nämns i de analyserade platsannonserna.  

 

Tabell 4 

Datavetenskapliga kompetenser 

Kategori 
Nämnd i antal 

platsannonser 

Kunskap inom statistik 3 

Kommentar: sammanställning av efterfrågade datavetenskapliga kompetenser som nämns i de 

analyserade platsannonserna 

 

4.1.2.4 Metodologiska kompetenser 

I tabell 5 framgår de mest efterfrågade metodologiska kompetenserna som nämns i 

de analyserade platsannonserna.  

 

Tabell 5 

Metodologiska kompetenser 

Kategori 
Nämnd i antal 

platsannonser 

Analytisk förmåga 22 

Förmåga att arbeta utvecklings- eller förändringsinriktad  20 

Helhetsperspektiv 19 

Förmåga att strukturera sitt arbete 18 

Problemlösningsförmåga 15 

Förmåga att se och hantera komplexa samband  11 

Förmåga att prioritera 8 

Förmåga att hålla deadlines 6 

Kommentar: sammanställning av efterfrågade metodologiska kompetenser som nämns i de 

analyserade platsannonserna 

 

Baserat på resultatet från innehållsanalysen framgår det att analytisk förmåga är den 

mest efterfrågade metodologiska kompetensen. Att kunna arbeta utvecklings-, 

förbättrings- eller förändringsinriktat och att ha ett helhetsperspektiv är två andra 

kompetenser som det finns en stor efterfrågan på i de analyserade platsannonserna. 

Det framgår även att arbetsgivarna värdesätter förmågan att arbeta strukturerat samt 
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god problemlösningsförmåga och att kunna hantera komplexa samband. Resultatet 

av innehållsanalysen visar också att förmåga att prioritera och hålla deadlines 

efterfrågas. 
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4.1.2.5 Mjuka kompetenser 

I tabell 6 framgår de mest efterfrågade mjuka kompetenserna som nämns i de 

analyserade platsannonserna. 

 

Tabell 6 

Mjuka kompetenser 

Kategori 
Nämnd i antal 

platsannonser 

Driven och initiativtagande 25 

God kommunikationsförmåga 19 

Förmåga att utrycka sig obehindrat i tal och skrift 16 

Pedagogisk 16 

Samarbetsförmåga 16 

Självständig  16 

Personlig tillämpning 15 

Serviceinriktad 12 

Ansvarsfull 10 

Noggrann 10 

Hög social kompetens 9 

Lyhörd 7 

Förmåga att underhålla och skapa goda relationer 6 

Engagerad 5 

Flexibel 4 

Förtroendegivande 3 

Förändringsbenägen 3 

Nyfiken 3 

Positiv 3 

Presentationsförmåga 3 

Trygg 3 

Coachande 2 

Stabil 2 

Stresstålig  2 

Kommentar: sammanställning av efterfrågade mjuka kompetenser som nämns i de analyserade 

platsannonserna 

 

Resultatet av innehållsanalysen visar att de mest efterfrågade mjuka kompetenserna 

är att vara driven och initiativtagande som controller. Även god 
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kommunikationsförmåga visar sig vara en eftertraktad kompetens i de analyserade 

platsannonser. Det finns också en stor efterfråga på mjuka kompetenser som att vara 

självständig, pedagogisk, kunna utrycka sig i tal och skrift samt god 

samarbetsförmåga. Det betonas i ett flertal platsannonser att stor vikt läggs vid 

personlig tillämpning. I flera platsannonserna efterfrågas controllers som är 

serviceinriktade, noggranna och ansvarstagande. Även hög social kompetens samt 

förmåga att skapa och underhålla relationer beskrivs som önskade kompetenser av 

flera arbetsgivare. Lyhörd, flexibel, förändringsbenägen, förtroendegivande, 

nyfiken, positiv och trygg är exempel på andra mjuka kompetenser som 

förekommer i de analyserade platsannonserna.  

 

4.1.2.6 Meriterande kompetenser 

I tabell 7 framgår de mest efterfrågade meriterande kompetenserna som nämns i 

de analyserade platsannonserna. 

 

Tabell 7 

Meriterande kompetenser 

Kompetens Kategori 
Nämnd i antal 

platsannonser 

Professionella 

kompetenser 

Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation, 

offentlig verksamhet, kommunal verksamhet 

eller större organisation 

19 

 Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter 9 

 Goda redovisningskunskaper 2 

 Erfarenhet av processer och 

investeringskalkylering  
2 

IT-kompetenser Erfarenhet av arbete i större ekonomi-, lednings- 

eller affärssystem 
7 

 Kunskap inom MS Office 2 

Kommentar: sammanställning av meriterande kompetenser som nämns i de analyserade 

platsannonserna 

 

Fyra professionella kompetenser beskrivs som meriterande i de analyserade 

platsannonserna. Erfarenhet av att ha arbetat i en politisk styrdorganisation, 
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offentlig verksamhet, kommunal verksamhet eller en större organisation är den 

mest efterfrågade meriterande kompetensen. Det framgår även att erfarenhet av 

liknande arbetsuppgifter är fördelaktigt. Redovisningskunskaper och erfarenhet av 

arbete med processer och investeringskalkylering är meriterande enligt resultatet av 

innehållsanalysen. IT-kompetenser som erfarenhet av arbete i större ekonomi-, 

lednings- eller affärssystem och kunskap inom MS Office anses också vara 

meriterande.  

 

4.2 Enkätundersökning 

Nedan presenteras resultatet av studiens enkätundersökning som består av svar från 

189 controllers inom svenska kommuner.  En specificering och fördelning av 

respondenternas specifika yrkestitlar framgår i bilaga 2. Vid framställningen av 

enkätundersökningens resultat har respondenternas svar i vissa fall fördelats baserat 

på arbetslivserfarenhet för att göra det möjligt att jämföra om det finns skillnader 

mellan respondenternas svar med hänsyn till hur länge de har arbetat som controller. 

 

4.2.1 Digitaliseringens påverkan på controllerns arbetsuppgifter 

Resultatet från enkätundersökningen visar att cirka 78 procent av respondenter 

anser att digitaliseringen har påverkat deras arbetsuppgifter som controller. Från en 

respondent med 36 års arbetslivserfarenhet beskrivs digitaliseringens påverkan på 

arbetsuppgifterna på följande sätt: 

 

Jag har jobbat så pass länge, när jag började fanns det bara 

hantering i stordatormiljö efter "instansning". Jag reagerar på att 

man pratar om digitalisering nu som om det är ett nytt fenomen, 

det har ständigt varit en utveckling inom ekonomiområdet. Så jag 

känner att det ständigt har varit en påverkan, även om vi idag står 

i en ny sits med utveckling av AI och E-tjänster. Men det handlar 

verkligen inte om digitalisering från noll. 

 

En av respondenterna som arbetat som controller i 20 år anser att arbetsuppgifterna 

inte har förändrats särskilt mycket i grunden medan en annan respondent med 18 
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års arbetslivserfarenhet menar att arbetet har förenklats betydligt och att mycket 

idag är automatiserat i jämförelse med hur det såg ut för 10–15 år sedan. 

 

4.2.1.1 Automatisering av rutinmässiga arbetsuppgifter 

I tabell 8 sammanställs respondenters åsikter angående automatisering av 

rutinmässiga arbetsuppgifter. Respondenterna fick möjlighet att välja ett 

svarsalternativ på en Likertskala där 1 = instämmer inte alls och 5 = instämmer helt. 

 
Tabell 8 

Automatisering av rutinmässiga arbetsuppgifter 

Arbetslivserfarenhet (år) Medelvärde Standardavvikelse 

0–5 2,8 1,1 
6–10 2,9 1,0 

11–15 2,6 0,9 
16–20 3,2 1,0 
21–25 2,6 0,9 
26–30 3,8 0,8 
36–40 3,0 0,0 

Kommentar: tabellen beskriver respondenternas åsikter angående automatisering av rutinmässiga 

arbetsuppgifter.  

 

Resultatet från enkätundersökningen tyder på att respondenterna varken instämmer 

eller inte med att deras rutinmässiga arbetsuppgifter har automatiserat. Dock 

framgår det av medelvärdet i gruppen med respondenter som har 26–30 års 

arbetslivserfarenhet att de upplever att automatiseringen har påverkat deras 

rutinmässiga arbetsuppgifter. Standardavvikelsen är ganska hög i alla 

arbetslivserfarenhetsgrupper förutom en, vilket indikerar att det i grupperna finns 

både respondenter som anser att deras rutinmässiga arbetsuppgifter har påverkats 

av automatiseringen och respondenter som inte tycker det. 

 

Respondenterna fick möjlighet att beskriva hur digitaliseringen har påverkat deras 

arbetsuppgifter och det framgår från resultat av enkätundersökningen att 

användningen av vissa system har resulterat i att en del arbetsuppgifter inte längre 

behöver göras. Flera respondenter svarade att rutinmässiga arbetsuppgifter kan 

automatiseras eller förenklas genom användning av digitala verktyg, vilket gör det 

möjligt att fokusera mer på till exempel analys, processutveckling och 

kommunikation. Några respondenter uttryckte att det fortfarande finns stora 
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utvecklingsmöjligheter relaterat till automatisering. En av respondenterna beskrev 

att vissa processer har robotiserats men att det inte nödvändigt viss betyder att alla 

har blivit mer effektiva på grund av det. Respondenten menar att 

digitaliseringsprocesser ofta kan medföra mycket handpåläggning i efterhand, 

vilket innebär att det inte är säkert att kommunen som helhet har vunnit något på 

det i slutändan.  

 

4.2.1.2 Användning av digitala verktyg 

I tabell 9 sammanställs respondenters åsikter angående om användningen av 

digitala verktyg har ökat under de senaste åren. Respondenterna fick möjlighet att 

välja ett svarsalternativ på en Likertskala där 1 = instämmer inte alls och 5 = 

instämmer helt. 

 
Tabell 9 

Ökad användning av digitala verktyg 

Arbetslivserfarenhet (år) Medelvärde Standardavvikelse 

0–5 4,2 1,1 
6–10 4,2 0,8 

11–15 4,5 0,9 
16–20 4,2 1,0 
21–25 5,0 0,0 
26–30 4,2 1,1 
36–40 5,0 0,0 

Kommentar: tabellen beskriver respondenternas åsikter angående om användningen av digitala 

verktyg har ökat under de senaste åren. 

 

Resultatet av enkätundersökningen visar att respondenter anser att användningen 

av digitala verktyg har ökat under senaste åren. Det framgår tydligt att samtliga 

respondenter i grupperna med 21–25 och 36–40 års arbetslivserfarenhet instämmer 

helt med påståendet att användningen av digitala verktyg har ökat. I resterande 

arbetslivserfarenhetsgrupper är standardavvikelsen ganska hög och det tyder på att 

respondenternas åsikter angående om användningen av digitala verktyg har ökat 

varierar. Dock framgår att det inte finns några respondenter inom dessa grupper 

som inte håller med om påståendet att användningen har ökat. 
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Respondenternas åsikter angående användningen av digitala verktyg framkommer 

även genom svaren på den öppna enkätfrågan om hur respondenternas upplever att 

digitaliseringen har påverkat på deras arbetsuppgifter. Det nämns till exempel att 

användningen av verksamhets- och beslutsstödsystem vid månadsuppföljningar 

och analys ökar alltmer och en av respondenterna belyser finns bättre redskap för 

att göra analyser idag. En annan respondent förklarar att digitaliseringen har 

resulterat i användning av fler verktyg än exempelvis Excel. 

 

4.2.1.3 Effektivisering genom användning av digitala verktyg 

I tabell 10 sammanställs respondenters åsikter angående om användningen av 

digitala verktyg effektiviserar utförandet av deras arbetsuppgifter. Respondenterna 

fick möjlighet att välja ett svarsalternativ på en Likertskala där 1 = instämmer inte 

alls och 5 = instämmer helt. 

 
Tabell 10 

Effektivisering genom användning av digitala verktyg 

Arbetslivserfarenhet (år) Medelvärde Standardavvikelse 

0–5 4,7 0,5 
6–10 4,4 0,7 

11–15 4,8 0,5 
16–20 4,8 0,4 
21–25 4,6 0,5 
26–30 5,0 0,0 
36–40 4,5 0,7 

Kommentar: tabellen beskriver respondenternas åsikter angående om användningen av digitala 

verktyg effektiviserar utförandet av deras arbetsuppgifter. 

 

Resultatet av enkätundersökningar indikerar att det finns en enighet bland 

respondenterna om att användningen av digitala verktyg effektiviserar utförandet 

av deras arbetsuppgifter. Från standardavvikelserna framgår det att respondenternas 

åsikter inte skiljer sig särskilt mycket åt inom de olika 

arbetslivserfarenhetsgrupperna. 

 

Respondenternas svar på den öppna enkätfrågan angående hur de upplever att deras 

arbetsuppgifter har påverkats av digitaliseringen visar att det finns olika åsikter om 

användningen av digitala verktyg effektiviserar utförandet av arbetsuppgifter.  
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En av respondenterna uttrycker att Excel har haft den största betydelsen och att det 

skulle vara svårt att leverera samma resultat på samma tid utan att använda det. 

Flera respondenter nämner att digitaliseringen har gjort det möjligt att spara 

dokument digitalt i gemensamma mappar, vilket anses öka tillgängligheten. En av 

respondenterna förklarar att dokumenten har blivit mer lättåtkomliga i det dagliga 

arbetet, vid teamarbete samt vid distansarbete och under möten. Det beskrivs även 

att det inte längre finns behov av att skapa egna grafer och diagram i till exempel 

Excel eftersom det idag finns system som skapar det automatiskt och åskådliggör 

transaktioner. En annan aspekt som lyfts är att uppföljningsprogrammen har 

utvecklats, vilket gör det lättare för icke-ekonomer att förstå och därmed behöver 

inte lika mycket tid läggas på att förklara.  

 

Från en annan av respondenternas svar framkommer det att integrationen mellan 

olika system har förenklats och att det har effektiviserat arbetet. Det framgår även 

att det idag finns fler försystem som samverkar med ekonomisystemet, vilket 

underlättar stora mängder datatransport. Det anses leda till mindre manuella 

bokningar och mer övervakning av att rätt data kommer in på rätt ställe. Det beskrev 

även att det är lättare att kontrollera och följa upp ekonomiska flöden eftersom det 

presenteras på ett överskådligt sätt. 

 

Bland respondenternas svar framgår det också att arbetsbördan inte har minskat till 

följd av digitaliseringen. En av respondenterna berättar att arbetsuppgifterna kan 

utföras snabbare men att arbetsbördan inte har minskat med åren eftersom det 

fortfarande ställs samma krav på redovisning och rapportering och att samma 

arbetsmoment som tidigare måste utföras. Det framgår en liknande uppfattning från 

en annan respondent som menar att de flesta program för databashantering numera 

är webbaserade, vilket gör arbetsutförandet betydligt mer smidigt. Dock poängterar 

respondenten att det inte finns något program som minskar arbetsuppgifterna.  

 

Resultatet från enkätundersökningen visar även att flera respondenter tycker att 

användningen av digitala verktyg har bidragit till minskad risk för felaktigheter. En 

respondent nämner som exempel att införandet av e-handel har resulterat i att risken 
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för felkonteringar minimeras. Det betonas i ett av svaren att många processer har 

förenklats men att det tar tid att hitta bra sätt att arbeta på för att säkerställa att 

information och data sparas korrekt samt följer med i alla processer. En av 

respondenterna belyser att det är viktigt att ständigt kontrollera att systemen 

fungerar som de ska för annars finns det risk för feltolkningar. 

 

4.2.1.4 Värdeskapande aktiviteter 

I tabell 11 sammanställs respondenters åsikter angående digitaliseringens påverkan 

på tiden som kan ägnas åt värdeskapande aktiviteter som analys och tolkning av 

information. Respondenterna fick möjlighet att välja ett svarsalternativ på en 

Likertskala där 1 = instämmer inte alls och 5 = instämmer helt. 

 
Tabell 11 

Digitaliseringens påverkan på tiden som kan ägnas åt värdeskapande aktiviteter 

Arbetslivserfarenhet (år) Medelvärde Standardavvikelse 

0–5 3,3 1,1 
6–10 3,3 0,9 

11–15 2,9 1,2 
16–20 3,6 1,1 
21–25 3,8 1,8 
26–30 4,0 1,0 
36–40 4,0 1,4 

Kommentar: tabellen beskriver respondenternas åsikter angående digitaliseringens påverkan på 

tiden som kan ägnas åt värdeskapande aktiviteter som analys och tolkning av information.  

 

Resultatet från enkätundersökningen tyder på att uppfattningen om 

digitaliseringens påverkan på tiden som kan ägnas åt värdeskapande aktiviteter 

varierar beroende på arbetslivserfarenhet. Det framgår att de som har arbetat längre 

än 16 år tenderar att uppleva att digitaliseringen har gjort det möjligt att ägna mer 

tid åt värdeskapande aktiviteter. Det är tydligt att respondenterna med lägre antal 

års arbetslivserfarenhet inte upplever att digitaliseringen har haft någon påverkan 

på tiden som kan ägnas åt värdeskapande aktiviteter. Dock är standardavvikelserna 

ganska höga i samtliga arbetslivserfarenhetsgrupper, vilket indikerar att 

respondenternas åsikter skiljer sig åt inom de olika grupperna. 
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Det framgår från resultatet av enkätundersökningens öppna fråga angående 

digitaliseringens påverkan på deras arbetsuppgifter att flera respondenter upplever 

att tiden som kan ägnas åt värdeskapande aktiviteter har påverkats. Det nämns till 

exempel att digitala möten är tidsbesparande, vilket gör det möjligt att till exempel 

ägna mer tid åt analys. Det framgår även att det idag finns mer tillgängliga data och 

en respondent med 19 års arbetslivserfarenhet beskriver att data idag kan hämtas in 

automatiskt med ”mindre knappande” än tidigare. Det förklaras att digitaliseringen 

har underlättat hanteringen av stora datamängder och gjort det mer begripligt för 

mottagarna. En av respondenterna menar att det går snabbare och lättare att få fram 

data, jämförelse och beräkningar som kan användas vid ekonomiska analyser. Flera 

respondenter beskriver att det är möjligt att lägga mindre tid på att få fram data och 

mer tid på att analysera det. En av respondenterna berättar att det finns mer 

tillgänglig information men för att det ska vara användbart måste controllern ha 

förmåga att analysera informationen och kunna lita på att det är korrekt, vilket enligt 

en annan respondent har blivit svårare att verifiera. 

 

Det förekommer även andra åsikter om digitaliseringens påverkan på tiden som kan 

ägnas åt värdeskapande aktiviteter. Till exempel berättar en respondent med nio års 

erfarenhet av rollen som controller följande: 

 

Digitalisering är en trend som sker parallellt med arbetet. Vi har 

inte påverkats så mycket i de analyser vi gör utan mer hur vi 

kommunicerar. Min arbetsplats har generiska rapporter som 

uppdateras till stor del per automatik.  Komplexiteten i den data 

vi analyserar för att robotläsningar inte i dagsläget är så 

användbar. Kanske senare när AI har tagits fram som kan 

assistera våra modeller på sikt kan det underlätta arbetet. 

 

Det nämns också att insamlingen av underlag och data har förenklats men att det är 

en bit kvar i utvecklingen för att det ska vara optimalt. En respondent som har 

arbetat som controller i cirka fyra år säger att det är svårt att svara på frågan 

eftersom han eller hon inte har arbetat innan digitaliseringen var i rullning. 

Respondenten tror definitivt att det är möjligt att ägna mer tid åt värdeskapande 

aktiviteter idag jämfört med hur det hade varit utan alla system och IT-stöd. Dock 
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poängterar denna respondent att det inte nödvändigtvis är möjligt att ägna mer tid 

åt det nu än i början av karriären eftersom mycket redan fanns på plats. 

 

4.2.1.5 Behov av att utveckla nya arbetssätt 

I tabell 12 sammanställs respondenternas åsikter angående behovet av att utveckla 

nya arbetssätt till följd av digitaliseringen. Respondenterna fick möjlighet att välja 

ett svarsalternativ på en Likertskala där 1 = instämmer inte alls och 5 = instämmer 

helt. 

 
Tabell 12 

Behov av att utveckla nya arbetssätt 

Arbetslivserfarenhet (år) Medelvärde Standardavvikelse 

0–5 4,1 0,8 
6–10 3,9 0,8 

11–15 4,1 0,8 
16–20 4,0 0,6 
21–25 4,0 0,0 
26–30 4,4 0,5 
36–40 4,0 0,0 

Kommentar: tabellen beskriver respondenternas åsikter angående behovet av att utveckla nya 

arbetssätt till följd av digitaliseringen. 

 

Resultatet av enkätundersökningen visar att respondenterna upplever ett behov av 

att utveckla nya arbetssätt till följd av digitaliseringen. Standardavvikelserna tyder 

på att åsikterna inte varierar särskilt mycket inom grupperna. Bland svaren på den 

öppna enkätfrågan angående digitaliseringens påverkan på arbetsuppgifterna 

framgår det att mer och mer arbetsuppgifter hamnar på controllern och att det 

medför ett behov av att själv utveckla sitt arbetssätt. Det betonas även av en 

respondent att digitaliseringens påverkan även beror på hur villig controllern som 

individ är att ta till sig och börja använda nya arbetssätt.  

 

4.2.2 Digitaliseringens påverkan på kompetenskraven som ställs på 
controllern  

Resultatet från enkätundersökningen framgår visar att 61,9 procent av 

respondenterna upplever att digitaliseringen ställer nya krav på dem som 

controllers. Enligt en av respondenterna kan kompetenskraven variera beroende på 



  
 

40 
 

om controllern har en roll som användare eller administratör. Digitaliseringens 

påverkan på kompetenskraven beskrivs på följande sätt av en respondent med 15 

års arbetslivserfarenhet: 

 

… Kompetenskraven har ju inte ändrats om man jämför bakåt i 

tiden eftersom det mesta har varit digitaliserat ganska länge. 

Däremot så skulle jag vilja hävda att jag kan inte kan utföra mina 

arbetsuppgifter effektivt om jag inte har en digital kompetens. 

 

4.2.2.1 Professionella kompetenser 

Det framgår från enkätundersökningens resultat att cirka 94 procent av 

respondenterna har en högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi. De 

respondenter som inte har en högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi 

svarade att de i stället har följande utbildningar: ”Ej färdigpluggad 

kandidatexamen”, ”Yrkesutbildning”, ”Ekonomisk gymnasie. Div 

påbyggnadskurser”, ”Ekonomigymnasie”, ”Ekonomiprogram Gymnasium, 

Enstaka kurser på högskola inom ekonomi och redovisning, Enstaka kurser på 

högskola inom administration och kommunallagen m.fl.”, ”Civilingenjör” och 

”Gymnasieekonom”. 

 

I tabell 13 presenteras en sammanställning av respondenternas arbetslivserfarenhet 

som controller. Det framgår att arbetslivserfarenheten skiljer sig åt betydligt mellan 

respondenterna som deltog i enkätundersökningen. 

 
Tabell 13 

Respondenternas arbetslivserfarenhet 

 Minimum Maximum Medelvärde 

Arbetslivserfarenhet (år) 0 38 9 

Kommentar: tabellen visar variationen och medelvärdet av respondenternas arbetslivserfarenhet. 

 

74 procent av de 189 respondenter som besvarade enkätundersökningen hade 

tidigare erfarenhet av arbetet som controller innan de började arbeta på sin 

nuvarande arbetsplats. 58 procent av respondenterna angav att de inte har en 

högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi svarade att de hade erfarenhet 
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av yrkesrollen innan de började arbeta som controller på sin nuvarande arbetsplats. 

Det framgår även från resultatet av enkätundersökningen att 54 procent av 

respondenterna hade tidigare erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisationen 

innan de började arbeta på sin nuvarande arbetsplats.  

I figur 2 framgår respondenternas tidigare erfarenhet av olika arbetsuppgifter. 

 

Figur 2 

Respondenternas tidigare erfarenhet av olika arbetsuppgifter 

 

Kommentar: figuren visar andelen respondenterna som hade tidigare erfarenhet av olika 

arbetsuppgifter 

 

Det framgår av resultatet av enkätundersökningen att 89 procent av respondenterna 

hade tidigare erfarenhet en eller flera av arbetsuppgifterna ekonomistyrning, 

budget, uppföljning, redovisning, prognos och analys. Figur 2 visar att majoriteten 

av respondenterna hade tidigare erfarenhet av samtliga arbetsuppgifter innan de 

började arbeta på sina nuvarande arbetsplatser.  
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4.2.2.2 IT-kompetenser 

I tabell 14 sammanställs respondenters åsikter angående om de upplever att deras 

digitala kompetens är en begränsning vid användningen av tillgängliga digitala 

verktyg. Respondenterna fick möjlighet att välja ett svarsalternativ på en 

Likertskala där 1 = instämmer inte alls och 5 = instämmer helt. 

 
Tabell 14 

Upplevd begränsning av digital kompetens vid användning av tillgängliga digitala verktyg 

Arbetslivserfarenhet (år) Medelvärde Standardavvikelse 

0–5 2,3 1,3 
6–10 2,1 1,1 

11–15 2,4 1,1 
16–20 2,5 1,2 
21–25 3,6 1,5 
26–30 2,6 0,5 
36–40 2,5 2,1 

Kommentar: tabellen beskriver om respondenterna upplever att deras digitala kompetens begränsar 

användningen av digitala verktyg 

 

Majoriteten av respondenterna som deltog i enkätundersökningen upplever inte att 

deras digitala kompetens är en begränsning vid användningen av tillgängliga 

digitala verktyg. Dock visar resultatet att respondenterna med 21–25 års 

arbetslivserfarenhet upplever att deras digitala kompetens utgör en viss 

begränsning. Standardavvikelserna är relativt höga i alla förutan en 

arbetslivserfarenhetsgrupp, vilket indikerar att åsikterna varierar mellan 

respondenterna inom de olika grupperna. Från svaren på enkätundersökningens 

öppna frågor framgår det till exempel att en av respondenterna med 2,5 års 

arbetslivserfarenhet upplever att han eller hon saknar kunskap inom digitala 

mötesprogram och hårdvaror som webbkameror, headset och ljudpuck.  

 

I tabell 15 presenteras respondenternas svar på frågan om de anser att deras digitala 

kompetens begränsar användningen av tillgängliga digitala verktyg i jämförelse 

med deras upplevda möjlighet till kontinuerlig utveckling av digital kompetens. 

Respondenterna fick möjlighet att välja ett svarsalternativ på en Likertskala där 1 = 

instämmer inte alls och 5 = instämmer helt på respektive fråga. 
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Tabell 15 

Upplevd begränsning av digital kompetens och möjligheten till kontinuerlig kompetensutveckling 

Jag upplever att jag har möjlighet till kontinuerlig utveckling av min digitala kompetens 

    Instämmer 

inte alls 

   Instämmer 

helt 

    1 2 3 4 5 

 M
in

 d
ig

it
al

a 
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m
p

e
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s 
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e
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r 
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n
d
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llg

ä
n
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a 
d

ig
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al
a 

ve
rk
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g
 

Instämmer  

1 

Antal  4 12 16 11 12 

inte alls Procent 

(%) 

7,3% 21,8% 29,1% 20,0% 21,8% 

        

 

2 

Antal 0 9 18 23 14 

 

Procent 

(%) 

0,0% 14,1% 28,1% 35,9% 21,9% 

        

 

3 

Antal 0 4 9 10 1 

 

Procent 

(%) 

0,0% 16,7% 37,5% 41,7% 4,2% 

        

 

4 

Antal 0 1 12 13 9 

 

Procent 

(%) 

0,0% 2,9% 34,3% 37,1% 25,7& 

        

Instämmer  Antal  0 1 2 2 3 

helt 5 Procent 

(%) 

0,0% 12,5% 25,0% 25,0% 37,5% 

       

Vet ej Antal 0 1 1 0 1 

  Procent 

(%) 

0,0% 33,3% 33,3% 0,0% 33,3% 

Kommentar: respondenternas upplevda begränsning av digitala kompetens vid användning av 

tillgängliga digitala verktyg i jämförelse med deras upplevda möjlighet till kontinuerlig utveckling 

av digitala kompetens. 

 

Resultatet visar att majoriteten av respondenterna anser att de har möjlighet till 

kontinuerlig utveckling av digital kompetens oavsett om de upplever att deras 

digitala kompetens är en begränsning vid användningen av tillgängliga digitala 

verktyg eller inte. 
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I tabell 16 presenteras respondenternas upplevda begränsning av digitala kompetens 

vid användning av tillgängliga digitala verktyg i jämförelse med deras intresse av 

att utveckla sin digitala kompetens. Respondenterna fick möjlighet att välja ett 

svarsalternativ på en Likertskala där 1 = instämmer inte alls och 5 = instämmer helt 

på respektive fråga. 

 

Tabell 16 

Upplevd begränsning av digital kompetens vid användning av tillgängliga digitala verktyg och 

intresse av att utveckla den digitala kompetensen 

Jag har ett stort intresse av att utveckla min digitala kompetens 

    Instämmer 

inte alls 

 Instämmer  

helt 

 

    1 2 3 4 5 Vet ej 

M
in

 d
ig

it
a

la
 k

o
m

p
e

te
n

s 
b

e
gr

än
sa

r 
an
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n

d
n
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ge

n
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v 
ti

llg
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n
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ig
a 

d
ig
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a 
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Instämmer  
1 

Antal 0 0 13 11 31 0 

inte alls Procent 0,0% 0,0% 23,6% 20,0% 56,4% 0,0% 

         

 
2 

Antal 0 1 11 27 24 1 

 Procent 0,0% 1,6% 17,2% 42,2% 37,5% 1,6% 

         

 
3 

Antal 0 0 5 14 5 0 

 Procent 0,0% 0,0% 20,8% 58,3% 20,8% 0,0% 

         

 
4 

Antal 1 0 2 13 19 0 

 Procent 2,9% 0,0% 5,7% 37,1% 54,3% 0,0% 

         

Instämmer 
5  

Antal 0 0 2 2 4 0 

Helt Procent 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 50,0% 0,0% 

Vet ej 
       

Antal 0 0 0 2 1 0 

  Procent 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 

Kommentar: respondenternas upplevda begränsning av digital kompetens vid användning av 

tillgängliga digitala verktyg i jämförelse med deras intresse av att utveckla sin digitala kompetens. 

 

Resultatet av jämförelsen visar att en stor majoritet av respondenterna har ett stort 

intresse av att utveckla sin digitala kompetens oavsett om de upplever att deras 

digitala kompetens är en begränsning vid användning av digitala verktyg eller inte. 
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I tabell 17 sammanställs respondenters åsikter angående om det är viktigt att ha 

goda IT-kunskaper som controller. Respondenterna fick möjlighet att välja ett 

svarsalternativ på en Likertskala där 1 = inte alls viktigt och 5 = mycket viktigt. 

 
Tabell 17 

Behov av goda IT-kunskaper 

Arbetslivserfarenhet (år) Medelvärde Standardavvikelse 

0–5 4,3 0,7 
6–10 4,1 0,6 

11–15 4,5 0,6 
16–20 4,6 0,7 
21–25 4,4 0,5 
26–30 4,4 0,9 
36–40 4,5 0,7 

Kommentar: tabellen visar respondenterna åsikter angående betydelsen av att goda IT-kunskaper 

som controller 

 

Resultatet från enkätundersökningen tyder på att majoriteten av respondenter i 

samtliga arbetslivserfarenhetsgrupper anser att goda IT-kunskaper är viktigt för 

controllern. Standardavvikelserna visar att det inte finns en stor variation av åsikter 

inom de olika grupperna. Det framkommer från svaren på enkätundersökningens 

öppna fråga angående digitaliseringens påverkan på kompetenskraven att flera 

respondenter upplever att det ställs högre krav på IT-kunskap än tidigare. Det 

uttrycks att det förväntningar på att controllern ska kunna förstå och använda olika 

system samt veta hur de samverkar med varandra för att fel data inte ska leda till 

felaktiga slutsatser.  

 

I tabell 18 sammanställs respondenters åsikter angående om det är viktigt att vara 

lättlärd och förstå nya system som controller. Respondenterna fick möjlighet att 

välja ett alternativ på en Likertskala där 1 = inte alls viktigt och 5 = mycket viktigt. 
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Tabell 18 

Behov av att vara lättlärd och förstå nya system 

Arbetslivserfarenhet (år) Medelvärde Standardavvikelse 

0–5 4,4 0,7 
6–10 4,5 0,6 

11–15 4,5 0,6 
16–20 4,3 0,9 
21–25 4,4 0,5 
26–30 4,4 0,5 
36–40 5,0 0,0 

Kommentar: tabellen beskriver respondenterna åsikter angående betydelsen av att vara lättlärd och 

förstå nya system som controller 

 

Resultatet från enkätundersökningen visar att majoriteten av respondenterna i 

samtliga arbetslivserfarenhetsgrupper upplever att det är viktigt för controllern att 

vara lättlärd och förstå nya system. Standardavvikelserna indikerar att åsikterna inte 

skiljer sig åt särskilt mycket inom de olika arbetslivserfarenhetsgrupperna. Det 

framgår även svaren på enkätundersökningens öppna frågor att det krävs en vilja 

att lära sig nytt och förmåga att hantera flera olika system än enbart ekonomisystem 

och Excel. Även en annan av respondenterna förklarar att han eller hon har lätt för 

digitala verktyg men att det ställs krav på att vara öppen för att lära sig nya system 

eller kunna tänka annorlunda och se utvecklingsmöjligheter i befintliga system. 

 

I figur 3 framgår respondenternas användning av Excel, Word, PowerPoint och 

ekonomisystem i utförandet av deras dagliga arbete. 
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Figur 3 

Daglig användning av digitala verktyg 

 

Kommentar: diagrammet visar respondenternas användning av olika digitala verktyg i deras dagliga 

arbete 

 

Renligt resultatet använder inte majoriteten av respondenterna Excel, Word, 

PowerPoint eller ekonomisystem i utförandet av deras dagliga arbetsuppgifter. 

Dock fick respondenterna möjlighet att välja svarsalternativet att fylla i andra 

digitala verktyg som de använder dagligen. Flera respondenter svarade att de 

använder Microsoft program som Microsoft 365, Microsoft Teams, OneNote, 

Outlook och Power BI. Även Google WS och andra Google applikationer som 

Drive, Kalkylark och Dokument nämns som exempel på digitala verktyg som 

respondenterna använder i sitt dagliga arbete. Från svaren på de öppna 

enkätfrågorna framgår det att kunskap inom Officepaketet och speciellt Excel länge 

har varit ett måste och att kunskap i nya Google som till exempel Google Kalkylark 

krävs för controllern.  

 

Det förklaras även att det ställs högre krav på goda systemkunskaper. Det framgår 

från flera svar att djupare program- och systemförståelse är viktigt för controllers i 

rollen som systemadministratörs som till exempel administrerar och skapar egna 
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digitala miljöer. Resultatet visar även att respondenterna använder beslutsstöds-, 

verksamhets-, uppföljnings-, ekonomistyrnings- och analyssystem. Även 

försystem, projekt- och resursstyrningssystem, system för prognoser och 

molnbaserade program och verktyg angavs som exempel på digitala verktyg som 

respondenterna dagligen använder. Respondenterna namngav till exempel 

QlikView, Qliksense, Hypergene, Stratsys och Castor som exempel på digitala 

verktyg. Det framgår också att respondenterna använder andra digitala verktyg som 

lönesystem, personal- och rapportsystem, system för skoladministration och 

ärendehanteringssystem. Det betonas att det inte längre bara är viktigt att till 

exempel kunna budget och prognos utan det är även viktigt att kunna de aktuella 

verktygen och systemen som används för det. I svaren poängteras det också 

verktygen för budget och uppföljning numera är såpass avancerade att det är en 

fördel att kunna använda denna typ verktyg vid sökandet av en tjänst som controller.  

 

I tabell 19 sammanställs respondenters åsikter angående om att ha goda kunskaper 

inom Excel som controller. Respondenterna fick möjlighet att välja ett 

svarsalternativ på en Likertskala där 1 = inte alls viktigt och 5 = mycket viktigt. 

 
Tabell 19 

Behov av att ha goda kunskaper inom Excel 

Arbetslivserfarenhet (år) Medelvärde Standardavvikelse 

0–5 4,6 0,7 
6–10 4,7 0,5 

11–15 4,8 0,4 
16–20 4,5 0,7 
21–25 4,8 0,4 
26–30 4,8 0,4 
36–40 4,0 0,0 

Kommentar: tabellen beskriver om respondenterna åsikter angående betydelsen av att ha goda 

kunskaper inom Excel som controller 

 

Resultatet från enkätundersökningen visar att majoriteten av respondenterna anser 

att det är viktigt att ha goda kunskaper inom Excel som controller oavsett 

respondenternas arbetslivserfarenhet. Standardavvikelserna indikerar att 

respondenternas åsikter inte skiljer sig åt särskilt mycket inom de olika grupperna.  
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I tabell 20 sammanställs respondenters åsikter angående om de använder Excel i 

stor utsträckning. Respondenterna fick möjlighet att välja ett svarsalternativ på en 

Likertskala där 1 = inte alls viktigt och 5 = mycket viktigt. 

 
Tabell 20 

Användning av Excel 

Arbetslivserfarenhet (år) Medelvärde Standardavvikelse 

0–5 4,6 0,8 
6–10 4,8 0,5 

11–15 4,9 0,4 
16–20 4,6 0,7 
21–25 4,8 0,4 
26–30 4,8 0,4 
36–40 4,5 0,7 

Kommentar: tabellen beskriver om respondenterna använder Excel i stor utsträckning 

 

Resultatet från enkätundersökningen visar att respondenterna använder Excel i stor 

omfattning oavsett arbetslivserfarenhet. Standardavvikelserna indikerar att 

användning av Excel inte skiljer sig åt särskilt mycket inom de olika 

arbetslivserfarenhetsgrupperna. 

 

4.2.2.2 Datavetenskapliga kompetenser 

I figur 5 beskrivs respondenternas åsikter angående hur viktiga de 

datavetenskapliga kompetenserna dataanalys, statistik, avancerad matematik och 

modellering är för controllern. 
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Figur 4 

Datavetenskapliga kompetenser  

 

Kommentar: respondenternas svar på om de anser att olika datavetenskapliga kompetenser är 

viktiga i yrkesrollen som controller 

 

Det framgår av resultatet från enkätundersökningen att majoriteten av 

respondenterna anser att det är viktigt att ha kompetens inom dataanalys, statistik 

och modellering som controller. Det framgår att majoriteten av respondenterna 

varken tycker att det är viktigt eller inte att ha goda kunskaper inom avancerad 

matematik samt att det finns en stor andel inte anser att det är viktigt. 

 

4.2.2.3 Metodologiska kompetenser 

I figur 5 presenteras respondenternas svar på frågan om det är viktigt att ha följande 

metodologiska kompetenser: analysförmåga, förmåga att hantera komplexitet, 

prioriteringsförmåga, förmåga att strukturera sitt arbete, planeringsförmåga, 

förmåga att hålla deadlines, förmåga att utveckla processer och rutiner samt att ha 

ett helhetsperspektiv.  
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Figur 5 

Metodologiska kompetenser  

 

Kommentar: respondenternas svar på enkätfrågan om de anser att ovanstående metodologiska 

kompetenser är viktiga för controllern 

 

Resultatet från enkätundersökningen visar att majoriteten av respondenterna tycker 

att samtliga metodologiska kompetenser är mycket viktiga för controllern. I den 

öppna enkätfrågan där respondenterna fick beskriva hur digitaliseringen har 

påverkat kompetenskraven som ställs på controllern framgår det att flera 

respondenter anser att kravet på analytisk förmåga har ökat. En av respondenterna 

menar att digitaliseringen har bidragit till att kompetensen måste utvecklas för att 

ha en helhetssyn på vad som går att få ut av olika system för att underlätta arbetet. 

En annan respondent nämner att detaljkunskap inom redovisning har blivit mindre 

viktigt och att fokus har skiftat till analys och kommunikation kring komplex 

ekonomisk information.  

 

4.2.2.4 Mjuka kompetenser 

Respondenternas svar på enkätfrågan om det är viktigt för en controller att ha 
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självständighet, förändringsbenägenhet, ansvarstagande, initiativtagande, vara 

trygg och förtroendegivande, driven, pedagogisk, ha ett entreprenörstänkande, 

flexibel, noggrann och lyhörd framgår av figur 6. 

 

Figur 6 

Mjuka kompetenser  

 

Kommentar: respondenternas svar på om de anser att mjuka kompetenser är viktiga för controllern 

 

Majoriteten av respondenterna svarade att de anser att samtliga mjuka kompetenser 

förutom entreprenörstänkande är viktiga eller mycket viktiga för controllern. Från 

svaren på den öppna frågan angående hur respondenterna anser att digitaliseringen 

har påverkat kompetenskraven som ställs på controllern har påverkats av 

digitaliseringen betonas det att inställningen och villigheten att vara öppen för 

förändringar och lära sig nytt är viktigt. Flera respondenter anser att det är viktigt 

att vara flexibel, våga ta initiativ och ständigt lära sig nya saker som controller 

eftersom utvecklingen av olika system kräver ökade kunskaper och kompetens samt 

att det är viktigt att kunna lära ut till andra. En av respondenterna uttryckte följande: 
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En controller som inte kan eller inte är öppen för de digitala 

hjälpmedel som till exempel Excel och andra ERP-system 

kommer ha svårt i arbetet. Därför är det viktigt att ständigt 

försöka utveckla sina kompetenser för att hänga med och med det 

göra sitt arbete på ett bra och effektivt sätt. 

 

En av respondenterna betonar att det inte räcker att controllern är duktig på att 

analysera. Digitaliseringen anses ha underlättat hanteringen av stora datamängder 

och informationen behöver förmedlas till andra på ett lättförståeligt sätt. Det 

framgår även att controllern måste kunna presentera digitalt, analysera och 

diskutera olika finansiella och ekonomiska situationer som uppkommer. Enligt 

några respondenter är det vara svårare att genomföra presentationer digitalt 

eftersom det till exempel inte går att se publiken och läsa av ansiktsuttryck.  

 

Från enkätundersökningens resultat framgår det också att digitaliseringen har 

påverkat kommunikationen. En av respondenterna förklarar att det finns en ständig 

strävan efter att effektivisera arbetet genom användning av digitala verktyg. Enligt 

respondenten innebär det verkligheten ofta att ett arbetsmoment eller problem byts 

ut mot ett annat tidigare okänt arbetsmoment eller nytt problem. Som exempel 

nämns införandet av videomöten som respondenten anser har medfört att mötena 

har blivit mycket kortare samt att småpratet och relationsbyggandet har försvunnit. 

Det resulterar i att viktig information om vad som händer i verksamheterna 

försvinner. Det har därmed uppstått ett nytt arbetsmoment som enligt respondenten 

består av att hitta nya sätt att skapa relationer på och att få en bättre känsla för vad 

som händer i verksamheterna. Respondenten betonar att det är viktigt att ha en 

förståelse för verksamheterna som controller samt att ha en nära relation till 

budgetansvariga så att även de initierar kommunikation för att det till exempel ska 

vara möjligt att tidigt varna för och hantera risker innan de blir ett problem. En 

annan respondent menar att ”människan bakom siffrorna” har försvunnit lite till 

följd av digitaliseringen. Dock tror respondenten att det kan förbättras genom att 

bjuda in till digitala diskussioner och välkomna ett öppet klimat även inom den 

digitala världen. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras studiens empiri bestående av resultatet från 

innehållsanalysen av platsannonser och enkätundersökningen. Det teoretiska 

ramverket ligger till grund för analysen. I det första avsnittet analyseras 

digitaliseringens påverkan på controllerns yrkesroll och arbetsuppgifter. I det 

andra avsnittet analyseras digitaliseringens påverkan på kompetenskraven som 

ställs på controllern. 

5.1 Digitaliseringens påverkan på controllerns 
yrkesroll och arbetsuppgifter 

Från resultatet av den empiriska undersökningen framgår det att controllerns 

yrkesroll och arbetsuppgifter inte har förändrats i grunden sedan controller började 

användas som begrepp i början på 1900-talet. En respondent med 20 års 

arbetslivserfarenhet som besvarade studiens enkätundersökning förklarade att 

arbetsuppgifterna inte har förändrats särskilt mycket i grunden. Controllerns 

ursprungliga arbetsuppgifter var enligt Olve & Nilsson (2018) budget, planering, 

uppföljning, rapportering, analys och omvärldsbevakning och enligt resultatet från 

innehållsanalysen av platsannonser är dessa arbetsuppgifter fortfarande aktuella på 

arbetsmarknaden för controllers inom svenska kommuner. Från resultatet av 

innehållsanalysen framgår det även att controllers har ansvar för ekonomistyrning, 

redovisning och att stödja ledning, verksamheter och förvaltningar. Det tyder på att 

dessa arbetsuppgifter har varit aktuella sedan controller enligt Olve & Samuelsson 

(2008) började användas som yrkestitel i Sverige på 1970-talet. Från de analyserade 

platsannonserna som ingick i studiens innehållsanalys framgår det att 

sammanställning av rapporter, utveckling av system och utförande av analyser och 

utredningar är en del av arbetsuppgifterna för dagens controller inom svenska 

kommuner. Dessa arbetsuppgifter var även vanligt förekommande i platsannonser 

under 1980-talet enligt Olve & Samuelsson (2008). 

 

I flera av de analyserade platsannonserna uttryckts det att controllern förväntas ha 

god samarbetsförmåga, agera som rådgivare och stödja förvaltningar, verksamheter 

och chefer i ekonomiska frågor. Det indikerar att controllerns yrkesroll enligt 
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resultatet av innehållsanalysen har vissa likheter med controllerns roll som 

affärspartner. Studiens resultat stämmer i detta avseende överens med Oesterreichs 

et al. (2019) som menar att controllern i rollen som affärspartner agerar som intern 

konsult och tjänsteleverantör till ledningen. Dock finns det inget i resultatet från 

studiens empiriska undersökning som tyder på att controllerns yrkesroll genomgår 

ett skifte från den traditionella rollen till rollen som affärspartner som Oesterreich 

et al. (2019) påstår.  

 

Det framgår från resultatet av enkätundersökningen är att flera respondenter 

upplever att arbetsbördan inte har minskat till följd av digitaliseringen eftersom det 

till exempel fortfarande finns krav på redovisning, vilket även är en vanligt 

förekommande arbetsuppgift enligt innehållsanalysen av platsannonser. Detta 

resultat från den empiriska undersökningen stämmer överens med Paulssons (2012) 

om att controllerns arbetsuppgifter inte har förändrats utan snarare utökats och 

Plesner et al. (2018) som menar att mycket tyder på att digitaliseringen till exempel 

kommer generera nya arbetsuppgifter och ansvarsområden. Det nämns av flera 

respondenter som besvarat enkätundersökningen att de förväntas utföra fler 

arbetsuppgifter på samma tid, vilket medför ett behov för controllern att själv 

utveckla nya arbetssätt. Detta behov framgår även av majoriteten av respondenterna 

som deltog i enkätundersökningen som upplever att det finns ett behov av att 

utveckla nya arbetssätt på grund av digitaliseringen, vilket är förenligt med Lindvall 

(2017) som menar att tillgången till ny IT skapar både nya möjligheter och ett behov 

att förändra controllerns yrkesroll och arbetsuppgifter. 

 

Sandblad (2018) belyser att digitaliseringen har medfört möjligheter att utföra 

arbetsuppgifter på nya sätt. Baserat på resultatet från enkätundersökningen upplever 

respondenterna som har mellan 26–30 års arbetslivserfarenhet att deras 

rutinmässiga arbetsuppgifter har automatiserats. Dock framgår det att majoriteten 

av respondenterna inte anser att automatiseringen har haft en särskild påverkan på 

deras rutinmässiga arbetsuppgifter. Detta skiljer sig från Oestterreich et al. (2019) 

som menar att den ökade datoriseringen och automatiseringen av affärsprocesser 

förväntas påverka controllerns arbetsuppgifter samt användningen av digitala 
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teknologier minskar tiden som controllern behöver ägna åt att utföra rutinmässiga 

arbetsuppgifter.  

 

Enligt resultatet från enkätundersökningen upplever cirka 78 procent av 

respondenterna att digitaliseringen har påverkat deras arbetsuppgifter. En av 

respondenterna som har 36 års arbetslivserfarenhet belyser att digitaliseringen inte 

är ett nytt fenomen utan att det har varit en ständig utveckling inom 

ekonomiområdet. Respondenten förklarar att i början av hans eller hennes karriär 

fanns bara hantering i stordatormiljö efter ”instansning”. Vidare förklarar 

respondenten att han eller hon har känt en ständig påverkan men att dagens 

controllers befinner sig i en ny situation till följd av utvecklingen av AI och E-

tjänster. Resultatet från studiens empiriska undersökning pekar på att controllerns 

arbetsuppgifter inte har påverkats särskilt mycket av digitaliseringen med hänsyn 

till att arbetsuppgifterna som har funnits sedan början och tillkommit under 

utvecklingen av controllern yrkesroll fortfarande finns kvar. Dock framgår det 

tydligt att digitaliseringen har haft en påverkan på utförandet av arbetsuppgifterna.  

 

Från resultatet av enkätundersökningen framgår det att de flesta respondenterna 

anser digitaliseringen har bidragit till att utförandet av deras arbetsuppgifter har 

förenklats och effektiviserats. En respondent med 18 års arbetslivserfarenhet menar 

att arbetet har förenklats betydligt genom automatisering jämfört med hur det var 

för 10–15 år sedan. Detta stämmer överens med Lindvall (2017) som menar att 

användningen av IT-verktyg kan effektivisera controllerns arbete. Respondenterna 

anger till exempel att tillgången till fler webbaserade program, program som kan 

skapa grafer och diagram automatiskt, integration mellan olika system, mindre 

manuellt arbete och förbättrad översikt över ekonomiska flöden har bidragit till 

effektiviseringen. Det nämns även att utvecklingen av program har gjort det möjligt 

för icke-ekonomer att förstå, vilket innebär att controllern inte längre behöver lägga 

lika mycket tid på att förklara.  

 

Dock delar inte alla respondenter denna uppfattning. En av respondenterna menar 

att vissa processer har robotiserats men att det inte nödvändigtvis betyder att 
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effektiviteten har ökat. Enligt respondenten medför automatisering ofta extra arbete 

i efterhand, vilket sammantaget kanske inte innebär en tidsvinst för kommunen i 

slutändan. En annan respondent betonar att den ständiga strävan efter att 

effektivisera arbetet kan leda till att ett arbetsmoment eller problem byts ut mot ett 

nytt okänt arbetsmoment eller problem i verkligheten. Detta stämmer överens med 

Plesner et al. (2018) som förklarar att olika controllers ser digitaliseringen på olika 

sätt. Vissa ser digitaliseringen som en lösning på effektivitets- och kvalitetsproblem 

medan andra ser det som ett hot. Det framgår från resultatet av 

enkätundersökningen att flera respondenter anser att digitaliseringen har minskat 

risken för felaktigheter på grund av den mänskliga faktorn. I svaren på 

enkätundersökningen betonas det att kunskap och kontroll av system är viktigt för 

annars finns det risk för feltolkningar. 

 

Resultatet från enkätundersökningen visar att majoriteten av respondenterna inte 

upplever att deras rutinmässiga arbetsuppgifter har automatiserats. Det skulle kunna 

indikera att respondenterna inte har möjlighet att ägna mer tid åt värdeskapande 

aktiviteter. Dock framgår det att respondenterna med längre än 16 års 

arbetslivserfarenhet anser att de kan ägna mer tid åt värdeskapande aktiviteter. 

Även i svaren på de öppna enkätfrågorna belyser flera respondenter att de till 

exempel kan fokusera mer på analys, processutveckling och kommunikation till 

följd av automatiseringen och användningen av digitala verktyg. Flera respondenter 

förklarar att det finns mer tillgängliga data och att hanteringen av stora datamängder 

har underlättats. Det betonas även att utvecklingen har en bit kvar för att det ska 

vara optimalt. För att den ökade informationstillgången ska vara användbar 

poängterar en av respondenterna att controllern måste ha kompetens för att 

analysera data och säkerställa att det är korrekt, vilket har blivit svårare enligt en 

annan av respondenterna. Resultatet från enkätundersökningen stämmer delvis 

överens med Oesterreich et al. (2019) som påstår att digitaliseringen har medfört 

att controllern har möjlighet att ägna mer tid åt värdeskapande aktiviteter som 

analys och tolkning av information och Tiron-Tudor & Deliu (2021) som hävdar att 

den tekniska utvecklingen har bidragit med nya processer och verktyg som kan 

underlätta affärsanalyser.  
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5.2 Digitaliseringens påverkan på kompetenskraven 
som ställs på controllern 

Från resultatet av enkätundersökningen framgår det att majoriteten av 

respondenterna upplever att digitaliseringen ställer nya kompetenskrav på dem som 

controllers. Detta stämmer överens med Olve & Samuelsson (2008) som menar att 

digitaliseringen har förändrat kompetenskraven som ställs på controllern, vilket 

innebär att kompetenserna behöver uppdateras för att controllern ska kunna hantera 

den pågående digitala transformationen.  

 

Majoriteten av respondenterna upplever inte att deras digitala kompetens begränsar 

användningen av tillgängliga digitala verktyg baserat på arbetslivserfarenhet. Dock 

indikerar resultatet för respondentgruppen med 21–25 års arbetslivserfarenhet att 

respondenternas upplevelser skiljer sig åt inom denna grupp. Enligt Lindvall (2019) 

utgör bristande kompetens och intresse inom IT det främsta hindret för möjligheten 

att använda digitala verktyg fullt ut och effektivisera arbetet som controller. 

Resultatet från innehållsanalysen av platsannonser visar att det finns arbetsgivare 

som anser att intresse för att utveckla digitala arbetssätt och verktyg är viktigt i 

rollen som controller, vilket även framgår från Oesterreich et al. (2019) som menar 

att villigheten att tillämpa nya teknologier är avgörande. Respondenternas svar på 

enkätundersökningen tyder på att de har ett intresse av att utveckla digital 

kompetens oavsett om de upplever sin nuvarande digitala kompetens som en 

begräsning eller inte. Detta framgår även att majoriteten av respondenterna har 

möjlighet att utveckla sin digitala kompetens kontinuerligt. 

 

5.2.1 Professionella kompetenser 

Det framgår av resultatet från innehållsanalysen av platsannonser att akademisk 

examen samt flerårig arbetslivserfarenhet som controller, ekonom eller annat som 

bedöms relevant av arbetsgivaren är viktigt eftersom det är ett krav i de flesta 

platsannonserna. I de fall arbetsgivarna inte ställer krav på en högskole- eller 

universitetsutbildning framgår i stället krav på en eftergymnasial utbildning 

kombinerat med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter alternativt kompetens 

genom erfarenhet. Cirka 94 procent av respondenterna som deltog i 
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enkätundersökningen har en högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi 

och 58 procent av respondenterna hade tidigare arbetslivserfarenhet som controller 

innan de började arbeta på sin nuvarande arbetsplats. Resultatet från den empiriska 

undersökningen stämmer överens med Oesterreichs et al. (2019) påstående om att 

professionella kompetenser är viktiga och att organisationer ofta efterfrågar 

controllers med en akademisk examen samt flera års praktisk erfarenhet. Resultatet 

från den genomförda innehållsanalysen och enkätundersökningen tyder på att 

professionella kompetenser är fortfarande är viktiga, vilket strider mot 

Oestterreichs et al. (2019) uttalande om att betydelsen av professionella 

kompetenser minskar. 

 

Från resultatet av innehållsanalysen av platsannonser framgår det att kommunerna 

betraktar tidigare erfarenhet av arbete inom en politisk styrd organisation som 

meriterande och resultatet från enkätundersökningen visar att 54 procent av 

respondenterna hade tidigare erfarenhet när de började arbeta på sin nuvarande 

arbetsplats. Studiens resultat indikerar att arbetsgivare anser att det är viktigt för 

controllern att ha kunskap av verksamheter inom den offentliga sektorn samt att 

majoriteten av respondenterna hade det när de sökte sina nuvarande tjänster. Detta 

stämmer överens med Oesterreich et al. (2019) och Paulsson (2012) som menar att 

det är avgörande för controllern att ha kunskap om verksamheten och dess 

processer. 

 

5.2.2 IT-kompetenser 

Från innehållsanalysen av platsannonser framgår det också att det finns en 

efterfrågan på controllers med god IT-kunskap. Det framgår även från resultatet av 

enkätundersökningen att flera av respondenterna upplever att det ställs högre krav 

på IT-kunskap idag än tidigare. Majoriteten av studiens respondenter anser att det 

är viktigt att ha goda IT-kunskaper som controller och denna åsikt skiljer sig åt 

mellan respondenterna med olika arbetslivserfarenhet. Studiens resultat stämmer 

överens med Iveroth et al. (2019) som hävdar att controllerns traditionella 

arbetsuppgifter har digitaliserats och att det därför är viktigt med IT-kompetens för 

controllern, Alam & Hossain (2021) som belyser att efterfrågan på IT-kompetens 
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ökar och Lawson (2019) som poängterar att controllern måste utveckla kompetens 

inom IT.  

 

Från resultatet av innehållsanalysen framgår det att det finns en efterfrågan på goda 

kunskaper inom Excel då det efterfrågas i flera platsannonser och över 70 procent 

av respondenterna som besvarade enkätundersökningen anser att det är mycket 

viktigt att ha goda kunskaper inom Excel som controller. Det framgår även från 

enkätundersökningen att det länge har varit ett måste att ha kunskap inom MS 

Office och särskilt Excel. Det framkommer även att efterfrågan på IT-kompetens 

ökar eftersom verktygen för budget och uppföljning idag är så pass avancerade och 

att det är en fördel för arbetssökande controllers att kunna använda dessa verktyg. 

Detta stämmer överens med La Paz et al. (2020) som betonar att controllerns IT-

kompetens måste utvecklas för att bättre kunna hantera olika IT-system och 

Oesterreich et al. (2019) som menar att controllern måste ha omfattande IT-

kompetenser för att till exempel kunna använda datorprogram. 

 

5.2.3 Datavetenskapliga kompetenser 

Baserat på resultatet från innehållsanalysen av platsannonser efterfrågas 

datavetenskapliga kompetenser endast av ett fåtal arbetsgivare och kunskap inom 

statisk är den enda datavetenskapliga kompetensen som efterfrågas. Däremot 

framgår det från resultatet på enkätundersökningen att majoriteten av 

respondenterna anser att det är viktigt för controllern att ha kompetens inom 

dataanalys, statistik och modellering. Det överensstämmer med Iveroth et al. (2019) 

som menar att digitaliseringen har resulterat i ett ökat behov av analytiskt tänkande 

och förmåga att tolka data samt Oesterreich et al. (2019) som poängterar att 

controllern behöver grundläggande kunskap i system och dataarkitektur samt 

avancerande färdigheter inom statistik och programmering. Åsikten om att kunskap 

inom programmering är viktigt delas även av Tiron-Tudor & Deliu (2021). 

Resultatet från enkätundersökningen visar att majoriteten av respondenterna varken 

anser att kunskap inom avancerad matematik är viktigt eller inte i rollen som 

controller, vilket strider mot Oesterreichs et al. (2019) påstående om att dagens 

controller behöver kunskap inom detta område.  
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5.2.4 Metodologiska kompetenser 

Resultatet från innehållsanalysen av platsannonser pekar på att analytisk förmåga 

är den mest efterfrågade metodologiska kompetensen. Betydelsen av analytisk 

förmåga framgår även från enkätundersökningen då majoriteten av respondenterna 

har svarat att denna kompetens är mycket viktig för controllern. Flera respondenter 

belyser att digitaliseringen ställer högre krav på analytisk förmåga och det framgår 

även att fokus har skiftat från detaljerad redovisningskunskap till analys och 

kommunikation kring komplex ekonomisk information. Detta resultat 

överensstämmer med Oesterreich et al. (2019), Lawson (2019) och Tiron-Tudor & 

Deliu (2021) som belyser att dagens controller har ett större behov av att tillämpa 

analytiskt tänkande i utförandet av sina arbetsuppgifter och att deras analytiska 

förmåga därför måste utvecklas.  

 

Resultatet från studiens empiriska undersökning visar att arbetsgivare efterfrågar 

controllers med ett helhetsperspektiv, problemlösningsförmåga och förmåga att 

hantera komplexitet. Från resultatet av enkätundersökning framgår det att 

respondenterna anser att det är mycket viktigt att ha ett helhetsperspektiv och 

förmåga att hantera komplexitet som controller. En av respondenterna förklarar att 

det finns ett behov av att utveckla en helhetssyn för att kunna se vad som går att få 

ut av olika system i syfte att underlätta arbetet. Studiens resultat indikerar att båda 

arbetsgivare och controllers anser att det är mycket viktigt att ha ovanstående 

kompetenser som controller. Det stämmer överens med Oesterreich et al. (2019) 

som menar att det är viktigt för controllern att ha en god problemlösningsförmåga 

och kunna hantera komplexitet på ett systematiskt och metodologiskt sätt. Även La 

Paz et al. (2020) belyser att den digitala utvecklingen förändrar kompetenskraven 

som controllern behöver för att kunna lösa utmaningar som uppstår på grund av 

oklarheter och komplexitet.  

 

Från resultatet av innehållsanalysen framgår det att förmågan att kunna arbeta 

strukturerat efterfrågas av majoriteten av arbetsgivarna. Även förmågan att 

prioritera, planera och hålla deadlines är eftertraktade kompetenser i 

platsannonserna. Resultatet av enkätundersökningen visar att majoriteten av 
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respondenterna anser att samtliga ovannämnda metodologiska kompetenser är 

mycket viktiga i rollen som controller. Studiens resultat stämmer överens med 

Oesterriechs et al. (2019) påstående om att controllern behöver metodologiska 

kompetenser för att systematiskt kunna utföra arbetsuppgifter och lösa problem på 

ett strukturerat sätt. 

 

5.2.5 Mjuka kompetenser 

Resultatet från studiens empiriska undersökning indikerar att mjuka kompetenser 

är mycket viktiga eftersom det finns en stor efterfrågan på dessa kompetenser i de 

analyserade platsannonserna och majoriteten av respondenterna har bekräftat det i 

enkätundersökningen. Det kan kopplas till Oesterreich et al. (2019) som menar att 

mjuka kompetenser kommer bli obligatoriska för alla yrkesroller inom 

ekonomiområdet och Lawson (2019) som betonar att dessa kompetenser är 

avgörande för controllerns framgång i karriären. Det framgår även från resultatet 

av innehållsanalysen att individuella olikheter har stor betydelse eftersom det 

nämns i hälften av platsannonserna att arbetsgivarna tar hänsyn till personlig 

tillämpning, vilket kan kopplas till Lindvall (2017) som menar att controllerns 

framgång och förmåga att bidra till verksamheten påverkas av individuella 

olikheter.  

 

Det framgår från studiens empiriska resultat att god kommunikationsförmåga är 

viktigt baserat på att denna kompetens och förmåga att uttrycka sig obehindrat i tal 

och skrift ställs som ett krav i majoriteten av de analyserade platsannonserna. 

Resultatet från enkätundersökningen visar att även majoriteten av respondenterna 

anser att det är mycket viktigt att ha en god kommunikationsförmåga som 

controller. I svaren på de öppna enkätfrågorna betonas det att det är viktigt för 

controllern att kunna presentera, analysera och diskutera olika finansiella och 

ekonomiska situationer som uppkommer i yrkesrollen. Det framgår från 

respondenternas svar att digitala möten har medfört kommunikationssvårigheter 

eftersom det till exempel är svårare att läsa av ansiktsuttryck. En av respondenterna 

menar att digitala möten påverkar kommunikationen negativt eftersom småpratet 

försvinner, vilket i sin tur leder till mindre information om vad som händer i 
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verksamheterna. Enligt denna respondent blir det därför svårare att upptäcka och 

åtgärda eventuella risker i tid. Resultatet från den empiriska undersökningen 

indikerar att det är viktigt för controllern att ha god kommunikationsförmåga, vilket 

stämmer överens med Oesterreich et al. (2019), Paulsson (2012), Lawson (2019) 

och Andersson (2017) som betonar vikten av kommunikationsförmåga för 

controllern. 

 

Studiens empiriska resultat tyder även på att samarbetsförmåga är en viktig mjuk 

kompetens eftersom det efterfrågas i majoriteten av platsannonserna och anses vara 

mycket viktigt av majoriteten av respondenterna som deltog i enkätundersökningen. 

Detta stödjer Oesterreich et al. (2019), Lawson (2019) och Alam & Hossain (2021) 

påståenden om att controllern behöver ha god samarbetsförmåga. 

 

Det framgår även från resultatet av innehållsanalysen av platsannonser att det finns 

en efterfrågan på controllers som är flexibla och förändringsbenägna. Majoriteten 

av respondenternas anser att det är mycket viktigt att ha dessa egenskaper i 

yrkesrollen som controller. Detta stämmer överens med Oesterreich et al. (2019) 

och Tiron-Tudor & Deliu (2021) som belyser att det är viktigt att vara öppen för 

förändringar, flexibel och ha ett formbart tankesätt som controllern och att det 

påverkar villighet att använda nya teknologier och anpassa sig till förändringar i 

yrkesrollen. 

 

Från resultat av enkätundersökningen framgår från flera respondenter att 

inställningen och villigheten till att vara öppen för förändringar och att lära sig nytt 

är av betydelse. Flera respondenter nämner att controllern ständigt behöver lära sig 

nya saker eftersom utvecklingen av system ställer nya kompetenskrav, vilket även 

ställer krav på att de ska kunna lära ut till andra. Betydelsen av detta framhävs av 

en av respondenterna som menar att det kommer vara svårt i arbetet för en controller 

som inte kan eller är öppen för att lära sig digitala hjälpmedel. Respondenten 

poängterade också att controllern måste utveckla sina kompetenser kontinuerligt för 

att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Det betonas även att det är viktigt 

för controllern att vara självlärande och våga ta initiativ. 
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Innehållet i platsannonserna kategoriserades efter kompetenserna som ingår i 

Oestterrich et al. (2019) kompetensprofil för controllern. Genom innehållsanalysen 

framkom exempel på fler mjuka kompetenser än vad som nämns i 

kompetensprofilen. För att undersöka hur controllers inom svenska kommuner 

ställer sig till kompetenserna som efterfrågas i platsannonserna ställdes en 

enkätfråga där respondenterna fick möjlighet att uttrycka sina åsikter. Mjuka 

kompetenser som att vara driven, ansvarstagande, initiativtagande och självständig 

nämns i flera platsannonser och från resultatet av enkätundersökningen framgår det 

att majoriteten av respondenterna anser att dessa kompetenser är mycket viktiga för 

controllern.  

 

Baserat på resultatet från studiens empiriska undersökning är entreprenörstänkande 

den enda mjuka kompetensen som inte efterfrågas i platsannonserna eller anses vara 

viktig av majoriteten av respondenterna som besvarade enkätundersökningen. Det 

är därmed den enda mjuka kompetensen som inte anses vara viktigt för controllers 

inom svenska kommuner av de som ingick i Oesterriech et al. (2019) 

kompetensprofil för controllern. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel besvaras studiens syfte och forskningsfrågor genom att sammanfatta 

och dra slutsatser baserat på studiens resultat. Även studiens empiriska bidrag och 

begränsningar samt förslag på framtida forskning presenteras. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka och analysera hur digitaliseringen har 

påverkat kompetenskraven som ställs på controllers inom svenska kommuner. 

Även digitaliseringens påverkan på controllerns yrkesroll och arbetsuppgifter har 

undersökts eftersom det påverkar kompetenskraven. 

 

6.1 Har digitaliseringen påverkat controllerns 
yrkesroll och arbetsuppgifter? 

Studiens empiriska resultat tyder på att controllerns yrkesroll och arbetsuppgifter 

har påverkats av digitaliseringen. Från resultatet av innehållsanalysen och 

enkätundersökningen framgår det att controllerns ursprungliga arbetsuppgifter 

fortfarande är aktuella för dagens controllers inom svenska kommuner. Dock visar 

studiens resultat att controllerns arbetsuppgifter har ökat i omfattning, vilket 

stämmer överens med tidigare forskning inom området (Brands & Holtzblatt, 2015; 

Greve, 2014; Oesterreich et al., 2019; Olve & Nilsson, 2018; Paulsson, 2012).  Det 

framgår från studiens empiriska resultat att digitaliseringen har gjort det möjligt att 

utföra flera arbetsuppgifter på samma tid som tidigare. Resultatet av studien 

indikerar även att digitaliseringen har påverkat utförandet av arbetsuppgifter genom 

att användningen av digitala verktyg till exempel kan öka effektiviteten.   

 

Från studiens empiriska resultat framgår det att automatiseringen inte har haft en 

stor påverkan på respondenternas rutinmässiga arbetsuppgifter. Det tyder på att det 

finns utvecklingsmöjligheter inom detta område, vilket även framgår av EVS:s 

undersökning av digitaliseringen inom den svenska offentliga sektorn som belyser 

att digitaliseringstakten går långsamt inom denna sektor (Goffe, 2017). Från 

tidigare forskning framgår det att digitaliseringen har påverkat controllerns 

yrkesroll genom att affärsprocesser har datoriserats och automatiserats, vilket har 
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medfört att controllern kan ägna mer tid åt värdeskapande aktiviteter som analys 

och tolkning av information (Oesterreich et al., 2019). Resultatet från 

enkätundersökningen indikerar att det finns delade åsikter om möjligheten att ägna 

mer tid åt värdeskapande aktiviteter men att respondenterna med längre än 16 års 

arbetslivserfarenhet generellt anser att de har möjlighet att ägna mer åt dessa 

aktiviteter. Det kan tillsammans med resultatet från innehållsanalysen som visar att 

controllern behöver ha god förståelse för verksamheten och agera som rådgivare 

indikera att controllers inom svenska kommuner har en del av arbetsuppgifterna 

som kännetecknar controllerrollen som affärspartner. Det framgår från befintlig 

litteratur att controllerns yrkesroll befinner sig i en pågående förändringsprocess 

och förflyttar sig från den traditionella rollen som producent av finansiell 

information till en ny roll som affärspartner, affärsanalytiker och datavetare 

(Lindvall, 2017; La Paz et al., 2020; Oesterreich et al., 2019). I rollen som 

affärspartner har controllern ett större ansvarsområde och agerar som en intern 

konsult och tjänsteleverantör till ledningen. Controllern behöver ha förståelse för 

verksamheten för att kunna stödja ledningen i olika organisatoriska processer 

(Oesterreich et al., 2019; Paulsson, 2012).  

 

Sammanfattningsvis går det baserat på studiens resultat att konstatera att 

digitaliseringen har påverkat controllerns yrkesroll och arbetsuppgifter inom 

svenska kommuner. Resultatet indikerar att yrkesroller och arbetsuppgifter inte har 

försvunnit utan snarare utökats. Det går att dra en slutsats om att det finns utrymme 

för vidare automatisering av rutinmässiga arbetsuppgifter för att till exempel skapa 

mer tid åt värdeskapande aktiviteter som analys.  

 

6.2 Vad ställer digitaliseringen för kompetenskrav 
på controllern?  

Resultatet av studiens empiriska undersökning visar att controllers inom svenska 

kommuner upplever att digitaliseringen ställer nya kompetenskrav. Det framgår 

från litteraturen att digitaliseringen är katalysatorn till förändringen av controllerns 

yrkesroll som leder till förändrade kompetenskrav. Digitaliseringen har påverkat 
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kompetenskraven som ställs på controllern och förväntas påverka de ytterligare. 

Controllerns kompetenser behöver uppdateras för att arbetsuppgifterna ska kunna 

utföras effektivt (Brands & Holtzblatt, 2015; Andersson, 2017; Oesterreich et al., 

2019; Olve & Samuelsson, 2008).  

 

Resultatet av innehållsanalysen av platsannonser visar att det finns en stor efterfråga 

på controllers med goda IT-kunskaper och från resultatet av enkätundersökning 

framgår det att en stor majoritet av respondenterna anser att det är mycket viktigt 

att ha goda IT-kunskaper som controller inom svenska kommuner. Det framgår 

även att en femtedel av respondenterna upplever att deras digitala kompetens är en 

begränsning vid användningen av tillgängliga digitala verktyg samt att majoriteten 

av respondenterna har ett stort intresse av att kontinuerligt utveckla sina digital 

kompetens oavsett om de upplever deras digitala kompetens som en begränsning 

eller inte. Det framgår från tidigare forskning att bristande kompetens och intresse 

för IT är det största hindret för möjligheten att använda digitala verktyg fullt ut och 

effektivisera arbetet (Goffe, 2017; Lindvall, 2017).  

 

Studiens empiriska resultat tyder på att det finns en efterfråga på metodologiska 

kompetenser som till exempel analysförmåga, förmåga att hantera komplexitet och 

arbeta strukturerat, vilket även anses vara viktiga enligt controllers inom svenska 

kommuner. Det framgår från befintlig litteratur att det är viktigt för controllern att 

kunna analysera data inom ett begränsat tidsspann och dra korrekta slutsatser, lösa 

problem samt att hantera komplexitet i arbetet på ett strukturerat och metodologiskt 

sätt (Lawson, 2019; La Paz et al., 2019; Oesterreich et al., 2019; Tiron-Tudor & 

Deliu, 2021).  

 

Från studiens resultat går det att dra en slutsats om att mjuka kompetenser som till 

exempel kommunikations- och samarbetsförmåga samt att vara flexibel och öppen 

för förändringar är mycket viktiga för dagens controllers inom svenska kommuner. 

Det framgår från tidigare forskning att mjuka kompetenser är viktiga och kommer 

bli avgörande i framtiden (Alam & Hossain, 2021; Andersson, 2017; Iveroth et al., 

2019, Lawson, 2019; Lindvall, 2017; Oesterreich et al. 2019; Paulsson, 2012).  
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Studiens resultat från innehållsanalysen av platsannonser indikerar att det inte finns 

en stor efterfråga på datavenskapliga kompetenser förutom kunskap inom statistik. 

Det kan indikera att controllers inom svenska kommuner inte förväntas vara 

datavetare och ha omfattande kunskap inom områden som programmering, 

modellering och avancerad matematik, vilket strider mot tidigare forskning som 

menar att datavetenskapliga kompetenser är viktiga för controllern (Oesterreich et 

al., 2019). Dock framgår det från resultatet av enkätundersökningen att controllers 

som arbetar inom svenska kommuner anser att det är mycket viktigt att ha kunskap 

inom dataanalys, statistik och modellering.  

 

Slutligen går det baserat på studiens resultat att konstatera att digitaliseringen har 

påverkat kompetenskraven som ställs på controllers inom svenska kommuner. 

Studiens resultat visar att varierande kompetenser efterfrågas i platsannonser med 

särskild betoning på IT- och mjuka kompetenser. Resultatet indikerar även att 

respondenterna upplever ett ökat behov av IT-kompetens och att majoriteten av 

respondenterna anser att datavetenskapliga, metodologiska och mjuka kompetenser 

är viktiga för controllern.  

 

6.3 Bidrag 

Denna studie bidrar till förståelse om digitaliseringens påverkan på 

kompetenskraven som ställs på controllers inom svenska kommuner. Genom att 

utföra en innehållsanalys av aktuella platsannonser har det undersökts vilka 

kompetenser som efterfrågas och enkätundersökningen har bidragit till förståelse 

för hur controllers inom svenska kommuner upplever att digitaliseringen har 

påverkat kompetenskraven som ställs på dem. 

 

6.4 Begränsningar  

En begräsning med denna studie är att den är avgränsad till att undersöka och 

analysera digitaliseringens påverkan på kompetenskraven som ställs på controllers 

inom svenska kommuner. En annan begränsning är att det inte går att generalisera 

studiens resultat eftersom enkätundersökningen inte har besvarats av alla 
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controllers inom samtliga svenska kommuner. Möjligheten att generalisera 

resultatet påverkas även av att det inte finns underlag på hur stor andel av samtliga 

controllers inom svenska kommuner som deltog i enkätundersökningen. 

 

6.5 Förslag på framtida forskning 

I denna studie var syftet att undersöka och analysera hur digitaliseringen har 

påverkat de kompetenskrav som ställs på controllers inom svenska kommuner och 

ett förslag på framtida forskning är att undersöka hur digitaliseringen har påverkat 

kompetenskraven på controllers inom andra delar av den svenska offentliga sektorn. 

Det kan även vara av intresse att undersöka och jämföra om det finns skillnader 

mellan hur digitaliseringen har påverkat kompetenskraven som ställs på controllers 

inom den offentliga respektive privata sektorn. Ett annat förslag är att undersöka 

vilka möjligheter och utmaningar som kan uppstå vid utvecklingen av nya 

kompetenskrav som ställs på controllern.   
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Bilaga 1 – Enkätformulär  
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Bilaga 2 – Respondenternas yrkestitlar 
 

Tabell 8  

Respondenternas yrkestitlar 

Yrkestitel Antal 

Controller 142 

Verksamhetscontroller 18 

Controller/ekonom 10 

Kommuncontroller 5 

Controller/samordnare 2 

Finansiell controller 2 

Förvaltningscontroller 2 

Redovisningscontroller 2 

Business controller 1 

Controllerchef 1 

Controller med budgeteringsinriktning 1 

Controller med enhetsansvar för ekonomienheten 1 

Fastighetscontroller 1 

Koncerncontroller 1 

Kommentar: respondenternas yrkestitlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


