
     
 
     

                                             
     
 
 
 
 

Finansfunktionen 
 

Från kameralt till strategiskt och 
affärsutvecklande fokus 

 
 

 
 
 
 

Christian Nordeborg 
 

Examensarbete på magisternivå inom ekonomistyrning, 10 poäng 
 

Månad år 2008-03-09 
 
 
 
 
 
 
 
Blekinge tekniska högskola 
Sektionen för företagsekonomi 
Avdelningen för ekonomistyrning 
Handledare: Henrick Gyllberg 

 1 



INLEDNING 
 

 

Mitt arbete handlar om finansfunktionen och hur den har utvecklats från att ha ett 

kameralt ansvar, till att bli strategisk och affärsutvecklande. Det handlar i första hand om 

att ta ett större ansvar för implementeringen av företagets strategi och därigenom vara en 

resurs för VD och styrelse.  

 

En kvalitativ intervjustudie har genomförts och den har tagit sin utgångspunkt i den 

hermeneutiska kunskapssynen. Två djupintervjuer har genomförts med två olika företag, 

båda väl kända inom svenskt näringsliv med stor kunskap om sina respektive marknader.  

 

Mina slutsatser, som baserar sig på intervjuerna, är att: 

 

• Teorin stämde dåligt överens med verkligheten.  

• Det finns en konsensus hos respondenterna om att PMS, Balanserade Styrkort och 

balanserad verksamhetsstyrning är byråkratiskt och hämmar den fria analysen. 

• Finansfunktionen arbetar med största möjliga noggrannhet och har därför svårt att 

föreställa sig att arbeta med hypotetiska antaganden vilket är nödvändigt om man 

ska fungera som en strategisk och affärsutvecklande partner.  

• Finansfunktionen har alltså inte axlat den mantel som litteraturen föreskriver, 

däremot har företagen gjort det. De har en uppföljning av verksamheten som på 

många sätt överensstämmer väl med både den balanserade verksamhetsstyrningen 

och det balanserade styrkortet.  

 

 

FÖRORD 

 

Jag tackar min handledare Henrick Gyllberg för goda råd och inspirerande samtal. 
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1 INLEDNING 
 

 

Jag är intresserad av finansfunktionen. Med finansfunktionen menas den enhet som 

ansvarar för design och handhavande av prestationsmätningen av företags aktiviteter. Det 

existerar en begreppsförvirring mellan rollerna; ”controller”, ”ekonomichef”, 

”ekonomidirektör”, ”CFO”, ”business unit controller” etc. och dessa roller kan ha olika 

uppgifter inom olika företag, därför väljer jag det övergripande begreppet 

finansfunktionen. Finansfunktionen ska inte associeras till det amerikanska ”finance”, 

som handlar om ansvar för lån och finansiering. Jag är intresserad av hur den har 

förändrats från att ha haft ett kameralt ansvar, till att nu ha en strategisk och 

affärsutvecklande inriktning. Hur prestationsmätning sätts i system, och därigenom skapar 

ett instrument till företagsledningen, med vilket de kan styra företaget.  

 

 

1.1 BAKGRUND 
 

Efter att ha arbetat med redovisning/controlling under många år, så är jag medveten om 

att tyngdpunkten i rapporterna läggs på den traditionella redovisningen, med fokus på 

resultat och omsättning, samt hur dessa har förändrats över tid och hur de avviker mot 

budget och prognos. Rapporteringen ger ett kvitto på hur företaget har lyckats i sina 

aktiviteter i ett historiskt perspektiv. 

 

Det finns en intern kritik, bland redovisningsteoretiker, mot den traditionella 

redovisningen som det finns anledning att titta närmare på, som kan kopplas till 

redovisningens art. Artsberg skriver: Om redovisningen var fullt ut ett tekniskt och 

professionellt område borde man komma till samma lösningar för likartade 

redovisningsproblem i olika länder. Så är nu inte fallet, vilket förklaras med att 

intressegrupperna är olika viktiga och framgångsrika i olika länder.1 Hon menar att 

redovisningen påverkas av yttre faktorer som vem lagstiftarna avser är mottagaren av 

informationen.  

1 Artsberg K, 2005, s. 90 
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Efter att ha studerat ekonomistyrning så har jag lärt mig att det även finns en extern 

kritik mot den traditionella redovisningen. Ekonomistyrningsteoretiker menar att den 

bejakar det finansiella perspektivet på bekostnad av andra perspektiv och att den inte 

beskriver företagets aktiviteter.  

 

De tekniska möjligheterna till att mäta och följa upp företagets förehavanden både snabbt 

och på detaljnivå är numera näst intill obegränsade. Detta gör att ambitionsnivån har höjts 

och förväntningarna på mätresultaten likaså. Lindvall skriver: Det handlar om att mäta 

andra saker än tidigare och om att uppmärksamma vägen dit. Hur uppnåddes resultatet 

och framför allt hur kan framtida resultat uppnås? Det är frågor som det blir allt viktigare 

att orientera företagets mätningar mot:2 

 

Företagens finansfunktion förväntas fylla en mycket bredare roll. Robert N Anthony 

som är en av de namnkunniga inom ekonomistyrning menar att ”Management Control’s” 

viktigaste uppgift är att implementera företagets strategi. Jan Lindvall menar att den 

moderna verksamhetsstyrningen ska skapa ett större engagemang och motivation bland 

företagets anställda och hjälpa företagen att förbättra sin effektivitet och produktivitet. 

Ernst&Young menar att finansfunktionens ansvar mer och mer ska präglas av analys, 

strategi och riskhantering – utöver den mer traditionella rapporteringen av företagens 

finansiella ställning.  

 

Prestationsmätningssystem, som ingår som en del av ekonomistyrningen, presenteras i 

litteraturen som nyckeln till att modernisera finansfunktionen, till att bättre motsvara de 

nya kraven på att vara affärsutvecklande och visionär.  

 

Ett exempel på ett ramverk för ett prestationsmätningssystem är det balanserade styrkortet 

(BSC). Det har till uppgift att inte bara uppmärksamma vad som har hänt historiskt, utan 

också beskriva vägen dit och hur framtida resultat kan uppnås. Dess största förtjänst är att 

ha flera jämbördiga perspektiv; ett internt finansiellt ägarperspektiv, ett externt 

2 Lindvall J, 2001, s. 210 
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orienterat kundperspektiv, ett internt orienterat processperspektiv samt ett 

framtidsorienterat utvecklingsperspektiv.  

  

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
 

Det riktas kritik mot att finansfunktionen inte har förändrat sina arbetsuppgifter, utan 

lever kvar i en kameral roll. Många menar att anledningen till att business control inte 

redan har förändrats till att vara mer strategisk, så som teorin förespeglar och så som har 

diskuterats i många år, är att dess uppgifter fortfarande fokuserar på att räkna kostnader 

och utföra rutinarbete. Detta innebär i sin tur att företagsledningar måste våga lätta på den 

stora andel rutinarbete som historiskt har fallit på finansfunktionen, och frigöra tid för att 

skaffa ny kunskap om verksamhet och kunder.   

Ernst & Young uttrycker samma tanke när de publicerar följande analys: För att följa med 

i den snabba utvecklingen inom IT, globalisering och regelverksändringar måste företagen 

hitta nya arbetssätt. Det märks inte minst på företagens finansfunktioner, vars ansvar 

mer kommer att präglas av analys, strategi och riskhantering – utöver den mer 

traditionella redovisningen och rapporteringen. Trots det har flertalet företag inte 

förändrat sina finansfunktioner i den utsträckning de borde för att säkerställa långsiktig 

överlevnad.3   

Precis som matematiken förväntas redovisningen att vara logiskt oantastlig och att 

leverera ”absoluta” sanningar. Detta är dock en sanning med modifikation.  

Artsberg visar på att redovisningen brottas med värderingsproblem, som tvingar 

redovisarna till att göra en rad uppskattningar och värderingar som är högst subjektiva. 

Därtill kommer en hel rad av kritik mot den traditionella redovisningen, både från 

redovisningens och ekonomistyrningens domäner, som säger att den är kortsiktigt 

resultatorienterad istället för långsiktigt affärsutvecklande, att den inte beskriver hur väl 

företaget har lyckats i sina förehavanden eller hur företagets utvecklingspotential har 

förändrats.  

3 Ernst & Young, 2007, s. 1 
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Finansfunktionens verkliga utmaning ligger i att ställa samman enskilda mätningar i 

prestationsmätningssystem. De nya affärssystemen, skapar otaliga möjligheter till att 

mäta och följa upp processer inom företagen. Finansfunktionens uppgift är att sätta dessa 

individuella mätningar i system så att de driver företaget i samma riktning och inte skapar 

motsättningar inom företaget. Det finns en gammal sanning som säger att ”det som mäts 

blir gjort”. Mätningar sätter fokus på processer och mål som man vill uppnå och därför är 

det essentiellt att dessa mätningar harmonierar.   

The foundation for performance measurement menar att det handlar om en process som 

ska ge svar på fyra frågor:  Organizational control is the process whereby an organization 

ensures that it is pursuing strategies and actions which will enable it to achieve its goals. 

The measurement and evaluation of performance are central to control and mean posing 4 

basic questions:4 

• What has happened?  

• Why has it happened?  

• Is it going to continue?  

• What are we going to do about it?  

För att kunna svara på dessa frågor så måste finansfunktionen designa ett system som är 

tillbakablickande, analyserande, och framåtblickande.  

 

Det finns många hänsyn för finansfunktionen att ta när det kommer till att bestämma 

vilken ambitionsnivå de ska ha när de designar ett PMS. Lin Fitzgerald ger följande 

exempel på en mix av möjliga prestationsdimensioner; Competitiveness, Financial 

Performance, Quality of Service, Flexibility, Resource Utilization, Innovation.5   

 

4 Alastair Shaw, Mattison, 1999 

5 Fitzgerald, Lin, Johnston, Robert, Brignall, Stan, Silvestro, Rhin and Voss, Christopher, page 8.                                    
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Det balanserade styrkortet, som är ett heltäckande prestationsmätningssystem, föreslår att 

man ska basera systemet på tre dimensioner i tid, vilka sätts i relation till fyra perspektiv. 

Tidsdimensionen dåtid motsvaras av det finansiella perspektivet, nutid motsvarar kund- 

och processperspektivet, samt framtid som motsvarar läro- och tillväxtperspektivet 

 

Det finns många fler mått som står till buds för finansfunktionen att använda när de 

designar sitt PMS. Gyllberg & Svensson skriver: Andra inslag i debatten kring 

ekonomistyrningens innehåll är ABC (Activity Based Costing), ABM (Activity Based 

Management), JIT (Just in Time), Målkostnadskalkylering (Target costing) och BSC 

(Balanced Scorecard). 6 

 

Finansfunktionen måste välja prestationsmått, key performance indikators (KPI), som 

är viktiga för organisationen och som hjälper ledningen att implementera företagets 

strategi. “Measurement-managed organizations have been described as those 

organizations that have adopted a strategic and balanced set of Key Performance 

Indicators (KPIs) with which they plan, implement, operate and monitor the strategies, 

functions and processes of their organization.”.7 

 

 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Fråga 1.  Hur har finansfunktionen förändrats till att motsvara moderna krav? 

Fråga 2.  Vilket resonemang och avvägningar görs för att skapa   

  en strategisk och affärsutvecklande finansfunktion? 

Fråga 3.  Vilka förtjänster och begränsningar har prestationsmätningssystem? 

 

 

 

6 Gyllberg H & Svensson L, 2002, s. 3 
7 Bitterman, Michael, 2004 
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1.4 SYFTE 
 
Mitt huvudsyfte är att undersöka hur finansfunktionen (Business Control) utvecklas för att 

bli strategisk och affärsutvecklande.  

 

 

1.5 DISPOSITION 
 

Kapitel 2 Metod – en redovisning av vetenskapsteoretiska utgångspunkter och hur 

studien har genomförts. 

 

Kapitel 3 Teori – en redovisning av de teoretiska referensramarna som ligger till grund 

för finansfunktionen och prestationsmätningssystem. 

 

Kapitel 4 Empiri – en presentation av de kvalitativa intervjuerna om hur en CFO och en 

BA-Controller ser på sitt arbete och sina ambitioner att utveckla finansfunktionen.  

 

Kapitel 5 Analys och slutsatser – en presentation av den analys som har gjorts, kopplad 

till den teoretiska referensramen och därefter presenteras de slutsatser som har 

framkommit ur studien. Sist presenteras förslag till fortsatta studier.  
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2 METOD 
 

 

I metodavsnittet presenteras olika vetenskapliga och metodologiska angreppssätt som 

används i studien. 

 

 

2.1 VETENSKAPSSYN 
 

2.1.1 Hermeneutiska kunskapssynen 

 

När man producerar kunskap är det viktigt att vara medveten om vad denna kunskap ska 

användas till, därför att kunskapssyftet har ett avgörande inflytande på vad som undersöks 

och hur det undersöks. Kunskapssyftet i denna undersökning är beskrivande, dvs. 

beskriver fenomen som existerar nu. Hermeneutiken hävdar att vi når den bästa 

kunskapen om en människas handlingar om vi försöker sätta oss själva i hennes situation 

för att känna och förstå beteendet.   

 

Hermeneutiken representerar ett närmast intuitivt sätt att nå kunskap… Viktiga begrepp i 

hermeneutiken är innebörd, mening och avsikt.8 

 

Eftersom mitt arbete baserar sig på djupintervjuer, så närma sig uppsatsen den 

hermeneutiska spiralen, vilken belyser sambandet mellan det som ska tolkas, 

tolkningssammanhanget och den tolkandes förståelse.  

 

Vid tolkningsprocessen försöker forskaren att förstå/uttolka den utforskandes livsvärld, 

ofta genom dialog med personen i fråga. Vi kan uppfatta tolkningsprocessen som en 

framåtskridande dialog, där deltagarna (forskaren och den utforskande) successivt 

förändrar sin ömsesidiga förståelse av varandras livsvärldar genom att korrigera sin 

förförståelse och eliminera fördomar (Heine Andersen 1994:173)9  

8 Rosengren K.E & Arvidson P, 2002. 
9 Andersen I, 1998. 
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2.1.2 Fallstudie 

 

Jag har valt att använda mig av praktikfallsmetoden/fallstudien, som är ett av många sätt 

att bedriva socialvetenskaplig forskning på. Anledningen därtill att arten av frågor som 

jag ställer i uppsatsen är i huvudsak ”hur” och ”varför” frågor, samt att den belyser ett 

samtida fenomen inom det verkliga livets ramar.  

 

Fallstudie är en empirisk undersökning som undersöker ett aktuellt fenomen i dess 

verkliga sammanhang, speciellt när gränsen mellan fenomenet och sammanhanget inte har 

tydliga belägg.10   

 
Yin (2002) menar att forskaren kan välja ett eller flera företag att undersöka i en 

fallstudie.11 Jag har valt att undersöka två företag, samt att jag har varit i kontakt med ett 

10-tal. Jag har också läst några slutsatser dragna i uppsatser skrivna om 

prestationsmätningssystem. Då jag ser en överrensstämmelse mellan min undersökning 

och tidigare gjorda undersökningar och mellan mina två företag, anser jag att jag har 

kunnat dra allmängiltiga slutsatser om balanserad verksamhetsstyrning och 

prestationsmätningssystem. 

 

 

2.2 KVANTITATIVT OCH KVALITATIVT ANGREPPSSÄTT 
 

Det är en utbredd uppfattning att undersökningar som använder sig av kvantitativa data i 

form av siffror är mer objektiva och trovärdiga än undersökningar som bygger på 

kvalitativa data. Men så är det inte.12  

 

10 Yin R K, 2002 
11 Yin R K, 2002 
12 Andersen I, 1998 s. 48 
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Jag har valt att först beskriva i teoridelen, den moderna ekonomistyrningen och att 

presentera de olika arbetsverktyg som står till förfogande åt finansfunktionen. Teoridelen 

utgör sedan ett fundament och bildar ett ramverk för de djupintervjuer som följer i den 

empiriska delen (kvalitativ undersökning). 

 

Kvalitativa undersökningar är särskilt utsatta för risken för forskarbias på grund av det 

personliga momentet vid insamlingen och bearbetningen av informationen, som bygger på 

tolkningar.13  

 

Jag är medveten om detta och denna insikt tror jag har hjälpt mig att tolka intervjuerna 

objektivt.    

 

 

2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

Härnäst kommer jag att beskriva tillvägagångssättet rent praktiskt.  

 

 

2.3.1 Val av undersökningsmetod 

 

Undersökningen bygger som sagt på en kvalitativ undersökning i form av två 

djupintervjuer. Djupintervjuerna visade sig vara till mycket stor hjälp då teorin på många 

punkter inte stämde överens med empirin, och gav möjlighet till vidare 

fördjupningsfrågor. En enkät hade inte nått samma resultat.  

 

 

2.3.2 Val av respondenter 

 

Jag har valt att intervjua personer i ledande ställning på finansfunktionen, en CFO och en 

BA-Controller. Det är enligt teorin personer i denna ställning som ansvarar för 

13 Andersen I, 1998 s. 207 
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utformandet och designen av prestationsmätningssystem och analysen av densamma. Jag 

valde att intervjua företag som har varit framgångsrika under många år och är 

marknadsledande inom sitt respektive område. Anledningen därtill var att jag ville vara 

säker på att intervjua företag som med största sannolikhet använde sig av de senaste rönen 

inom ekonomistyrning. 

 

 

2.3.3 Avgränsningar 

 

Vad det gäller avgränsningar av det empiriska undersökningsområdet, så menar 

(Andersson 1998) att avgränsningarna ska behandla frågor av följande slag: Vilket 

delsystem är det vi ska undersöka? Hur många enheter, personer osv. ska ingå i 

undersökningen? Hur många förhållanden/variabler ska vara med?14  

 

I mitt fall så handlar det om att studera den moderna ekonomistyrningen. Hur 

ekonomistyrningen har förändrats på senare år för att ge en balanserad 

verksamhetsstyrning. Jag hade inga förutfattade meningar om inom vilka branscher som 

dessa företag verkar, därför att ekonomistyrning inte är branschspecifik, utan allmängiltig. 

Jag valde att studera ett industriföretag för att det hade en världsomspännande 

verksamhet, med dotterbolag på alla världens kontinenter. Därtill valde jag att studera en 

fondkommissionär för att jag var intresserad av hur de hanterade sin risk- och 

omvärldsanalys inom ekonomistyrningen. Jag var också övertygad om att båda dessa 

företag skulle använda sig av en avancerad ekonomistyrning baserat på deras goda rykte 

och sina tidigare framgångar.   

 

 

 

 

 

14 Andersen I, 1998 s. 40 
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2.3.4 Datainsamling 

 

Rosengren (2002) menar att om vi vill veta något om en människa, så har vi i princip två 

sätt att gå tillväga. Vi kan fråga henne eller vi kan observera henne.15  

 

Då jag valde intervjuformen så har jag följaktligen valt att ställa frågor.  

 

Vad det gäller teoriavsnittet så har jag använt mig av sekundära källor; i huvudsak 

litteratur och artiklar på Internet som har haft anknytning till ämnet; ekonomistyrning, 

prestationsmätningssystem, balanserade styrkort etc.   

 

 

2.3.5 Intervjuguide  

 

Intervjuerna har genomförts strikt efter en intervjuguide. Mönstret har varit detsamma vid 

de båda intervjuerna, frågorna har ställts i samma ordning och frågorna har varit identiska. 

Följdfrågorna har till del varit förhandskonstruerade, men vid tillfälle har jag tvingats 

frångå manus och ställa följdfrågor färgade av respondentens svar. Intervjuerna har haft 

formen av fri konversation, dock har de följt den i förtid konstruerade intervjuguiden.  

 

Intervjuguiden gjordes i två exemplar, ett exemplar för respondenten bestående av 

frågeställningen och en utveckling/förklaring om vad frågan syftade på. Mitt 

intervjuexemplar hade därtill upp till 10 underrubriker, bestående av olika tema som 

kunde åsyftade med respektive fråga. Dessa underrubriker var direkt kopplade till texten i 

teoridelen. Detta gjorde att respondenten fick en möjlighet att reflektera på breda 

frågeställningar och sen svara utifrån dessa. Det gav mig en bra indikation på vad som 

upplevdes vara viktigast med frågeställningen. Samtidigt som jag kunde hjälpa 

respondenten att vidareutveckla sitt svar genom att bredda frågeställningen med hjälp av 

underrubrikerna.  

 

15 Rosengren K.E & Arvidson P, 2002. s. 28 
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2.3.6 Praktiskt intervjuande 

 

Jag har använt mig av en intervjumetod som kallas samtalsintervju och är en mellanform 

mellan standardiserade och icke-standardiserade intervjuer.  

 

Samtalsintervjun, i en sådan intervju diskuteras vissa bestämda ämnen och teman i former 

som möjligen liknar ett vanligt samtal, men det är ändå den intervjuade personen som ska 

bidra med det personliga innehållet.16  

 

Företagen jag intervjuade valdes därför att jag hade stor respekt för deras framgångsrika 

arbete över tiden. Börsens A-lista var ett instrument jag använde mig av i jakten på de 

perfekta intervjuoffren. I god tid inför intervjun skickade jag över intervjun för att 

respondenten skulle få en chans att reflektera över frågorna innan intervjutillfället. Jag 

använde mig av bandspelare samt antecknade under intervjun.  

 

 

2.3.7 Analysmetod 

 

Analysen av de öppna intervjuerna underlättades av att jag i förväg hade kopplat mina 

frågor noga till teoridelen och därigenom skapat ett ramverk för själva både intervjun och 

analysen. Analysen följde en temalista, vilken gjorde det möjligt att fokusera på de 

kärnfrågor som jag vill ha svar på.    

 

 

2.4 VALIDITET 
 

Validitet – ”att verkligen mäta det vi avser att mäta”17 

 

16 Rosengren K.E & Arvidson P, 2002. s. 144 
17 Rosengren K.E & Arvidson P, 2002. s. 47 
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Jag har bemödat mig om att ställa breda och lättförståliga frågor. Jag har medvetet 

undvikit att ställa frågor av allt för teknisk karaktär. Därtill har begrepp som använts 

förklarats i en kort text under frågeställningen för att undvika begreppsförvirring. 

Jag hjälpte respondenten att vidga sitt resonemang genom att ställa följdfrågor som var 

direkt kopplade till huvudfrågan.   

Jag funderade noga på om frågorna som jag ställde i intervjuerna verkligen mätte det jag 

avsåg att mäta när jag skrev intervjuguiden, för att försäkra mig om att de skulle ge valid 

data. Det var av yttersta vikt för mig att utgå ifrån teoridelen för att försäkra mig om att 

frågorna var relevanta till mitt ämnesval  

Det faktum som talar för att validitet föreligger är att respondenterna är professionella, det 

är personer i ledande befattning på finansfunktionen, och därav kan man anta att 

begreppsvärlden som jag använder mig av i intervjuerna är väl kända. Det existerar alltså 

en väldigt liten risk för att undersökningen ska drabbas av begreppskonfusion.  

 

 

2.4.1 Studiens trovärdighet 

 

Jag har försökt värna om studiens trovärdighet genom att i högsta möjliga grad etablera 

kvalitet i denna undersökning. Jag har skapat validitet, genom att på ett korrekt sätt 

genomföra de operationella mätningarna, intervjuerna. Jag har skapat extern validitet 

genom att begränsa ämnesområdena, för att resultatet skulle bli generaliserande. Och jag 

har skapat reliabilitet genom att intervjua personer med stor kunskap inom ämnet, och jag 

har därigenom undvikit missförstånd och missuppfattningar och försäkrat mig om att 

undersökningen kan repeteras med samma resultat. 
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3 TEORI 
 

 

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för finansfunktionen i omdaning och dess 

rapportering, och därtill den interna kritik som redovisningsteoretiker ger uttryck för mot 

den traditionella redovisningen, samt den externa kritik som kommer från forskare inom 

ekonomistyrning. 

 

Sen kommer jag att ta upp vad teorin säger om möjligheterna till att förändra 

finansfunktionen till att ha en strategisk och affärsutvecklande inriktning. Det handlar om 

förändringar inom verksamhetsstyrningen, som leder till bättre insyn i verksamheten, som 

bättre understödjer det arbete som sker inom företagen och som motiverar och engagerar 

medarbetarna.  

 

Slutningen kommer jag att beskriva hur finansfunktionen kan bredda sitt arbete och sin 

rapportering genom att arbeta med prestationsmätningssystem, för att skapa en bild av vad 

som har hänt historiskt, men också beskriva vägen dit och hur framtida resultat kan 

uppnås. Därtill kommer jag att ge exempel på hur det kanske mest namnkunniga av alla 

prestationsmätningssystem fungerar, nämligen det balanserade styrkortet.  

 

 

3.1 FINANSFUNKTIONEN  
 
För att företagen ska kunna möta de förändringar som ständigt sker på grund av ökad 

globalisering, nya tekniker för administration av företag, snabbare produktutveckling och 

ökad konkurrens, så måste företagen vara förändringsbenägna. Lindvall (2001) menar 

att en aktörsgrupp som i högre utsträckning än andra berörs av förändringen är företagets 

ekonomer.18 

 
Finansfunktionens arbetsuppgifter utökas vartefter som nya redovisningstekniker 

tillkommer, som ABC (activity based costing), TQ (total quality), men också på grund av 

18 Lindvall J, 2001, s. 253 
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att de IT-relaterade verktygen – affärssystemen - förbättras. Detta gör att 

arbetsuppgifterna förändras. 

Samuelson skriver: Affärsinriktat controllerarbete växer i omfattning på bekostnad av 

mer redovisnings- och transaktionsorienterade uppgifter som redovisning och 

reskontrahantering… På senare år har vi sett hur controllern blivit en mer aktiv 

ledningsresurs. Controllern tar själv fler initiativ, driver frågor och är en katalysator för 

förändring.19  

 
Finansfunktionens betydelse blir allt större för att företagen ska kunna fatta beslut och 

styra verksamheten. ”Att snabbt kunna inhämta affärsstrategisk information är en 

nödvändighet för att bibehålla konkurrenskraften i en allt mer global miljö.”20  

 
Finansfunktionen ansvarar för analys och designen av prestationsmätningssystem. 

Anthony bekräftar detta när han skriver att följande uppgifter ingår:21 

 

• Designing and operating information and control systems. 

• Preparing and analyzing performance reports, interpreting these reports for 

managers. 

• The controller may be responsible for developing and analyzing control 

measurements and for recommending actions to management. 

• Controllers also play an important role in the preparation of strategic plans and 

budgets 

 
Finansfunktionens utveckling kan man säga har gått från att ha haft ett mer historiskt 

perspektiv till ett mer visionärt perspektiv. Samuelsson skriver; ”att controllerns roll 

handlar om att utnyttja ekonomisk information och ekonomiska måltal för att påverka 

vad som händer i företaget.”22  

 
 

19 Samuelson L A, 2001, s. 73 
20 Kindblad, Thomas, 2005 
21 Anthony R. N & Govindarajan V, 2003, s. 105-106 
22 Samuelson L A, 2001, s. 66 
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3.2 TRADITIONELL REDOVISNING 
 
Det finns en övertro på att den traditionella redovisningen är objektiv och sanningsenlig.  

Jag låter därför Enron fungera som en varningslampa under skrivandets gång, därför att 

Enron påvisar komplexiteten inom redovisningsområdet. Konkursen skedde i modern tid, 

och än idag tvistar de lärde om hur det kunde ske. Enron visade ett resultat före skatt på $ 

1.5 Miljarder under perioden från tredje kvartalet 2000 till tredje kvartalet 2001 och sen 

lämnade de in en konkursansökan fjärde kvartalet 2001.23  

 

Den traditionella redovisningen har vuxit fram till att motsvara den marknadsanpassade 

rapportering som aktieägare efterfrågar, snabb, kvartalsorienterad och med finansiellt 

fokus.  

 

Artsberg skriver: ”Det helt dominerande synsättet inom redovisningspolicy idag är att 

redovisning skall vara användbar för framför allt dem som vill fatta beslut rörande 

huruvida de skall sälja, köpa eller behålla ett företags aktier.”24  

  

Vad det gäller finansiella mått så är det balans- och resultaträkningen (BR och RR) som är 

viktigast. De fokuserar på tillgångar, skulder, eget kapital och årets vinst och är noga 

dokumenterade i den ekonomiska lagstiftningen.  

Två grundläggande redovisningsprinciper är ”rättvisande bild” och ”god 

redovisningssed”.  Den förstnämnda sätter användaren i fokus och försäkrar att 

mottagaren av informationen inte ska vilseledas. Den senare syftar till hur företaget 

redovisar och åsyftar kvalitet. Några andra grundbultar inom redovisningslagstiftningen är 

att följande egenskaper skall ställas på informationen; begriplighet, relevans, 

tillförlitlighet och jämförbarhet. Det låter förtroendegivande, men kom ihåg 

varningslampan Enron, som lyckade trots lagstiftningen goda intentioner föra alla bakom 

ljuset.  

 

23 Meyer M W, s. xi 
24 Artsberg, K, 2003 och 2005, s. 75 
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Många forskare inom redovisningsteorin tycks eniga om att det finns problem kopplade 

till de finansiella mätningarna. Redovisningen lider av värderingsproblem.  

 

Vad det gäller BR så skriver Artsberg: ”i skuld och tillgångsdefinitionen ingår inte enbart 

tillgångar och skulder som i juridisk mening är sådana utan också de som i ekonomisk 

mening är sådana.”25  

 

”Det redovisningsmässiga värderingsproblemet uppstår när ett företag fortlever över flera 

perioder och det blir viktigt att räkna fram en periods resultat och ställning… Det är 

nämligen inte möjligt att beräkna ett exakt resultat för en kortare period för ett företag 

som fortlever, beroende på att tillgångarnas värde då beror på framtida förväntningar och 

om framtiden kan vi ju ingenting veta med exakthet”26.  

 

För att komma tillrätta med alltför vidlyftiga värderingsambitioner så har lagen noga 

reglerat vad som är manipulation av data. Manipulation av data blir det när man använder 

sig av olika redovisningsteorier efter vad som passar ens syften. Lagen är tydlig och 

menar att den redovisningsprincip man har valt måste tillämpas konsekvent från år till år.  

 

Det finns två aspekter på jämförbarhet. Användarna måste dels kunna jämföra samma  

företag över tiden, dels göra jämförelser mellan företag. För att det skall vara möjligt att  

göra jämförelser över tiden måste redovisningsprinciper användas konsekvent.27 

 

RR 5 (Redovisningsrådet kapitel 5) menar att huvudregeln är att ett företags byte av 

redovisningsprincip endast får ske när det är nödvändigt för att anpassa praxis till nya 

normer, lagar och rekommendationer.  

 

Men även forskare inom ekonomistyrning uttalar kritik mot de finansiella mätningarna. 

Merchant kritiserar redovisningen och menar att den är transaktionsinriktad och bara tar 

hänsyn till de transaktioner som har skett under perioden. Merchant åsyftar 

25 Artsberg K, 2005, s. 181 
26 Artsberg K, 2005, s 13 
27 Artsberg K, 2005, s 173 
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matchningsproblematiken: När ett företag får ett patent eller ett godkännande av en ny 

medicin, så har stora värden skapats, men där har inte skett någon transaktion, ingenting 

har förts in i redovisningen och därför får det heller inte någon effekt på intäkterna28. 

 

För det andra menar Merchant att det finns en mängd olika värderingsmetoder, som kan 

användas när man periodiserar, vilket påverkar företagets resultat. Det är ett känt faktum 

att redovisningen inte är en exakt vetenskap, utan att företagen kan påverka vilket resultat 

de vill visa beroende på deras situation och intresse.  

 

För det tredje säger Merchant att företagens vinster begränsas av 

redovisningshänseenden. Han menar att redovisningsregler oftast är konservativa och att 

redovisningsreglerna kräver ett långsamt erkännande av intäkterna men ett snabbt 

erkännande av kostnader och förluster. Detta stämmer väl överens med 

försiktighetsprincipens intentioner. 

 

För det fjärde säger Merchant att värden ignoreras.  Redovisare nonchalerar värden 

därför att de är svårvärderade. Icke-finansiella tillgångar som, i stället för att aktiveras, 

kostnadsförs direkt. Trots att dessa värden kommer generera intäkter för framtiden. Han 

syftar på nyinvesteringar i immateriella tillgångar, som forskning & utveckling, HR, 

informationssystem och kundgoodwill. 

 

För det femte hävdar Merchant att det finns ett problem med så kallade ”dåliga köp”, som 

har till uppgift att fylla upp lagren, så att man slipper matcha dessa kostnader med 

intäkterna, därför att de då inte tas över resultaträkningen. 

 

För det sjätte menar han att bokföringen inte reflekterar minskning av risker, även om 

det naturligtvis har ett värde för företaget. Företag eller enheter inom företaget, som inte 

har ändrat deras mönster eller timing av deras framtida förväntade kontantflöden, men 

som har gjort dem mer trygga (mindre riskbenägna) har ökat det ekonomiska värdet, men 

att den typen av åtgärder inte kan utläsas ur boksluten. 

28 Merchant K A, 2003, s. 413 
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Till sist, diskuterar Merchant problemet med att vinster relateras till det förgångna medan 

ekonomiskt värde skapas från framtida kassaflöden och då är han inne på 

nuvärdesredovisning som är ett känt problem inom redovisningsteorin. FASBs 

definition indikerar att den ekonomiskt sett mest korrekta värderingsmetoden, är 

diskonterade nuvärden av framtida inbetalningsöverskott borde användas, men det tillåter 

alltså inte redovisningslagarna eftersom det då handlar om vinster som är orealiserade.  

 

 

3.2.1 Kassaflödesanalys 

 

En viktig del av boksluten och de finansiella måtten är kassaflödesanalysen eller 

finansieringsanalysen. Den ingår i listade företags redovisning och är en rapport som är 

kopplad till företagens förvaltningsberättelse. Anledningen till att den bör ingå i 

prestationsmätningssystemet är att den säger hur mycket likvida medel som har använts 

för att nå ett redovisat resultat och därför är den ett utmärkt komplement till 

resultaträkningen. Saldot i finansieringsanalysen är lika med förändringar av likvida 

medel, medan resultaträkningens saldo är lika med resultat eller förändringar av eget 

kapital.29 

 

Finansfunktionens uppgift är att ha ett framåtriktat perspektiv, och därför är 

kassaflödesanalysen av yttersta vikt, som säkerställer att man med stor noggrannhet kan 

uppskatta framtida likvida medel.  

 

Thomasson skriver: Informationen om företagets kassaflöden, tillsammans med övrig 

finansiell rapportering, anses utgöra ett underlag för att bedöma framtida kassaflöden. 

Den kan därigenom ligga till grund för en bedömning av företagets förmåga att generera 

likvida medel för att driva verksamheten, återbetala lån, lämna utdelning till aktieägarna 

etc.30 

29 Falkman P & Co., 1998, s. 7 
30 Thomasson J, 2004, s. 242 
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3.2.2 Nyckeltal 

 

Även nyckeltal ingår i boksluten och i de finansiella måtten. Det är så kallade relationstal. 

Det är en teknik som används för att analysera ekonomisk information. Nyckeltalen ger 

både en överblick och tolkar de ekonomiska rapporterna. Essentiellt är att de visar på 

förändringar mot tidigare rapporterade nyckeltal.  

 

McKenzie menar att nyckeltal i första hand bara konfirmerar vad vi redan vet: ”De mäter 

med en noggrannhet på sex decimaler och ger en känsla av trygghet när de avslöjar att ni 

hade rätt från början.”31  

 

Johnson & Kaplan kritiserar nyckeltalen och säger: ”Enkla ekonomiska nyckeltal kan inte 

ensamt fånga de värderingar som kvalitets- och verksamhetsutveckling står för.”32 

 

McKenzie betonar dock att nyckeltalens verkliga förtjänst är att visa på tendenser över tid 

inom företaget. Nyckeltal ger en känsla för vad som pågår inom företaget: ”Isolerade är 

de meningslösa, men man behöver alltid känna till tendenserna.”33  

 

Soliditetsmått är ett etablerat och centralt mått på företagets finansiella styrka och visar 

hur stor del av de totala tillgångarna (balansomslutningen) som är finansierad med eget 

kapital.34 

 

Lönsamhetsmått anger hur ett företag förräntar de resurser man har för att driva 

verksamheten… Effektivitetsmått används för att grovt kunna bedöma hur bra företaget 

31 McKENZIE W, 2003, s. 198 
32 Bergman B & Klefsjö B, 2001, s. 411 
33 McKENZIE W, 2003, s. 199 
34 Johansson & Co, 2003. s. 371 
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utnyttjar sina begränsade resurser i form av kapital och personal. Lönsamhets- och 

effektivitetsmått hänger nära samman.35 

 

”Likviditetsmåtten är ett kortsiktigt mått på ett företags betalningsförmåga… 

Schablonmässigt säger man att kassalikviditeten bör vara minst 100 %, vilket betyder att 

företags likvida medel och fordringar som snabbt kan omsättas till likvida medel är större 

än de kortfristiga skulderna”.36 

 

Generellt kan man prata om tre typer av nyckeltal37 

• företagets storleksutveckling 

• företagets betalningsförmåga (den finansiella balansen) 

• företagets effektivitet och lönsamhet 

 

 

3.2.3 Produktkalkyler  

 

Inom internredovisningen är produktkalkylering vanligt förekommande och de får också 

rubriceras som finansiella mått. Produktkalkylering är resultatmått per produktslag och 

produktgrupp, som används för att bryta ner försäljningen på mindre enheter och 

utvärdera dessa, och därigenom bedöma om man har en gynnsam produktinriktning och 

produktmix. 

 

Alnestig & Segerstedt skriver: Det gäller att åtgärderna kan bidra till ökad inre effektivitet 

i företagens olika processer, exempel av utjämning av belastningsvariationer, minskning 

av förråd och lager, minskade transporter, minskade materialförbrukning etc.”38  

 

35 Johansson & Co, 2003. s. 378 
36 Johansson & Co, 2003. s. 369 
37 Johansson & Co, 2003. s. 356 
38 Alnestig P & Segerstedt A, 2002, s. 20 
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Det kräver att controllern lyckas identifiera bakomliggande processer, annars kan 

suboptimering bli resultatet, dvs. kostnadsjakt och kostnadsminskning på ”felaktiga” 

aktiviteter som på sikt inte leder till en total kostnadsminskning.  

 

De två vanligaste produktkalkylerna är självkostnadskalkylen och bidragskalkylen. Syftet 

för de båda modellerna är detsamma, att bestämma den för varje situation rådande 

operationella kostnaden, det vill säga särkostnaden plus alternativkostnaden. Skillnaden 

mellan de båda ligger i hur de hanterar samkostnaderna. I självkostnadskalkylen slås 

samkostnader ut på de olika produkterna beroende på deras tidsanspråk, värdeandel eller 

annan fördelningsnyckel. Bidragskalkylen fördelar inte ut samkostnaderna på 

produkterna, istället formuleras schablonmässiga krav på hur olika produktslag ska bidra 

till täckningen av samtliga samkostnader. 

 

Activity Based Costing (ABC-kalkylering) är en produktkalkyl som påminner om 

självkostnadskalkylen, men som har många fler fördelningsnycklar till hjälp att fördela 

kostnaderna.  

 

Alnestig & Segerstedt skriver: ”I en ABC-kalkyl är det aktiviteterna som förbrukar 

resurser, därmed orsakar kostnader, och kalkylobjekten (produkter eller tjänster) som 

konsumerar aktiviteter..39 

 

I praktiken kan man säga att företag utvecklar egna system under en eller annan 

benämning. ”Ofta kan dessa system betecknas som mellan- eller kombinationsformer av  

självkostnads- och bidragskalkyler, dvs. en typ av steganalyser”.40   

 

Rent generellt kan man säga att med hjälp av produktkalkylering så kan controllern 

bedöma, inte bara produktionskostnaderna, utan sätta dessa i förhållande till intäkterna 

och därigenom avgöra hur väl enskilda produkter och produktslag passar i sortimentet. 

39 Alnestig P & Segerstedt A, 2002, s. 55 
40 Alnestig P & Segerstedt A, 2002, s. 54 
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Det handlar om hur väl produkterna passar såväl kunderna som marknaden och detta i 

förhållande till hur de passar företagets kompetens och utrustning.  

 

 

3.3 FINANSFUNKTIONENS NYA ROLL 
 

Den stora skillnaden i förväntningarna på finansfunktionen är att den ska medverka till 

företagens styrning. Lindvall skriver: I denna strävan måste företaget göra sådant som 

kunderna uppskattar och uppfattar (göra rätt saker). Det handlar om effektivitet. De saker 

man gör måste utföras på bästa möjliga sätt (göra saker rätt). Det handlar om 

produktivitet. Om företaget gör fel saker på ett riktigt sätt skapar det ett sämre ekonomiskt 

utfall, likväl om rätt saker görs på ett felaktigt sätt.41  

 

Gyllberg & Svensson ser också en koppling mellan ekonomistyrning och ett företags 

effektivitet: ”Vi hävdar att alla medvetna åtgärder som syftar till att öka företagets 

effektivitet bör inkluderas i definitionen av företagets ekonomistyrning.”42  

 

Finansfunktionen har tillika till uppgift att vara delaktig i implementeringen av företagets 

strategi. Lindvall menar att det handlar om ett behov av mål överrensstämmelse och att få 

enheter och individer att dra åt samma håll: ”Uppgiften att närmare knyta samman 

företagets strategi och dess löpande styrning är därför en av de viktigaste frågorna för 

modern verksamhetsstyrning.”43  

 

Finansfunktionen bör ta sig an en rad strategiska faktorer som har tillkommit i och med att 

företagen har blivet mer kundorienterade till skillnad från tidigare då de var 

produktionsorienterade. Tid är en strategisk faktor och Lindvall skriver: ”time to market 

och time to customer har därför blivit väsentligt för många företag.”44 Även flexibilitet är 

en strategisk faktor, då flexibiliteten anger företagets förmåga att ställa om sig till 

marknaden. Lindvall skriver: ”Betoningen på flexibilitet innebär en ambition att snabbt 

41 Lindvall J, 2001, s. 47 
42 Gyllberg, H, Svensson, L, 2002, s 35 
43 Lindvall J, 2001, s. 49 
44 Lindvall J, 2001, s. 80 

 28 

                                                



kunna omfördela begränsade resurser och engagemang till nya förändrade 

verksamhetsområden.”45 

 

Det finns tre viktiga utvecklingssteg för finansfunktionen till att bli en mer engagerad 

medspelare. Den måste använda mätningarna för en framåtriktad styrning och inte bara 

redogöra för vad som har skett historiskt. Finansfunktionen måste följa upp hur företaget 

når sina mål och inte endast huruvida ansvariga chefer når sina mål. Finansfunktionen 

måste också följa upp hur goda resultat skapas i avseende på hur arbetet utförs i företaget.    

 

Det är viktigt att finansfunktionen tar ett bredare perspektiv när de följer upp ett företags 

förehavanden. Förutom det finansiella perspektivet så måste den följa upp de faktorer som 

är strategiskt viktiga för företagets långsiktiga överlevnad. Det handlar om företagets 

utveckling på kort och lång sikt, som exempelvis marknadsandel, produktutveckling, 

marknadsutveckling, personalutveckling, FoU-aktiviteter, samt relationer med samhället. 

 

Ernst & Young har i en rapport presenterat hur de menar att finansfunktionens ansvar har 

förskjutits från redovisning/transaktionshantering (Stewardrollen), till ansvar för analyser 

och leverans av beslutsunderlag (Supportrollen), till att i sin tur fokusera på strategiska 

och operativa frågor samt framåtriktade analyser (Strategrollen). Ansvarsfördelningen 

inom de olika grupperna demonstrerar nedan på följande sätt:46 

 

Steward   Support    Strateg 

 

Redovisning   Controlling   Affärspartner 

Bokföring   Beslutsstöd, analyser  Framåtriktad analys 

Avstämningar   Rapportering   Strategiska frågor 

Betalningar   Lönsamhetsberäkningar Operativa frågor 

SOX/IFRS   Prissättning   Omvärldsbevakning 

Regelefterlevnad  Planering, budget och  Katalysator för förändring 

45 Lindvall J, 2001, s. 81 
46 Ernst & Young, 2007, s. 5 
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    prognos 

    Uppföljning, nyckeltal 

 
E&Y ger också sin syn på hur finansfunktionen måste förändras för att bli en enhet som 

ägnar sig åt strategiska frågor och framåtriktad analys. De redogör för fem 

framgångsfaktorer och motiverar dem på följande sätt: 

 

Framgångsfaktor 1 – Vision och strategi47 

Det krävs en tydlig vision och strategi för organisationen av Business Control om enheten 

skall bli en värdeskapande affärspartner som påverkar affärskritiska beslut. Business 

Control enheten måste också finnas representerad nära kund och marknad där de 

strategiska besluten fattas.  

 

Framgångsfaktor 2 – Styrmodell48 

Om Business Control ska kunna fokusera på strategiska och operativa frågor samt 

framåtriktade analyser måste besluten fattas lokalt nära kunden. Det ställer i sin tur krav 

på att informationen är enkel, transparent och förmedlad i rätt tid. Vidare måste mätetalen 

vara kopplade till företagets strategier och riskerna hanteras regelbundet och strukturerat.  

 

Framgångsfaktor 3 – effektivisering av transaktionshanteringen49 

För att skapa en framgångsrik Business Control funktion krävs en kostnadseffektiv, 

centraliserad och standardiserad transaktionshantering samt serviceavtal som är baserade 

på slutanvändarens informationsbehov.  

 

Framgångsfaktor 4 – IT-system 

En effektiv Business Control kräver integrerade och uppdaterade system, aktuell och 

korrekt information samt en hög grad av automatisering.  

 

Framgångsfaktor 5 – Kompetens50 

47 Ernst & Young, 2007, s. 9 
48 Ernst & Young, 2007, s. 11 
49 Ernst & Young, 2007, s. 14 
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Rätt kompetens är ett grundläggande krav för de företag som vill utveckla Business 

Control till en strategisk funktion.  

 

 

3.3.1 Kvalitet 

 

Kvalitet är en strategi som det har blivit allt viktigare att fokusera på för  

Finansfunktionen. Huvudregeln är att dålig kvalitet genererar kostnader; undermålig 

produktion skapar många kasseringar eller reparationer i tillverkningen, och undermåliga 

produkter och tjänster reklameras och tvingar företaget till att kompensera kunden. Dålig 

kvalitet påverkar företagets konkurrenskraft på sikt.  

 

Bergman/Klefsjö skriver, genom att öka den interna kvaliteten kan man drastiskt sänka 

behovet av mellanlager. En hög intern kvalitet är en förutsättning för att man skall kunna 

arbeta efter JIT tekniken (JIT = just in time). Just denna koppling mellan JIT och kvalitet 

brukar innefattas i begreppet ”lean production”. Ett företag som arbetar hårt med sin 

kapitalrationalisering måste därför också arbeta hårt med sin interna kvalitet och med sina 

leverantörers kvalitet.51 

 

Det faktum att ökad kvalitet i sin förlängning leder till ökade vinstmarginaler gör att det 

frigörs mer pengar som kan i bästa fall investeras i ännu fler kvalitetshöjande aktiviteter. 

Detta är investeringar som leder till långsiktiga lönsamhetsförbättringar och som alltså 

kan motverka kortsiktighet (myopic). Ahlmann (1989) skriver att japansk industri har 

genom en ökad vinstmarginal investerat ytterligare i utveckling av nya produkter och 

kvalitetsförbättringar. På detta sätt skapar man ett försprång som det kan vara mycket 

svårt och kostsamt för konkurrenterna att ta igen.52 

 

Demming, som är en av de ledande frontfigurerna för kvalitet och dess ledarskap 

pointerar också långsiktigt tänkande och uttrycker det så här: ”Företagen måste skapa ett 

50 Ernst & Young, 2007, s. 15 
51 Bergman B & Klefsjö B, 2001, s. 52 
52 Bergman B & Klefsjö B, 2001, s. 53 
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klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring… Att organisationen måste övergå till 

det nya kvalitetstänkandet och komma bort från brandkårsutryckningar till ett arbetssätt 

byggt på systematisk planering, förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar av alla 

processer.”53  

 

 

3.3.2 Precision 

 

Finansfunktionen har ett stort ansvar i uppgiften att designa företagets 

prestationsmätningar. Mätningarna i sig har visat sig ha en effekt på vad som görs inom 

företaget, därför att måtten indikerar vad ledningen tycker är viktigt. Craig Schneiders 

hävdar att vad som mäts blir gjort. Controllern måste därför konstruera mått och 

mätningar som bäst motsvarar företaget strategi. Ett prestationsmätningssystem är en 

mekanism som ökar chanserna för organisationen att implementera strategin 

framgångsrikt.54  

Meyers skriver också om vikten av att ha precision i mätningarna. Det du mäter är det 

du får, och om du inte kan mäta det du vill ha, så får du inte heller det du vill ha55  

 

 

3.3.3 Feedback 

 

För att feedbacken ska vara relevant och verkligen bestämma företagets prestation så 

måste finansfunktionen göra noggranna analyser och bedöma de bakomliggande 

orsakerna till varianserna, samt att definiera vem som bär ansvaret.  

 

Kaydos menar att feedback är viktigt för kontroll av alla system. ”Utan relevant feedback 

kan företagen inte identifiera möjligheter och hot, vilket innebär att goda 

affärsmöjligheter går förlorade och sårbarheten ökar.”56  

53 Bergman B & Klefsjö B, 2001, s. 377 
54 Anthony R N & Govindarajan V, 2003, s. 494 
55 Meyer M W, 2002, s.1 
56 Kaydos W, 1999 

 32 

                                                



 

För att nå precision i mätningarna, krävs det att företagen bryter ner mätningarna i minsta 

delmoment.  

 

Neely menar att för att underlätta analysen så är det lämpligt att dela upp 

prestationsmätningarna i olika delar som i t.ex. redovisningsperspektiv, 

marknadsperspektiv och operationellt perspektiv.57 

  

Anthony menar att varianserna är hierarkiska: Man börjar med att identifiera den totala 

affärsenheten för att sen bryta ner den i intäktsvarianser och kostnadsvarianser. 

Intäktsvarianserna bryts sedermera ner till volym- och prisvarianser, för den totala 

affärsenheten och sen för varje försäljningsenhet inom affärsenheten. Dessa kan brytas 

ner ännu längre till försäljningsområden och försäljningsdistrikt. Kostnadsvarianserna kan 

brytas ner till tillverkningskostnader och andra kostnader. Tillverkningskostnader kan 

vidare brytas ner till mindre enheter som fabriker, eller avdelningar inom fabriker.58 

 

Men för att verkligen få svar på varför man har varianser i förhållande till plan, så menar 

Anthony att varje försäljningsbudget också innehåller vissa förväntningar om sakernas 

tillstånd i marknaden. Det kan handla om marknadsdel, prisbild och kostnadsstruktur. För 

att nå längre i sin analys krävs det att man går vidare och analyserar var och en av dessa 

varianser mot var och en av dessa förväntningar som budgeten baseras på. 59   

 

 

3.4 DESIGN AV PRESTATIONSMÄTNINGSSYSTEM (PMS) 
 

Denna del av uppsatsen kommer att behandla hur finansfunktionen kan systematisera 

prestationsmätningar. Det är just i detta systemtänkande som den möter sin verkliga 

utmaning. Det gäller att skapa konsensus i systemet så att det leder företaget i en önskad 

57 Neely A, 2002 
58 Anthony R N & Govindarajan V, 2003, s. 458 
59 Anthony R N & Govindarajan V, 2003, s. 459 
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riktning utan att olika delar inom systemet börjar motverkar varandra och konkurrera med 

varandra.  

När man utvecklar en enhet inom företaget så påverkar det även andra enheter inom 

företaget. Låt ponera att man väljer att minska antalet variationer i produktpaletten för att 

minska produktionskostnaderna, som till exempel ställtid, lager, inköp. Då är det rimligt 

att anta att detta inte harmonierar med försäljningsenhetens mål och önskningar, som 

normalt strävar mot en diversifierad produktpalett, som kan attrahera fler kunder.  

 

Ett nyckelord måste därför vara balans, att hitta en balans mellan prestationsmätning och 

strategi, annars är risken att olika enheters perspektiv står i konflikt med varandra. Artley 

(2001) skriver att fördelarna med att ha ett balanserat förhållningssätt är följande:60 

 

• Using balanced measures allows you to mirror the factors you believe are critical 

to the success of your organization. 

• The balanced approach translates vision and strategy into a tool that effectively 

communicates strategic intent and motivates and tracks performance against 

established goals. 

• The balanced measure approach solidifies an organization’s focus on future 

success by setting objectives and measuring performance from distinct 

perspectives. 

 

Prestationsmätningssystemens (PMS) förtjänster, när den presenteras i affärslitteraturen, 

låter inte sällan som poesi av den högre skolan. Artley (2001) beskriver det ideala, 

framgångsrika systemet så här: PMS succeed when the organization’s strategy and 

performance measures are in alignment and when senior managers convey the 

organization’s mission, vision, values and strategic directions to employees and external 

stakeholders.61  

 

60 Artley W & Stroh S, 2001, s.21 
61 Artley W & Stroh S, 2001, s 1 
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Mer konkret uttryckt så är prestationsmätningssystemens viktigaste uppgift är att koppla 

ihop företagens prestationer med dess strategi och mål. Artley (2001) menar; to be 

effective, performance measurement must be linked to the organizational strategic plan.62   

 

Ett prestationsmätningssystem försöker adressera de olika behov som olika 

intressegrupper har i en organisation genom att skapa en blandning av strategiska 

mätningar: utfallsmätningar och drivande mätningar, finansiella och icke finansiella 

mätningar och interna och externa mätningar.63 

 

Wisner och Fawset (1991) har skrivet ett program i nio punkter som heter ”process for 

developing a PMS”:64  

 

• Clearly define the firm’s mission statement. 

• Identify the firm’s strategic objectives using the mission statement as a guide 

(profitability, market share, quality, cost, flexibility, dependability and 

innovation). 

• Develop an understanding of each functional area’s role in achieving the various 

strategic objectives. 

• For each functional area, develop global performance measures capable of 

defining the firm’s overall competitive position to top management. 

• Communicate strategic objectives and performance goal to lower levels in the 

organization. Establish more specific performance criteria at each level.  

• Assure consistency with strategic objectives among the performance criteria used 

at each level.  

• Assure the complexity of PMS used in all functional areas.  

• Use the PMS to identify competitive positions, locate problems areas, assist the 

firm in updating strategic objectives and making tactical decisions to achieve these 

objectives, and supply feedback after decisions are implemented. 

62 Artley W, Ellison DJ och Kennedy B, 2001, s. 4 
63 Anthony N & Govindarajan V, 2003, s. 496 
64 Wisner & Fawset, IJOPM vol 15, issue 4 (1995) 
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• Periodically re-evaluate the appropriateness of the established PMS in view of the 

current competitive environment.     

 

På grund av komplexiteten i att konstruera ett PMS, så har det vuxit fram många olika 

teorier om hur att gå till väga vid designen av ett PMS, vilka grundläggande principer 

eller kriterium som ska ligga till grund för systemet. Maskel (1999) föreslår följande sju 

principer:65  

 

• The measure should be directly related to the firm’s manufacturing strategy. 

• Non financial measures should be adopted. 

• It should be recognized that measure is not suitable for all departments or sites.  

• It should be acknowledged that measures change as circumstances do. 

• The measures should be simple and easy to use. 

• The measures should provide fast feedback. 

• The measures should be designed so that they stimulate continuous improvement 

rather than simply monitor.  

 

Många författare är samstämmiga i behovet av att identifiera organisationens 

nyckelprocesser, de processer som har mest inflytande på att organisationen når sina mål, 

och menar att det är primärt för att lyckas med den komplexa uppgiften att designa ett 

heltäckande PMS. Gee (2001) beskriver en process på följande sätt:”A process is an 

ongoing, recurring, and systematic series of actions or operations whereby an input is 

transformed into a desired product (or output).66  

 

Andra författare menar att finansfunktionen ska identifiera företagets olika dimensioner. I 

ett tillverkande företag definierar Leong et al (1990) dimensionerna som ”quality, time, 

price (cost) and flexibility”. I ett serviceföretag definierar Fitzgerald et al (1991) 

dimensionerna som ”those that relate to results (competitiveness, financial performance)” 

65 IJOPM vol 15, issue 4 (1995) 
66 Gee D, 2001, s. 41 
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and those that are found on determinants of the result (quality, flexibility, recourse 

utilization and innovation).67 

 

Långt tillbaka var ofta det främsta strategiska kravet på företaget att förbättra 

skalekonomin i produktionen genom ökande volymer. Nu ställs fler och annorlunda krav, 

främst på ökad uppmärksamhet på marknaden och kunderna… För att möta en 

krävande marknad krävs ökad snabbhet, innovationstakt och flexibilitet. Då behövs 

uppföljningssystem som mäter och väl beskriver företagets utveckling inom dessa viktiga 

områden.68 

 

Oavsett hur finansfunktionen väljer att gå till väga, så måste det ramverk väljas som ska 

bilda PMS. Att skapa ett konceptuellt ramverk är en framgångsrik metod för att besluta 

om vad man ska mäta. Genom att utvärdera ramverket försäkrar man sig om att det 

motsvarar företagets behov.  

 

Kaplan och Norton (1999) menar att balanserade styrkort är ett exempel på ett sådant 

ramverk. Det intressanta med detta ramverk är att det har ett mångdimensionellt 

perspektiv på företaget.  

 

 

3.5 BALANSERADE STYRKORT (BSC) 
 

Det balanserade styrkortet. BSC introducerades i början av 1992 i Harvard Business 

Review av Kaplan och Norton. Harvard Business Review har därefter kallat det 

balanserade styrkortet för en av de viktigaste ledarskapsidéerna under de senaste 75 åren. 

Det balanserade styrkortet är ett exempel på ett prestationsmätningssystem.  

 

Det mest konkreta och enklast synbara bidraget med BSC är uppmärksamheten på att 

mäta verksamheten i flera perspektiv än enbart det ekonomiska.69 Styrkortets ramverk 

67 IJOPM vol 15, issue 4 (1995) 
68 Alnestig P & Segerstedt A, 2002, s. 243 
69 Lindvall J, 2001, s. 213 
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besvarar marknadsrelaterade frågor som företagsledningen behöver ha svar på för att 

kunna styra företaget framgångsrikt:70 

 

• How do we look to our shareholder (financial perspective) 

• What must we excel at (internal business perspective) 

• How do our customer see us (customer perspective) 

• How can we continue to improve and create volume (innovation and learning 

perspective). 

 

Anthony och Govindarajan menar att affärsenheter ska påföras mål som sen ska mätas 

enligt de fyra perspektiven:71 

 

Finansiella perspektivet (bakåtperspektiv) handlar om mätningar i den traditionella 

ekonomistyrningens anda… De utvecklingslinjer som förs fram och inkorporeras i 

perspektivet är att hänsyn bör tas till företagets strategiska position – och ökad 

uppmärksamhet bör riktas mot den allt viktigare riskfrågan.72 

 

Det betyder att man bör gå vidare i sina analyser och inte stanna vid den sedvanliga 

resultatinriktade redovisningen. Det finns flera exempel på detta, Skandia till exempel, 

försökte härleda till vilka tillgångar som övervärdena i aktiekursen motsvarades av och 

hur dessa tillgångar borde vårdas. De syftade på ett dolt intellektuellt värde.  

Ett annat exempel är det som kallas ”good costs” som kan jämföras med 

utvecklingskostnader. Dessa vill styrkortet se som investeringar för framtiden och då bör 

dessa skrivas av (gärna så att de möter intäkterna) för att ge en rättvisande bild. I bästa fall 

skapar detta också ett affärstänkande hos cheferna som kommer företaget till godo. EVA 

(economic value added) bygger på den insikten.  

 

If all managers must keep an eye on their contribution to the company’s EVA, they will 

act in the best interest of the owners; for example, they will make investments in 

70 IJOPM vol 15, issue 4 (1995) 
71 Anthony N & Govindarajan V, 2003, s. 496 
72 Lindvall J, 2001, s. 217 
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development which they might have avoided had they concentrated excessively on 

reported profits.73  

 

Processperspektivet (internt perspektiv) avser att mäta de interna aspekterna i 

verksamheten, som företaget måste vara bra på för att kunder och ägare skall vara nöjda. 

Genom processperspektivet ökar möjligheterna att beakta alla delar av företagets 

verksamhet, på ett genomgripande sätt, och inte enbart rikta uppmärksamheten mot 

produktionen, vilket annars är vanligt i traditionell ekonomisk styrning.74 

 

If we want to describe particular processes, there are many kinds of measures which we 

might use. Here are some examples:75 

• Productivity 

• Quality 

• Capacity utilization 

• Delivery time (percentage of on-time deliveries) 

 

Med kundperspektivet (externt perspektiv) förbättras möjligheten att mäta och 

uppmärksamma företagets yttre effektivitet… De viktiga nyckelfaktorer som skapar 

värden för kunden behöver företaget ha närmare uppmärksamhet på. Det handlar om att 

uppmärksamma kundens uppfattningar om den kvalitativa aspekten av verksamheten.76 

 

Kundperspektivet handlar även om företagets fokus på kunden, som tillexempel hur 

målgruppen ser ut och hur dess segment fördelar sig.  

 

Here is it also relevant to consider that the customer perspective could also be construed 

as customer focus, so that we would provide measures both of how customers view us and 

how we view the customers; that we could measure both flows and stocks77  

73 N-G Olve, J R & M Wetter, 1999, s. 194 
74 Lindvall J, 2001, s. 215 
75 N-G Olve, J R & M Wetter, 1999, s. 198 
76 Lindvall J, 2001, s. 214-215 
77 N-G Olve, J R & M Wetter, 1999, s. 196 
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Några exempel på vad som kan ingå i kundperspektivet är relationen mellan produkt, 

leverans, pris och service, som i sin tur kopplas till kundtillfredsställelse och återköp.  

 

Innovations- och lärperspektivet (framtidsperspektiv) handlar om att skapa tillväxt… 

Överhuvudtaget argumenterar litteraturen för behovet att driva företagens utveckling 

framåt, både i produktivitets- och effektivitetstermer. Företaget måste lära mer och 

utvecklas för att bli bättre på det man redan gör, öka produktiviteten.78  

 

Metoden för att arbeta enligt ovan leder till att man sätter strategiska mål för vart och ett 

av dessa perspektiv. Den bärande iden är att om dessa strategiska mål uppfylls så ska 

också företagets vision förverkligas. Mattson (2001) bryter ner dessa strategiska mål i en 

kedja som ser ut på följande sätt:79  

 

• Vision 

• Perspektiv 

• Strategiska mål  

• Framgångsfaktorer 

• Styrtal (utfallsmått och drivande mått) 

 

Han menar att, företaget kommer per automatik styras i rätt riktning, i och med att det 

finns en röd tråd mellan styrtalen och företagets vision. Mattson (2001) säger att logiken 

kan uttryckas som om man förverkligar målen för styrtalen så indikerar detta att 

verksamheten inriktas mot att beakta framgångsfaktorerna som i sin tur är avgörande för 

att förverkliga de strategiska målen.80  

 

Artley (2001) menar också att det balanserade styrkortet kopplar prestationsmätningarna 

till företagets strategi. The balanced scorecard provides a way for managers to look at the 

well-being of their organization from the four identified perspectives. Each perspective is 

directly tied to organizational strategy and strategically linked performance measures flow 

78 Lindvall J, 2001, s. 216 
79 Mattson Bo, 2001, s. 18 
80 Mattson Bo, 2001, s. 19 
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from these perspectives, providing the user with an integrated performance 

measurement system.81 

 

 

3.5.1 Implementering av det balanserade styrkortet 

 

En organisations strategiska plan är företagets fundament. Den strategiska planen utgör 

även fundamentet för ett effektivt prestationsmätningssystem. Kaplan & Norton (1999) 

menar att anledningen till att det är viktigt att styrkortet uttrycker affärsenhetens strategi 

är att scorekortet skapar en holistisk modell av strategin med vars hjälp alla medarbetare 

kan förstå hur de bidrar till företagens framgång. Utan sådana kopplingar kan individer 

och avdelningar visserligen optimera sina lokala insatser, men de kan inte bidra till att de 

strategiska målen uppnås.82 När man upprättar ett Balanced Scorecard förtydligas de 

strategiska målsättningarna och de faktorer som styr de strategiska målsättningarna.83  

 

Det finns tre olika sätt att koppla BSC-styrtalen till strategin:  

 

Det första är enligt Kapplan & Norton (1999) ”orskak-verkan” samband. Ett korrekt 

upprättat scorecard ska beskriva affärsenhetens strategi genom en dylik kedja av orsak-

verkan samband. Mätinstrumentet ska förtydliga sambanden (hypoteserna) mellan målen 

(och måtten) i de olika perspektiven så att de kan styras och bekräftas. Det ska identifiera 

och förtydliga outcome measures kedjan med hypoteser om sambanden mellan 

utfallsmåtten och de drivande måtten. Varje styrtal i ett Balanced Scorecard ska vara en 

länk i en orsakskedja som förmedlar innebörden av företagets affärsidé till 

medarbetarna.84  

 

För det andra menar Kaplan & Norton att man måste skilja på utfallsmått () och 

drivande mått (performance drivers). Skillnaden mellan måtten kan beskrivas på 

81 Artley W & Stroh S, 2001, s.19 
82 Kaplan R S, Norton D P, 1999, s. 139 
83 Kaplan R S, Norton D P, 1999, s. 21 
84 Kaplan R S, Norton D P, 1999, s. 141 
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följande sätt. De generella prestationsmåtten är oftast ”utfallsmått” som lönsamhet, 

marknadsandel, kundtillfredsställelse, återköpsbenägenhet och medarbetarnas färdigheter. 

Medan de drivande måtten är mestadels unika för en viss affärsenhet, t.ex. de faktorer 

som styr företagens lönsamhet, marknadssegment man väljer att verka på och de unika 

mål de interna processerna och den intellektuella tillväxten som krävs för att företaget ska 

kunna rikta sitt värdeerbjudande till målgrupperna.85  

 

Det betyder i praktiken att utfallsmåtten utan drivande mått inte säger någonting om hur 

resultaten är tänkta att uppnås. Det ger heller ingen tidig signal om huruvida strategin 

genomförs som planerat.  

Och omvänt, drivande mått utan utfallsmått ger kanske företaget möjlighet att uppnå 

kortsiktiga förbättringar, men de säger inget om ifall förbättringarna leder till ökad 

försäljning till gamla och nya kunder och därmed högre vinst.  

Ett bra Balanced Scorecard bör ha en lagom blandning av utfallsmått och drivande mått 

som anpassas till företagets strategi.  

 

För det tredje menar de att man måste göra en koppling till de finansiella måtten. 

Kapplan & Norton (1999) menar att ett Balanced Scorecard måste även fortsättningsvis 

betona resultaten, särskilt ekonomiska sådana som avkastning på arbetande kapital eller 

finansiellt mervärde.86  

 

Det handlar alltså om att hitta mätmetoder som beskriver vad vi gör och vilka effekter 

dessa handlingar leder till, alltså relationen mellan orsak och verkan. Styrkortet följer de 

fyra perspektiven men det är inte ovanligt att orsakssambanden är gränsöverskridande och 

beskriver mer än ett perspektiv åt gången. Ett visst segments marknadsandel kan både 

tillhöra det finansiella och kund-perspektivet. Produktivitet kan på samma sätt tillhöra 

både processperspektivet och innovations- och lärperspektivet. Olve&Wetter menar 

85 Kaplan R S, Norton D P, 1999, s. 141 
86 Kaplan R S, Norton D P, 1999, s. 142 
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därför att det är svårt att rekommendera mätningar. To a large degree, the situation and 

the strategy will determine which measures are good.87 

 

Ledningens engagemang till utvecklingen och användandet av 

prestationsmätningssystem är ett kritiskt element för dess framgång. Kaplan & Norton 

(1999) skriver: Scorecardet måste dock representera företagsledningens samlade 

erfarenheter och energi.88 Olve 2003 håller med. För att få styrkort att verkligen fungera 

krävs uppmärksamhet och intresse från de anställda i hela företaget. Detta fordrar en vilja 

från ledningens sida att lyfta fram styrkort som den struktur enligt vilken man planerar 

och utvärderar verksamheten.89  

 

Det är viktigt att befästa, idén och hur arbetet ska ske, hos högsta ledningen när man 

börjar arbetet med att införa ett balanserat styrkort. Kaplan skriver: Det första steget när 

man konstruerar ett Balanserat Scorecard är att skapa enighet och vinna toppchefernas 

stöd och motivation bakom scorecardet. Många chefer tilltalas intellektuellt av 

scorecardets idé, eftersom de är medvetna om de finansiella måttens brister. Att lockas av 

modellens teoretiska bas räcker dock inte för att inleda ett projekt. När processen har 

kommit i gång måste ledningen identifiera och enas om projektets huvudsyften. 

Därigenom blir det lättare att:90 

 

• leda formuleringen av mål och styrtal för scorecardet 

• väcka engagemang bland projektets deltagare 

• förtydliga ramarna för implementeringen och de managementprocesser som måste 

följa på det första scorecardet. 

 

Kommunikation är nödvändigt för att etablera och underhålla ett framgångsrikt  

Prestationsmätningssystem. Kommunikationen måste gå i alla riktningar; uppifrån och 

ner, nerifrån och upp, horisontellt, inom och genom organisationen. Kaplan & Norton 

87 N-G Olve, J R & M Wetter, 1999, s. 191 
88 Kaplan R S, Norton D P, 1999, s. 273 
89 Olve N-G, Petri C-J, Roy J, Roy S, 2003, s. 215 
90 Kaplan R S, Norton D P, 1999, s. 274 
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skriver om ”kommunikatören”, en person som bygger upp och förankrar det balanserade 

styrkortet som strategiskt managementsystem: Kommunikatören är ansvarig för att 

medarbetarna förstår och ”köper” konceptet. Han eller hon ska stödja alla i 

organisationen, från toppcheferna ner till teamen och medarbetarna i frontlinjen och på 

kontoren.91 De säger att: Kommunikatören bör betrakta sitt jobb som en intern 

marknadsföringskampanj. Kommunikationsprogrammet bör även motivera medarbetarna 

och teamen att lämna feedback om huruvida den föreslagna strategin är genomförbar och 

önskvärd.92 

 

Olve (2003) skriver: Styrkortet bör användas på olika nivåer i organisationen för att 

möjliggöra strategiska diskussioner mellan olika intressenter.93 Om styrkort ska spela en 

betydelsefull roll i hela organisationen måste de diskuteras och accepteras av alla 

anställda. Helst ska styrkorten inte användas enbart av ledningsgruppen, utan också i varje 

diskussion i organisationen beträffande avsikter och gjorda prestationer.94 Därför är det 

viktigt att kommunicera resultat regelbundet. Om inte utfallet kommuniceras, kommer 

medarbetarna i organisationen inte att veta hur de har lyckats. Följaktligen är det viktigt 

att informationen om resultat presenteras sa att anställda kan vidta åtgärder när dessa 

avviker från målen.95  

 

Förankra styrkortet inom hela organisationen annars är risken att styrkortet endast ses 

som ännu ett kontrollverktyg. Kaplan & Norton skriver: I idealfallet bör alla inom 

organisationen, från styrelserummet till kansliet, förstå strategin och hur hans eller hennes 

arbete bidrar till helheten.96 Olve 2003 menar för att styrkort ska kunna bli användbara i 

en organisation erfordras naturligtvis att de har byggts upp mot gemensamt överenskomna 

mål och handlingsplaner. Den sekvens som rekommenderas i litteraturen är som följer: 

påvisa kritiska framgångsfaktorer, utveckla mått och mål för dessa och lägg fast 

91 Kaplan R S, Norton D P, 1999, s. 268 
92 Kaplan R S, Norton D P, 1999, s. 268 
93 Olve N-G, Petri C-J, Roy J, Roy S, 2003, s. 185 
94 Olve N-G, Petri C-J, Roy J, Roy S, 2003, s. 185-186 
95 Olve N-G, Petri C-J, Roy J, Roy S, 2003, s. 215 
96 Kaplan R S, Norton D P, 1999, s. 187 
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handlingsplaner för att nå dessa mål.97 Vi anser att en stor del av de anställda, sannolikt 

majoriteten, bör förstå styrkorten och ta del i dialogen av dem. I annat fall kommer 

mätningar och uppföljning av de nya måtten att upplevas som en meningslös ritual, en 

börda eller till och med ett hot. Bara genom att involvera medarbetare i diskussioner om 

den avsedda logiken och hur måtten relaterar till denna, kommer alla att börja intressera 

sig för måtten.98  

 

 

3.5.2 Det balanserade styrkortet som ledningssystem. 

 

Kaplan/Norton betonar att styrkortet står för ett sätt att leda verksamhet och inte för ett 

mätsystem.99 Det övergripande målet för BSC är att implementera strategi. BSC har ett 

sätt att samla fakta kring strategiimplementeringen som gör att organisationen kan lära 

sig saker om både den valda strategin och dess effekter på organisationen. Kaplan/Norton 

skriver att det BSC är mer än bara ett taktiskt eller operativt mätsystem. Innovativa 

företag använder scorecardet som ett strategiskt managementsystem för att orientera sin 

strategi på lång sikt.100 Kaplan/Norton beskriver arbetsmodellen som ett cykliskt förlopp 

som genomförs i fyra distinkta steg och där samtliga steg är förankrade i styrkortet.101  

 

Det första steget är att ledningen klargör vad vision och strategi är på det sätt som 

redogjordes för under punkten 3.4. Detta får till följd att processen tydliggör sambanden 

mellan ”orsak och verkan” som strategiarbetet bygger på. På detta sätt förankrar man 

visionen inom ledningsgruppen och säkerställer att ledningen styr mot gemensamma mål.  

Kaplan/Norton skriver att scorecardets mål blir ledningsgruppens gemensamma 

ansvarsområde, vilket gör att modellen kan ligga till grund för en mängd olika 

teambaserade managementprocesser. Det främjar enighet och lagarbete bland alla chefer, 

oavsett deras tidigare erfarenheter och funktionsanknytning.102 

97 Olve N-G, Petri C-J, Roy J, Roy S, 2003, s. 33 
98 Olve N-G, Petri C-J, Roy J, Roy S, 2003, s. 157 
99 Mattsson Bo, 2001, s. 24 
100 Kaplan S & Norton P, 1999, s 19 
101 Mattsson Bo, 2001, s. 24 
102 Kaplan S & Norton P, 1999, s 21 
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Det andra steget i modellen handlar om att kommunicera BSC, och den strategi som det 

bygger på, till alla medarbetare i verksamheten. Alla medarbetare måste engagera sig i 

och bidra till att de långsiktiga målen nås. Varje medarbetare måste förstå vad som 

förväntas av honom eller henne på den egna avdelningen.  

Kaplan/Norton (1999) skriver att när kommunikations- och sammankopplingsprocesserna 

är klara bör alla inom organisationen förstå affärsenhetens långsiktiga målsättning och hur 

dess mål ska uppnås. Man ska ha enats om lokala åtgärder som bidrar till att 

affärsenhetens målsättning uppnås och samtliga initiativ i organisationen bör stödja de 

nödvändiga förändringsprocesserna.103  

 

Det tredje steget handlar om att förverkliga strategi, fastställa mål för olika styrtal och 

koppla ihop dessa värden i en tidsplan. I detta steg ska även handlingsplaner utvecklas 

och dokumenteras för hur målen ska nås, dessa bör kopplas till budgetprocessen. Det 

handlar om hur man ska kunna nå både strategiska och operativa mål.  

Kaplan/Norton (1999) skriver att Balanced Scorecard ger även organisationen möjlighet 

att införliva den strategiska planeringen med den årliga budgetprocessen… Tack vare 

planerings- och målformuleringsprocessen kan organisationen:104 

 

• kvantifiera de långsiktiga resultat den vill uppnå 

• identifiera de mekanismer och skaffa de resurser som krävs för att förverkliga de 

önskade resultaten 

• upprätta kortsiktiga delmål för de finansiella och icke-finansiella styrtalen i 

scorecardet.  

 

Och sist men inte minst det fjärde steget, som handlar om att genomföra de planerade 

aktiviteterna, med vars hjälp strategin ska förverkligas. Verksamhetsstyrningen ska här 

säkerställa att de planerade åtgärderna blir genomförda och analysera att orsak/verkan-

sambanden som styrkortet bygger på verkligen gäller i praktiken. I detta läge prövas och 

103 Kaplan S & Norton P, 1999, s 22 
104 Kaplan S & Norton P, 1999, s 24 
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omprövas strategier och mål och resultaten utgör utgångspunkten för nästa 

planeringscykel.  

Kaplan/Norton (1999) menar att den här processen är den mest nyskapande och 

betydelsefulla i hela scorecardkonceptet… Med hjälp av Balanserade Scorecard kan de 

kontrollera och justera implementeringen av strategin och om nödvändigt, göra 

genomgripande förändringar i själva strategin.105 

 

 

3.5.3 Uppföljning av det balanserade styrkortet 

 

Ett vanligt problem är att större uppmärksamhet fästs vid planering (till exempel att 

fastställa mål i budgetprocessen), än att följa upp och åtgärda uppkomna avvikelser… 

Ibland kan det förefalla som om fastställandet av nya mål och ambitioner fungerar som ett 

substitut för de konkreta åtgärder som egentligen behöver vidtas i verksamheten. Att 

planera och formulera mål kan för många vara mer stimulerande än att följa upp och gneta 

med åtgärder i verksamheten.106 

 

Dagens organisationer behöver därför använda sig av ”single-loop learning” och ”double- 

loop learning”.  

Single-loop learning innebär att cheferna får feedback om huruvida deras beslutade 

strategi har genomförts enligt planen.  

Double-loop learning uppstår när cheferna ifrågasätter sina bakomliggande antaganden 

och funderar över om den rådande teorin fortfarande gäller i förhållande till aktuella fakta, 

iakttagelser och erfarenheter.  

Ledningen behöver feedback om huruvida den beslutade strategin fortfarande är 

livskraftig och framgångsrik (double-loop-processen). Cheferna behöver information så 

att de kan ifrågasätta om de grundläggande antagandena fortfarande gäller.107 

 

105 Kaplan S & Norton P, 1999, s 24 
106 Lindvall J, 2001, s 53-54 
107 Kaplan S & Norton P, 1999, s 25 
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4 EMPIRI 
 

I detta kapitel sammanfattas djupintervjuerna som gjordes med två företag, och de 

redovisas intervju för intervju. Respondenterna representerar företagen Öhmans 

Fondkommission och Trelleborg. Dispositionen följer den intervjumall som användes vid 

intervjun, se bilaga 1. 

 

 

4.1 E. ÖHMAN J:OR FONDKOMMISSION AB 
 

Öhmans är en familjeägd investmentbank med traditioner på den svenska 

finansmarknaden som daterar sig ända tillbaka till 1906. Öhmans verkar inom ett brett 

område av högkvalitativa finansiella tjänster. De har en särskild tyngdpunkt på 

värdepappershandel och kapitalförvaltning. 2001 firade de att de varit medlemmar av 

Stockholms Fondbörs i 90 år.  

 

Jag intervjuade Pontus Barrné, CFO och administrativ chef. Pontus är ansvarig för alla 

administrativa funktioner inom bolaget. Han har tidigare arbetat som CFO för M2S och 

innan dess arbetade han för Ernst&Young. Han är civilekonom.  

 

 

4.1.1 Har ni lyft upp prestationsmätningen till en centraliserad finansfunktion, och i så 

fall, vilka fördelar når ni med det? 

 

Öhmans har som Pontus uttrycker det ”inte någon kommunikationsavdelning”, utan de 

rapporter som skapas på ekonomifunktionen är i huvudsak just ekonomiska rapporter.  

Dessa rapporter motsvarar det som ingår i det balanserade styrkortets finansiella 

perspektiv, men tangerar också andra perspektiv. Personalsituationen följs upp och 

rapporteras, samt vilka affärer som har gjorts under månaden på corporate finance 

avdelningen.  

I övrigt är det avdelningarna själva som i huvudsak producerar och skickar sina löpande 

rapporter till VD och styrelsen. Det finns även försök med månadsrapporter per avdelning 
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som sedan ska sammanställas till en publik rapport, på samma sätt som 

ekonomifunktionen producerar månatliga rapportpaket. 

 

 

4.1.2 På vilket sätt hjälper er finansfunktion till att implementera ert företags strategi? 

 

Vi arbetar inte med styrkort eller liknande säger Pontus, väl medveten om deras existens. 

Öhmans håller däremot på att ta i bruk ett nytt CRM system som ska hjälpa dem att följa 

upp och styra säljorganisationen på ett effektivt sätt. Detta möjliggör för i första hand 

affärsområdescheferna att följa upp det arbete som görs på deras avdelningar.  

Istället är det budgeten som används som styrinstrument av finansfunktionen och då 

nästan enbart på kostnadssidan. Intäkterna, menar Pontus, styrs av marknaden på kort sikt.  

Affärsplanerna anger, utöver budgeten, företagets strategi och spelar en viktig roll för 

företagets styrning. Affärsplanerna görs både bottom up och top down och implementeras 

därefter på varje avdelning. Det är genom affärsplanen som företagets strategi både 

formuleras och implementeras. 

 

 

4.1.3 Följer finansfunktionen upp företagets aktiviteter/prestationer enligt förutbestämda 

dimensioner och vilka är i så fall dessa? 

 

Öhmans följer upp de ekonomiska målen löpande och då åsyftas i första hand det 

finansiella perspektivet. Andra dimensioner som kvalitet, konkurrenskraft etc mäts inte på 

ett ordnat sätt, men följs ändå upp utifrån hur försäljningen de facto går.  

Pontus menar att de inte följer upp företagets aktiviteter enligt förutbestämda 

dimensioner, men att de tar hänsyn till externa faktorer utöver de finansiella. De följer 

löpande upp konkurrenssituationen, hur det går för konkurrenterna och hur marknaden 

utvecklas i allmänhet.  
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4.1.4 Ställer ni upp ramverk för er prestationsmätning, en uppdelning på olika 

perspektiv och i så fall hur ser ert ramverk ut? 

 

Pontus har redan tidigare i intervjun sagt att de inte använder sig av styrkort eller dylikt, 

men likväl kan man läsa mellan raderna att de lägger stor vikt vid det finansiella 

perspektivet samt att de följer upp både kund-, tillväxt- och läroperspektivet, men då inte 

på ett stringent sätt utan utifrån hur företaget presterar och marknaden utvecklas.  

Pontus menar att Öhmans ramverk bygger på att de räknar resultat på tre olika 

affärsområden. Dessa beräkningar ligger sedan till grund för den bonusfördelning som 

görs en gång om året, samt att det nya CRM systemet kommer att ge ytterligare 

parametrar att ta hänsyn till. Framför allt förväntar de sig att det blir ett mätsystem som 

kommer skärpa granskningen av vad varje enskild person gör för sin avdelning, för andra 

avdelningar och för firman och koncernen totalt.  

 

 

4.1.5 Håller ni med om att prestationsmätningssystem är ett ledningssystem, på vilket 

sätt i så fall? 

 

Pontus menar att all information som ledningen kan tillgodogöra sig blir en del av det 

beslutsunderlag som ledningen använder sig av för att styra verksamheten. Det innebär att 

om de väljer att mäta prestationen, så blir det självklart en parameter att styra efter. 

Däremot kommenterar han inte prestationsmätningssystemets förmåga att underlätta och 

förbättra kommunikationen inom bolaget, som att klargöra företagets vision och strategi 

eller att kommunicera strategi och att nå konsensus. Istället använder Öhmans affärsplan 

och budget till att kommunicera internt. Affärsplanerna görs som Pontus tidigare sagt 

både top down och bottom up, så där skapas utrymme för en dialog och att befästa 

företagets strategi.  
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4.1.6 Vilka är fördelarna med en balanserad verksamhetsstyrning? 

 

Pontus menar att Öhmans inte använder sig av balanserad verksamhetsstyrning. Men 

samtidigt säger han att de arbetar konsekvent mot att undvika suboptimering, misfits, och 

att utveckla företaget på lång sikt. Vilket ju är några av de punkter som balanserad 

verksamhetsstyrning syftar till. Han tillägger att Öhmans styr verksamheten utifrån fler 

parametrar än bara ekonomisk information. Han antyder att fördelarna med en balanserad 

verksamhetsstyrning är att ta ett bredare perspektiv på företaget än att bara mäta 

försäljning och resultat.   

 

 

4.1.7 Vill ni kommentera E&Y hypotes (som de lade fram och ”bevisade” i en rapport i 

2007): ”Att företag i Sverige inte anpassat organisationer, ansvarsområden eller 

styrmodeller för Business Control efter de förutsättningar som skapats av 

globalisering, avregleringar och en allt mer komplex omvärld.” E&Y saknade 

engagemang för framåtriktad analys, strategiska frågor, omvärldsbevakning, 

operativa frågor och förändringsarbete. 

 

Pontus menar att det finns all anledning att misstänka att bolag lever i sin egna värld och 

inte alltid är lyhörda för de förändringar som sker i omvärlden.  Anledningen därtill är att 

det är en persons ansvar att monitorera dessa parametrar, nämligen VDns. Det är alltså ett 

alltför drygt arbete att lägga på en person, utöver de övriga uppgifterna som faller på 

VDns lott. Men han är också kritisk till analyser i allmänhet och säger att det finns både 

för och nackdelar med ett vidlyftigt analyserande, en korrekt analys ger fördelar medan en 

felaktig analys skapar murar. Han menar att den typ av rapporter, som skulle krävas för att 

skapa en förbättrade anpassning till omvärlden som E&Y efterlyser, förutsätter att den 

analys som genomförs är relevant och korrekt, vilket troligtvis inte är fallet.  
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4.1.8 Hur ser ni på er finansfunktion inför framtiden och era möjligheter att nå en 

balanserad verksamhetsstyrning? 

 

Pontus uppfattning är att Öhmans kommer att fortsätta att granska och utvärdera sin 

verksamhet med de medel som de har till sitt förfogande. De ska försöka göra detta med 

ett fritt sinne, dvs. vara vaksamma på hur företaget utvecklas och inte fastna i 

upptrampade spår. Han menar också att det balanserade styrkortet inte är ett alternativ 

som Öhmans överväger, därför att det är för stora, globala företag som inte har möjlighet 

att få relevant underhandsinformation direkt från sin organisation på det sätt som Öhmans 

kan.  

 

 

4.2 TRELLEBORG AB 
 

Trelleborg AB är en global industrikoncern som är världsledande på avancerad 

polymerteknologi och djupt applikationskunnande. De utvecklar högpresterande lösningar 

som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Koncernen omsätter cirka 

27 miljarder kronor och har 24 000 anställda i 40 länder. Huvudkontoret ligger i 

Trelleborg. Företaget grundades 1905.  

 

Jag intervjuade Lars E. Olsson, Business Administration Controller, som arbetar inom 

affärsområdet Trelleborg Engineered Systems. Detta är ett av fyra affärsområden inom 

Trelleborg koncernen och omsätter 12 miljarder om året.  

 

 

4.2.1 Har ni lyft upp prestationsmätningen till en centraliserad finansfunktion, och i så 

fall, vilka fördelar når ni med det? 

 

Trelleborg AB använder sig inte av balanserad verksamhetsstyrning i form av balanserade 

styrkort eller dylikt, de har inte lyft upp prestationsmätningen till en centraliserad 

finansfunktion. Istället har deras prestationsmätning karaktären av en hierarkisk 
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rapportering, menar Lars. Det betyder att man rapporterar inom linjen från lägsta nivå till 

högsta nivå. Man kan tänka sig att en rapportkedja bland många ser ut på följande sätt: 

Kundservice – säljare – försäljningschef – driftschef – CFO – VD/Styrelse. Den 

grundläggande tanken är att koppla ihop underliggande nivåer med överliggande nivåer 

och att dessa efterhand läggs samman och konsolideras. Denna rapporteringsstruktur 

skiljer sig också åt mellan verksamheterna och Lars understryker att han endast svarar för 

sitt affärsområde - Trelleborg Engineered Systems. Alternativt kan man säga att de följer 

upp prestationer från lågt till högt. Det betyder att man följer upp enskilda processer som 

konsolideras i verksamheter som i sin tur konsolideras i affärsområden. 

 

I detta arbete spelar controller funktionen en viktig roll. Den skapar underlag till 

rapporterna som enheterna använder sig av. De övervakar att strukturerna för 

prestationsmätningen är affärsmässigt värdeskapande. Prestationsmätningen ska ge ökad 

kunskap som i sin tur ökar företagets konkurrenskraft.  

 

 

4.2.2 På vilket sätt hjälper er finansfunktion till att implementera ert företags strategi? 

 

Lars är mycket pragmatisk och menar att finansfunktionen bäst kan hjälpa företaget att 

implementera sin strategi genom att följa upp företagets aktiviteter och affärsverksamhet 

löpande ner till särskilda projekt och aktiviteter. Det handlar om tid och nivå. 

Tidsaspekten är viktig och man ska i princip i realtid kunna utvärdera var man befinner 

sig i projektet och rapportera detta. Det gäller att upptäcka tidigt om åtgärder behövs 

sättas in för att nå uppsatta mål.  

Nivå är viktig i och med den hierarkiska rapporteringen. Det är essentiellt att man kan 

följa upp aktiviteter ner på lägsta nivå och tidigt se om avvikelser finns i förhållande till 

plan. Genom att tidigt identifiera var avvikelserna finns, nedbrutet på lägsta instans, kan 

finansfunktionen beskriva hur resultaten har nåtts och hur framtida resultat kan nås. Detta 

är framåtriktad styrning som leder till implementering av strategin, baserad på historiska 

fakta.  
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4.2.3 Följer finansfunktionen upp företagets aktiviteter/prestationer enligt förutbestämda 

dimensioner och vilka är i så fall dessa? 

 

Lars menar att det finns en uppföljning enligt förutbestämda dimensioner som kvalitet, 

resursutnyttjande, innovationer, finanser etc. Uppföljningen görs genom att noggrant följa 

upp projekt. Dessa bryts då ner i monetära termer och följs upp löpande på månadsbasis. 

Han menar dock att det största engagemanget finns inom finansdimensionen.  

 

Viktigt att notera är dock att det inte är en uppföljning av ett ramverk bestående av 

oberoende dimensioner som följs upp löpande. Utan att uppföljningen är direkt kopplad 

till affärsverksamheten och därtill nära kopplade funktioner.   

 

 

4.2.4 Ställer ni upp ramverk för er prestationsmätning, en uppdelning på olika 

perspektiv och i så fall hur ser ert ramverk ut? (Balanserade styrkort m.fl.) 

 

Lars menar att fokus ligger på det finansiella perspektivet, det är där prestationsmätningen 

tar sin utgångspunkt. Den formella prestationsmätningen har som mål att ge underlag till 

bokslut och ekonomiska rapporter och därför är det naturligt att fokus ligger där. Men 

utöver den formella prestationsmätningen finns det en uppföljning som mycket väl kan 

tangera andra perspektiv som kund, process och innovation.  

 

Det är, precis som i förra frågan, viktigt att skilja på vad som görs i den formella 

respektive behovsprövade prestationsmätningen. Om det visar sig att affärsverksamheten 

är i behov av att man följer upp perspektiv utöver det finansiella, så gör man det. Men om 

det inte finns något problem, eller tveksamheter om att ett större affärsprojekt ska kunna 

genomföras, så finns det inte någon anledning att gå utanför den formella uppföljningen.   
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4.2.5 Håller ni med om att prestationsmätningssystem är ett ledningssystem, på vilket 

sätt i så fall? 

 

Lars instämmer i att prestationsmätningssystem är ett ledningssystem i första hand därför 

att det hjälper företaget att styra mot ekonomiska mål. Det ger möjlighet att kommunicera 

varthän företaget är på väg, skapa koncensus internt om vad som ska göras, vad som 

förväntas av respektive enhet och person. Prestationsmätningssystemet varnar tidigt för 

om avvikelser mot plan föreligger och indikerar vilka åtgärder som bör sättas in. Det är 

också ett stöd för att affärerna bedrivs på ett regelriktigt och legalt sätt.  

 

 

4.2.6 Vilka är fördelarna med en balanserad verksamhetsstyrning? 

 

Lars är tveksam till ett alltför omfattande insamlande av data. Det tar tid, är komplicerat 

och skapar ytterliggare byråkrati. Det grundläggande för honom är att den data som 

samlas in går att jämföra med andra likartade projekt. Det är i jämförelsen som man kan 

dra slutsatser om man lyckas bättre eller sämre. För Lars är det av yttersta vikt att det är 

relevant data som samlas in. Han menar att det är lättare för en homogen verksamhet att 

samla in jämförbar data, som man på ett naturligt sätt kan jämföra över tiden. Samtidigt 

säger han att hans verksamhet är heterogen, och därför är han tveksam till vilka fördelar 

han skulle nå med att bredda och öka datainsamlandet. Han tror inte att det skulle få 

någon verklig relevans.  

 

 

4.2.7 Vill ni kommentera E&Y hypotes (som de lade fram och ”bevisade” i en rapport i 

2007): ”Att företag i Sverige inte anpassat organisationer, ansvarsområden eller 

styrmodeller för Business Control efter de förutsättningar som skapats av 

globalisering, avregleringar och en allt mer komplex omvärld.” E&Y saknade 

engagemang för framåtriktad analys, strategiska frågor, omvärldsbevakning, 

operativa frågor och förändringsarbete. 
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Lars delar inte E&Y uppfattning, tvärtom är han kritisk till vad de säger och menar att för 

att kunna göra den typen av uppföljning så krävs det att man använder sig av funktionell 

eller matrisorganiserad uppföljning, vilket han inte är intresserad av. Han anser att risken 

är uppenbar att man rapporterar för rapporterandets egen skull. Det slutar med att man 

samlar data i ett svart hål och därmed bygger en datakyrkogård, som inte en människa 

kommer att besöka eller använda sig av.  

 

Lars säger att Trelleborg har en omvärldsuppföljning genom sin närvaro i världen. Det är 

en del av charmen med att ha en global, diversifierad verksamhet. Därigenom får de en 

god omvärldsbevakning, på ett naturligt sätt. Deras månadsrapporter ger dem en riktigt 

bra bild av efterfrågeläget gentemot ett stort antal industrisegment i de flesta någorlunda 

industrialiserade länderna. Följer man sedan upp detta med besök, reviews och riktade 

frågor blir det inte så illa, möjligen blir formaliseringen av informationen lite svag. 

 

 

4.2.8 Hur ser ni på er finansfunktion inför framtiden och era möjligheter att nå en 

balanserad verksamhetsstyrning? 

 

Lars menar att de kommer att arbeta vidare utifrån de förutsättningar som deras 

verksamhet ger. De arbetar i en differentierad verksamhet och måste göra 

resursavvägningar utifrån basen för deras verksamhet, vilken är ekonomisk lönsamhet. 

Prioritet kommer som nu att vara ett stöd för verksamheten så att den kan växa på bästa 

sätt. Det innebär att fokus kommer vara att stödja och följa upp omsättning och resultat 

samt de därtill hörande funktionerna. Detta motsvarar det finansiella perspektivet i 

huvudsak, men att de även kommer att följa upp funktioner i andra perspektiv efter behov.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att ett företag som arbetar på alla kontinenter i världen 

också måste göra övervägande beträffande kulturskillnaderna i de olika länderna. Detta 

skapar begränsningar och leder till att man måste ha den minsta gemensamma nämnaren 

som utgångspunkt, vilket Lars menar, är motsatsen till att försöka implementera 

övergripande prestationsmätningssystem. Det är långt ifrån säkert att resultatet skulle bli 
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detsamma ens i Europa, därför att kulturskillnaderna är för stora, även om man ger exakt 

samma förutsättningar. Man tvingas till att ta kulturhänsyn, vilket innebär att ta hänsyn till 

nationella särdrag. Man måste betänka att hela idén med balanserade styrkort är 

amerikansk, vilket kan fungera där, därför att de av hävd är mer hierarkiska och använder 

sig av mer detaljregleringar. Däremot skulle det inte gå att införa på många av de 

marknader där Trelleborg är aktiv. 
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
 

 

5.1 ANALYS 
 

Jag kommer här att analysera resultaten av de intervjuer som redovisades i den empiriska 

delen. Respondenternas svar sätts i relation till den teori som redovisades i teoridelen. 

Strukturen i analysen följer det frågeformulär som användes vid intervjutillfället och som 

redovisas i Bilaga 1. 

 

Gemensamt för företagen som ingår i studien är att de är svenska och är väl kända inom 

sina respektive verksamhetsområden, och spelar i elitserien inom svenskt näringsliv. Det 

fanns alltså anledning att tro att de ligger i framkanten av vad forskningen anser vara ett 

lämpligt sätt att mäta företagens prestation på.  

 

 

5.1.1 Har ni lyft upp prestationsmätningen till en centraliserad finansfunktion, och i så 

fall, vilka fördelar när ni med det? 

 

Frågan avser att ta reda på om företagen använder sig av balanserade styrkort och/eller 

balanserad verksamhetsstyrning och därmed lyfter upp företagets prestationsmätning till 

en central finansfunktion. Om de följer upp företagets prestation i flera perspektiv, som 

exempelvis det balanserade styrkortet föreslår, i ett finansiellt perspektiv, kund- och 

processperspektiv och läro- och tillväxtperspektiv. Eller om finansfunktionen har ett 

formellt system för sin prestationsmätning, bestående av olika delar som är ihopkopplade 

med varandra.  

 

Öhmans redovisar att de inte har lyft upp prestationsmätningen till en central 

finansfunktion, utan det är i huvudsak ekonomiska rapporter som skapas där. De har en 

marknadsanpassad rapportering på det sätt som Artsberg (2003) skriver att redovisningen 

ska vara användbar för framför allt dem som vill fatta beslut rörande huruvida de ska 

sälja, köpa eller behålla ett företags aktier.  
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Det är istället avdelningarna själva som i huvudsak producerar och skickar sina rapporter 

till VD och styrelse. Tyngdpunkten hos finansfunktionen ligger alltså på den traditionella 

redovisningen i ett historiskt perspektiv. Öhmans har dock tendenser av en 

flerdimensionell prestationsmätning. Element ingår från olika perspektiv, men 

rapporteringen av dessa sker ute på avdelningarna och är inte centralt framställd och 

presenterad. Den är inte heller satt i ett integrerat, formellt system.  

 

Trelleborg har inte heller lyft upp prestationsmätningen till en central finansfunktion, utan 

den sker i huvudsak också ute på avdelningarna. De använder sig av en hierarkisk 

rapportering, vilket innebär att underliggande nivåer rapporterar till överliggande och att 

dessa efterhand läggs samman och konsolideras. De rapporterar inom linjen. 

Finansfunktionen är inriktad på det finansiella perspektivet, med en lös koppling till 

övriga perspektiv.  

 

Jag drar därför slutsatsen att finansfunktionerna inte medverkar till att styra företagen mot 

ökad effektivitet och produktivitet som Lindvall (2001) understryker är essentiellt, att 

göra rätt saker och att göra saker rätt.  

 

Öhmans och Trelleborg har inte formellt gett finansfunktionen i uppdrag att implementera 

företagets strategi, vilket Anthony (2003) säger är Management Controls viktigaste 

uppgift. Denna uppgift faller snarare på VD som har till uppgift att skriva och 

implementera affärsplanen.  

  

Inte heller kan man säga att finansfunktionen har axlat det ansvar som Lindvall (2001) ser 

som den moderna verksamhetsstyrningens viktigaste roll, att skapa ett större engagemang 

bland företagets anställda för att hjälpa företagen att förbättra sin effektivitet och 

produktivitet. Denna uppgift faller istället på respektive affärsområdeschef.  

 

E&Y menar att finansfunktionens mer och mer ska präglas av riskhantering och analys, 

men inte heller dessa uppgifter faller på finansfunktionens lott, varken hos Öhmans eller 

Trelleborg, utan detta hanteras ute på affärsområdena där expertkunskapen finns.  
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Däremot är finansfunktionens uppgift att tidigt och korrekt rapportera avvikelser mot plan 

och därigenom fungera som ett tidigt varningssystem och i sin förlängning fungera som 

den katalysator som Samuelsson (2001) efterlyser.  

 

 

5.1.2 På vilket sätt hjälper er finansfunktion till att implementera ert företags strategi? 

 

Öhmans är väl medvetna om att genom att mäta prestationer inom företaget så kan man 

också styra företaget mot uppsatta mål. De har valt att satsa på ett CRM-system som är 

under installation. Detta system ska hjälpa dem att följa upp och styra säljorganisationen 

på ett effektivare sätt. Utöver det är det budgeten som Öhmans använder när de 

implementerar företagets strategi. Budgeten skapas i ett samarbete mellan VD/styrelse, 

affärsområdeschefer och finansfunktionen. Detta är en process som förs över längre tid 

och ger möjlighet, både för högsta ledningen och hela vägen ner till avdelningsnivå, till 

att ge input. Budgeten följs kontinuerligt upp och differenser söks och förklaras. 

Därigenom får de goda incitament för att veta vad som bör göras för att de ska nå 

uppställda mål.  

 

Trelleborg menar å andra sidan att finansfunktionens styrka, när det gäller att vara 

behjälplig i att implementera företagets strategi, är att löpande följa upp företagets 

aktiviteter både vad det gäller affärsområden och projekt. Det gäller då att göra detta i rätt 

tid och på rätt nivå, för att kunna upptäcka oegentligheter och för att kunna sätta in 

åtgärder för att nå uppsatta mål. Kindblad (2005) menar att snabbt kunna inhämta 

affärsstrategisk information är en nödvändighet för att bibehålla konkurrenskraften i en 

alltmer global miljö.  

 

De arbetar båda med en uppföljning som svarar mot behovet av målöverensstämmelse 

som Lindvall (2001) efterlyser och löser därigenom uppgiften att närmare knyta samman 

företagets strategi med dess löpande styrning. Men tyvärr går de bara strax utanför det 

finansiella perspektivet och kan därför inte bidra fullt ut på det sätt som litteraturen 

menar. Finansfunktionen är bara till viss del engagerade i arbetet med strategiska frågor 
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som marknadsandel, produktutveckling, marknadsutveckling, personalutveckling, FoU-

aktiviteter, samt relationer med samhället.  

 

Jag kan inte heller se att de har axlat strateg rollen som Ernst & Young (2007) efterlyser, 

att vara en affärspartner och katalysator för förändringar som arbetar med framåtriktad 

analys, strategiska och operativa frågor, samt omvärldsanalys. 

 

Öhmans lägger ett stort fokus på affärsplanen/affärsplanerna och det är där som de bryter 

ner de strategiska målen i en kedja som i alla fall till viss del påminner om vad Mattson 

(2001) förespråkar: Vision, perspektiv, strategiska mål, framgångsfaktorer och styrtal. Det 

är också i affärsplanerna som företagets strategi bestäms och kommuniceras. Dessa görs 

både bottom up och top down och implementeras därefter på varje avdelning. Det är med 

andra ord i affärsplanerna som företagets vision bryts ner till strategiska mål och sen 

kommuniceras. Men detta arbete är inte lagt på finansfunktionen, utan det sker mellan VD 

och de respektive affärsområden.  

 

Både Pontus och Lars värjer sig mot tanken som Mattson (2001) framför att företaget 

kommer att styras per automatik i rätt riktning i och med att det finns en röd tråd mellan 

styrtalen och företagens vision. Det kan förklaras med att de inte kopplar prestationsmått 

och drivande mått till strategin på det sätt Kapplan & Norton (1999) föreskriver. Därför 

får de inte sambanden mellan målen och måtten.    

 

Öhmans och Trelleborg har inte ålagt finansfunktionen att hantera strategiska faktorer 

som tid och flexibilitet på det sätt som Lindvall (2001) föreslår. Lindvall säger att tid är en 

strategisk faktor och att tid till marknad och tid till kund är väsentligt för många företag. 

På samma sätt är det med ett företags flexibilitet, då den anger företags förmåga att ställa 

om sig till marknaden.  

Öhmans har inte någon produktion i allmän bemärkelse, det finns inga maskiner att ställa 

om etc., eftersom de arbetar med fondförvaltning. Däremot borde flexibilitet vara ett 

honnörsord i förhållande till förmågan att reagera på marknaden. 
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Trelleborg är däremot ett producerande företag i traditionell mening, och hos dem är det 

produktionsavdelningen som handhar strategiska faktorer som tid och flexibilitet.   

 

 

5.1.3 Följer finansfunktionen upp företagets aktiviteter/prestationer enligt förutbestämda 

dimensioner och vilka är i så fall dessa? 

 

Leong et al (1990) definierar dimensioner till att inbegripa kvalitet, tid, pris och 

flexibilitet, medan Fitzgerald et al (1991) säger att dimensioner är ”those that relate to 

results (competitiveness, financial performance) and those that are found on determinants 

of the result( quality, flexibility, recourse, utilization and innovation)”. 

 

Öhmans följer upp den finansiella prestationen. Andra dimensioner som kvalitet, 

resursutnyttjande och konkurrenskraft följs också upp, men inte på ett strukturerat och 

ordnat sätt. Istället är den uppföljningen till viss del behovsprövad, den är satt i relation 

till hur försäljningen de facto går. Det är alltså företagets omsättning och resultat som 

dikterar vad man följer upp. Sjunker försäljningen så betyder det att man tvingas ta reda 

på varför. Då tvingas de att analysera konkurrenssituationen och ompröva hur de presterar 

i förhållande till konkurrenterna. De analyserar även sitt produktutbud och jämför hur det 

står sig i dimensionerna innovation och kvalitet. Även marknaden analyseras för att se hur 

den utvecklas i allmänhet.  

Öhmans har alltså en bredare uppföljning än bara finansiell uppföljning, men mätningarna 

är inte integrerade i ett större system och inte fastlagda i dimensioner.  

 

Trelleborg menar också att de följer upp förutbestämda dimensioner som kvalitet, 

resursutnyttjande och innovationer. Dimensionerna följs upp genom att de bryts ner till 

monetära termer och koppas till finansdimensionen, där huvudengagemanget finns. Det är 

med andra ord inte någon oberoende uppföljning som görs utefter de mål som ledningen 

har ställt upp. Istället är uppföljningen satt i relation till affärsverksamheten, på samma 

sätt som hos Öhmans.  
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5.1.4 Ställer ni upp ramverk för er prestationsmätning, en uppdelning på olika 

perspektiv och i så fall hur ser ert ramverk ut? (Balanserade styrkort m.fl.) 

 

Öhmans och Trelleborg säger sig inte använda sig av balanserade styrkort eller dylikt. De 

har inte som Kaplan & Norton (1999) formulerar det, ett system som skapar en holistisk 

modell av strategin med vars hjälp alla medarbetare kan förstå hur de bidrar till företagets 

framgång. Inte heller det som Anthony & Govindarajan (2003) säger är ett 

prestationsmätningssystems uppgift, att adressera de olika behov som olika 

intressegrupper har i en organisation och skapa en blandning av strategiska mätningar.   

 

Öhmans och Trelleborg är medveten om vikten av att ta ett bredare perspektiv på 

prestationsmätningen, än att bara följa upp det finansiella perspektivet. Även om de säger 

sig ha dessa ambitioner, så har de inte vad IJOPM (1995) kallar styrkortets ramverk som 

besvarar marknadsrelaterade frågor som företagsledningen behöver ha svar på för att 

kunna styra företaget framgångsrikt. 

Däremot tror jag att både Öhmans och Trelleborg har en mycket väl fungerande 

uppföljning av det finansiella perspektivet som sträcker sig långt utöver det som 

litteraturen åsyftar, och som tar fler tidsperspektiv i beaktning än bara det historiska 

perspektivet. De kan med sina ordinarie finansiella rapporter, som är nedbrutna på olika 

affärsområden, identifiera hur respektive affärsområde går och på vilket sätt de bidrar till 

koncernen.  

Öhmans kan med sin CRM uppföljning följa personalen, vad de gör och hur de bidrar till 

koncernen. De kan även följa hur kundstocken ser ut och förändras, samt uppskatta 

marknadens storlek och deras andel i den. De kan även analysera personalens behov, på 

individnivå, för att utvecklas.  

 

Trelleborg menar att finansfunktionen tar sin utgångspunkt i det finansiella perspektivet, 

men att de det också finns en uppföljning som mycket väl kan tangera andra perspektiv 

som kund, process och innovation.  
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Öhmans arbetar aktivt med affärsplanen och den del av budgeten som är framåtriktad och 

kan därigenom få indikationer på vad som måste göras för att nå de strategiska målen och 

glider alltså i sin finansiella rapportering över på de övriga perspektiven såsom kund-, 

process- och utvecklingsperspektiv. Detta motsvarar inte vad Anthony & Govindarajan 

(2003) menar när de skriver att affärsenheterna ska påföras mål som sen ska mätas enligt 

de 4 perspektiven, men en viss parallellitet kan skönjas.  

 

Öhmans och Trelleborg har inte PMS som dikteras av ramverk bestående av perspektiv. 

Istället säger de sig vilja ha flexibilitet och möjlighet att agera utifrån hur företaget 

presterar och marknaden utvecklas. 

 

 

5.1.5 Håller ni med om att prestationsmätningssystem är ett ledningssystem, på vilket 

sätt i så fall? 

 

Det är tydligt att Öhmans inte är så glada i den terminologi som jag använder. Pontus 

pratar inte om prestationsmätningssystem, dimensioner eller perspektiv. Han är mer rakt 

på sak, mindre akademisk, och arbetar utifrån att skaffa den information han tror sig 

behöva utifrån hur företaget presterar. Han är införstådd med att all information som 

insamlas blir en del av ledningens beslutsunderlag. Kaplan & Norton (1999) är väldigt 

tydliga på denna punkt och säger att styrkortet står för ett sätt att leda verksamhet och inte 

för ett mätsystem, samt att innovativa företag använder styrkort som ett strategiskt 

managementsystem för att orientera sin strategi på lång sikt. Samuelsson (2001) säger att 

controllerns roll handlar om att utnyttja ekonomisk information och ekonomiska måltal 

för att påverka vad som händer inom företaget.  

 

Trelleborg ligger närmare Kaplan & Norton i sin analys när de säger att PMS är ett 

ledningssystem. De menar att det hjälper företaget att styra mot ekonomiska mål i och 

med att avvikelser från plan upptäcks tidigt. Det ger företaget en trygghet i att aktiviteter 

sker på ett regelriktigt sätt rent juridiskt. Men också att det ger möjlighet till intern 

kommunikation, om vart företaget är på väg och vad som ska göras.  
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Även om Pontus förnekar att Öhmans använder sig av styrkort så finns där många 

paralleller. Öhmans använder affärsplanen som ett ledningsinstrument. Affärsplanen 

skrivs av VD på styrelsens inrådan, där kommuniceras företagets vision för i första hand 

det nästkommande året, men även för en mer avlägsen framtid. Kaplan & Norton (1999) 

säger att det första steget är att klargöra vad vision och strategi innebär i konkreta termer.  

Öhman kommunicerar därefter affärsplanen ut på avdelningsnivå. Detta kallar Kaplan & 

Norton (1999) det andra steget. Det går ut på att kommunicera det balanserade styrkortet 

och den strategi som det innehåller, så att alla medarbetare kan förstå vad som förväntas 

av henne eller honom.  

Öhman befäster sedan affärsplanen i budgeten. Medel frigörs i budgetdiskussionerna 

utefter den strategi som anges. Budgeten är på ett år medan affärsplanen är på flera år. Det 

är tydligt att Öhmans inte går lika långt som Kaplan & Norton (1999) föreskriver i det 

tredje steget, vilket innebär att fastställa mål och olika styrtal samt koppla ihop dessa 

värden i en tidsplan.  

Öhmans implementerar därefter affärsplanen genom att avdelningscheferna och 

affärsområdescheferna sätter den i verket och övervakar att dess innehåll efterföljs. Detta 

kallar Kaplan & Norton (1999) det fjärde steget och det handlar om att genomföra de 

planerade aktiviteterna och förverkliga strategin. 

 

Båda företagen använder budgeten som ett sätt att kvantifiera affärsplanerna och detta kan 

jämföras med vad Kaplan & Norton (1999) säger om möjligheten till att införliva den 

strategiska planeringen med den årliga budgetprocessen. 

 

 

5.1.6 Balanserad verksamhetsstyrning. Vilka är fördelarna med en balanserad 

verksamhetsstyrning? 

 

Öhmans och Trelleborg menar att de inte använder sig av balanserad 

verksamhetsstyrning, mer än att de medvetet försöker styra verksamheten utifrån fler 

parametrar än enkom de finansiella. Lindvall 2001 menar att man ska lämna den 
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finansiella uppföljningen kopplad till budget, produktkalkyler, som tar sitt avstamp i 

redovisningen – historiskt perspektiv, till att föra in andra mer framåtriktade perspektiv 

som stärker företagets konkurrenskraft på sikt: målstyrning (inte med fokus på slutmålet 

utan hur målet ska nås), processorientering (hur kan man arbeta på bästa sätt). Att inte 

bara mäta ett finansiellt slutmål, utan även att genom mätningar kunna beskriva vägen dit.   

 

Lindvall (2001) säger att det handlar om att mäta andra saker än tidigare och om att 

uppmärksamma vägen dit; hur uppnåddes resultatet och hur kan framtida resultat uppnås. 

Alistair Shaw (1999) menar att det handlar om att följa strategier och aktiviteter som gör 

det möjligt att svara på fyra frågor: Vad hände, varför hände det, kommer det att fortsätta 

och vad ska vi göra åt det. Jag menar att Öhmans och Trelleborg ställer sig dessa frågor, 

men att det inte ligger på finansfunktionen att besvara dem fullt ut, utan att det är frågor 

som vilar på respektive avdelning. Finansfunktionen har ett ramverk som de följer och det 

ger indikationer som svarar till viss del på frågorna utifrån ekonomiska hänsyn.  

 

Pontus är tveksam till att ett företag av deras storlek kan dra fördelar av balanserad 

verksamhetsstyrning. Han ställer input i förhållande till output och tror att det skulle 

krävas ett alltför omfattande arbete för att införa balanserad verksamhetsstyrning i relation 

till de förbättringar som skulle kunna skapas på kort och lång sikt.  

 

Lars oroas av att det blir ett rapporterande för rapporterandets egen skull och är rädd för 

att ett alltför extensivt rapportsystem skulle skapa en djungel av rapporter, som tack vare 

sin stortalighet inte skulle komma till användning. Istället ökar det bara byråkratin inom 

företaget. För Lars är det viktigt att rapportera om rätt saker och det innebär uppföljningar 

som är relevanta för affärsprocessen. Det är också viktigt för honom att data kan jämföras 

över tiden. Detta kräver att företaget är homogent så att man kan jämföra olika projekt 

med varandra. Han menar att hans division är heterogen och att detta därför inte kan göras 

i full skala.  
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5.1.7 Vill ni kommentera E&Y hypotes (som de lade fram och ”bevisade” i en rapport i 

år): ”Att företag i Sverige inte anpassat organisationer, ansvarsområden eller 

styrmodeller för Business Control efter de förutsättningar som skapats av 

globalisering, avregleringar och en allt mer komplex omvärld.” E&Y saknade 

engagemang för framåtriktad analys, strategiska frågor, omvärldsbevakning, 

operativa frågor och förändringsarbete. 

 

Pontus är benägen att hålla med E & Y i sin slutsats och det är kanske inte så konstigt 

med tanke på att han började sin bana på E & Y. Han säger att det finns all anledning att 

misstänka att bolag lever i sin egen värld och att de inte alltid är lyhörda för de 

förändringar som sker i omvärlden.  

 

Lars menar tvärtom att risken är uppenbar att man samlar data i ett svart hål och bygger 

datakyrkogårdar, som inte en människa använder sig av eller tar del av. Samtidigt säger 

han att vad det gäller omvärldsbevakning, så är det något som de får automatiskt i och 

med att de är en global koncern. De får löpande rapporter om sakernas tillstånd runt om i 

världen genom återkommande analyser i månadsrapporterna, som är kompletta bokslut 

inklusive skriftliga analyser över situationen i respektive land. På så sätt får de en bra 

omvärldsanalys automatiskt.  

 

Det är tydligt att både Öhmans och Trelleborg inte har utvecklat sitt PMS till att gå 

utanför Steward rollen (redovisning/transaktionshantering) och Supportrollen (analys och 

leverans av beslutsunderlag). De fokuserar inte på det som Ernst & Young (2007) kallar 

strategirollen (operativa frågor samt framåtriktade analyser).   

 

Pontus höjer ett varnande finger mot ett alltför intensivt analyserande. Han anger två skäl, 

varav det första är att det alltid finns en risk att rapporten är felaktig, att man inte har vägt 

in alla parametrar i analysen och därför kommer till en felaktig slutsats, och för det andra 

att detta kan få bestående konsekvenser på arbetsrelationerna inom företaget, mellan 

avdelningarna. Han säger att en felaktig rapport kan skapa murar inom företaget.   
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Det är just det urval av rapporter som E&Y syftar till som får honom att tveka. Han menar 

att rapporter som åsyftar framåtriktad analys, strategiska frågor och omvärldsbevakningar 

är svåra att göra, därför att de involverar så många parametrar som bygger på hypoteser.  

 

 

5.1.8 Hur ser ni på er finansfunktion inför framtiden och era möjligheter att nå en 

balanserad verksamhetsstyrning? 

 

Mina frågor och vårt samtal har inte fått Pontus att överväga införandet av några nya 

metoder för att bättre hantera prestationsmätningen för att därigenom försöka nå en mer 

balanserad verksamhetsstyrning. Tvärtom säger han att han tycker att balanserade styrkort 

är för stora globala aktörer, företag som inte har möjlighet att få relevant 

underhandsinformation direkt ifrån sin organisation. Han menar att Öhmans har en 

överblickbar verksamhet, där relevant underhandsinformation lätt kan inhämtas efter 

behov.  

 

Trelleborg tänker inte heller satsa på att nå en mer balanserad verksamhetsstyrning, trots 

att de är en stor och global aktör och anger som skäl att det ökar byråkratin.   

 

Pontus är också en ihärdig talesman för att Öhmans inte ska överarbeta och byråkratisera 

informationsinsamlandet eller skapa onödigt omfattande och tungrodda rapportsystem. 

Nyttovärdet är ledstjärnan. Istället söker Öhmans en flexibilitet för att kunna agera när de 

finner att det är påkallat; utfall avviker från plan, eller oväntade förändringar i marknaden 

eller internt.  

 

Lars menar att Trelleborg måste göra resursavvägningar utifrån basen av deras 

verksamhet, vilket är ekonomisk lönsamhet. Det betyder att de kommer att följa upp det 

finansiella perspektivet noggrant och stödja verksamheten med att prioritera omsättning 

och resultat och allt som är därmed förbundet.  
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Kostnadseffektivitet är ett annat ledord. Pontus menar att Öhmans ska fortsätta att granska 

och utvärdera sin verksamhet med de medel som de har till sitt förfogande. Härnäst gäller 

det att få det nya CRM-systemet i drift och anpassa det till företaget och lära sig de 

rapporter och den information som de har möjlighet att producera ur det systemet.  

 

Lars nämner en intressant sak som inte har tagits upp i litteraturen och det är att för en 

global aktör så måste hänsyn tas till kulturella skillnader. Det betyder att han måste 

försöka hitta gemensamma nämnare för bolagen internationellt och därmed undvika att 

överarbeta rapporteringen. Han menar att annars riskerar han att få rapporter som inte går 

att jämföra över nationsgränserna, därför att de helt enkelt inte görs på samma sätt.   

 

 

5.2 SLUTSATSER 
 

Mitt huvudsyfte var att undersöka hur finansfunktionen (business control) har utvecklats 

till att bli strategiskt och affärsutvecklande. Litteraturen menade att lösningen var att 

använda sig av balanserad verksamhetsstyrning och PMS, gärna i kombination med 

balanserade styrkort.  

 

Till min förvåning upptäckte jag när det var dags att börja med intervjuerna att det var 

svårt att hitta företag som var intresserade av att ställa upp. Många kände inte igen sig i 

mitt ämnesval och de kände sig inte kallade. ”Vi jobbar inte på det sättet” var ett vanligt 

svar, trots att jag vände mig till framstående företag i Stockholm och Skåne.  

Härav drar jag slutsatsen, till skillnad mot vad litteraturen förespeglar, att det inte är 

vanligt förekommande att finansfunktionen arbetar med balanserad verksamhetsstyrning, 

PMS och balanserade styrkort.  

 

Anledningen därtill kan vara att det balanserade styrkortet är en amerikansk idé och i 

USA fungerar det bättre tack vare att de har hierarkiska organisationer med mängder av 

mellanchefer och detaljstyrda enheter. I Sverige känns modellen mindre självklar därför 

att svenskt företagande har platta organisationer, efter att personer som Percy Barnevik 
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och Jan Carlsson har lärt ut mantra som ”riv pyramiderna” och ”decentralisera 

organisationerna”.    

 

Det faktum att jag inte hittade några intervjuobjekt, som använder sig av balanserad 

verksamhetsstyrning i form av PMS och/eller det balanserade styrkortet, ställde till 

problem under intervjuerna. Jag fick känslan av att de svarade NEJ på alla mina frågor 

och det kändes till en början svårt att se vad deras svar hade med min uppsats att göra. 

Men när jag skrapade på ytan så visade det sig att de var mycket medvetna om vikten att 

företaget hade en strategiskt och affärsutvecklande fokus.  

 

Min utgångspunkt var att det var finansfunktionen som skulle designa företagets PMS och 

utifrån en central position ställa samman och kommunicera rapporterna. Men det visade 

sig snart att i realiteten så låg det på respektive enhet att rapportera sina aktiviteter utifrån 

ett brett perspektiv. Vissa av dessa rapporter ställdes sedan samman av finansfunktionen 

och andra skickade direkt till VD och styrelse. Därför kan man säga att företagen arbetar 

enligt teorin om att ha en balanserad verksamhetsstyrning med strategiskt och 

affärsutvecklande fokus. Företagen följer upp verksamheten utifrån konstens alla regler, 

men strukturen för detta arbete ser annorlunda ut än vad jag utgick ifrån.  

 

Finansfunktionens roll i företagens prestationsmätning bör dock inte underskattas. Jag har 

inte haft för avsikt att mäta detta i min uppsats, men rent intuitivt tror jag att 

finansfunktionen bidrar till och är involverad i mycket av det som rapporteras ute på 

företagen.   

 

Respondenterna menar att ökad byråkrati är priset man måste betala om man väljer att 

arbeta med balanserad verksamhetsstyrning och balanserade styrkort, och det är de inte 

intresserade av. Öhmans menade att de är för små för att behöva denna typ av system och 

att det är för stora internationella koncerner. Men Trelleborg som ju är en sådan, menade 

att det inte skulle vara förenligt med de olika kulturer som existerar i de länder som de 

arbetar i och att resultaten skulle avvika beroende på att de skulle förstå uppgiften olika. 

Företagens PMS har alltså inte utvecklats på det sätt som litteraturen föreskriver. Man 
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likställer inte vikten av informationen i de fyra perspektiven, utan man fokuserar på det 

finansiella perspektivet samt ett affärsinriktat controllerarbete. Trelleborg menade också 

att deras primära uppgift var att stödja affärsverksamheten och det betyder enligt dem att 

prioritera det finansiella perspektivet. Att försöka göra detsamma med övriga perspektiv 

skulle innebära en alltför tidskrävande och byråkratisk arbetsmetod. Jag ansluter mig 

därför till kritikerna som säger att finansfunktionen bejakar det finansiella perspektivet på 

bekostnad av andra perspektiv och att den inte beskriver företagets aktiviteter.  

 

Öhmans hade en ovilja mot att arbeta med rapporter som bestod av för många hypotetiska 

antaganden. Anledningen därtill kan vara att gissningar/prognoser går i rak motsats mot 

finansfunktionens huvuduppgift, som är att vara 100 % korrekt i sin hantering av den 

legala rapporteringen till ägare, stat och kommun. Trelleborg arbetar utifrån principen att 

ta hänsyn till kulturella skillnader mellan länderna och det innebär att de försöker förenkla 

rapporteringen för att undvika att uppgiften kan misstolkas, vilket visar på en skepsis mot 

att arbeta med en alltför omfattande rapportering. Detta säger mig att finansfunktionen 

inte har förändrats till att bli strategiskt och affärsutvecklande på det sätt som litteraturen 

menar. Däremot har finansfunktionen utvecklat rapporteringen i det finansiella 

perspektivet, tack vare datorernas mångsidighet, och därigenom lyckats fylla många av de 

efterfrågade funktionerna.  

 

 Min slutsats är därför att båda företagen har en bred verksamhetsstyrning och att den 

består av ett brett spektrum av rapporter som skapas ute i organisationen och som skickas 

till VD/styrelse och även delar av dem till finansfunktionen, men att dessa inte 

administreras av finansfunktionen. Däremot har företagen adresserat problemen som 

kommer av att de måste kunna möta en krävande marknad och de följer upp produktion, 

marknad och kunder och de har uppföljningssystem som beskriver utvecklingen inom 

dessa viktiga områden.  

De har dock inte ett formellt PMS-system, utan man väljer enskilda delar ur PMS och 

dessa rapporteras separat, utan hänsyn till helheten. Det sker på ett mer obyråkratiskt vis.  
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De månatliga rapportpaketen är basen i företagens prestationsmätning och det är 

finansfunktionen som ställer samman dessa. Det är där man redogör för hur företaget 

utvecklas i förhållande till plan. Det är med rapportpaketen som man bedömer hur väl 

företaget lyckas i förhållande till strategin. Strategin i sin tur kommuniceras i 

affärsplanen. Både affärsplanen och rapportpaketen täcker fler perspektiv än bara det 

finansiella. Deras uppgift är att ge en allomfattande bild av hur företaget uppfyller sina 

mål.  

 

 

5.3 MINA REFLEKTIONER 

 

Trots goda argument från respondenterna om varför de inte vill arbeta med balanserad 

verksamhetsstyrning, PMS och balanserade styrkort, så är jag inte övertygad om att de har 

rätt i sina slutsatser, trots att jag är förvissad om att de båda är mycket professionella. 

Problemet är att de utgår ifrån sina arbetssituationer idag. Deras uppgifter utvecklas 

organiskt med företagets behov.  De agerar där behov uppkommer. Men det geniala med 

att ändra finansfunktionens fokus, från kameralt till strategiskt och affärsutvecklande, är 

att den inte bara reagerar på utvecklingen inom företaget, utan att den blir en 

ledningsresurs som hjälper till att implementera företagets strategi. Finansfunktionen får 

istället en proaktiv roll och leder arbetet genom att omvandla och bryta ner företagets 

strategi till nyckelprestations indikatorer, med vilka de planerar, implementerar, utför och 

övervakar strategierna, funktionerna och processerna inom deras organisation, som 

Michael Bitterman uttrycker det. Låt finansfunktionen bygga ett 

prestationsmätningssystem som försöker adressera de olika behov som olika 

intressegrupper har i en organisation genom att skapa en blandning av strategiska 

mätningar, utfallsmätningar och drivande mätningar, finansiella och icke finansiella 

mätningar, interna och externa mätningar, som Artley W & Stroh S utrycker det. Jag tror 

att finansfunktionen borde ställas resurser till förfogande och bör utvecklas till att bli en 

stark ledningsresurs, som inte bara svarar på frågan vad hände, utan även svarar på 

frågorna varför hände det, kommer det att fortsätta och vad ska vi göra åt det. Alltså gå 

ifrån att ha en kameralt fokus till att ha ett strategiskt och affärsutvecklande fokus.   
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Genom att lyfta upp ansvaret för företagets rapportering till finansfunktionen och ge dem 

mandat till att följa upp strategier, funktioner och processer inom andra perspektiv så 

skulle man öppna dörrar som idag är stängda, eller delvis stängda mellan de olika 

avdelningarna. Det krävs ett tydligt mandat från VD/styrelse annars släpper inte 

personalavdelningen, produktionsavdelningen eller FoU-avdelningen in finansfunktionen 

på deras domäner, i alla fall inte utan kamp. Jag baserar den tanken på att övriga 

avdelningar sällan ser ytterligare rapporter som något produktivt, inte heller som något 

strategiskt viktigt för företaget.  

 

Man kan fråga sig om ekonomer och forskning inom ekonomi är något onödigt ont. Inte 

sällan är forskningen överens om nyttan med nya rön som presenteras, men likväl tas 

dessa inte emot utav företagen. ABC och TQM är två bra exempel på detta. ABC är en 

förbättring av den sedan länge accepterade produktkalkyleringen. TQM är en ansats till att 

utveckla det sedan länge accepterade kvalitetskonceptet.  

 

Man skulle våga drista sig att säga att teorier är teorier och verkligheten det är något 

annat. Jag tror att anledningen till att teorierna inte anammas alla gånger är för att det 

finns ett inbyggt motstånd mot stora förändringar, vilket det är när finansfunktionen går 

från att ha ett kameralt fokus till att ha ett strategiskt och affärsutvecklande fokus.         

    

 

5.4 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
 

Förslag inför framtida studier är att fortsätta studera fördelarna med ett ledarskap som 

utvecklar företag till att arbeta strategiskt och affärsutvecklande. Men istället för att 

intervjua CFO och BA-controller, så bör man intervjua VD och styrelse. Det är på denna 

nivå som strategin bestäms och analyseras.  
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7 INTERVJUGUIDE 
 
1   Ange företag och årsomsättning samt er titel och hur ni definierar er roll? 
 
 
 
2   Har ni lyft upp prestationsmätningen till en centraliserad finansfunktion, och i så fall, 
vilka fördelar når ni med det?  
 
Med detta åsyftas om rapporter sammanställs och kommuniceras av en central 
finansfunktion. Rapporter som tidigare skickades direkt till styrelsen och VD från 
försäljnings-, produkt-, FoU-, personalchefen etc. Jag syftar också på rapporter som aldrig 
rapporterades utan stannade på respektive enhet. Alltså om prestationsmätningen har 
breddats till att beröra inte bara det finansiella perspektivet utan även icke-finansiella 
perspektiv. 
 
  
 
3   På vilket sätt hjälper er finansfunktion till att implementera ert företags strategi? 
 
När man pratar om att finansfunktionen implementerar strategi, föreställer man sig att 
prestation sätts i relation till företagets strategi och att detta i sig hjälper företaget att 
uppnå sina mål, därför att det som mäts blir gjort, strategier bryts ner till styrtal etc.  
Här åsyftas också insamlandet av information som kan leda till en framåtriktad styrning 
som beskriver hur resultaten nåddes och hur framtida resultat kan nås, hur kvalitet kan 
förbättras, produktion slimmas etc. 
 
 
 
4   Följer finansfunktionen upp företagets aktiviteter/prestationer enligt förutbestämda 
dimensioner, och vilka är i så fall dessa? 
 
Med dimensioner åsyftas konkurrenskraft, finanser, kvalitet, flexibilitet, 
resursutnyttjande, innovationer etc.  
 
 
 
PRESTATIONSMÄTNINGSSYSTEM SOM EX.  BALANSERADE STYRKORT 
 
5   Ställer ni upp ramverk för er prestationsmätning, en uppdelning på olika perspektiv 
och i så fall hur ser ert ramverk ut? 
 
Med perspektiv åsyftas finansiellt perspektiv, kund- och processperspektiv, läro - och 
tillväxtperspektiv etc. 
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6   Håller ni med om att prestationsmätningssystem är ett ledningsinstrument, på vilket 
sätt i så fall?  
  
 
 
7   Vilka är fördelarna med en balanserad verksamhetsstyrning? 
 
 
 
8   Vill ni kommentera E&Y hypotes (som de lade fram och ”bevisade” i en rapport i år):  
”Att företag i Sverige inte anpassat organisationer, ansvarsområden eller styrmodeller för 
Business Control efter de förutsättningar som skapats av globalisering, avregleringar och 
en allt mer komplex omvärld.”  
 
De saknade engagemang för framåtriktad analys, strategiska frågor, omvärldsbevakning, 
operativa frågor, katalysator för förändringar etc. 
 
 
 
9   Hur ser ni på er finansfunktion inför framtiden och era möjligheter att nå en balanserad 
verksamhetsstyrning? 
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