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Sammanfattning 
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universitetet, ekonomistyrning, 4FE14E, VT 2014.  

 

Författare: Jakob Sivertsson 

Handledare: Fredrik Karlsson 

  

Titel: Shared Service Center - en fallstudie i arbetsfördelningen mellan redovisare 

och controllers 

 

Bakgrund: En åtgärd för att effektivisera stödfunktioner i organisationer är att etablera 

och använda sig av så kallade SSC. Det innebär att spridda stödfunktionerna flyttas till 

ett separat och ansvarigt bolag inom koncernen. Där redovisarna arbetar på SSC medan 

controllers arbetar ute i organisationen. Det är vanligt förekommande att 

arbetsfördelningen aldrig når fullt ut mellan redovisarna och controllers, vilket har 

påvisats på det studerade företaget. 

 

Syfte: Det övergripande syftet för studien är att öka kunskapen om hur 

arbetsförhållandet kan organiseras mellan redovisare och controllers när yrkesrollerna 

utvecklas och förändras i en global organisation.  

 

Metod: Studien innefattar en fallstudie av en globalorganisation inom detaljhandel.  

Datainsamling för studien har skett genom semi-strukturerade intervjuer och 

företagsdokumentation.  

 

Slutsatser: I studien har det påvisats att bolagsansvarig (redovisaren) har en specialist- 

och konsulteranderoll, som hanterar redovisning och utför viss transaktionshantering. 

Business navigators (controllers) har en affärsparterroll och ”navigerar” verksamheter. 

En rad problemområden samt åtgärder för arbetsfördelningen har identifierats och är 

presenterade i tabell 14. En ny konceptuell modell, figur 12 presenteras i slutsatsen. 

 
Nyckelord 
Shared Service Center, redovisare, controller, arbetsfördelning,  
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1 Inledning 

Det inledande kapitlet introducerar studiens ämne och ger en bakgrundsbeskrivning av 
det studerade företaget. Det ges en bakgrund till ämnet som följs av en 
problemdiskussion kring ämnet och det studerade företaget med tillhörande 
frågeställningar, det mynnar ut i studiens syfte.  
 

1.1 Introduktion 

Denna studie utförs på uppdrag av Shared Service Centret för de svenska bolagen på det 

studerade företaget. Uppdraget görs för att se hur arbetsfördelningen kan tydliggöras 

och effektiviseras mellan redovisare och controllers i en Shared Service Center (SSC) 

struktur. Anledningen är att det finns oklarheter i arbetsfördelningen, vilket har skapat 

problem och ineffektivitet i arbetet.  

 

Undersökningsdesign som har tillämpas är således en fallstudie på det studerade 

företaget för att utföra uppdraget och besvara studiens tillskrivna syften. Genom studien 

har redovisarens och controllers roll identifierats, samt potentiella och faktiska 

problemområden i arbetsfördelningen och förslag på hur denna fördelning kan bli 

tydligare och effektivare har gets genom analysen och senare i slutsatsen.  

 
 
1.2 Bakgrund  

Ökad globalisering och användandet av informationsteknik (IT) (Herbert & Seal, 2012; 

Aksin & Masini, 2007; Burns & Baldvinsdottir, 2005; m.fl.), har skapat möjligheter och 

hot för individer, bolag och nationer (Scapens & Jazayeri, 2003). För ett bolag kan 

dessa möjligheter och hot innebära att nya och innovativa aktörer träder in på en given 

marknad (Lindvall & Iveroth, 2011), vilket innebär att bolagen har en konstant press på 

sig att alltid minska kostnader och effektivisera sin verksamhet på olika sätt (Aksin & 

Masini, 2007).  

 

För att effektivisera och göra kostnadsbesparingar är det en trend bland organisationer 

att granska och integrera aktiviteter över hela sin värdekedja för att reducera icke 

värdeskapande aktiviteter (Chenhall, 2008). Inspiration har hämtats ifrån SCM (Supply 

Chain Management), något som från början var tänkt att enbart förbättra 

produktionsprocessen (Ulbrich, 2006; Håkansson & Lind, 2004; Abrahamsson & 
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Gerdin, 2006; m.fl.).  Det innebär att samtliga aktiviteter granskas, inte enbart 

kärnverksamheten utan även stödverksamheterna, något som länge var förbisett 

(Ulbrich, 2006). Det som då bland annat uppdagades var att samma stödfunktioner ofta 

fanns spridda på flera ställen inom organisationen. Vid många tillfällen kan detta 

innebära att det inte finns ett samlat stöd och tillräcklig kompetens utan att de olika 

stödfunktionerna är försvagade och dessa tar onödigt mycket resurser i bruk (Ejdemark 

& Nilsson, 2006). Det gör att standardisering och rationalisering av vissa funktioner blir 

en viktig fråga i stora organisationer, särskilt om verksamheten är decentraliserad och 

geografiskt utspridd (Scapens & Roberts, 1993). En åtgärd för att effektivisera 

stödfunktionerna är att etablera och använda sig av så kallade SSC (Minnaar & 

Vosselman, 2013; Herbert & Seal, 2012; Ejdemark & Nilsson, 2006; Bergeron, 2003; 

m.fl.).  
             Organisation med decentraliserade stödenheter 

 

 

 
             Organisation med ett SSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Hebert och Seal (2012, s83) 
  

Wang och Wang (2007) beskriver SSC som en standardisering och sammanslagning av 

gemensamma funktioner för flera bolag i en koncern för att minska 

informationsprocess, dubbelarbete samt öka information och kunskapsdelning.  Det 

betyder att de spridda stödfunktionerna flyttas till ett separat och ansvarigt bolag inom 

koncernen (Seal & Herbert, 2012). Detta bolag tar över standardiserade arbetsuppgifter 

och aktiviteter som är gemensamma för de olika bolagen inom koncernen och som inte 
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Figur 1 – Allmän modell när stödtjänster ”lyfts” från bolagen och ”flyttas” till ett SSC. 
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är deras kärnverksamhet (Lindvall, 2011; Bergeron, 2003). Det kan vara allt från enkla 

IT-tjänster som en hemsida eller hela funktioner som redovisning (Bergeron, 2003). För 

en redovisningsavdelning innebär det stabilitet dels genom standardisering av rutinerna, 

dels genom sammanläggning av resurser som tidigare var spridda över enskilda 

divisioner. (Herbert & Seal, 2012). 

 

Globaliseringen och IT-utvecklingen (som tidigare nämnts) svarar även för effekter ner 

på individnivå vad avser till exempel kompetensroller och yrkesroller (Malone, 2004; 

Lindvall, 2011) i bolagen. I studier av Burns och Baldvinsdottir (2005) och Järvenpää 

(2007) visade det sig att yrkesrollerna redovisare och controllers i Skandinavien har mer 

affärsinriktade arbetsuppgifter idag än tidigare, det gör att det nu finns det ett större 

behov att samarbeta i team över olika strukturella gränser. Controllerns roll har gått från 

renodlade redovisningsanalyser till mer affärs- och marknadsanalyser, med ett allt större 

krav på rent affärskunnande (Järvenpää, 2007), för att hjälpa verksamheten framåt 

(Granlund & Lukka, 1998). Controllern ska kunna tolka och analysera siffror till 

strategiska prognoser för företaget (Järvenpää, 2007). Vad gäller redovisarens 

arbetsuppgifter har de tidigare varit att ha hand om transaktionsprocesser (lön, 

huvudbok etc), lagstadgad rapportering, kassaflödes, budget- och variansanalyser. Nu 

innebär arbetsuppgifterna ofta även att tillhandahålla information för både strategiska 

och operativ beslut (Kaplan & Atkinson, 1998). Det uppkommer/tillkommer hela tiden 

nya arbetsuppgifter för båda yrkesrollerna, de gamla arbetsuppgifterna finns ofta kvar 

samtidigt som de ska utföras effektivare och billigare (Graham, Davey-Evans & Toon, 

2012). Yrkesrollerna ska allt som ofta utföra mer än vad som normalt krävs för sin 

enskilda roll (Burns & Baldvinsdottir, 2007; Burns, Ezzamel, Scapens & Scapens, 

2003). 

 

Ett av syftena med ett SSC är just att klargöra och separera arbetsuppgifter mellan 

yrkesrollerna för att effektivisera, där exempelvis redovisningsarbetet flyttas för att 

skapa stordriftsfördelar (Nilsson, Olve & Parment, 2011). Det innebär ofta att den 

rutinmässiga bokföringen och dess standarduppgifter centraliseras (Moore & 

Birkinshaw, 1998), medan ekonomistyrningen trycks ut i kärnverksamheten och 

decentraliseras (Granlund & Lukka, 1998; Burns et al., 2003). Det medför att 

controllern frigör tid som kan användas för att analysera verksamheten, tid som annars 

hade behövt läggas på just redovisningsarbete (Olve, 2013). För redovisare är tanken att 
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de endast tar hand om redovisningsarbetet. Genom att bli inbäddade proaktiva aktörer 

skapar redovisarna värde för företaget och ses inte bara som passiva, reaktiva och 

kostnadsbärande åskådare (Järvenpää, 2007; Lindvall & Iveroth, 2011).  

 

Det studerade företaget har även det påverkats av globaliseringen och IT-utveckling 

genom att ha ett inrättat Shared Service Center i Sverige för de svenska bolagen inom 

organisationen, vilket har påverkat de roller som redovisare och controllers har i det 

studerade företaget. 

 

1.2.1 Fallföretaget  

Det studerade företaget är en global organisation1 med detaljhandel som 

huvudverksamhet. Inom hela organisationen arbetar över 130 000 anställda och i 

Sverige arbetar runt 12 000. De arbetar genom hela värdekedjan från 

produktionsutveckling till försäljning. Det innebär att det bland annat finns 

inköpskontor, distributionscentraler och butiker inom koncernen. Organisationen arbetar 

kontinuerligt med att optimera hela sin värdekedja (Det studerade företagets hemsida). 

 

Shared Service Centret har i dagsläget har runt 300 medarbetare, varav ca 50 arbetar på 

finansfunktionen. Tjänsterna från finansfunktionen erbjuds främst på lokal och nationell 

nivån, men till viss del även på global nivå.  Shared Service Centret stöttar andra 

svenska bolag inom koncernen med tjänster som är gemensamma för flera av bolagen 

och som inte är dessa bolags egen kärnverksamhet. De bolag (benämns hädanefter för 

köpande bolag A, B, C osv) som köper tjänster av Shared Service Centret är 

huvudsakligen lokaliserade i Sverige. Rapportering från Shared Service Centret sker till 

koncernledningen, den streckade pilen i figur 2. (Det studerade företagets intranät). 

  

                                                
1 Generellt definieras globala organisationer som grupper av hel- eller delägda dotterbolag i olika länder 
(Busco, Giovannoni & Scapens, 2008) 
2 Institutionalisering definieras som en delad mening om något som tas förgivet, Vardagligt beskrivs det 



  
 

5 

Koncern-
ledningen 

Region X Region Y 
Region 
Sverige 

Köpande 
bolag A 

Köpande 
bolag  B .med flera.. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 - Struktur över det studerade företaget med Shared Service Centret och dess köpande bolag  

Källa: Figuren är anpassad efter en modell av Janssen och Joha (2006, s103) 

 
1.3 Problemdiskussion  

Runt 1992-1993 startades det inom det studerade företaget olika besparingsprojekt för 

att analysera olika sätt att minska kostnader. Ett projekt som sattes igång var att 

undersöka om det gick att centralisera gemensamma stödfunktioner, projektet 

resulterade bland annat i att bolagens finansfunktioner skulle flyttas till en gemensam 

funktion, ett Shared Service Center berättar Vice VD.  Det innebar ingen större 

förändring mot hur det var tidigare eftersom de flesta bolagen redan hanterades från en 

central funktion, endast ett par av de köpande bolagen hade helt egna finansavdelningar. 

Förändringen medförde således ingen nämnvärd påverkan på förhållandet mellan 

redovisarna som arbetar på Shared Service Centret och controllern som arbetar ute hos 

de köpande bolagen nära verksamheten.  

 

Samtidigt som finansfunktionerna flyttades till Shared Service Centret blev det mer 

fokus på finansiell kontroll och styrning, då sattes grunden till yrkesrollen business 

navigator, vilket är en vidareutveckling från controllers berättar vice VD.  På Shared 

Service Centret har det arbetats med att skapa en närhet och personlig kontakt med 

respektive kund, för att inte endast ha en gemensam ” väg in i företaget” för samtliga 

köpande bolag, något som annars enligt Bergeron (2003) är det vanligaste sättet i SSC-

lösningar. Det har gjort att rollen bolagsansvarig implementerats. De bolagsansvariga är 

redovisare och hanterar den externa redovisningen åt sina egna köpande bolag och där 

business navigators hos de köpande bolagen kan vända sig vid frågor, om exempelvis 

Shared Service Centret 
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investeringsbeslut. Efter att Shared Service Centret infördes har det studerade företaget 

expanderat väldigt mycket, vilket har fått stor påverkan på både bolagsansvariga och 

business navigators. Det krävs mer av varje roll, för bolagsansvarig har det exempelvis 

inneburit fler arbetsuppgifter och att hantera fler köpande bolag, för business navigators 

att bli ett ännu större stöd åt verksamheten med ett ökat framåt fokus. 

 

I litteraturen (Graham et al., 2012, Järvenpää, 2007; Burns & Baldvinsdottir, 2007; 

m.fl.) har det påvisats att det har varit en snabb och omvälvande utveckling av de roller 

som redovisare och controllers har. Det har däremot varit mindre fokus på vilka roller 

som redovisare och controllers har i SSC-lösningar och hur arbetsfördelningen ser ut 

mellan dem. Trots att det är ett stort fokus i organisationer på att implementera SSC-

lösningar (Minnaar & Vosselman, 2013; Bergeron, 2003; m.fl.), vilket även är fallet i 

det studerade företaget.  Införandet av en SSC-lösning orsakar tre stora förändringar för 

yrkesrollerna enligt Herbert och Seal (2012). Det blir förändringar dels av rollen för de 

controllers som behålls i bolagen, dels av rollen för de redovisare som flyttar till SSC-

bolaget. Det blir även förändringar i den nya relationen mellan de två rollerna eftersom 

det blir en som köper redovisningstjänsterna och en som säljer dem. Det skapas press på 

redovisarna för att rättfärdiga sin existens mot de köpande bolagen eftersom de har 

befogenhet att kräva valuta för pengarna och relevans av tjänsterna. Omvänt så skapas 

det press på controllers att rättfärdiga sig själva efter att de har förlorat 

redovisningsdelen till SSC (Herbert & Seal, 2012).  Det blir således viktigt att skapa 

nya roller i en SSC-lösning (Burns & Baldvinsdottir, 2005; Burns & Scapens, 2000), 

vilket innebär att det är av yttersta vikt vilken roll som redovisaren respektive 

controllern får och hur arbetsfördelningen ser ut mellan dem i SSC-lösning. Misslyckas 

det att identifiera rätt roller (Burns & Baldvinsdottir, 2005) så kan det ge negativa 

effekter på förhållandet och relationen mellan dem (Herbert & Seal, 2012). Misslyckas 

det att göra rätt arbetsfördelning mellan dem (Ejdemark & Nilsson, 2006) och de utför 

fel arbetsuppgifter så blir det ineffektivt (Bergeron, 2003). Detta leder fram till den 

första frågeställningen: 

 

Vilka yrkesroller har redovisare och controller i en stor global koncern med SSC och 

hur kan arbetsfördelningen se ut mellan dem? 
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Utvecklingen med globalisering sker så fort och det ställer större och större krav på 

företaget menar vice VD, vilket innebär att det inte längre finns utrymme att vara för 

bred och utföra arbetsuppgifter utanför kärnverksamheten. Det gäller för både Shared 

Service Centret och de köpande bolagen att specialisera sig och fokusera på att endast 

ansvara för sin kärnverksamhet för att bli så effektiva som möjligt. Det är något som är 

svårt att uppnå och det är vanligt förekommande att arbetsfördelningen mot ett SSC 

aldrig når fullt ut och att uppdelning av arbetsuppgifter inte alltid blir som det var tänkt 

från början (Lindvall, 2009; Ulbrich, 2006). Det innebär oftast att arbetsuppgifter 

stannar kvar ute på bolagen, trots att de borde flyttats till SSC. Det uppstår därmed en 

problematik i hur uppdelning mellan redovisning och ekonomistyrning ska se ut, 

eftersom det finns moment som är väldigt likartade och egentligen kan utföras på båda 

ställena (Lambert, 2006). Framförallt har det ställts frågor om vem som ska utföra vad 

och var det ska utföras (Seal & Herbert, 2011) I det studerade företaget har det tydligt 

framkommit sådana tendenser. En orsak till detta är att koncernen har växt så pass 

mycket, det har blivit fler bolag och de ligger geografiskt långt ifrån Shared Service 

Centret, vilket har gjort det svårt att hantera mycket centralt belyser vice VD. En annan 

faktor har varit att de köpande bolagen i verksamheten gärna har velat dra till sig många 

av arbetsuppgifterna. Detta har lett till att det funnits oklarheter kring vad som förväntas 

av redovisarna på Shared Service Centret och vad som förväntas av Business Navigator 

hos de köpande bolagen berättar redovisningschef. Uppdelningen av arbetsuppgifterna 

är heller inte alltid konsekvent gentemot de olika de köpande bolagen. Det har skapats 

olika rutiner för olika köpande bolag och det har tillhandhållits olika tjänster från olika 

bolagsansvariga berättar redovisningschefen. Redovisningschefen berättar också att det 

har medfört konsekvenser som skapar ineffektivitet och onödiga kostnader, genom att 

exempelvis rapporter skickas fram och tillbaka flera gånger innan de kan färdigställas. 

Detta leder fram till den andra frågeställningen i studien: 

 

Hur kan arbetsfördelningen tydliggöras och effektiviseras mellan redovisare och 

controllers i en global organisation med ett SSC, utifrån de problemområden som kan 

uppstå i arbetsfördelningen? 
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1.4 Syfte 

Det övergripande syftet är att öka kunskapen om hur arbetsförhållandet kan organiseras 

mellan redovisare och controllers när yrkesrollerna utvecklas och förändras i en global 

organisation. Detta ska göras genom att först kartlägga yrkesrollerna redovisare och 

controller för att identifiera vilka roller de har. Vidare definiera arbetsfördelningen 

mellan redovisaren och controllern. Potentiella och faktiska problemområden i 

arbetsfördelningen identifieras också och utifrån denna analys ges förslag på hur 

fördelningen kan bli tydligare och effektivare i framtiden.  
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2 Metod 

Metodavsnittet inleds med en beskrivning av varför studien har utförts som en 
fallstudie. Därefter beskrivs förberedelser för studien och datainsamlings-metoderna, 
samt en beskrivning av analysmetoden. Även kvalitetsmått, metodkritik, och etiska 
övervägande behandlas.  
 

2.1 Fallstudie som undersökningsdesign 

Att använda sig av fallstudie som en undersökningsdesign var ett naturligt val då 

studien har utförts på uppdrag av Shared Service Centret för de svenska bolagen inom 

det studerade företaget. Fallstudier blir mer och mer vanliga som undersökningsdesign 

för studier inom företagsekonomin, då andra undersökningsdesigner väldigt lätt ger en 

alltför ytlig syn på det som undersöks utan att gå in på djupet (Scapens, 1990). 

Fallstudier tillåter således en detaljerad och djupgående undersökning (Bryman & Bell, 

2005), vilket möjliggör förståelse för hur företagsekonomiska metoder och aktiviteter 

används i praktiken och det dagliga arbetet (Scapens, 1990). Det innebär för denna 

studie att det möjliggörs att på djupet undersöka frågeställningar och syfte. En fallstudie 

kan i sin tur ta olika former enligt Scapens (1990) och denna studie har ett beskrivande 

och förklarande syfte, vilket innebär att studien klart kunnat urskiljas till en deskriptiv 

form. Studien har utförts på plats på det studerade företaget för att vara nära fallet och 

inte gå miste om värdefull data och input, det har underlättat både intervjuer och 

tillgång till dokumentation. 

 

2.2 Förberedelser för studien 

Den teoretiska referensramen sammanställdes i stora drag innan empirin samlades in för 

att stå som grund till datainsamlingen. Under studiens gång har det uppkommit nya 

teoretiska områden som följts upp och på så vis reviderat den teoretiska referensramen. 

Något som Scapens (1990) belyser som viktigt för studiens utkomst är att nya teoretiska 

områden följs upp och tas till studien för att göra den riklig och att dessa områden inte 

utesluts av den anledningen att det inte var tänkt att ingå från början. 

 

Artiklarna har samlats in genom sökmotorerna OneSearch, Google Scholar och genom 

databasen Business Source Premier (EBSCO). Alla artiklar som har använts är 

vetenskapliga och utvärderade (peer-reviewed). Det har inte gjorts några begränsningar 

på när artikeln publicerades även om fokus har legat på nyare publiceringar, det har 
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heller inte beaktats i vilken tidskrift som artikeln var publicerad. Litteraturen som har 

använts har hämtats från diverse bibliotek. De har varit relaterade till det valda ämnet, 

inte heller här har begränsningar gjorts på publiceringsdatum, men fokus har legat på 

senare utgivna publiceringar. 

 

Sökord – Shared Service Center, Shared Services, Shared Services Finance, Shared 

Sevices Accounting, Management accounting, accountant, business controller, 

accountants´ role 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen har skett genom intervjuer och företagsdokumentation, även 

känslointryck har beaktats i studien till den grad att om ett uttryck ingav att det fanns 

mer information att hämta, följdes det upp med en följdfråga, vilket Scapens (1990) 

rekommenderar. Att använda sig av intervjuer har gjort det möjligt att på djupet 

analysera yrkesrollerna och arbetsfördelning, där företagsdokument har använts för att 

styrka data från intervjuer. Studiens insamlade data har verifierats, i den mån det har 

gått från tre olika källor för att skapa triangulering (Yin, 2013).  

 

2.3.1 Urvalsstrategi 
Urvalet i denna studie har skett dels genom ett avsiktligt urval och dels ett kedjeurval. 

Det avsiktliga urvalet innebär att urvalet väljs ut genom ett noggrant val av 

respondenterna, så att de symboliserar en så stor bredd som möjligt och ger ett spritt 

svar, så att det inte blir en snedvriden studie (Yin, 2007), det ska alltså väljas ut en 

”heterogenitet inom den givna homogeniteten” (Trost, 2010 s137). På Shared Service 

Centret har samtliga berörda redovisare (bolagsansvariga) valts ut för intervju eftersom 

de endast är sex stycken. Dock har endast fem stycken kunnat intervjuas på grund av 

omständigheter som gjort att tillfälle inte gavs för att intervjua samtliga. Att studiens 

utfall skulle förändras och blivit snedvriden på grund av detta bedöms som liten, då det 

är ett mindre bortfall. Ett kedjeurval tillämpades sedan för att identifiera lämpliga 

controllers (business navigators) att intervjua, eftersom tidsbegränsningen inte gjorde 

det möjligt att intervjua alla berörda business navigators. Kedjeurval sker genom att en 

person som intervjuas ger idéer till andra personer som kan vara intressanta att intervjua 

för studien (Yin, 2007; Bryman & Bell, 2005; Trost, 2010). Urvalet har gjorts i samråd 
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med redovisningschefen och genom intervjuerna med bolagsansvariga, urvalet har noga 

övervägts för att ge en nyanserad bild, så att studien inte skulle bli snedvriden.  

 

2.3.2 Semi-strukturerade Intervjuer 
Intervjuerna i denna studie har utförts semi-strukturerat, det innebär att en intervjuguide 

med specificerade områden som studien kretsar runt har använts precis som Bryman 

och Bell (2005) föreslår. Det har gjorts för att ha en struktur för att få de svar som krävs 

för att svara på det givna syftet, men ändå ha en flexibilitet i intervjuprocessen. Det utan 

att påstå och föreslå svar, men att ge de som intervjuas möjlighet att ytterligare förklara 

svaren (Trost, 2010). Nyckeln för att lyckas med intervjuer i kvalitativa studier är att 

intervjuaren endast ska tala måttligt mycket, inte vara styrande och förbli neutral (Yin, 

2007).  

 
2.3.2.1 Utförda intervjuer och intervjuguide 
Vid semi-strukturerade intervjuer används som sagt inga frågeformulär utan endast en 

uppställning av frågeområden (Trost, 2010; Bryman & Bell, 2005). De frågeområden 

som har behandlats i intervjuerna är baserade på frågeställningarna i studien och handlar 

således om yrkesrollerna redovisare och controller och arbetsfördelningen mellan dem 

och de problem som de upplevt. Intervjuguiderna för samtliga bolagsansvariga och 

business navigators är bifogade i bilaga 1 respektive bilaga 2 och de ser i stort sett 

likadana ut. Detta ger möjlighet att sammanställa alla intervjuer och jämföra dem för att 

kunna säkerställa att alla infallsvinklar är täckta och möjliggöra en så rätt bild som 

möjligt av empirin inför ingången i analysen. För övriga som har intervjuats på Shared 

Service Centret: redovisningschefen, vice VD och finansfunktionschefen, har ett mindre 

antal specifika frågeområden använts och de är bifogade i bilaga 3. Innan intervjuerna 

utfördes skickades intervjuguiden till respondenterna via mail, detta för att de skulle 

kunna förbereda sig inför intervjuerna, vilket medförde att intervjuerna flöt på 

smidigare. 

 

Det har i studien totalt gjorts 13 intervjuer och de är sammanställda i tabell 1. 
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Tabell 1 – Sammanställning av utförda intervjuer 

Datum Titel Placering 
2014-01-30 Redovisningschef  Shared Service Centret 
2014-03-10 Bolagsansvarig 3 Shared Service Centret 
2014-03-10 Bolagsansvarig 4 Shared Service Centret 
2014-03-13 Bolagsansvarig 1 Shared Service Centret 
2014-03-13 Bolagsansvarig 2 Shared Service Centret 
2014-03-16 Bolagsansvarig 5 Shared Service Centret 
2014-03-11 Business navigator 4 Köpande bolag 4 
2014-03-18 Business navigator 3 Köpande bolag 3 
2014-03-20 Business navigator 1 Köpande bolag 1 
2014-03-21 Business navigator 2 Köpande bolag 2 
2014-04-04 Vice VD Shared Service Centret 
2014-04-10 Finansfunktionschef Shared Service Centret 
2014-04-29 Business navigator 5 Shared Service Centret 

 

Samtliga intervjuer har utförts i mindre sammanträdesrum eller andra mindre rum, det 

har gjort att intervjuerna har kunnat utföras ostört utan att distraheras av andra störande 

moment, något Trost (2010) och Bryman och Bell (2005) tar upp som vanligt vid 

intervjuer på arbetsplatser. Intervjuerna varade mellan 30 och 90 minuter och samtliga 

intervjuer spelades in med tillåtelse och transkriberades sedan. Det inspelade materialet 

har hanterats med sekretess enligt de etiska övervägandena, se avsnitt 2.8 etiska 

överväganden. Fördelarna, enligt Trost (2010), med att spela in intervjuerna är 

framförallt att det slipper föras anteckningar i den utsträckning som hade krävts utan 

någon inspelning för att verkligen få med allt av vikt. Transkriberingen av intervjuerna 

var en tidskrävande metod men kändes nödvändig för att få intervjuerna ordagrant och 

minska risken för missförstånd. Inspelningar kan aldrig helt ersätta anteckningar för att 

få med känslor (både från intervjuaren och respondenten), agerande och uttryck som 

kan tolkas ”mellan raderna” (Trost, 2010; Bryman & Bell, 2005), vilket har gjort att 

även anteckningar fördes.  Vid behov har återkopplingar gjorts per mail.  

 

2.3.3 Dokumentation 
I fallstudier är all form av dokumentation relevant (Yin, 2007), dokument kan vara av 

varierande former (Yin, 2007; Bryman & Bell, 2005).  I denna studie förekommer 

dokument i form av arbetsbeskrivningar, kompetensprofiler, PM från möten och andra 

administrativa dokument (funktions- och organisationsbeskrivningar). Det studerade 

företagets intranät har också använts för att inhämta data. Dessa dokument är intrigerade 

i det empiriska avsnittet för att styrka och bekräfta den information och data som 

inhämtats från intervjuerna, vilket Yin (2007) föreslår.   
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Användning av dokument har som fördel att det är stabilt och precist, då det går att 

granska flera gånger och rymmer ofta noggrann information med datum, referenser och 

namn. Det ger även en viss diskretes och täcker ofta förhållande och omgivningar 

omfattande(Yin, 2007). Nackdelarna är att det kan vara svårt att få tillgång till och att få 

fram dokumenten, och det kan ge en snedvridning av studien om den inte är fullständig 

(Yin, 2007).  Inga av de nackdelar som Yin (2007) tar upp har ansetts som några direkta 

problem för denna studie. Det har vid några tillfällen krävts lite arbete för att få fram 

dokument, men det är inget som har haft någon betydelse för studien.  

 

2.4 Analysmetod 

Som förberedelse inför studien sammanställdes den teoretiska referensramen och ur den 

teoretiska referensramen skapades en konceptuell modell, figur 6. Genom den 

konceptuella modellen kopplades studiens syften samman.  De transkriberade 

intervjuerna och den insamlade företagsdokumentationen sammanställdes och 

kategoriserades sedan utifrån den konceptuella modellen. Vidare i analysen 

analyserades det empiriska materialet mot den konceptuella modellen, för att i slutsatsen 

presentera en ny konceptuell modell.  

 

2.5 Kvalitetskriterier 

Oberoende val av insamlingsmetod är det väldigt viktigt att mäta hur tillförlitlig 

(reliabilitet) och giltig (validitet) den information som tas fram i studien är (Bell, 2006; 

Bryman & Bell, 2005). Det skapar och ger studien en form av kvalité (Scapens, 1990).  

 

2.5.1 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär i vilken utsträckning som studien kan utföras igen med liknande 

resultat. Detta är något som ställer höga krav i kvalitativa studier eftersom perspektiv, 

åsikter och miljöer ständigt förändras (Bryman & Bell, 2005). Studiens 

tillvägagångssätt har därför noggrant beskrivits för att skapa mer gynnsamma 

förutsättningar för en replikering, och intervjuguiderna har bifogats i bilagor för att 

ytterligare underlätta.  Det krävs också att de som utför intervjuerna i en studie har 

samma synsätt på hur saker och ting ska tolkas, detta för att det inte ska uppstå olika 

tolkningar av materialet så det inte går att jämföra de olika tolkningarna, att det saknas 

överensstämmelse (Bryman & Bell, 2005). Detta är inget som har behövts beaktas i 
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denna studie, eftersom det endast är en författare som själv utfört alla intervjuer och har 

tolkat och utvärderat svaren.   

 

2.5.2 Validitet 
Validiteten rör i vilken omfattning som studien är giltig, vilket innebär att de teoretiska 

idéer som ges eller utvecklas i studien stämmer överens med det som har framgått av 

det empiriska materialet (Bryman & Bell, 2005). Det är här styrkan ligger i att skapa en 

känsla av kvalité i en kvalitativstudie (Bryman & Bell, 2005), det har i denna studie 

stärkts genom att studien granskats löpande av mentor, handledare, opponenter och 

examinator, i enlighet med Yin (2007). Det studerade företaget har även getts tillgång 

till den färdiga rapporten innan publicering, för att ge ytterligare möjlighet till 

återkoppling, något som benämns som respondentvaliditet (Bryman & Bell, 2005) Den 

externa validiteten berör hur väl studien kan generaliseras (Bryman & Bell, 2005), något 

som ofta är problematiskt med fallstudier (Yin, 2013), men det behöver inte vara 

relevant för studiens kvalité (Sandberg & Faugert, 2007). Det kan skapas en teoretisk 

generalisering, när analysen utifrån insamlade data, håller så pass hög kvalité att 

slutsatserna kan generaliseras mot teorin (Bryman & Bell, 2005).  Studien ämnar 

generalisera i den graden att en konceptuell modell kommer att utformas. Där 

presenteras identifierade problemområden och åtgärder angående arbetsfördelning 

mellan redovisare respektive controllers, samt vilken roll de har tagit i en stor global 

organisation med ett SSC. Den modellen kan användas för att se vilken roll redovisaren 

respektive controllern tar och vilka åtgärder som användas för att undvika de 

identifierade problemområdena. 

 

2.6 Metodkritik 

Organisatoriska förhållanden är ofta känsliga ämnen att diskutera för ett företaget. Det 

finns en risk för att det undanhålls information om brister för att inte framstå i dålig 

dager (Bryman & Bell, 2005). Det studerade företaget har själv valt att vara anonyma i 

den grad att deras namn inte framgår i rapporten, vilket skapar gynnsammare 

förutsättningar för att ge en så korrekt bild som möjligt.  

 

Att intervjuerna spelades in skulle också ha kunnat innebära att information utelämnats 

för att respondenterna inte vill ha sina åsikter inspelade (Bryman & Bell, 2005), ingen i 

studien tvekade vid tillfrågandet om intervjuerna kunde spelas in. De svar som gavs 
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under intervjuerna har inte gett några indikationer på att information skulle undanhållits, 

inte medvetet i alla fall. Känslan har varit att det har varit raka och ärliga svar, det har 

även varit möjligt att vid transkriberingen av intervjuerna återkoppla till vad som sagts. 

 

Intervjuerna med business navigators har uppkommit ur ett kedjeurval, det skulle kunna 

leda till en snedvriden bild av studien (Bryman & Bell, 2005). Urvalet har som tidigare 

beskrivits, gjorts i samspråk med Shared Service Centret, detta för att säkerställa att 

urvalet blir representativt och inte snedvridet, de är väl insatta i studien och är 

angelägna om att studien ska bli så tillförlitlig som möjlig. Risken för att studien ska bli 

snedvriden bedöms på så vis vara liten. 

 

Ingen studie är helt objektiv (Scapens, 1990) och det faktum att studien endast utförs av 

en skribent innebär att det endast är dennes tolkningar som har framkommit. Att studien 

har utförts av en skribent har även inneburit att alla intervjuer har analyserats på samma 

sätt och är på så vis även mer jämförbara (Bryman & Bell, 2005). Det har även gett en 

möjlighet att på djupet studera syftet, något som är svårare att uppnå med flera 

skribenter (Bell, 2006). 

 

2.7 Etiska övervägande 

När det utförs forskning eller studier ska inte de etiska faktorerna och reglerna 

åsidosättas (Bryman & Bell, 2005). Ingen studie är så betydelsefull att de etiska 

faktorerna får brytas (Trost, 2010). Vetenskapsrådet (2002) har arbetat fram fyra 

stycken forskningsetiska huvudkrav för att säkerställa och ge riktlinjer om hur studier 

ska bedrivas etiskt, även Bryman och Bell (2005) lyfter fram dessa fyra huvudkrav. De 

fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

• Informationskravet innebär att ”forskaren skall informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002 

s7). Samtliga berörda i denna studie har vid ett flertal gånger muntligt 

informerats om vad studien handlar om och vad den innebär.  

• Samtyckeskravet innebär att ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002 s9). Deltagarna i studien 

har under hela studien själva haft rätten att bestämma över sin medverkan.  
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• Konfidentialitetskravet innebär att ”Uppgifter om alla i en undersökning 

ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och person-

uppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem” (Vetenskapsrådet, 2002 s12). Det är näst intill omöjligt att ge full 

anonymitet (Bell, 2006), vilket inte heller kommer att kunna ges i denna studie. 

Däremot kommer det inte att framgå vilket företag som är i fokus i studien. Det 

innebär således även att respondenternas namn inte kommer framgå utan endast 

deras titlar. Detta är inget som har påverkat resultatet i studien. Data från 

intervjuerna och dokumentation som tilldelats från det studerade företaget har 

sparats så att inga utomstående har haft tillgång till det, materialet kommer att 

raderas en tid efter studien. 

• Nyttjandekravet innebär att ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får 

endast användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002 s14). Det 

insamlade materialet har endast varit för studiens syfte och även behandlats så.  

 

Det är utifrån dessa fyra krav som studien har förhållit sig, vad gäller etiska 

överväganden. Alla kraven har varit oproblematiska, de har inte inneburit några hinder 

för att utföra studien.   
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3 Teoretisk Referensram 

Kapitlet inleds med en beskrivning av Shared Service Center. Sedan beskrivs 
yrkesrollerna redovisare och controller, följt av hur de förhåller sig till varandra. 
Därefter behandlas hur arbetsuppgifterna mellan redovisare och controller kan 
fördelas i en SSC.  
 
3.1 Shared Service Center 

När ett SSC införs är det svårt att veta vilket angreppssätt som ska användas (Janssen, 

Joha & Zuurmond, 2009), men det innebär att gamla rutiner och regler ifrågasätts och 

de nya måste omvärderas. Designen på ett SSC är ofta en kompromiss mellan parterna 

och det kräver ett intensivt utbyte av information för att fånga alla målen (Janssen & 

Joha, 2006). Det innebär att det är viktigt att skapa nya rutiner, regler och roller inom 

bolaget (Burns & Baldvinsdottir, 2005; Burns & Scapens, 2000). Dessa nya rutiner, 

regler och roller ska institutionaliseras 2. Det är svårt att genomföra allt på samma gång, 

så det bör växa fram över tiden (Janssen & Joha, 2006) och ett SSC är ett långsiktig 

gemensamt arbete inom organisationen (Janssen et al., 2009).  

 
Figur 3- Institutionalisering process för ett SSC-bolag 

Källa: Herbert och Seal (2012, s86) anpassad från Burns och Scapens (2000, s9) 

 

Herbert och Seal (2012) har gjort en modell för institutionaliseringsprocessen (figur 3). 

Händelseförloppet rör sig från vänster till höger, med den gamla uppsättningen av 

rutiner och regler inom bolagen före införandet av ett SSC, där rutiner som bygger på 

                                                
2 Institutionalisering definieras som en delad mening om något som tas förgivet, Vardagligt beskrivs det 
som ”hur saker och ting görs” (Siti-Nabiha & Scapens, 2005). 



  
 

18 

stödtjänster hanteras lokalt inom enskilda bolag. Inrättandet av SSC kan spåras genom 

att förändringen konkretiseras (kodas) (pil a) (Herbert & Seal, 2012) och de gamla 

rutinerna och reglerna som tagits för givet ifrågasätts (Burns & Scapens, 2000). Sedan 

sker en stiftning (pil b) av nya regler och rutiner. Ramverket ger möjlighet att utvärdera 

graden av begreppsförändring i samband med SSC-modellen. Till exempel, hur 

grundläggande är förändringar och kan de reproduceras? (pil c). Har ändringarna slagit 

igenom så att de kan institutionaliserats (pil d) och tas för givet. Annars så revideras och 

återupprepas stiftningen (pil b).  

 

Burns & Scapens (2000) belyser att det alltid är svårt att bryta mönster som är 

institutionaliserade. Det innebär att det oundvikligt kan bli kulturkrockar inom 

organisationen när ett SSC införs. Väsentliga anledningar är att det måste ske 

omvärderingar, ofta resulterat i att det blir nedskärningar, nytt kundfokus och 

rapporteringsstruktur (Bergeron, 2003). I tabell 2 presenteras en sammanställning av de 

identifierade för- och nackdelar med ett SSC. 

 
Tabell 2 – Sammanställning av fördelar och nackdelar med ett SSC 

Fördelar med ett SSC Nackdelar med ett SSC 

Reducera kostnader och generera värde 

genom att ge service till flera bolag 

Arbetsfördelning, både inom SSC och mot 

det köpande bolaget 

Snabb respons Kulturella förändringar 

Öka effektiviteten genom standardisering Relationer mellan yrkesrollerna 

En koncentration av expertis Den geografiska placeringen 

Ett kompetenscentrum som tillhandahåller 

tjänster med kund- och process fokus 

”Vi” mot ”dem” känsla 

Förbättrar enhetlig information  

Öka information och kunskapsdelning  

En plats att testa ny teknik  

Minska informationsprocessen  

Minska dubbelarbete   
Källa: Ulbrich (2006), Bergeron (2003), Wang och Wang (2007), Lindvall (2009), Janssen och Joha (2006) 

 

Det skapas en horisontell relation inom koncernen mellan de köpande och säljande 

parterna (Minnaar & Vosselman, 2013). Tanken är att det ska bli en standardisering och 
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sammanslagning av gemensamma funktioner för flera bolag i en koncern (Wang & 

Wang, 2007), genom att det införs en strategi för att samarbeta och möjliggöra en 

koncentration av de befintligt utspridda funktionerna (Bergeron, 2003). Ett SSC 

underlättar också tillhandahållandet av standardiserade tjänster inom en koncern 

(Bergeron, 2003). Vinsterna är inte endast ekonomiska utan även på hela samordnings- 

och kontrollsystemet, genom att organisationen lär sig och fångar kunskap om hur hela 

värdekedjan fungerar (Seal & Herbert, 2011). 

 

De flesta bolagen har fortfarande väldigt stora volymer av ekonomiskt 

produktionsarbete (Lindvall, 2009) och kvaliteten i redovisningen kan stärkas genom att 

reducera antal fel hanteringar (Lindvall, 2011).  De största företagen har länge 

eftersträvat att nå en uppdelning där det renodlade redovisningsarbetet separeras från 

mer analytiskt och framåtriktad information för att lättare kontrollera och granska 

redovisningsinformation. För att möjliggöra denna uppdelning är en vanligt 

förekommande struktur att skapa ett SSC där det transaktionsintensiva arbetet utförs 

(Lindvall, 2011). Utvecklingen ska vara att försöka skilja olika flöden åt och plocka bort 

de flöden som inte är relevanta att ligga nära kärnverksamheten och då är tanken att 

uppdelningen görs mellan redovisare och controller (Lindvall, 2011). Många bolag har 

begränsningar i sin budget och expertisen inom bolaget är begränsad, därför kan det 

vara kostnadseffektivt att tjänster/produkter erbjuds i ett enskilt bolag eller avdelning.  

 

Ofta är det så att den efterfrågade expertisen endast finns inom ett bolag och med hjälp 

av ett SSC kan expertisen lättare nås i hela koncernen, kunskap som annars hade varit 

svår att få tag i (Janssen et al. 2009). Personberoende minskas eftersom att fler personer 

har kännedom om systemet, istället för som tidigare få personer har all kompetens om 

enskilda system, vilket är väldigt sårbart. Lindvall (2011). Ett problem som många 

bolag brottas med i en SSC-lösning är att det kan vara svårt att rekrytera personal till så 

kallade ”sifferfabriker”. Det är därför viktigt med klara roller och möjlighet till 

karriärval samt att synliggöra personalen (Lindvall, 2011; Bergeron, 2003).   

 

Trots det riktas det mycket invändningar mot att en SSC-lösning är ett steg mot 

centralisering, där det kan bli en känsla av att administrationen hamnar långt från den 

ordinarie verksamheten. Vid en lyckad SSC-lösning plockas det bästa från både 

centraliserat och decentraliserat. Där standardiseringar och en klar struktur ses som 
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fördelar från centralisering och den snabba responsen från decentralisering (Janssen & 

Joha, 2006). Det finns ingen ”bästa lösning” utan det är viktigt att SSC är designade och 

anpassade mot företagets strategier och mål för att se till att de uppfylls (Janssen et al., 

2009).  En viktig aspekt är att ekonomiavdelningen stödjer controllern, denna position 

påverkar relationerna och den roll den spelar med avseende på andra funktioner 

(Lambert & Sponem, 2012). 

 
3.2 Yrkesrollerna 
 
3.2.1 Redovisare 
Redovisaren kan ta sig flera roller och Mouritsen (1996) lyfter fram fem roller: 

bokföringsroll, konsulteranderoll, bankroll, kontrolleranderoll eller en 

administreranderoll. Där bokföringsrollen innebär att ansvara för redovisningen och att 

det är korrekt redovisat i redovisningsprogrammet. Konsulteranderollen har en betoning 

på processer och medlar mellan externa köpande bolag och den interna produktionen. 

Bankrollen har fokus på kassahanteringar och specialiserade finansuppgifter. 

Kontrolleranderollen kan liknas vid controllerrollen och handlar om att ha hand om 

budget, sammanställa redovisningsrapporter och rapporterar till både ledning och 

produktionschefer. Den sista rollen administratör handlar om att ansvara för support i 

system som sträcker sig utanför redovisningsprogrammet.  

 

Beroende på vilken roll som redovisaren har är denne mer eller mindre involverad i 

verksamheten. Konsulteranderollen och kontrolleranderollen är mer involverade i 

verksamheten, medan de andra rollerna arbetar utan någon större involvering i 

verksamhetens aktiviteter (Mouritsen, 1996). 

 

Burns et al., (2003) menar att det har blivit en decentralisering av 

”kontorsredovisningen” där cheferna ute i verksamheten blivit uppmärksamma och 

medvetna på lönsamhet vid lokala beslut och det ses inte längre som ett ansvarsområde 

för redovisaren (Burns och Baldvinsdottir 2007; Burns et al. 2003; Burns & Vaivio 

2001). Detta gör att redovisning inte längre kan ses som en separat kunskap i företagen, 

som behärskas av ett fåtal specialister. Istället är redovisning en spridd kunskap inom 

organisationen, där chefer ute i verksamheten utför sådan hantering, med en ursprunglig 

utbildning som exempel IT-specialist eller produktionsledare men som har ett sunt 

ekonomiskt skarpsinne (Mouritsen, 1996). Detta gör att redovisare söker legitimitet från 
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hela organisationen (Järvenpää, 2009) och mycket påvisar att redovisare ska ta på sig en 

roll att tillhanda ekonomisk information till övriga avdelningar (Mouritsen; 1996). Detta 

har växt fram utifrån att den vanliga rutinredovisningen oftare kan göras automatiskt i 

IT-lösningar, exempelvis transaktionsprocesser, avstämningar och rapporter, samtidigt 

som lagstadgade rapporter, skatt, och internrevision sköts av speciella team (Burns & 

Baldvinsdottir 2007). Det har gjort att redovisare står inför både möjligheter och hot 

(Burns & Yazdifar, 2001). När SSC-lösningar etableras involveras färre antal personer 

som har expertis på ämnet, för att möjliggöra största nyttan av kompetensen (Moore & 

Birkinshaw, 1998). Med en SSC-lösning i koncernen innebär det inte bara att utmana 

den framtida redovisarens organisatoriska roll, utan ställer även djupare frågor om 

traditionell logik och värderingar av yrket (Seal & Herbert, 2011). 

 

Det är dock fortfarande viktigt att det finns en teknisk och professionell expertis. Det tar 

bara upp mindre tid än tidigare i och med att mycket görs automatiskt med IT-system 

(Burns & Baldvinsdottir 2007), vilket innebär att rutinredovisningsuppgifter (t.ex. 

transaktionshantering och lagstadgad rapportering) i fortsättningen kommer att kräva en 

litet (och minskande) antal specialistredovisare som kan förlita sig på tekniken för att 

göra det mesta av arbetet (Burns & Yazdifar, 2001). Eftersom den externa 

redovisningen är kopplad till legala och andra formella, tidtabellsbundna krav, är den 

väldigt styrd (Stockenstrand & Nilsson, 2013). Jämförbarheten och en standardisering 

kring redovisningen är något som eftersträvas med en global harmonisering och det har 

påverkat den riktning som reglerna och rekommendationerna har gått och går mot. 

International Accounting Standards Board (IASB) har arbetat hårt med detta och infört 

International Financial Reporting Standards (IFRS). Det innebär även att 

årsredovisningen blir mer och mer komplex, den ska innehålla en mängd information 

och informationen ska vara väldigt detaljerad, vilket skapar krav för redovisarna 

(Stockenstrand & Nilsson, 2013). Det har även ökat kraven på att den finansiella 

informationen är tillgänglig, av god kvalitet och att den används i organisationen 

(Nilsson et al., 2011) 

  



  
 

22 

 
Tabell 3 – Sammanställning av redovisaren 

Redovisaren 

Ser till att siffror kommer fram. 

Historiskt och nulägesorienterad: rapporterar resultat och mål uppfyllande. 

Sammanhängande logiskt system med lokala delar. 

Många köpande bolags behov ska tillgodoses. 

Ekonomi- och systemkompetens krävs. 
Källa: Olve (2013) 

 

Olve (2013) har gjort en sammanställning (Tabell 3) av redovisarens roll. Bergstrand 

(2009) har gjort en liknande uppdelningen, men lyfter då fram rapportering något som 

inte Olve (2013) gör. Bergstrand (2009) menar att en redovisare även ska vara ansvarig 

för att producera de finansiella rapporterna som en controller använder ute i 

verksamheten.  

 

3.2.2 Controller 
Controllern kan ta flera olika roller men två roller som är brett accepterade inom 

litteraturen är ”bolagspolis” och ”affärspartner” (Burns & Baldvinsdottir, 2005; 

Järvenpää 2007, 2009; Hartman & Maas, 2011). I Burns och Baldvinsdottir (2005) 

studie tyder mycket på att rollen som ”bolagspolis” numera tas mer sällan av controllern 

än tidigare, istället läggs det mer vikt vid rollen som ”affärspartner”. Controllern har ett 

idag ett större behov av ett affärskunnande och tar då ofta på sig rollen som 

”affärspartner” (Burns & Baldvinsdottir, 2005).  

 

Controllerns roll ska alltså vara mer proaktiv och stötta verksamheten, utvecklingen går 

mer och mer mot kontakter och därmed behov av att arbeta närmare linjen. Att bygga 

relationer med cheferna var nyckeln till framgång enligt Burns & Baldvinsdottir (2007). 

Vilket innebär att controllerns roll har decentraliserats ut i verksamheten för att bli en 

del av en affärsenhet (Granlund & Lukka, 1998; Järvenpää, 1998), och för att markera 

att det är där som fokus på controllerns arbete ligger (Nilsson et al., 2011). Controllern 

blir en integrerad medlem i produktionen, där fokus ofta är på processer vilket innebär 

att de måste ha kunskap om bolagets hela värdekedja (Burns & Baldvinsdottir 2007). 

Det går alltså mer mot som tidigare sagts, att vara en ”affärspartner” (Burns & 

Baldvinsdottir, 2005; Järvenpää 2007, 2009; Hartmaan & Mass, 2011).  
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Det är svårt att centralisera det analytiska arbetet eftersom behov att vara nära 

verksamheten ökar, för att få en insikt i arbetet som annars inte är möjligt för att göra ett 

bra analytiskt arbete. Det underlättar även att vara på ett fysiskt nära avstånd för att 

skapa relationer och inge förtroende för att kunna utföra ett utvecklingsarbete. Det är på 

det sättet som controllern skapar värde för företaget (Lindvall, 2009). Ett problem är att 

korrekta finansiella rapporter ofta prioriteras, vilket innebär att strategi och styrning inte 

får den tid som behövs (Olve, 2013).  

 

Rollen som controller omfattar både nya och traditionella redovisnings och 

styrningstekniker (Burns & Baldvinsdottir, 2007), där information hämtas främst ifrån 

finansiell och icke-finansiell data från produktionen. Det är svårt att göra en fullständig 

lista över en controllers ansvarområden och arbetsuppgifter då de kan variera kraftigt 

och det har i studier identifierats allt från 18 aktiviteter till över 30 stycken (Hartmaan & 

Maas, 2011). Däremot tyder mycket på att traditionella redovisningsmetoder (särskilt 

budgetering) förblir populära ute i företagen (Burns & Yazdifar, 2001). Även om de 

traditionella teknikerna numera används tillsammans med nya och så kallade 

”avancerade” tekniker såsom rullande prognoser, Activity Based Costing (ABC) och det 

balanserade styrkortet (BSC) (Burns & Vaivio 2001). Budgeten är viktig som 

övergripande riktlinje, men de rullande prognoserna används mest som styrande vid 

beslut (Burns & Baldvinsdottir 2007) Det har blivit mer intressant att se ”framåtflödet” 

(faktiska resultat mot prognoserade resultat) istället för ”bakåtflödet” (jämföra faktiska 

resultat med det budgeterade) enligt Granlund och Lukka (1997) och Burns et al. 

(2003). Det har gjort att det blivit allt viktigare att sätta prognoser som håller (Burns & 

Baldvinsdottir 2007). 

 

Tanken är att en controller ska vara fokuserad på verksamheten och inte på korrekt 

redovisning och redovisningstekniska bitar (Olve, 2013). Ändå är en vanlig kritik att 

controllers fortfarande är starkt orienterade mot redovisning. De tittar alltså mer i 

”bakåtflödet” istället för ”framåtflödet” (Lindvall, 2011). Graham et al. (2012) menar att 

controllern inte helt har kunnat ta på sig den efterfrågade rollen som ”affärspartner”, 

eftersom det fortfarande finns en stark tonvikt och krav på redovisning i arbetet (Olve, 

2013). I stället har controllerrollen utökats och innehåller endast några av de mer 

framåtblickande inslagen, där majoriteten av tiden fortfarande går åt till ”traditionella” 
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uppgifter såsom rapportering och kontroll. De framåtblickande inslagen ses mer som ett 

komplement till dem, men finansiell kontroll har företräde i en alltmer komplex 

omvärld. Detta har ökat den totala arbetsbelastningen och kraven (Graham et al., 2012; 

Lindvall, 2011).  

 
Tabell 4 – Sammanställning av controllern 

Controllern 

Använder siffrorna, både redovisningens och andra 

Framtidsorienterad: hjälper till att formulera mål och åtgärdsprogram och att bedöma 

utfall 

Anpassad till lokala enheters synsätt 

En linjechef är controllerns huvudsakliga uppdragsgivare 

Verksamhets-, affärs- och ekonomikompetens krävs 
Källa: Olve (2013) 
 

Olve (2013) har gjort en sammanställning av (Tabell 4) av controllerns roll och 

Bergstrand (2009) har gjort en liknande sammanställning. 

 

En kritik som börjat dyka upp är att dagens controller inte har den redovisningskunskap 

som krävs för att få en djupare förståelse. Det har påvisats en trend om nya kompetenser 

för en controller, att det är viktigare att ha en djupare förståelse för 

produktionsprocessen, oberoende grundkompetensen i ekonomi, vilket innebär att det 

rekryteras personer till controllerbefattningar som inte har en ekonomiutbildning (Olve, 

2013; Lindvall, 2011). En anledning att denna utveckling har gjorts möjlig är att 

redovisningsinformation har blivit enklare att plocka fram med hjälp av affärssystem 

och ofta finns det intresse att mäta helt andra saker än redovisningsmått (Olve, 2013).  

Det innebär att personer inte nödvändigtvis behöver en standardiserad utbildning för att 

bli controller (Goretzki et al., 2013).  

 

Uppdelningen mellan redovisare och controllers går ibland så långt att det inte är 

nödvändigt för en controller att ha en djupare ekonomisk kompetens och kunskap om 

redovisningslagar och regler. En fara med det är att analyserna som görs av controllern 

inte är fullständiga och det tappas värdefull insikt som ges med en djupare kompetens 

och kunskap (Bergstrand, 2009).  
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3.2.3 Förhållandet mellan yrkesrollerna 
Olve (1988) via Olve (2013) tog fram figur 4 för att visa hur förhållandet mellan olika 

ekonomroller kan se ut och dess arbetsuppgifter, där yrkesrollerna kombineras med en 

organisatorisk dimension. Den organisatoriska dimensionen delas in i grupp (hela 

bolaget eller koncernen), sedan division eller affärsområde, för att sedan gå ner på 

respektive enhet inom bolagen. Rollerna delas först upp utifrån treasurer och controller, 

för att sedan gå ner på finansdirektör, ekonomidirektör, internrevisor, och därefter görs 

uppdelningen business controller (controller) och accounting controller (redovisare). 

Det är ett bra underlag att använda vid kartläggning om vilka arbetsuppgifter som borde 

utföras av hos vem (Olve, 2013). 

 
Figur 4 – Förhållandet mellan olika ekonomiyrkesroller 

Källa: Olve (1988) återges i Olve (2013) 

 

Eftersom att denna studie fokuserar på yrkesrollerna redovisare och controller (det 

inringade området i figur 4), kommer endast deras förhållande att beskrivas 

noggrannare. Som figur 4 visar får controllern information från redovisaren, vilken 

ansvarar för att producera redovisningsinformation, därför är controllern beroende av 

den information som redovisaren producerar. Det gör att bolag eller större enheter inom 

en koncern ofta väljer att använda sig av egna redovisare i dedikerade 

redovisningsavdelningar på grund av ansvaret att framställa korrekt 
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redovisningsinformation (Olve, 1988 via Olve, 2013). De streckade linjerna i figuren är 

kontaktmönster mellan yrkesrollerna. Mellan yrkesrollerna ska informationen förmedlas 

vidare och det har blivit mer krav på att den ska vara lättförstådd (Burns & 

Baldvinsdottir, 2007; Burns et al., 2003). Nilsson et al. (2011) poängterar även att 

kommunikation och att information endast berör oss om vi förstår varandra och känner 

oss stimulerade av diskussionen.  

 

Sedan Olve (1988 via Olve, 2013) tog fram figur 4 har yrkesrollerna redovisare och 

controller kommit att överlappas och närma sig varandra, det har blivit svårare att göra 

samma skillnad mellan dem (Burns & Baldvinsdottir 2007). Med införandet av ett SSC 

finns det behov att göra denna uppdelning för att skapa en effektiv lösning (Nilsson et 

al., 2011), skillnaden mot det förhållande som Olve (1988 via Olve, 2013) beskriver är 

att redovisarna sitter samlade på SSC-bolaget och inte bredvid controllern i bolagen 

(Bergeron, 2003). 

 

När ett SSC införs kan det skapas en ”vi” mot ”dem” mentalitet (Bergeron, 2003). När 

en separat affärsenhet eller bolag skapas, kan en eventuell utveckling vara att det skapas 

en negativ motsägande relation mellan parterna, även om den nya enheten ska stödja de 

andra i sin verksamhet. Anledningarna kan vara att det skapas olika arbetsförhållanden 

och osäkerheter. Det kan även bli så att de som förflyttas till SSC känner att deras roller 

har förändrats från att tidigare varit en ”spelare” i den stora organisationen till att nu 

vara i ”andra uppställningen” (Bergeron, 2003). 

 
3.3 Arbetsfördelning mellan redovisare och controller i ett SSC 

Det finns inte någon allmän lösning hur arbetsfördelningen ska se ut, utan det kan skilja 

sig väldigt mycket beroende på organisationens verksamhet och strategi (Ejdemark & 

Nilsson, 2006). Det innebär att i de flesta SSC-lösningar är det ett problem med 

arbetsfördelningen (Ulbrich, 2006; Lindvall, 2009).  Det som oftast avgör om 

arbetsuppgifterna ska förläggas på ett SSC eller inte är hur nära kärnverksamheten som 

arbetsuppgiften kräver för att den ska kunna utföras (Ejdemark & Nilsson, 2006). 

Vanligtvis så skiljs det på transaktionsarbete och analysarbete: 

Transaktionsarbete är arbetsuppgifter som är återkommande i stora volymer och de är 

enkla och standardiserade att utföra. De tar därför lång tid att utföra manuellt, men görs 

ändå ofta just manuellt beroende på olika faktorer. Ofta handlar det om överföring 
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mellan olika program som inte kommunicerar med varandra. Det blir lätt hanteringsfel 

eftersom att det är stora mängder material (Lindvall, 2011). 

 
Analysarbete är ofta begränsat och relaterat till en unik situation eller plats. Tolkningar 

av situationen och lokalisering av platsen är viktig. Dessa tolkningar är beroende av 

mänskliga aspekter såsom erfarenheter, kompetens och engagemang i arbetet (Brown & 

Duguid, 2001; Lindvall, 2011). Att arbeta fysiskt nära verksamheten ger även tillgång 

till explicit och ”tyst kunskap” för bättre tolkningar, det ger också viktiga sociala 

relationer, engagemang och förtroende. Typiska exempel på analysarbete är 

resultatanalyser av produkter och köpande bolag, samt proaktivt controllerarbete 

(Lindvall, 2009, Zoni & Mercant, 2007). 

 

Det gör att en vanlig och lämplig uppdelning för att separera ekonomiadministrativa 

arbetsuppgifter enligt Ejdemark & Nilsson (2006) är:  

1. Transaktionshantering – exempelvis fakturor 

2. Redovisning – exempelvis bokslut 

3. Ekonomistyrning – exempelvis analys 

 

Där transaktionshantering och redovisning är lämpliga att förlägga på ett SSC, medan 

ekonomistyrningen ska ligga kvar ute på bolagen (Ejdemark & Nilsson, 2006).  

 

Sako (2006) gör en likartad uppdelning, men går in lite mer detaljerat och använder sig 

av Everest Research Institute (2005) modell, figur 5. Modellen är uppdelad i tre nivåer, 

strategi, nyckelprocesser och transaktionsprocesser.  Bland arbetsuppgifterna är det 

transaktionstunga processer såsom redovisning, skattehantering, kundfordringar och 

leverantörsskulder som enkelt kan standardiseras och flyttas till ett SSC (understa delen 

i modellen i figur 5). Finansiell strategi och redovisningsprinciper och kontroll ska 

däremot alltid vara lokalt placerat (den översta delen i modellen i figur 5). Däremellan 

förläggs nyckelprocesser och rådgivning inom specifika kompetensområden, såsom 

internrevision, budgetering och prognostisering, beskattning och riskhantering, vilka 

kan förläggas på ett SSC, men i så fall måste det noga övervägas. 
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Figur 5 – Uppdelning av vilka ekonomiarbetsuppgifter som är lämpliga att förlägga på ett SSC 

Källa: Everest Research Institute, (2005) via Sako (2006, s508). 
 

3.3.1 Service Level Agreement 
Som det tidigare beskrivits är det ofta är ett problem med arbetsfördelningen (Ulbrich, 

2006; Lindvall, 2009), och mycket tid läggs på att organisera relationer i SSC (Janssen 

& Joha, 2008; Lindvall & Iveroth, 2011). Ett Service Level Agreement (SLA) är ett 

viktigt verktyg för att hantera detta problem (Bangemann, 2005; Ejdemark & Nilsson, 

2006; Bergeron, 2003). Precis som att arbetsfördelningen skiljer sig mellan företagen 

(Ejdemark & Nilsson, 2006) gör även ett SLA det. Det finns således inget standardavtal 

som organisationer kan använda sig av, vilket gör att när ett SLA ska implementeras ska 

det anpassas mot organisationen och vidare omarbetas om förhållandena förändras 

(Bangemann, 2005). I processen vid framtagandet av SLA ska både SSC och dess 

köpande bolag vara involverade i processen. Det hjälper till att sammanföra båda parter 

och ger samtidigt en bättre förståelse för hela processen och den andra partens behov 

och problem (Bangemann, 2005). Bangemann (2005) menar att det väldigt få bolag med 

en SSC-lösning som inte använder sig av ett SLA, däremot har många organisationer 

problem att inrätta ett SLA (Bergeron, 2003).  

 

Ett SLA behöver nödvändigtvis inte vara ett juridiskt kontrakt, eftersom ett SLA ska 

vara lätt förståeligt av samtliga medarbetar i organisationen och innehålla praktiska 

aspekter i förhållandet och arbetsfördelningen mellan SSC och dess köpande bolag. Så 

Strategi	  

Nyckelprocesser	  

Transak3onsprocesser	  
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ledes föredras det hellre att ett SLA används i kombination med ett juridiskt kontrakt.  

(Bergeron, 2003). Bergeron (2003) menar dock att typiska komponenter i ett SLA är: 

• Fakturering – Det ska framgå vilken frekvens och metod används vid 

fakturering. 

• Bonusar/konsekvenser – Åliggande gällande bonusar och konsekvenser 

associerade med att leverera en god service i tid och inom budget. 

• Prissättning – Det ska framgå vilken metod som används för att prissätta 

tjänsterna. 

• Kvalitetskrav – Det ska vara noterat vilka kvalitetskrav som måste levas upp till, 

vilken respons tid de ska ha och hur de ska nå upp till dem. 

• Ansvarsområden/arbetsfördelning – Det ska vara tydligt beskrivit vem som är 

ansvarig för vad i förhållandet.  

• Levererade tjänster – Det ska vara en tydlig beskrivning på vilka tjänster som 

levereras. 

 

I tabell 5 sammanställs för- och nackdelar med summerade och detaljerade SLA, något 

som är bra att utgå ifrån när omfattningen bestäms (Bangemann, 2005). 

 
 
Tabell 5 – Fördelar och nackdelar med summerade och detaljerade SLA 

 Fördelar Nackdelar 
Summerad SLA • Nödvändig information 

ges kortfattat 
• Kundöversyn och 

godkännande är enkelt 
• Underhåll hålls på en 

enkel nivå 
• Utveckling och 

användande är enkelt 
 

• Täcker inte alla 
situationer i detalj 

• Kräver en hög nivå av 
tillit mellan köpande 
bolag och SSC 

Detaljerad SLA • Klara definierande 
regler och åtagande 

• Inkluderar formellt 
tillvägagångssätt från 
de köpande bolagen 

• SSC utvecklar en klar 
förståelse för sin 
omfattning 

• Effektivitet i en 
kontrollerad miljö 

• Tidskrävande att 
utveckla och säkra 
godkännande 

• Betydelsefullt underhåll 
behövs för att förbli 
aktuell  

• Ofta alltför besvärligt 
att använda regelbundet  

Källa: Bangemann (2005) 
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Hur utformningen och omfattningen av ett SLA skiljer sig däremot väldigt mycket åt, 

det kan vara allt från 1-5 sidor upp till över 50 sidor. Problemet som ibland uppstår för 

bolagen är att ett implementerat SLA är alldeles för omfattande, komplicerat och 

kostsamt, vilket innebär att ingen läser det och det är tidsödande att underhålla, vilket 

leder till att organisationer överger SLA, vilket är en oroväckande trend (Bangemann, 

2005), eftersom att det är en riskfaktor i förhållandet mellan de köpande bolagen och 

SSC (Bergeron, 2003). Finns det inget SLA är det väldigt lätt att det blir oklarheter och 

dubbelarbetet (Bergeron, 2003).   

 

Det går alltså inte att helt förlita sig på att ett SLA ska lösa alla problem, utan det måste 

fortfarande finnas uppföljningar och dialoger (Ejdemark & Nilsson, 2006).  

 

  



  
 

31 

Köpande bolag 

Controller 
Affärspartner 
Bolagspolis 

Arbetsfördelning 

Transaktionshantering  

Redovisning 

Ekonomistyrning  

Shared Service 
Center 
Redovisare 

Specialistroll 
Konsultroll 

Kontrolleranderoll 
Bankroll 

Administreranderoll 
Bokföringsroll 

 

Problemområden 

Problem att skilja kärnkompetenser 

Relationer och oförmåga att samarbeta 

Inget eller ett misslyckande att implemtera SLA 

Motstånd till kulturell förändring 

Geografisk placering 

Åtgärder 
 Standardisering 

Implementera SLA 

3.4 Konceptuell modell 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6 – Konceptuell modell 
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4 Empiri 
Kapitlet är en genomgång av den insamlade empirin på det studerade företaget, genom 
respondenter från Shared Servce Centret och business navigators i de köpande bolagen.  
 

Kapitlet följer den konceptuella modellen och har kategoriserats enligt Shared Service 

Center, bolagsansvarig (redovisare), business navigator (controller) och 

arbetsfördelningen. Problemområden och åtgärder löper över alla avsnitt. 

  
4.1 Shared Service Centret 

Shared Service Centret erbjuder tjänster inom fyra huvudfunktioner: HR, Finance, 

Meeting & Travel och Facility Service. Det finns även fyra affärsstöd som arbetar med 

att stötta huvudfunktionerna i sin kärnverksamhet, varav Business Navigation är ett 

sådant affärsstöd och visas med en fyrkantig ruta i figur 7. Det innebär att Shared 

Service Centret har en egen business navigation avdelning, förhållandet mellan den och 

finansfunktionen fungerar på samma sätt som med andra business navigation 

avdelningar i de köpande bolagen (vilket beskrivs i avsnitt 4.1.1). 

 

 
Figur 7 - Strukturen över Shared Service Centrets huvudfunktioner och affärsstöd 

 
Finansfunktionen är indelad i tre avdelningar, redovisning, globala tjänster och 

finansiell support- & fakturahantering. På finansfunktionen erbjuds tjänster inom 

redovisning, likviditetshantering, kund- och leverantörsfakturor, support i inköps- och 

reseräkningssystem samt expertis i ett antal finanssystem (Det studerade företagets 

affärsplan). På avdelningen finns även tre ”processägare” som är ansvariga för processer 

som involverar alla tre avdelningar, exempelvis bokslutsprocessen, redovisningschefen 

är en av dessa ”processägare” detta visas i figur 8.  
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Redovisningschef 

 

Figur 8 - Strukturen på Shared Service Centrets finansfunktion 

 

På redovisningsavdelningen arbetar sex stycken bolagsansvariga (visas med en 

rektangel med rundade hörn i figur 9), vilka ansvarar för de köpande bolagens externa 

redovisning. Varje bolagsansvarig har hand om ett flertal egna köpande bolag och de 

skapar på så vis en personlig kontakt som de köpande bolagen kan vända sig till. En 

noggrannare redogörelse för bolagsansvariges roll och arbete görs i avsnitt 4.2.1. 

 

 
Figur 9 - Strukturen på Shared Service Centrets redovisningsavdelning 

 
4.1.1 Kopplingen mellan Shared Service Centret och de köpande bolagen 
Som det beskrivs i bakgrundsavsnittet finns det studerade företaget genom hela 

värdekedjan. Det innebär för Shared Service Centret att de bolag som köper tjänster 

från dem har väldigt varierande verksamhet. Vad som är gemensamt för majoriteten av 

de köpande bolagen är att de har en Business Navigation avdelning, det finns dock vissa 

bolag som på grund av storlek eller av annan anledning inte har behov av någon 

Business Navigator, de bolagen ligger utanför studiens fokus. Generellt ser 

organisationsstrukturen hos de köpande bolagen ut precis som det gör på Shared Service 

Centret, se figur 7, skillnaden kan vara att de köpande bolagen har olika affärsstöd. En 

noggrannare redogörelse för business navigatorns roll och arbete görs i avsnitt 4.2.2.  
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Figur 10 - Kopplingen mellan Shared Service Centret och de köpande bolagen 

 
Kopplingarna mellan Shared Service Centret och de köpande bolag (de svenska 

bolagen) visas i figur 10. Det sker kommunikation mellan Shared Service Centret och 

de köpande bolagen på samtliga nivåer, men en stor del av den operativa 

kommunikationen sker mellan bolagsansvarig (redovisare) och business navigator 

(controller), vilket är fokus i denna studie. Det är mellan dem som arbetsfördelningen 

görs och därför kommer förhållandet mellan Shared Service Centret och de köpande 

bolagen fortsättningsvis i studien att belysas ur deras synvinkel och förhållande, detta 

trots att det egentligen är det köpande bolaget (de svenska bolagen) som köper 

tjänsterna från Shared Service Centret.  
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4.2 Yrkesrollerna och deras arbetsuppgifter 
 
4.2.1 Bolagsansvarig (redovisare) 
Löpande under året så handlar det till stor del för bolagsansvarig att säkerställa en god 

kvalitet i redovisningen och sköta rapportering gällande bolagens externa redovisning. 

Den viktigaste uppgiften för en bolagsansvarig enligt redovisningschefen är att 

självständigt leverera redovisningstjänster till de köpande bolagen i Sverige. Det ska 

säkerställas en komplett redovisning med god kvalitet så att det finns material att ta ut 

rapporter ifrån. Det kan vara externa, så som årsredovisningar och andra rapporter, men 

det ska även finnas möjlighet för business navigators att ta ut interna rapporter så att de 

kan följa upp och styra verksamheten. Vid boksluten upprättas årsredovisningar för de 

köpande bolagen och huvudansvaret är att de färdigställs enligt tidsplan med en god 

kvalitet enligt bolagsansvarig. Det går inte att göra någon komplett förteckning över 

vilka arbetsmoment som ingår i bokslutet eftersom det mycket handlar om att ha känsla 

för arbetsprocessen samt att lösa uppgifter och problem efterhand som de dyker upp 

berättar redovisningschef. Det finns en fördel i att bolagsansvarig gör den externa 

redovisningen, de har en helt annan samlad bokföringskompetens än vad business 

navigators har i bolagen berättar business navigator 2. 

 

Kraven för en bolagsansvarig på Shared Service Centret är enligt arbetsbeskrivningen 

(Det studerade företagets kompetensprofil bolagsansvarig): 

• Minst en kandidatexamen i redovisning/ finans/ ekonomi eller liknade fält. 

• Minst 5 års arbetslivserfarenhet av allt mer ansvar inom redovisning och/eller 

revision i liknande eller stora organisationer. 

• Tillämpad kunskap av Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), 

interna kontroller, finansiell rapportering och momslagar och regler. Kunskap 

inom International Financial Reporting Standars (IFRS) är meriterat. 

• (Väl inläst inom redovisningslagstiftning och praxis). 

• Erfarenheter i att förbereda, analysera och rapportera komplex redovisningsdata. 

• Erfarenheter i komplexa redovisningssystem. 

• Avancerad kunskap i Excel med goda kunskaper och färdigheter i resterande 

Office-paketet. 

• Erfarenheter inom multikulturella och multinationella organisationer. 

• Gedigen kunskap om alla koncernens affärsprocesser. 
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Bolagsansvarig sitter i grupp, vilket innebär det att de kan ta hjälp från varandra. Hade 

bolagsansvariga suttit ute hos de köpande bolagen hade denne personen troligtvis varit 

väldigt ensam. Många av de frågor som idag dyker upp på finansfunktionen går nu att 

lösa genom att ta hjälp av varandra, då det finns en samlad kompetens, det blir gruppens 

styrka och fördel berättar bolagsansvarig 2. ”Vi arbetar med att ge Business Navigation 

en trygghet utan att behöva en riktig detaljkoll på redovisningen, vilket är en utmaning 

för oss” - Finansfunktionschef. 

 

Relationen som bolagsansvarig har med sina köpande bolag skiljer sig beroende på 

bolagsansvarig, de har själva fått styra vilken roll de ska ha, vissa har exempelvis en 

mer rådgivande roll. Arbetet har påbörjats med att få en enhetlighet kring denna roll för 

att det som levereras mot det köpande bolaget ska bli standardiserat berättar 

finansfunktionschefen. Bolagsansvarig har blivit en person som en business navigator 

för det mesta kan vända sig till för att diskuterar lite svårare problem. Det ger en 

personlig kontakt med business navigatorn.  Business navigator 2 berättar att en stor 

fördel är att det finns en personlig kontakt med bolagsansvariga, det gör att många 

frågor lättare reds ut. Business navigator 2 berättar att bolagsansvarig är deras 

”bollplank” gentemot revisorerna för att det ska bli rätt rent redovisningstekniskt. 

Exempelvis om det har förts diskussioner med externa revisorer om något problem, då 

behövs det stöd från bolagsansvariga om hanteringen är korrekt rätt utifrån de 

redovisningstekniska bitarna och oklarheterna. Något som redovisningschefen också 

belyser är att bolagsansvarig ska vara en person som business navigators kan vända sig 

till för att ”bolla” frågor med. Business navigator 2 menar att: ”Det fungerar ypperligt, 

de har hög kompetens, snabba på att svara och är det frågor så återkommer de och 

hänvisar oss vidare om det är någon annan som kan svara på våra frågor”. 

 

Samtliga business navigators hade gärna sett att bolagsansvarig hade kunnat hjälpa till 

som interna konsulter och vara en mer stöttande och hjälpande avdelning, så att de 

finansiella reglerna följs. Bolagsansvarig 1 ifrågasätter hur mycket bolagsansvarige ska 

vara konsulter åt business navigation och hur mycket de klarar av att hantera. Det är 

väldigt svårt för bolagsansvarig att berätta exakt vad de ska beakta och inte beakta. 

Förutsättningarna förändras och då kan de helt plötsligt behöva ta hänsyn till något som 

tidigare inte varit relevant.  
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Tabell 6 – Sammanställning av bolagsansvarigs arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifter för bolagsansvarig 

Tillhandahålla avancerade kunskaper inom specialområden inom redovisningen och 

kunna ge råd om bland annat externredovisning och indirekta skatter. 

Upprättande av hel- och delårsbokslut med tillhörande rapporteringskrav. 

Upprätta moms- och inkomstdeklarationer i enlighet med lagstiftningen. 

Rapportera resultat till koncernledningen. 

Övergripande ansvar för balansräkningen. 

Säkerställa en korrekt redovisning i rätt tid med rätt kvalitet. 

Förberedelse av internprissättningsdokumentation.  

Ha kundmöten och kontinuerlig dialog med det köpande bolaget för att utveckla ett tätt 

samarbete.  

Informera och utbilda om redovisningsregler och rutiner. 

Utveckla redovisningsprocessen med rutiner och arbetsmetoder. 

 
4.2.2 Business navigator (controller) 
Business navigators har som uppgift att navigera tillväxten på sitt bolag och aktivt 

stödja styrningen av den operativa verksamheten mot fortsatt långsiktig lönsamhet. 

Business navigatorn ska arbeta nära ansvariga chefer ute i verksamheten och föra en 

dialog och kommunikation med dem för att ge stöd i finanserna berättar business 

navigator 1. Det ska vara ett framåtriktat och proaktivt fokus för att identifiera och 

utvärdera möjligheter till besparingar, effektiviseringar och att föreslå nya aktiviteter 

och/eller arbetssätt. Det görs även genom att förbereda för beslut genom analys av 

gemensamt överenskommen information och ge anvisningar till förbättringar (Det 

studerade företagets kompetensprofil business navigator). Detta är generellt hur det ser 

ut, men business navigation har olika krav på grund av att verksamheten hos de köpande 

bolagen skiljer sig väsentligt. Det innebär även att kraven och arbetsuppgifterna kan 

skilja sig för business navigators hos olika köpande bolag.  

 

Arbetet för business navigator kan delas upp i två stora delar och de delarna är likartade. 

Den första stora delen är i början av året, då upprättas affärsplanen för verksamheten, 

samtidigt sätts kostnadsbudgeten för nästkommande år. I samband med att 

kostnadsbudgeten planeras prissätts även deras egna tjänster berättar både business 

navigator 1 och business navigator 5.  Den andra stora delen är att vara ansvarig för 
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rapportering av det operationella resultatet. Det innefattar att ta fram rapporter över 

verksamheten och sammanställa dem. För att sedan analysera dem och bland annat se 

om de uppsatta målen uppfylls. Slutligen färdigställs ett rapporteringspaket som skickas 

till bland annat bolagsansvarig och koncernledningen, berättar business navigator 5. 

Detta görs varannan månad och i samband med det görs även prognoser som visar var 

resultatet kommer att landa mot budgeten. Både business navigator 5 och business 

navigator 1 berättar att det läggs mycket tid på möten med bland annat funktionschefer 

och budgetansvarig i verksamheten för att följa upp de utsatta målen. Analyserna och 

prognosen ger ledningen på bolaget underlag till att fatta beslut om någon åtgärd behövs 

för att nå de uppsatta målen.  

 

De generella kraven för en business navigator är enligt en arbetsbeskrivning (Det 

studerade företagets kompetensprofil business navigator): 

• Universitetsexamen (verksamhetsorienterad utbildning, ekonomi) eller 

motsvarande arbetslivserfarenhet.  

• God kännedom om controllerarbete. 

• Flytande engelska och svenska, både tal och skrift.  

• Goda kunskaper i Microsoft Office-verktygen. 

 

Både redovisningschefen och finansfunktionschefen belyser att det har funnits tendenser 

till varierande ekonomiska kompetensnivåer hos business navigators på de köpande 

bolagen. Tidigare hade de en civilekonomexamen eller liknande, de har numera andra 

utbildningsbakgrunder som till exempel ingenjörsutbildningar. Det ställer krav på 

bolagsansvarig när de för diskussioner med ingenjörer för att förklara 

redovisningstekniska bitar så att de förstår berättar finansfunktionschefen.  
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Tabell 7 – Sammanställning av business navigators arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifter för business navigator 
Ansvarig för den operationella rapporteringen till bolagsansvarig och koncernledning 

enligt gemensamma regler och tidsplaner. 

Upprättar affärsplan för sin verksamhet. 

Upprätta budget, prognos, prissättning och mål för bolaget samt följa upp och styra 

verksamheten framåt. 

Förse ledning med navigeringsinformation såsom verktyg, analys och/eller 

utvärderingar av affärspotentialer. 

Aktivt delta i skapandet och genomförandet av åtgärdsplaner för processer i 

verksamheten. 

Säkra och utveckla en hög kostnadsmedvetenhet. 

Initiera och/eller stödja benchmarking aktiviteter gentemot andra jämförbara enheter. 

Upprätta faktureringsunderlag. 

 
 
4.2.3 Förhållandet mellan bolagsansvarig och business navigator  
Uppdelningen som görs med ett Shared Service Center, där business navigatorn ute hos 

de köpande bolagen sitter långt ifrån Shared Service Centret, innebär att de inte är nära 

tillhands, det kan ibland medföra överlappningssvårigheter. Samtidigt blir fördelarna att 

business navigatorn arbetar nära sin verksamhet och har kunskap om hur det fungerar på 

”golvet” berättar både bolagsansvarig 1 och business navigator 2.  

 

4.2.3.1 Kommunikation och information 
Det är mycket traditioner inom det studerade företaget som har betydelse, hur det har 

varit och vad kan förändras och hur ska det hanteras. Traditioner måste också 

respekteras och tas med försiktighet. Det krävs en enorm kommunikation vid 

förändringar och det innebär ofta för de köpande bolagen ett nytt sätt att arbeta och det 

ifrågasätts ofta berättar finansfunktionschef. Det är viktigt med en öppenhet och ärlighet 

mellan parterna, något som det självklart ska finnas. Om det dyker upp något problem, 

så kommuniceras det med berörda parter för att hitta en lösning. Shared Service Centret 

har byggt upp en hög erfarenhet i sitt arbete, vilket innebär att de inte i så stor 

utsträckning påverkas av förändringar i organisationen som till exempel vid 

personalbyte. 
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Tidigare var det väldigt lite kommunikation mellan business navigators och 

bolagsansvariga trots att de är beroende av varandra, på grund av att business navigatorn 

sitter ute hos de köpande bolagen. Kommunikationen har blivit betydligt bättre, bara på 

de senaste åren har det skett stora förändringar. Kommuniceras det inte leder det till att 

det skapas dubbelarbete, det förekommer fortfarande men inte i samma utsträckning 

berättar bolagsansvarig 2.  

 
För bolagsansvarig är det olika hur ofta kommunikation sker med business navigators. 

Det är upp till bolagsansvariga att bestämma hur ofta de tycker att det är nödvändigt att 

kommunicera. Det kan vara vid hel- och halvårs bokslut berättar finansfunktionschefen. 

Business navigator 2 berättar att det har varit återkommande möten med bolagsansvarig 

två gånger om året just vid hel och halv årsboksluten, där det sker en genomgång av 

tidsplanen inför boksluten. Dessutom har det varit löpande kontakter vid behov. 

Business navigator 1 hade gärna sett att de hade möten med bolagsansvarig i lugna 

perioder för att se vad som är bra och dåligt över året och inte enbart träffades vid hel 

och halv års boksluten när det ofta är väldigt stressigt.  Business navigators måste följa 

de tidsplanerna och instruktionerna som kommer ut från bolagsansvarig, så att 

exempelvis boksluten kan genomföras tillsammans. För att business navigators och 

bolagsansvarig är beroende av varandra understryker bolagsansvarig 2. Det 

efterfrågades även tidsplaner för hela verksamhetsåret, idag kommer det endast ut 

tidsplaner till boksluten.  Business navigator 5 berättar att de träffar bolagsansvarig 

inför boksluten och går igenom tidsplanen, utöver det kan det vara några avstämningar, 

annars blir det mer informellt vid exempelvis någon fråga.  

 
Gemensamt för alla business navigators är att de vill ha feedback på sitt arbete, eftersom 

de förbereder bolagsansvariges arbete. Är det något som inte fungerar så finns det behov 

för business navigators att få reda på det likväl som när något är bra. Business navigator 

1 saknar ingen feedback utan menar att det fungerar väldigt bra. Viktigast är det vid 

förändringar, fortlöper arbetet som vanligt behövs inte feedback i samma utsträckning. 

Det gäller från båda sidor och business navigator 1 menar att de också ska förmedla om 

det exempelvis sker några organisationsförändringar. Samma sak belyser 

bolagsansvarig 2 att de måste ha ett bra samarbete där man vill hjälpa varandra för att 

säkerställa att en korrekt redovisning samt att business navigation involverar 

bolagsansvarig i nya affärshändelser som kan ha betydelse för deras arbete med 

framförallt moms och skatt. 
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4.2.3.2 Samarbete 
Ibland saknas kunskap om varandras arbetsuppgifter (business navigatorns 

arbetsuppgifter hos bolagsansvarig och vice versa) det är svårt att se hur allting hänger 

ihop och hur helheten ser ut. Det behöver skapas en förståelse för hela processen 

berättar bolagsansvarig 1. Bolagsansvarig 2 menar att det innebär svårigheter eftersom 

att de köpande bolagen är väldigt olika och arbetar med väldigt olika verksamheter. 

Business navigator 1 berättar att det har varit mycket frågor från bolagsansvarig kring 

verksamheten, ofta vanlig sakkunskap på det operationella resultatet. Det har alltså 

saknats kunskap hos bolagsansvarig hur business navigators verksamhet fungerar. Efter 

att business navigator 1 förklarade hur verksamheten fungerar för bolagsansvarig, blev 

det lättare att föra diskussioner eftersom bolagsansvarig nu förstår deras frågor bättre. 

På samma sätt har det betydelse för business navigator, att förstå att när den 

operationella rapporten är gjord, då fortsätter arbetet hos bolagsansvarig med den legala 

rapporteringen. Det innebär att bolagsansvarig och business navigators måste hjälpas åt, 

de olika parterna kanske ser sakerna på helt olika sätt, men de måste ses på samma sätt. 

De bolagsansvariga måste förstå att allt som är självklart för dem inte alltid är självklart 

för business navigators ute i de köpande bolagen. Bolagsansvariga arbetar mycket med 

balansräkningen (BR), det gör inte business navigators på samma sätt. I BR har business 

navigatorn oftast bara hand om periodiseringskonton. Bolagsansvarig 1 nämner att det 

kan vara problematiskt att de fokuserar enbart på BR: ”Där kan vara lite 

meningsskillnader för det måste tittas på både BR och resultaträkningen (RR) det går 

inte att bolagsansvariga endast arbetar med BR och de helt ignorerar RR, eftersom att 

de hänger ihop.”  
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4.4 Arbetsfördelningen mellan bolagsansvarig och business navigator 

Den bolagsansvarige arbetar som tidigare nämnts på redovisningsavdelningen på 

Shared Service Centret, de tar vid när de köpande bolagen har rapporterat sitt 

operationella resultat. Det innebär att de köpande bolagen själva har all operationell 

rapportering och allt operationellt ansvar berättar bolagsansvarig 1. Även business 

navigator 4 vill att bolagsansvarig ska utföra allt som har med bokföring att göra, det 

finns inte resurser att göra det på bolaget. Business navigatorn ska endast behöva skapa 

själva rapporterna och mer se effekterna av bokningarna, inte göra själva bokningarna, 

vilket är normalfallet i arbetsfördelningen, se figur 11.  

 

4.4.1 Normalflödet över arbetsfördelningen 
Figur 11 visar en sammanställning utifrån normalflödet med arbetsuppgifter mellan 

bolagsansvarig (streckade rektanglar med rundade hörn) och business navigators 

(fyrkanter). Flödet är över en ett årsperiod, där arbetsuppgifterna markerade med 

varannan månad, sker återkommande varannan månad och de stjärnmarkerade 

arbetsuppgifterna sker årligen. Arbetsuppgifterna i parallellogrammen utförs i någon 

forma av både bolagsansvarig och business navigator. Strecket som går mellan 

periodiseringar och ombokningar, visar att böckerna stängs och då allt vara bokförda. I 

figuren är inte specifika arbetsuppgifter för yrkesrollerna. För business navigation är en 

sådan specifik arbetsuppgift ”att aktivt delta i skapandet och genomförandet av 

åtgärdsplaner för processer i verksamheten”.  

 

 
Figur 11- Modell över normalflödet mellan bolagsansvarig och business navigator 
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4.4.2 Andra upplägg i arbetsfördelningen 
Utöver normalfallet så finns det andra upplägg och överenskommelser med de köpande 

bolagen, det gör att arbetsfördelningen kan se olika ut till olika köpande bolag berättar 

bolagsansvarig 1. Finansfunktionschefen menar att en anledning till andra upplägg kan 

vara personberoende eller att kompetens har saknats för att utföra en arbetsuppgift. Till 

exempel om en arbetsuppgift har krävt hjälp antingen från business navigators sida eller 

bolagsansvariges sida, så kan de istället för att endast hjälpa till helt ta över 

arbetsuppgiften. Det har att göra med att, som tidigare beskrivits, bolagsansvarig kunde 

ta olika roller eftersom det tidigare inte funnits något krav på vad som skulle levereras 

eller att bolagsansvarig skulle arbeta lika. Detta har gjort att rollerna har blivit 

personberoende. Det har fått konsekvenser när personalen byts ut och inte förstår var 

som ska levereras och inte levererar det som efterfrågas.   

 

Det har enligt bolagsansvarig 2 gjort att det har funnits en del oklarheter i vissa saker 

som ska utföras i bokföringen och som har hamnat på business navigatorn. Business 

navigator 5 berättar att det har varit intensiva diskussioner det senaste året med Shared 

Service Centret angående hanteringen kring redovisningen. Det har inte varit självklart 

vad som skulle göras var. Business navigator 5 berättar att det inte funnits några 

otydligheter mellan dem och bolagsansvarig, men att de har utfört många 

redovisningsbitar. Bolagsansvarig 1 har tagit över mer ansvar och arbetsuppgifter som 

tidigare har varit oklara från business navigation. Bolagsansvarig 4 berättar att det inte 

upplevts som om det var några oklarheter mot dennes köpande bolag gällande 

arbetsfördelningen.  

 

Business navigator 1 berättar att de tidigare hade en anställd redovisare som utförde 

många av de arbetsuppgifter som bolagsansvarig utför. När redovisaren slutade ersattes 

inte den tjänsten, anledning var att den rollen inte finns globalt inom företaget, utan att 

den ska ligga på Shared Service Centret. Istället för att Shared Service Centret naturligt 

tog över de arbetsuppgifter som redovisaren gjorde hamnade mycket på business 

navigator 1 som tidigare inte hade utfört några av dessa arbetsuppgifter.  När 

bolagsansvarig på Shared Service Centret efterfrågade information som den tidigare 

redovisaren hade skickat, blev det problem eftersom att business navigator 1 inte visste 

exakt vad som efterfrågades. Det har förts diskussioner med några av Shared Service 

Centrets köpande bolag om de ska dra ner på antalet resurser för att de inte vill göra 

något redovisningsarbete. Vissa köpande bolag har sett över hela sin organisation, vad 
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det är för uppgifter som ska utföras i bolaget. Då har business navigatorn koncentrerat 

sig mer på att de ska analysera resultatet och affärer och inte på redovisningsbitarna 

berättar redovisningschefen. 

 
Business navigator 1 menar att legalt resultat ska ligga på redovisningsavdelningen och 

bolagsansvarig, eftersom business navigator har kunskap inom det området. 

Bokföringen borde vara helt bortplockad från verksamheten och ligga på Shared Service 

Center. Business navigator 2 berättar samma sak att det ska skiljas på den operationella 

och legala rapporteringen.  

 
4.4.3 Arbetsuppgifter 
I kapitlet kommer operationellt resultat och fakturering, periodiseringar, ombokningar, 

kontoavstämningar, bryggan och mark-up noggrannare att behandlas eftersom att det är 

dessa arbetsuppgifter som det har framgått att där finns överlappningar.  

 
4.4.3.1 Operationellt resultat och fakturering 
Det operationella resultatet är det resultat som är relaterat till det köpande bolaget och 

som de själva kan påverka. I normalfallet rapporterar business navigatorn detta resultat 

till bolagsansvarig varannan månad, men det har pågått diskussioner om det opertionella 

resultat ska utföras på Shared Service Centrets finansfunktion istället. Idag testas det att 

göra det åt business navigator 1. 

 

Det operationella resultatet tas bäst fram ute på de köpande bolagen där det finns insikt 

om verksamheten och den kunskaps som krävs för att skriva kommentarer på resultatet, 

varför det ser ut som det gör och om det finns avvikelser mot budget eller andra notiser 

menar redovisningschefen. Business navigator 2 belyser samma sak att det är bäst om 

en business navigator skriver en rapport på det operationella resultatet. Bolagsansvarig 

2 menar att business navigation ska ha koll på det operationella resultatet och kunna 

förklara varför det ser ut som det gör. 

 

Det har stor betydelse att allt verkligen är bokfört och att inte något är tillagt efter att 

den operationella rapporten har skickats, eller om det finns något som inte åskådliggörs. 

Det händer ibland och då blir det bristfällig information i den operationella rapporten 

från business navigatorn till bolagsansvariga som då behöver gå tillbaka och fråga vad 

det är som hänt.  Bolagsansvariga måste bli bättre på att ge beskrivningar på vad det är 

som behövs, idag skickas det ut en rapport som business navigators ska fylla i med 
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tillhörande instruktioner och tidsplan. Bolagsansvarig måste på ett pedagogiskt sätt 

berätta vad det är som behövs. Finns det en förklaring från bolagsansvariges sida så blir 

det en förståelse och vice versa. 

 

De bolag där business navigator 1 och business navigator 4 arbetar är kostplus bolag 

vilket innebär att de fakturerar sin kostnadsmassa vidare till sitt ”moderbolag” med ett 

påslag. För business navigator 1 utför bolagsansvarig faktureringen åt dem.  Däremot 

utför business navigator 4 själv faktureringen, eftersom att det kan vara svårt för någon 

utanför bolaget, som inte har insikt i verksamheten, att göra den. Det går idag endast att 

utföra fakturering åt business navigator 1 eftersom att det är ett kostplus bolag. I det 

fallet går det att skapa faktureringsunderlaget utifrån en standardmall, där det endast 

räknas bort kostnader och läggs ett påslag. 

 

4.4.3.2 Bryggan 
Bryggan är en avstämning mellan det operationella resultatet och det legala resultatet. 

 

Samtliga Business Navigators förutom Business Navigator 4 tycker att bryggan är svår 

att sammanställa. ”Det har varit svårt att få ihop avstämningen mellan det 

operationella resultat och det legala resultatet, bryggan”. (Business Navigator 1, 

2014). Business navigator 3 belyser samma sak med att det alltid är svårt att få ihop 

bryggan vid boksluten. Bolagsansvarig 1 berättar att det kan vara stora svårigheter med 

bryggan hos vissa köpande bolag, oberoende om det är uttalat att bolagsansvarig ska 

utföra bryggan åt business navigatorn eller inte, så har det blivit att de har fått hjälpa 

dem. Det varierar om business navigators själva utför bryggan eller den görs av 

bolagsansvarig.  

 

Business navigator 4 menar att bryggan ingår i det operationella, det har blivit mycket 

mindre jobb att sammanställa den, tidigare så var det mer omfattande, då var det många 

konton som inte var knutna mot det legala resultatet. Det måste även finnas en kunskap 

om kontona och hur de är knutna för att sammanställa bryggan. Business navigator 5 

menar att vid sammanställningen av bryggan så ger det en bra helhetsbild av 

verksamheten. Bolagsansvarig 4 utför bryggan till sina köpande bolag och menar att 

dialogen där har fungerat bra. 
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Oavsett om business navigators gör bryggan själv eller om bolagsansvarig gör den, 

finns det behov av att ha en dialog vid sammanställningen, eftersom business navigators 

har kunskap om det operationella resultat och bolagsansvarig om kontona. 

 
4.4.3.3 Kontoavstämningar 
Inför bokslutet ska alla konton i balansräkningen vara avstämda. Det studerade företaget 

har en global kontoplan, Finansfunktionen på Shared Service Centret upprättar ett 

dokument med avstämningsansvar. Både business navigator och bolagsansvarig har 

avstämningsansvar.   

 

Samtliga bolagsansvariga belyser att det har varit oklart med avstämningar på konton, 

förutom bolagsansvarig 4 som menar att det inte har varit några direkta oklarheter vid 

avstämningarna. Bolagsansvarig 1 menar att det blir alltid en oklarhet vem som gör 

slutavstämningen på sådana konton där det är väldigt många som är inne och gör 

bokningar. Business navigator 1 berättar samma sak att avstämningsansvaret inte är 

klart vem som ansvarar för vilka rutiner och konto i kontoplanen, eftersom det är olika 

personer som är inne och bokar på samma konton.  

 

När det gäller kontoavstämningar följs det som står i kontoplanen berättar business 

navigator 5. Alla konto som det står att en business navigator ska stämma av gör 

business navigatorn 5 också, det är ungefär 10-15 stycken och det är framförallt 

periodiseringskonton. Det finns några periodiseringskonton som tar längre tid än andra 

att göra avstämningar på.  

 

Business navigator 1 berättar att det inte finns något intresse från dennes sida att göra 

några kontoavstämningar, det som är viktigt är att se till att kostnaderna hamnar på rätt 

konto så att kostnaderna går att följa.  

 
4.4.3.4 Periodiseringar och ombokningar 
Periodiseringar innebär att kostnader bokas in i rätt period för att ge ett rättvisande 

resultat. Ombokningar görs om en kostnad hamnat på konto eller kostnadsställe. 

 

Kravet har ökat på att periodisera kostnader (framförallt är det hyror som periodiseras) 

eftersom resultaten numera ska rapporteras varannan månad och inte endast vid halv 

och hel års bokslut. Om kostnaderna inte periodiseras ger det ett missvisande resultat. 

Tidigare har det inte behövt göras några direkta periodiseringar i bolaget menar business 
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navigator 4. Bolagsansvarig 2 menar att om business navigator har hand om att 

periodisera kostnader själva, måste kostnaderna verkligen bli periodiserade så att 

resultatet överensstämmer med verkligheten. 

 

Business navigators har kunskap om verksamheten och vet därför vad som ska 

periodiseras eller bokas om, något som är svårt för bolagsansvarig att veta om det inte 

är återkommande periodiseringar menar bolagsansvarig 2. Business navigator 3 berättar 

att alla periodiseringar har lämnats över till bolagsansvarig, mycket gjordes tidigare av 

business navigatorn, men det var svårt att veta exakt vilka kostnader som skulle 

periodiseras. I samband med att periodiseringarna tas över av bolagsansvarig tas även 

avstämningsansvaret över från business navigatorn, bokslutsbilagor behöver då inte 

upprättas av business navigator utan det görs av bolagsansvarig. För att bolagsansvarig 

ska göra en periodisering eller ombokning behöver business navigatorn ändå skicka ett 

underlag, det finns oftast en standardmall annars kan inte bolagsansvarig göra något, det 

krävs en dialog mellan parterna. Upptäcker business navigatorn att någon faktura inte 

har kommit in och den behöver periodiseras, är det lättast för business navigatorn att 

meddela bolagsansvarig med ett underlag. Bolagsansvarig bokar då in periodiseringen 

rätt berättar redovisningschef. Business navigator 5 utför alla periodiseringar och 

ombokningar själv, men hade tyckt att det var en fördel om bolagsansvarig hade gjort 

det.  

 

Ombokningar kan bli aktuella när en faktura bokats på fel konto eller kostnadsställe. 

Det är cheferna som attesterar fakturorna och ska se till att det blir rätt från början 

berättar Business Navigation 5 

 

4.4.3.5 Mark-up avstämning 
Mark-up avstämning innebär att det utförs en kontroll av bolaget har fakturerat sina 

tjänster till rätt pris. 

 

Samtliga business navigators vill att mark-up avstämningen ska göras av 

bolagsansvarig. Idag ser dock upplägget lite olika ut, där exempelvis business navigator 

2 belyser att mark-up avstämningen görs av bolagsansvarig, business navigatorn stöttar 

med bolagsspecifika frågor men bolagsansvarig gör de detaljerade redovisningsbitarna. 

Business navigator 5 menar att de gör mark-up avstämningen på business navigation 

avdelningen, det har varit ett omfattande arbete med att få ihop den och bolagsansvarig 
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har stöttat i denna process med redovisningstekniska bitar.  Business navigator 4 gör 

mark-up avstämningen men det finns ett behov av att bolagsansvarig tar över, det har 

varit svårigheter att få ihop den för business navigators del och den har tagit mycket tid 

att göra.  

 
Det finns skillnader i hur ofta mark-up avstämningen behöver utföras eftersom det finns 

olika behov hos olika köpande bolag berättar redovisningschefen. Business navigator 3 

berättar att mark-up avstämningen behöver göras varannan månad, på grund av att de 

använder den vid sina prognoser. Det innebär att det behövs en dialog mellan 

bolagsansvarig och business navigator för hur ofta den ska utföras. Redovisningschefen 

belyser att det är viktigt att den görs löpande under året för att ge vägledningar om 

resultatet. 

 

4.4.4 Service Level Agreement 
Det arbetades tidigare med ett SLA på finansfunktionen på Shared Serivce Centret, det 

fanns och finns ett värde i att ha ett utvecklat SLA. Däremot så är de köpande bolagen 

interna och Shared Service Centret har funnits länge, vilket har gjort att parterna är 

väldigt bekanta med varandra och vet vad som händer på respektive ställe enligt 

finansfunktionschefen. Det finns en stor tilltro till kvaliteten på det som levereras, vilket 

gör att det inte finns ett så stort behov av ett SLA. Det har enligt finansfunktionschefen 

gjort att det inte har lagts ner något arbete med att uppdatera den.  

 

På ett tidigare arbete där finansfunktionschefen arbetade gjordes även där ett SLA och 

det lades väldigt mycket tid på det. Därefter skulle det uppdateras och då lades det 

ytterligare väldigt mycket tid på det. Det blev så omfattandet att det blev en arbetsrutin i 

sig själv. Värdet på den insatsen måste vägas mot vilken nivå det ska ligga på. 
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5 Analys  

I analyskapitlet ställs den insamlade empirin mot den teoretiska referensramen för att 
göra en analys av läget i det studerade företaget och vad som skiljer sig mot den 
teoretiska referensramen. 
 
Kapitlet är indelat utifrån den konceptuella modellen på samma sätt som det empiriska 

kapitlet, förutom att identifierade problemområden och åtgärder har sammanställts i 

egna avsnitt. 

 
5.1 Shared Service Center 

När en SSC-lösning inrättas i en organisation är målsättningen att effektivisera 

stödfunktioner (Minnar & Vosselman, 2013; m.fl.), hur det ska uppnås är svårt att veta 

och exakt vilket angreppsätt som ska användas menar (Janssen et al., 2009).  Däremot 

krävs det ofta att nya rutiner, regler och roller skapas inom bolaget (Burns & 

Baldvinsdottir, 2005; Burns & Scapens, 2000). Som tidigare beskrivits var det över 20 

år sedan Shared Service Centret infördes för de svenska bolagen i det studerade 

företaget. Hur införandet gick till är inte klart eftersom det inte finns någon direkt 

dokumentation över händelsen berättar vice VD. Däremot har det framgått att det inte 

blev någon större förändring mot hur verksamheten fungerade tidigare, då upplägget 

hade varit i stort sett likadant, de flesta arbetsuppgifterna hade tidigare utförts på samma 

ställe fast som en centralfunktion och endast ett par av de köpande bolagen hade helt 

egna finansavdelningar. Det innebar att det inte blev en större påverkan på förhållandet 

mellan yrkesrollerna vid införandet av Shared Service Centret. Det innebär även att det 

kanske inte blev den förändring med att skapa nya rutiner, regler och roller inom 

bolaget, som Burns och Baldvinsdottir (2005) och Burns och Scapens (2000) belyser 

som viktigt, det illustreras i figur 3. Förhållandet i det studerade företaget mellan Shared 

Service Centret och de köpande bolagen handlar mycket om traditioner enligt 

finansfunktionschefen, det ska fungera som det alltid har gjort, vilket gör att det alltid är 

svårt att göra stora förändringar. Det innebär att mycket har institutionaliserats och 

Burns och Scapens (2000) tar upp att det är svårt att bryta mönster som är 

institutionaliserade. Finansfunktionschefen berättar att det krävs en enorm 

kommunikation om något ska ändras och förändring ifrågasätts ofta, eftersom det 

innebär ett nytt sätt för de köpande bolagen att arbeta. 
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Att använda sig av Shared Service Centret inom företaget tycker majoriteten av 

respondenterna är en bra lösning och business navigator 2 förklarar att det finns en 

fördel i att den externa redovisningen på Shared Service Centret hanteras hos 

bolagsansvarig, eftersom det ger en samlad bokföringskompetens. En bättre kompetens 

än vad business navigators har möjlighet att ha i bolagen. Något som också 

bolagsansvarig belyser som bolagsansvariges styrka är att de genom att sitta 

tillsammans besitter en större samlad kompetens, samtidigt som business navigatorn 

sitter nära sin verksamhet och kan stötta dem på ett bra sätt.  

 

5.2 Yrkesrollerna 

Som tidigare nämnts så benämns redovisarna i företaget bolagsansvarig och arbetar på 

Shared Service Centret, på de köpande bolagen arbetar controllern som benämns 

business navigator. I detta avsnitt identifieras vilka roller de har i organisationen. 

 
5.2.1 Bolagsansvarig 
 

 
Figur 12 – Redovisarens roller identifierade från den teoretiska referensramen 

 

Litteraturen påvisade att en redovisare kan ta på sig ett flertal olika roller, vilket visas i 

figur 12. Redovisningen i organisationer kräver ofta ett litet (och minskande) antal 

specialister (Burns & Yazdifar, 2001) med en teknisk och professionell expertis (Burns 

& Baldvinsdottir 2007) som kan förlita sig på tekniken för att göra det mesta av arbetet 

(Burns & Yazdifar, 2001).   Det blir ännu tydligare med SSC-lösningar då ett färre antal 

personer med expertis på redovisning involveras i specialistteam (Burns & 

Baldvinsdottir 2007), för att möjliggöra största nyttan av kompetensen (Moore & 
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Birkinshaw, 1998). På Shared Service Centret arbetar endast sex stycken redovisare 

som benämns bolagsansvarig, de besitter expertkunskaper om redovisningen berättar 

redovisningschefen, vilket är precis det som Janssen et al. (2009) belyser att det ofta 

efterfrågas i en verksamhet. Det ställer krav på att ha en hög kompetens vad gäller 

redovisningsregler (Stockenstrand & Nilsson, 2013) vilket också är ett av 

anställningskraven för en bolagsansvarig, de ska bland annat tillämpa kunskap inom 

GAAP, meriterat med IFRS, vara väl inlästa inom redovisningslagstiftning och praxis 

(Det studerade företagets kompetensprofil bolagsansvarig). Det innebär att 

bolagsansvariga har en roll som kan liknas vid den specialistroll som Burns och 

Yazdifar (2001) samt Burns och Baldvinsdottir (2007) beskriver. De innehar den här 

expertkunskapen vad gäller den externa redovisningen och finansfunktionschefen 

beskriver det som: ”Vi arbetar med att ge business navigation en trygghet utan att 

behöva en riktig detaljkoll på redovisningen, vilket är en utmaning för oss”. 

 

Wang och Wang (2007) menar att SSC-lösningar ska öka informations- och 

kunskapsdelningen. Det görs genom att redovisningskompetensen är koncentrerad till 

Shared Service Centret och den samlade kompetensen som bolagsansvariga besitter, blir 

lättare tillgänglig i hela verksamheten. Information som annars enligt Janssen et al. 

(2009) hade varit svår att få tillgång till i en verksamhet utan en SSC-lösning. Det gör 

att strukturen med en SSC-lösning har gjort att bolagsansvariga kan ge snabb respons 

när business navigators har några frågor, vilket är precis det som Janssen och Joha 

(2006) belyser som en fördel med ett SSC-bolag. Det innebär att bolagsansvarig blir ett 

”bollplank” som business navigators kan föra diskussioner med vid exempelvis 

redovisningsfrågor. Samtliga business navigators på det studerade företaget tycker att 

det är en stor fördel att bolagsansvariga besitter den här expertkunskapen. Det medför 

att bolagsansvarig förutom att inneha en specialistroll, även har den konsulteranderollen 

gällande redovisningsfrågor som Mouritsen (1996) benämnde förmedlar mellan externa 

köpande bolag och den interna produktionen. Där de ”externa kunderna” i detta fall blir 

de köpande bolagen till Shared Service Centret och ”produktionen” handlar om den 

externa redovisningen och arbetsuppgifter som de utför åt business navigators. Det är 

väldigt svårt för de bolagsansvariga att inte ta en konsulteranderoll, eftersom att de 

besitter den här detalj- och expertkunskapen, något som är svårt att kräva att en business 

navigator ska besitta. Det innebär att om en business navigator inte kan vända sig till 

bolagsansvarig för att rådfråga, så blir det väldigt svårt för business navigatorn att ta del 
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av kunskapen från annat håll, det leder troligtvis till att kvalitén sänks. Det är en viktig 

del i kommunikationen mellan dem, även om bolagsansvarig 1 ställer sig frågade till 

hur mycket frågor de ska kunna hantera från business navigators. 

 

Mouritsen (1996) belyser att den konsulterande rollen ofta är mer involverad i 

verksamheten än andra roller, så har inte bolagsansvarig direkt insikt i verksamheten. 

Det är business navigatorn som har det, eftersom att de arbetar ute på de köpande 

bolagen nära verksamheten. Trots det måste bolagsansvarig ändå ha en viss förståelse 

och kunskap om bolagets verksamhet. 

 

Utifrån den uppställningen som Olve (1988 via Olve, 2013) gjorde över en redovisare 

(vänster sida i tabell 8), så kan vi se att det är stora likheter mot den utvecklade rollen 

bolagsansvarig (höger sida i tabell 8) det har alltså inte varit någon nämnvärd utveckling 

i dessa avseenden. Skillnaden är att bolagsansvarig inte ser till att siffrorna kommer 

fram, utan de säkerställer att redovisningen är korrekt och de siffrorna som finns är rätt. 

Bolagsansvarig rapporterar inte heller resultat och måluppfyllnad, det är endast fokus på 

den externa redovisningen. Bolagsansvarig måste dock fortfarande ha en kunskap om 

hela företaget med en del verksamhetskunskap i de köpande bolag som de hanterar. De 

ska hantera och samarbeta med flera köpande bolag och måste tillgodose alla med en 

hög kvalité, vilket gör att det fortfarande ställs höga krav på ekonomi- och 

systemkompetens. 

 
Tabell 8 – Utveckling från redovisare till bolagsansvarig 

Redovisare Bolagsansvarig 

Ser till att siffror kommer fram. Säkerställa korrekt redovisning 

Historiskt och nulägesorienterad: 

rapporterar resultat och måluppfyllnad. 

Historiskt och nulägesorienterat: Rapportera 

legalt resultat till koncernledningen 

Sammanhängande logiskt system med 

lokala delar. 

Kunskap i hela systemet och en del 

verksamhetskunskap 

Många kunders behov ska tillgodoses. Nära samarbeta med flera köpande bolag 

Ekonomi- och systemkompetens krävs. Ekonomi- och systemkompetens krävs 
Källa: Olve (2013) 
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5.2.2 Business navigator 
 

 
Figur 13 - Controllerns roller identifierade från den teoretiska referensramen 

 
Business navigatorn är inom det studerade företaget en utveckling från controllern för 

att ”navigera” verksamheten framåtriktat med ett proaktivt fokus genom att identifiera 

och utvärdera möjligheter till besparingar, effektiviseringar och föreslå nya aktiviteter 

och/eller arbetssätt. Det går att dra starka paralleller mot den roll som bland annat 

Järvenpää (2007) och Burns och Baldvinsdottir (2005) benämner som ”affärspartner”. 

Tanken är att en controller som ”affärspartner” ska vara mer proaktiv och stöta 

verksamheten, vilket är precis det som beskrivs i arbetsbeskrivningen för en business 

navigator och belyses av både business navigator 1 och 5. 

 

Delar i business navigators roll kan variera eftersom de har olika krav på grund av att 

det inom det studerade företaget finns väldigt varierande verksamheter berättar business 

navigator 5. Däremot så är grunden alltid ett framåtriktat och proaktivt fokus och att 

vara en ”affärspartner”.  

 

En påtaglig utveckling bland controllers är behovet att arbeta närmare verksamheten 

och att vara i kontakt med medarbetare i verksamheten och bli en del av affärsenheterna 

(Granlund & Lukka, 1998; Järvenpää, 1998). Med ”affärspartner” rollen kommer det 

krav på ett mer affärskunnande (Burns & Baldvinsdottir, 2005), vilket kräver en närhet 

till verksamheten och att rollen ska vara decentraliserad i verksamheten (Granlund & 

Lukka, 1998; Järvenpää, 1998). Detta blir ännu tydligare när en organisation, precis 

som det studerade företaget använder sig av en SSC-lösning. Där business navigatorn 

Köpande bolag 

Controller 
Affärspartner 
Bolagspolis 
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ska sitta ute hos de köpande bolagen nära den verksamheten som ska styras.  Business 

navigator ska arbeta nära de ansvariga cheferna ute i verksamheten och stötta dem i 

styrningen, genom dialoger och kommunikation. Mycket tid för en business navigators 

läggs på möten med bland annat funktionschefer och budgetansvarig i verksamheten för 

att följa upp de utsatta målen. Det styrker att en business navigator tar rollen som en 

”affärspartner”. Det blir tydligt att business navigators måste arbeta nära sin verksamhet 

för att möjliggöra detta och som bolagsansvarig 1 beskriver att de ska kunna hur det 

fungerar på ”golvet” för att kunna vara ett stöd till verksamheten.  

 

Business navigatorns arbetsuppgifter är indelad i två stora delar, där den första stora 

delen är att fastställa prognoser och kostnadsbudget. Det stämmer överens med det som 

Burns och Yazdifar (2001) säger om att ”traditionella” metoder som budget fortfarande 

är populärt i företagen. Tillsammans med de ”traditionella” metoderna används 

vanligtvis mer ”avancerade” metoder som exempelvis rullande prognos (Burns & 

Vaivio, 2001), vilket går att koppla mot den andra stora delen av en business navigators 

arbetsuppgifter, att varannan månad sätta prognos på de analyser som görs utifrån de 

sammanställda rapporterna. Den andra stora delen av arbetsuppgifterna för en business 

navigator går även den att koppla till mer traditionella metoder med rapporteringen, där 

en business navigator sammanställer rapporter för det operationella resultatet och 

analyserar resultatet. Business navigator 5 berättar att det läggs mycket tid på just 

rapportframtagning och manuella ändringar för att möjliggöra analyser, tid som hade 

kunnat lägga på det framåtriktade fokus som efterfrågas. 

 

Med hjälp av affärssystem har det blivit enklare att ta fram redovisningsinformation. 

Detta har gjort att det blir lättare för personer utan ekonomiutbildning att sitta på 

controllerpositioner, om de besitter andra kvalifikationer som är viktiga för 

verksamheten, exempelvis en djupare förståelse för produktionsprocessen (Olve, 2013; 

Lindvall, 2011). Både redovisningschefen och finansfunktionschefen belyser att det har 

funnits tendenser till varierande ekonomiska kompetensnivåer hos business navigators i 

de köpande bolagen. Tidigare hade de en civilekonomexamen eller liknande, de kan 

numera ha andra utbildningsbakgrunder som till exempel ingenjör. Detta kan skapa 

problem när redovisningsinformation ska förmedlas vidare och den ska vara lättförstådd 

(Burns & Baldvinsdottir, 2007; Burns et al., 2003). Det är på det studerade företaget 

inget krav för en business navigator att inneha en ekonomiutbildning, utan det är 
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viktigare att de har en kunskap om den specifika verksamheten de arbetar i. 

Redovisningschefen belyser att det ibland har lett till svårigheter för bolagsansvarig att 

föra diskussioner kring redovisningen tillsammans med business navigators. 

Bolagsansvarig 5 menar också att det ibland saknas en förståelse för 

utfallet/slutprodukten rent redovisningsmässigt. Nilsson et al. (2011) poängterar att 

kommunikation endast berör oss om vi förstår varandra och känner oss stimulerade av 

diskussionen. Är det så att business navigatorn varken har kunskap eller intresse för 

redovisning och dess regler så försvårar det diskussioner mellan dem och 

bolagsansvarig.  

 

Finansfunktionschefen belyser att det ställer högre krav på bolagsansvariga att kunna 

föra diskussioner om redovisningstekniska bitar med en business navigator som inte har 

någon detaljkunskap, vilket flertal av bolagsansvariga upplever som ett problem. Även 

om det inte finns en redovisningsteknisk kunskap så måste det ändå skapas en förståelse 

över hela processen. Fråga är om det är en utveckling i rätt riktning? Även om en 

business navigator inte ska ha en detaljkunskap (det ska bolagsansvarig ha) måste där 

finnas redovisningskompetens. Det kan få större påverkningar än att det enbart är svårt 

att föra diskussioner mellan bolagsansvarig och business navigator. Det kan påverka de 

analyser som business navigatorn gör och som Bergstrand (2009) menar att de blir 

ofullständiga och tappar i värde. På samma sätt är det inte hållbart om de inte har en 

förståelse för utfallet/slutprodukten. Därför kan det vara en anledning att öka 

anställningskraven på business navigators och då ställa krav på en ekonomiutbildning.  

 

I likhet med redovisarens utveckling till bolagsansvarig, går det inte att påvisa några 

större förändringar med controllerns (vänster sida i tabell 9) utveckling till business 

navigator (höger sida i tabell 9). Förutom det som precist belysts att det inte är något 

krav på business navigatorn att inneha en ekonomiutbildning. Business navigatorn 

använder fortfarande både redovisningen och andra siffror, och det ska vara ett 

framtidsorienterat fokus. Business navigatorrollen trycker något mer ett proaktivt fokus 

än en controller. De arbetar nära funktionschefer och ska stötta verksamheten, vilket 

även är det en controller ska göra. 
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Tabell 9 – Utveckling från controllern till business navigator 

Controller Business navigator 

Använder siffrorna, både redovisningens 

och andra 

Använder siffror, både redovisningens 

och andra 

Framtidsorienterad: hjälper till att formulera 

mål, åtgärdsprogram och bedömer utfall 

Framåt och proaktivt fokus: upprättar 

budget, prognos, prissättning, mål och 

följer upp. 

Anpassad till lokala enheters synsätt Anpassad till den egna verksamheten 

En linjechef är controllerns huvudsakliga 

uppdragsgivare 

Arbetar nära funktionschefer för att 

stötta verksamheten 

Verksamhets-, affärs- och 

ekonomikompetens krävs 

Ekonomi- och/eller 

verksamhetskompetens 
Källa: Olve (2013) 

 

5.3 Arbetsfördelningen mellan bolagsansvarig och business navigator 

 
Figur 14 – Kategorier i arbetsfördelningen från den teoretiska referensramen 

 
Resonemanget som det studerade företaget haft när de har fördelat arbetsuppgifterna 

mellan Shared Service Centret och de köpande bolagen, har varit precis det som 

litteraturen lyft fram att en SSC-lösning ska göra för att vara effektiv. Det innebär att 

redovisningen och dess tillhörande arbetsuppgifter har koncentrerats till Shared Service 

Centret och ekonomistyrningen har tryckts ut i verksamheterna och utförs ute i de 

köpande bolagen av business navigatorn.  

  

Fördelarna som blir genom att använda denna organisationsstruktur är att i Shared 

Service Centret koncentreras kompetensen i bolaget till ett ställe. Genom det stärks 

kompetensen och kunskapen inom hela bolaget. Det gör att informations- och 

kunskapsdelningen ökar (Wang & Wang, 2007), vilket möjliggör att expertisen inom 

Arbetsfördelning 
Transaktionshantering  

Redovisning 

Ekonomistyrning  
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redovisning blir tillgänglig för de köpande bolagen. De arbetsuppgifter som 

bolagsansvarig utför kräver en högre redovisningskompetens för att utföras, vilket 

motiverar att de tar specialistrollen. Det innebär att effektiviteten ökar och att det blir en 

enhetlighet i exempelvis de årsredovisningar som görs på Shared Service Centret för de 

köpande bolagen. Det som starkt efterfrågas i en SSC-lösning är att det ska bli en 

standardisering kring det som görs. Med roll- och arbetsfördelningen som görs med 

Shared Service Centret, innebär det för bolagsansvariges del att de sitter i en liten 

samlad grupp om sex personer och att varje bolagsansvarig har hand om sina egna 

bolag.  

 

Det är business navigators som kräver verksamhetskunskap för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter med exempelvis att analysera mål och utfall, och att stötta 

verksamheten. Det utesluter inte att bolagsansvarig behöver viss verksamhetskunskap 

för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, på grund av att de köpande bolagens 

verksamheter skiljer sig åt väsentligt, vilket får konsekvenser på exempelvis 

momsredovisningar. Eftersom att en bolagsansvarig också behöver en del 

verksamhetskunskap kan frågan ställas om de inte skulle ha kunnat sitta ute i 

verksamheterna på de köpande bolagen? Det hade förmodligen inneburit att mycket 

kunskap hade förlorats och det hade varit svårare att få tag på den samlade kunskapen 

inom företaget. Nu kan bolagsansvariga ta hjälp från varandra och lösa många frågor 

som dyker upp inom gruppen precis som bolagsansvarig 2 berättar och den totala 

redovisningskunskapen inom företaget stärks. Troligtvis hade redovisningskvaliteten 

sänkts och bolagsansvarig hade varit väldigt ensam i sin roll om de hade suttit ute i de 

köpande bolagen. Det hade dessutom antingen behövt anställas en bolagsansvarig för 

varje bolag eller så hade business navigatorn i de köpande bolagen fått utföra den 

bolagsansvariges arbetsuppgifter. Det hade ställt ökade krav på att business navigatorns 

redovisningstekniska kunskaper och mindre tid hade kunnat läggas på att vara en 

”affärspartner”.  

 

Business navigatorn arbetar som sagt nära sin kärnverksamhet i denna 

organisationsstruktur och har hand om de arbetsuppgifter som kräver en närhet till 

kärnverksamheten för att kunna utföras. Det innebär att de arbetsuppgifterna inte är 

lämpligt att förlägga på Shared Service Centret. Det blir tydligt att de måste arbeta nära 

sin verksamhet och som bolagsansvarig 1 beskriver att de ska kunna hur det fungerar på 
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”golvet”, för att som business navigator 2 menar kunna ”navigera” verksamheten framåt 

på ett effektivt sätt, och på så vis vara en proaktiv aktör något som inte är möjligt om de 

inte är nära verksamheten. 

 

I analysen av yrkesrollerna i kapitlen 5.1 och 5.2 belystes att de främsta 

arbetsuppgifterna för business navigator är budgetering, prissättning, uppföljning av 

affär, analysering av resultat och mål, prognos. De arbetsuppgifterna går att koppla mot 

det som Brown och Duguid (2001) samt Lindvall (2011) benämner som analytiskt 

arbete och är beroende av mänskliga aspekter såsom erfarenheter, kompetens, 

engagemang i arbetet som kräver en närhet till kärnverksamhet, vilket motiverar att de 

inte bör förläggas på Shared Service Centret. För bolagsansvarig är deras främsta 

arbetsuppgifter årsredovisning, rapportering av det legala resultatet, inkomstdeklaration 

och momsdeklaration. Det är arbetsuppgifter som är direkt kopplade till lagstadgad 

rapportering och redovisning, vilket innebär att de är direkt lämpliga att utföra på ett 

SSC. Arbetsuppgifterna är inte beroende av direkt närhet till kärnverksamheten, dock 

krävs en verksamhetskunskap om de bolag som hanteras för att kunna utföra dem. 

Arbetsuppgifterna är standardiserade i den graden att de måste utföras av samtliga 

köpande bolagen, på grund av att de är lagstadgade, sen kan processen skilja sig åt 

något eftersom att verksamheterna är olika. Genom att samla de arbetsuppgifterna som 

inte kräver en närhet till verksamheten och som görs på flera bolag, samlas en bred 

kompetens och kunskap om de utförs på samma ställe.  Det gör att utförandet av 

arbetsuppgifterna blir effektivare. Det minskar även risken för felhanteringar, något som 

är viktigt för att stärka kvaliteten i redovisningen (Lindvall, 2011). Samtliga business 

navigators var överens om att extern redovisning och legalt resultat ska göras av 

bolagsansvarig, eftersom business navigators ska vara mer fokuserade på verksamheten. 

Det ska alltså skiljas på den operationella och legala rapporteringen, vilket innebär att 

strukturen med Shared Service Centret slår väl ut och arbetsfördelningen mellan 

business navigators och bolagsansvarigs respektive ”huvud” arbetsuppgifter har 

separerats.  

 

5.3.1 Oklarheter i arbetsfördelningen 
Det har framkommit tendenser att det ibland saknas kunskap om varandras ”huvud” 

arbetsuppgifter, business navigators hos bolagsansvarig och vice versa, och att de inte 

ser hur hela processen hänger ihop. Fokusering har legat på den egna verksamheten. När 

business navigator har lämnat ifrån sig det operationella resultatet så har deras arbete 
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varit färdigt och det har inte varit en förståelse att arbetet forsätter. De har heller inte 

alltid förstått varför en arbetsuppgift måste göras, på samma sätt har det varit för 

bolagsansvarig som har haft begränsad kunskap om hur business navigators 

verksamheter fungerar.  Det är väldigt lätt att det skapas en ”vi” mot ”dem” mentalitet 

och att det blir en negativ motsägelse mellan parterna i en sådan här 

organisationsstruktur. Att det finns en negativ motsägelse i företaget går inte att påvisas, 

eftersom att relationerna är oftast väldigt bra och fungerar bra på ett personligt plan, 

men var och en sköter sina egna arbetsuppgifter och förstår inte helheten fullt ut. Seal 

och Herbert (2011) belyser att organisationer måste lär sig att fånga kunskap om hur 

hela värdekedjan fungerar, för att ge vinningar på hela samordnings- och 

kontrollsystemet. Det innebär att precis som Burns och Baldvinsdottir (2005) och 

Järvenpää (2007) beskriver i sina studier att det har blivit ett större behov av att 

samarbeta över de strukturella gränserna, för att undvika de överlappningssvårigheter 

som det ibland kan innebära. Det blir väldigt tydligt i det studerade företaget och även 

generellt i alla SSC-lösningar där parterna är geografiskt långt ifrån varandra, vilket 

ökar kraven på kommunikation. 

 

Det var även väldigt lite kommunikation mellan business navigators och 

bolagsansvarig. Att kommunikationen var sämre berodde mycket på just det att de satt 

geografiskt långt ifrån varandra, den geografiska placeringen är något som bland annat 

Ulbrich (2006) belyser som ett av de stora problemen med ett SSC. Bolagsansvarig 2 

nämner att kommunikationen har blivit betydligt bättre nu, bara på de senaste åren har 

det hänt väldigt mycket, men den kan fortfarande blir bättre. Det har blivit en förståelse 

för att det är viktigt eftersom de är beroende av varandra och att alla vinner på att 

samarbeta och ge varandra feedback. Viktigast är det att ge feedback vid förändringar, 

fortlöper arbetet som vanligt behövs det inte i samma utsträckning. Hur ofta 

kommunikationen sker idag är upp till bolagsansvarig att bestämma, men oftast sker det 

möten två gånger om året med business navigator vid hel- och halvårs bokslut, i övrigt 

är det löpande kontakter vid behov. Oftast är det väldigt hektiskt i perioderna kring 

boksluten med tidsplaner osv. Rimligt hade varit, att precis som business navigator 1 

säger att lägga in möten mellan hel och halvårsboksluten för att gå igenom det som är 

bra och dåligt över året i lite lugna perioder. Vid dessa möten kunde relevanta händelser 

så som organisationsförändringar hos business navigation, ny relevant information 

angående redovisningen eller dylikt tas upp. 
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När arbetsuppgifterna fördelas utifrån att ekonomistyrningen ska utföras ute hos de 

köpande bolagen och redovisnings och transaktionsprocesser på Shared Service Centret, 

kan det vid första anblick vara en väldigt enkel uppdelning. Det har inte upplevts några 

problem och oklarheter med de arbetsuppgifter som är kopplade till respektive 

kärnverksamhet, varken för bolagsansvarig eller business navigators, utan det är 

arbetsuppgifter som kan utföras på båda ställena som är oklara. Detta är något som är 

väldigt vanligt förekommande i SSC-lösningar, nämligen att arbetsfördelningen aldrig 

når fullt ut (Lindvall, 2009; Ulbrich, 2006).  

 

De arbetsuppgifter där det identifierades oklarheter med arbetsfördelningen var: 

periodiseringar, ombokningar, kontoavstämningar. Anledningen är att både 

bolagsansvariga och business navigators hanterar dessa i någon form och det innebär att 

det blir överlappningssvårigheter. Det identifierades även att det inte fanns någon 

standardisering i upplägget mellan bolagsansvarig och business navigatorn gällande 

arbetsuppgifterna bryggan och mark-up avstämningen, faktureringsunderlag och 

rapportera det operationella resultatet. I tabell 10 fördelas samtliga arbetsuppgifterna ut 

för att förtydliga uppdelningen. 

 
Tabell 10 – Sammanställning och uppdelning av arbetsuppgifterna 

 
 
Bolagsansvarig 4 är den enda som berättar att det inte upplevts några oklarheter mot 

dennes köpande bolag gällande arbetsfördelningen. Av de arbetsuppgifter som det har 

påvisats oklarheter med, utför bolagsansvarig 4 endast bryggan och vissa 

kontoavstämningar, resten utförs av business navigator ute i de köpande bolagen. 

Eftersom business navigatorn utför de flesta arbetsuppgifter själv kan det vara en 

förklaring till att det inte har upplevts som några oklarheter.  

Business Navigator uppgifter 
hos kunden 

• Budget 
• Prissättning 
• Uppföljning av affären 
• Analysering av resultat och 
mål 

• Prognos 
• Rapportering av det 
operationella resultatet 

Arbetsuppgifter med 
oklarheter 

• Faktureringsunderlag 
• Periodiseringar 
• Kontoavstämningar 
• Ombokningar 
• Bryggan 
• Mark-up avstämning 

Redovisningsuppgifter på 
Shared Service Centret 

• Momsdeklaration 
• Inkomstdeklaration 
• Rapporetering av det legala 
resultatet 

• Årsredovisning 
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5.3.2 Standardisering kring arbetsfördelningen 
På finansfunktionen har inte varit någon standardisering i det som levereras till business 

navigator, utan det har varit olika upplägg mellan olika bolagsansvariga och business 

navigator. Det innebär väsentliga skillnader i vilka arbetsuppgifter som utfördes av 

bolagsansvarig till respektive business navigator.  Det innebar att det var väldigt 

varierande hur arbetsfördelningen såg ut mellan olika bolagsansvariga och business 

navigators. I tabell 11 visas en sammanställning av de arbetsuppgifter som 

identifierades med oklarheter och hur arbetsfördelningen såg ut mellan bolagsansvarig 

och business navigators.  

 
Tabell 11 – Sammanställning över arbetsuppgifter med oklarheter 

Arbetsuppgift Utförs av bolagsansvarig åt business navigator 
Skapa faktureringsunderlag 1/5 
Rapportering av det operationella 
resultatet 

1/5 

Periodiseringar 3/5 
Kontoavstämningar 3/5 
Ombokningar 1/5 
Bryggan 3/5 
Mark-up avstämning 4/5 
 

Bolagsansvarig skapar faktureringsunderlag till en business navigator och det 

operationella resultatet görs även det till en. Periodiseringar görs till tre business 

navigatorers och även kontoavstämningar görs åt tre, medan ombokningar görs åt 

endast en business navigator. Bryggan görs åt tre business navigatorers. Mark-up 

avstämningen görs till fyra business navigators och är även den arbetsuppgift som allra 

minst vill utföras av business navigatorn. 

 

Bland de arbetsuppgifter där det har påvisats oklarheter är det bara business navigator 1 

som har fört över samtliga arbetsuppgifter till bolagsansvarig. Business navigator 1 

berättar att det har arbetats väldigt mycket med att plocka bort redovisningsuppgifter 

från business navigatorns arbetsuppgifter. Anledningen var att det köpande bolaget 

saknade ekonomisk kompetens efter att deras egna redovisare slutade, vilket gjorde att 

business navigator 1 fick lägga mycket tid på redovisningsuppgifter och kunde därför 

inte fokusera på att ”navigera” verksamheten. Business navigator 5 utför däremot 

samtliga arbetsuppgifter själv, men berättar dock att samtliga arbetsuppgifterna, förutom 
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bryggan, gärna hade flyttats över till bolagsansvarig, eftersom att det inte är några 

uppgifter som ligger direkt nära deras kärnverksamhet och är direkt värdeskapande att 

de gör, trots att det är arbetsuppgifter som måste utföras. Det innebär att precis som för 

business navigator 1 om redovisningsarbetsuppgifterna kopplas bort får de mer tid till 

sina huvudarbetsuppgifter. 

 

Business navigators 2, 3 och 4 har däremot lite varierande åsikter om vilka 

arbetsuppgifter de vill behålla respektive flytta över till bolagsansvarig. Det kan 

återkopplas till det som tidigare skrevs om traditioner, att de har sitt sätt att sköta 

arbetsuppgifterna på och har alltid gjort det på det viset. Det blir ett personberoende på 

vad både business navigator och bolagsansvarig värderar som viktigt att utföra själva. 

Redovisningschefen berättar att det på Shared Service Centret tidigare kanske inte varit 

motstånd mot förändringar, utan problemet har framförallt varit att det har funnits olika 

intressen av hur arbetsuppgifterna ska utföras, vilket kan speglas i att bolagsansvarig har 

tagit på sig olika roller. Att arbetsfördelningen skiljer mot olika business navigators 

behöver inte nödvändigtvis vara något negativt. Det tyder på att de är öppna för att lösa 

problem och vara service inriktade och inte enbart håller sig mot struktur och 

standardisering. Problemet uppkommer när det inte riktigt fungerar och det saknas en 

styrning, vilket har påvisats i det studerade företaget. Det innebär till viss del att den 

standardiseringen som efterfrågas krävs. Det har heller inte, som tidigare belystes, varit 

någon styrning på bolagsansvariges roll och vad den ska leverera utan de har fått 

”sköta” sig själva, det har inneburit att det har blivit oklarheter i vad som verkligen ska 

levereras och utföras av vem, det har skapat dubbelarbete enligt bolagsansvarig 1. 

Minskat dubbelarbete är något som är en av de stora fördelarna med en SSC-lösning 

och det är här mycket av de ekonomiska vinsterna kan göras (Wang & Wang, 2007).  

 

5.3.3 Arbetsuppgifter 
Hur skulle då arbetsfördelningen kunna göras tydligare med de arbetsuppgifter där det 

har påvisats oklarheter? Precis som med ”huvud” arbetsuppgifterna för bolagsansvarig 

och business navigator ska tanken vara att försöka skilja mellan transaktion, redovisning 

och ekonomistyrning, dessutom är det av stor vikt hur nära arbetsuppgiften behöver 

vara kärnverksamheten för att kunna utföras. Samtliga av de arbetsuppgifter med 

oklarheter måste göras i någon form av alla köpande bolagen. Det innebär att de till viss 

del är standardiserade, kanske inte hur de utförs men det är arbetsuppgifter som görs av 

samtliga köpande bolag 
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5.3.3.1 Bryggan och mark-up avstämning 
Bryggan och mark-up avstämningen är arbetsuppgifter som tar lång tid att göra och är 

svåra att få ihop, alltså väldigt krävande arbetsuppgifter. Bara det är en stark motivering 

att flytta dem till Shared Service Centret. Om dessa arbetsuppgifter flyttas över till 

bolagsansvariga så blir de bättre och effektivare på att utföra dem eftersom att de utför 

till flera köpande bolag. Dessutom har de redan kunskap för att utföra arbetsuppgifterna, 

eftersom att de utförs till några av de köpande bolagen. Det ger även de effekterna som 

tidigare belysts med ”huvud” arbetsuppgifterna att kvaliteten stärks. Om business 

navigatorn ska utföra dessa arbetsuppgifter själv (det gäller väl egentligen alla 

arbetsuppgifter) och det är samma person som gör dem år efter år, så blir de också 

effektivare och kvaliteten stärks, problemet blir när den personen slutar och ska ersättas, 

då är det troligt att bolagsansvariga måste lära upp den nya personen och det kan bli en 

nedgång i kvaliteten, det är något som finansfunktionen på Shared Service Centret 

jobbar hårt med att det inte ska inträffa hos dem. Utför bolagsansvariga själva dessa så 

inträffar inte detta, dessutom blir det en jämn kvalitet över alla de köpande bolagen 

(Bergeron, 2003).  

 

Det är arbetsuppgifter som inte heller behöver vara nära verksamheten för att utföras. 

Även om business navigator 4 menar att det måste finnas en kunskap om kontona för att 

utföra dessa arbetsuppgifter är det inget som inte bolagsansvarig redan borde veta med 

den verksamhetskunskap som de besitter för att få ihop exempelvis det legala resultatet. 

  

Utifrån figur 5 kan mark-up avstämningen och bryggan inte direkt härledas, det är rätt 

specifika arbetsuppgifter för det studerade företaget, men utifrån Ejdemark och Nilssons 

(2006) uppdelning borde de hamna under redovisningsuppgifter, på grund av att 

arbetsuppgifterna handlar om avstämningar. Det är inte heller några arbetsuppgifter som 

business navigator måste utföra för att kunna ”navigera” verksamheten framåt. Även det 

talar för att de lämpliga att förläggas helt hos bolagsansvarig och på Shared Service 

Centret.  

 

5.3.3.2 Periodiseringar, ombokningar och kontoavstämningar 
Kontoavstämningar är den arbetsuppgift där det har varit mest oklarheter mellan 

bolagsansvarig och business navigator. Det finns en kontoplan där avstämningsansvaret 

och den ska följas, problemet är att det finns konton som flera är inne och bokar på och 
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då blir det problem att veta vem som har slutavstämningen oberoende av vem som står 

som ansvarig i kontoplanen. Egentligen finns det ingen anledning för business 

navigatorn att göra några kontoavstämningar. Det skapar inget värde eller bidrar till att 

”navigera” verksamheten framåt när business navigatorn gör kontoavstämningar. 

Egentligen är det inte många kontoavstämningar som business navigatorn ska göra, 10 – 

15 stycken, men det gör också att de inte skapar någon effektivitet i utförandet. 

Eftersom bolagsansvarig stämmer av flertal konto blir de effektivare och snabbare, 

vilket gör att det tar mindre tid. Om de dessutom alltid har slutavstämningen så blir det 

inga oklarheter om vem som ska utföra den. Det är även en transaktionstung process 

(Sako, 2006), figur 5, vilket innebär att den är lämplig att förlägga på Shared Service 

Centret. 

 

Vad gäller periodiseringar och ombokningar så är det förhållandevis enkla 

arbetsuppgifter men de är transaktionstunga och oftast återkommande. Det är manuella 

arbetsuppgifter som tar långtid att utföra, bara ombokningar lägger business navigator 5 

varannan månad runt en arbetsdag på att genomföra. Det är inga arbetsuppgifter som 

skapar direkt värde, men de måste ändå utföras på grund av olika krav på redovisningen, 

vilket innebär att de är högst lämpliga att förlägga på Shared Service Centret fullt ut.  

Även här precis som för bryggan och mark-up avstämningen så blir det effektivare ju 

fler det utförs åt. Är det så att det kommer en kostnad som är i behov av att bokas om 

eller periodiseras som inte är en återkommande kostnad, måste business navigator 

meddela detta till bolagsansvarig med ett underlag, eftersom det är svårt för 

bolagsansvarig att veta om det ska bokas om eller periodiseras. Det ställer krav på att 

business navigatorn fortfarande måste veta om en kostnad ska bokas om eller 

periodiseras, men det frigörs tid genom att de inte behöver utföra det tunga manuella 

arbetet med införandet om kostnaderna som ska bokas om eller periodiseras, dessutom 

slipper de helt återkommande periodiseringarna och ombokningarna. En av de stora 

ekonomiska vinsterna är att plocka bort transaktionstunga arbetsuppgifter från de 

köpande bolagen och låta business navigatorn i verksamheten fokusera på sin 

kärnverksamhet (Nilsson et al., 2011). 

 

5.3.3.3 Rapportering av det operationellt resultat och faktureringsunderlag 
Det operationella resultatet ligger egentligen som en av de främsta arbetsuppgifterna för 

en business navigator och det utförs rapportering av operationella resultatet av samtliga 

köpande bolag. Generellt så är samtliga respondenter överens om rapportering av det 
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operationella resultatet ska utföras ute på bolagen eftersom de har bäst kunskap om 

verksamheterna och kan skriva kommentarer. Det görs försök med business navigator 1 

att bolagsansvarig tar över hanteringen av rapportering av det operationella resultatet. 

Det kräver mer av bolagsansvarig eftersom att de behöver ha en djupare kunskap om 

verksamheten, det är där problemet ligger för om det ska kunna utföras på Shared 

Service Centret, det är svårt för bolagsansvarige att ha den här djupare 

verksamhetskunskapen. Det innebär att arbetsuppgiften rapportering av det 

operationella resultatet behöver vara nära verksamheten för att kunna utföras på ett bra 

och effektivts sätt med en högre kvalité, det är alltså svårt att skilja det från 

kärnverksamheten (Lindvall, 2011). 

 

Samma sak gäller för arbetsuppgiften ”skapa faktureringsunderlag”, det krävs en 

djupare kunskap om verksamheten av bolagsansvarig. Det är endast ett köpande bolag 

som det går att utföra den åt, eftersom att det köpande bolaget är ett kostplus bolag, där 

det går att skapa faktureringsunderlaget utifrån en standardmall, där det endast räknas 

bort givna kostnader och sedan lägga på ett påslag. Även om mycket handlar om att 

standardisera i en SSC-lösning (Ulbrich, 2006; Bergeron, 2003), så kan det ibland vara 

till fördel för ett SSC att göra undantag och även ta på sig enstaka arbetsuppgifter som 

inte går att utföra till samtliga köpande bolag. Det handlar om att tillviss del vara 

tillmötesgående och serviceinriktad, krävs det inte att vara nära kärnverksamheten kan 

den med fördel ändå förläggas på Shared Service Centret. Det frigör tid för business 

navigators som kan läggas på andra arbetsuppgifter som är mer värdeskapande för 

kärnverksamheten (Ejdemark & Nilsson, 2006). För att bolagsansvarig ska kunna ta 

över denna arbetsuppgift hos fler behöver den bli standardiserad i sitt utförande och att 

det finns liknande mallar och inte krävs en djupare kunskap om bolaget, det kan i 

framtiden bli möjligt att det utförs åt fler köpande bolag. Det blir således en 

arbetsuppgift som enbart går att utföra åt ett köpande bolag, det skapas heller inga 

oklarheter eftersom att det är en styrning av det och man är medveten om att det i 

dagsläget endast går att utföra åt ett köpande bolag.  
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5.3.4 Ny arbetsfördelning 
Utifrån analysen av yrkesrollerna och deras arbetsuppgifter, så har det framkommit att 

de arbetsuppgifter som det har påvisats oklarheter kring med fördel kan förflyttas till 

Shared Service Centret, förutom rapportering av det operationella resultatet och 

faktureringsunderlaget. Det blir då ett nytt tänkbart normalflöde mellan bolagsansvarig 

och business navigator, fígur 12. 

 

 
Figur 15 - Ny modell över normalflödet mellan bolagsansvarig och business navigator 

 
Genom att ändra arbetsfördelningen och flytta över bryggan och mark-up avstämningen, 

samtliga periodiseringar, ombokningar och kontoavstämningar, blir det en klarare 

arbetsfördelning, där fler redovisningsuppgifter plockas bort från business navigatorns 

arbetsuppgifter och respektive part fokuserar på sin kärnverksamhet.  Arbetsuppgifterna 

blir standardiserade vilket underlättar och samtidigt försvinner en del oklarheter och 

dubbelarbetet minskas, samtidigt som effektiviteten borde öka.  

 

Nackdelen för bolagsansvarig blir precis som Graham et al., (2012) beskriver, att det 

hela tiden tillkommer nya arbetsuppgifter, samtidigt som de gamla arbetsuppgifterna 

ska utföras effektivare och billigare. Egentligen är det inte direkt några nya 

arbetsuppgifter för bolagsansvariga att hantera, eftersom de redan utförs i någon form 

på avdelningen. Det blir endast en standardisering av dem, vilket innebär att några 

bolagsansvarig får fler arbetsuppgifter. Arbetsbelastning är något som alltid är svårt och 

bolagsansvarig 1 berättar att de redan har tidsbrist och att det alltid är ett bekymmer 
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med tiden och vad som ska prioriteras. Utkomsten kan vara att anställa ytterligare 

bolagsansvariga, så att varje bolagsansvarig hanterar färre köpande bolag. 

 

5.3.5 Sammanställningen av identifierade problemområden 

 
Figur 16 - Identifierande problemområden från den teoretiska referensramen 

 

Utifrån den teoretiska referensramen identifierades fem stycken problem, vilka är 

presenterade både i den konceptuella modellen, figur 6, och i ovanstående figur 16. 

Genom analysen har det identifierats ett antal ytterligare problemområden som har 

föranlett oklarheter i arbetsfördelningen. Av yrkesrollerna framgick det att de 

problemområden som kunde påvisas var att rollen som bolagsansvarig tidigare var 

personberoende, vilket fick till konsekvens att det var varierande upplägg mot de 

köpande bolagen och det har skapat oklarheter. Det visade sig också att business 

navigatorn har varierande ekonomisk kompetens, vilket har medfört konsekvenser vid 

diskussioner och i förståelse för redovisningen. I analysen av förhållandet mellan 

bolagsansvarig och business navigator framgick att mycket bygger på traditioner och att 

det finns ett visst motstånd mot förändring, där få vill släppa ifrån sig arbetsuppgifter. 

Det var tidigare även sämre kommunikation mellan bolagsansvarig och business 

navigator, något som har blivit bättre idag, det fanns en liten ”vi” mot ”dem” känsla, 

även om de är beroende av varandra. En av anledningarna ansågs vara den geografiska 

placeringen, vilket bland annat har medfört att det har saknats kunskap om vad den 

andra gör och att det har blivit dubbelarbete. 

 

De problemområden som identifierades genom analysen på det studerade företaget 

skiljde sig något mot det som framgick och identifierades ur den teoretiska 

referensramen. I tabell 12 har de identifierade problemområdena ställts emot varandra 

för en jämförelse. 

Problemområden 
Problem att skilja kärnkompetenser 

Relationer och oförmåga att samarbeta 

Misslyckande att implemtera SLA 

Motstånd till kulturell förändring 

Geografisk placering 
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Tabell 12 - Jämförelse mellan de identifierade problemområdena från den teoretiska referensramen och från det 
studerade företaget 

Problemområden som har identifierats 

utifrån den teoretiska referensramen 

Problemområden som har identifierats 

på det studerade företaget 

Problem att skilja kärnkompetenser Personberoende  

Relationer och oförmåga att samarbeta Saknas kunskap om vad den andra gör  

Inget eller misslyckande att implementera 

SLA 

Misslyckande att implementera SLA 

Motstånd mot kulturella förändringar Traditioner och ett motstånd mot 

förändring där få vill släppa ifrån sig 

arbetsuppgifter 

Geografisk placering Geografisk placering 

 Kommunikation 

 Varierande ekonomisk kompetens hos 

controllers 

 
5.3.6 Sammanställning av identifierade åtgärder 
 

 
Figur 17 – Identifierande åtgärder från den teoretiska referensramen 

 
Utifrån den teoretiska referensramen identifierades två stycken åtgärder, vilka är 

presenterade både i den konceptuella modellen, figur 6, och i ovanstående figur 17. 

Genom analysen har det identifierats ytterligare ett antal åtgärder som skulle kunna 

förhindra problemområdena och förtydliga arbetsfördelningen. Av yrkesrollerna 

framgick det att genom en standardisering av bolagsansvariges roll och arbetsuppgifter 

skulle det tydliggöra arbetsfördelningen. Sedan skulle det med fördel införas ett krav på 

att business navigatorn har en ekonomiutbildning, vilket skulle underlätta vid 

diskussioner och ge en förståelse för redovisningen, slutprodukten och de egna 

verksamhetsanalyserna. I analysen av förhållandet mellan bolagsansvarig och business 

navigator framgick att det är viktigt att samarbeta över gränserna och att få en förståelse 

Åtgärder 
 Standardisering 

Implementera SLA 
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för hela processen. Det är även viktigt att öka kommunikationen och mötena mellan 

bolagsansvarig och business navigator även i lugna perioder. Enligt litteraturen är SLA 

ett av de viktigaste verktygen i en SSC-lösning och det har inte behandlats tidigare i 

analysen och kommer därför att behandlas i ett eget avsnitt 5.3.7. 

 

De åtgärder som identifierades igenom analysen på det studerade företaget var betydligt 

fler än det som framgick och identifierades ur den teoretiska referensramen. I tabell 13 

har de identifierande åtgärderna ställts emot varandra för en jämförelse. 

 
Tabell 13 - Jämförelse mellan de identifierade åtgärderna från den teoretiska referensramen och från det studerade 
företaget 

Åtgärder som har identifierats utifrån 

den teoretiska referensramen 

Åtgärder som har identifierats på det 

studerade företaget 

Standardisering. Standardisera bolagsansvariges 

arbetsuppgifter. 

Implementera SLA. Plocka bort redovisningen från business 

navigator. 

 Krav på ekonomiskutbildning på 

business navigators. 

 Ökad kommunikation och möten. 

 Samarbeta över gränserna och få en 

förståelse för hela processen. 

 Implementera SLA igen? 

 
 
5.3.7 Service Level Agreement 
Shared Service Centret i det studerade företaget utvecklade ett SLA för ca 5 år sedan, 

men använder sig i dagsläget inte av det, det är något som Bangemann (2005) belyser 

vanligt förekommande i många bolag och menar att det är oroväckande trend. Bergeron 

(2003) menar även att många organisationer misslyckas med att införa ett SLA och det 

är en stor riskfaktor, på grund av att mycket av förutsättningar i relationen mellan SSC 

och de köpande bolagen behandlas där. Finns det inget SLA är det väldigt lätt att det 

blir oklarheter och dubbelarbetet, genom att det misslyckas med att skilja på 

kärnkompetenser och ge en klar arbetsfördelning(Bergeron, 2003).   
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Anledningen att Shared Service Centret inte använder sig av ett SLA är enligt 

finansfunktionschefen att de köpande bolagen är interna, det har gjort att det inte är så 

värdefullt att behöva luta sig mot ett SLA, parterna är väldigt bekanta med varandra och 

vet vad som händer på respektive ställe. Det finns en stor tilltro till kvaliteten på det 

som levereras. Något som troligtvis även spelar in är personliga referenser med tidigare 

”misslyckade” SLA.  

 

Det har påvisats i det studerade företaget att det inte alltid är självklart att parterna är 

medvetna om hela processen, vilket är viktigt för att minimera oklarheter, dubbelarbete 

och att öka kvalitén (Wang & Wang, 2007). Eftersom det har varit oklarheter och ett 

problem i arbetsfördelningen, skulle ett SLA kunna vara en lösning, då det i ett SLA är 

viktigt att tydligt beskriva arbetsfördelning och vilka tjänster som levereras (Bergeron, 

2003). I processen att ta fram SLA finns det ett behov att göra det tillsammans med de 

köpande bolagen, det gör att de blir involverade i processen och får en bättre förståelse 

för processen och de behov som finns (Bangemann, 2005). Även om 

finansfunktionschefen belyser att Shared Service Centret och dess köpande bolag är 

bekanta med varandra, finns det precis som bolagsansvarige 1 berättar, behov av att veta 

exakt vad som händer i hela processen och inte bara se sina egna delar, att förstå 

helheten i arbetet. 

 

Det är viktigt att arbetet är standardiserat för bolagsansvarig mot samtliga köpande 

bolag så att det inte behöver upprättas ett SLA till varje köpande bolag utan att endast 

ett SLA används till samtliga köpande bolag och att endast några få avvikelser mot 

varje köpande bolag är noterat. Det blir möjligt om arbetsuppgifterna standardiseras 

mellan de köpande bolagen i den utsträckning som det har framgått i analysen.  

 
Enligt litteraturen är SLA ett av de viktigaste verktygen i en SSC-lösning för att hantera 

just problem med arbetsfördelningen (Ejdemark & Nilsson, 2006; Bangemann, 2005; 

Bergeron, 2003), men det är oftast en tidskrävande och kostsam implementering 

(Bangemann, 2005). Genom att först implementera de tidigare presenterade åtgärderna 

för att motverka identifierade problemområden i det studerade företaget, blir således 

SLA ett alternativ om de andra åtgärderna inte lyckas. 

 

Om lösningen blir att det finns behov av att implementera ett SLA, så är det alltid en 

fråga om hur väldefinierat det ska vara (Bangemann, 2005) eftersom det måste vara 
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lättförståeligt (Bergeron, 2003). Det finns för och nackdelar med att använda sig av 

antingen ett summerat eller ett detaljerat SLA (Bangemann, 2005). Därför föreslås det 

att ett kombinerat SLA ska användas, med en detaljerad del och en summerad del. Där 

den detaljerade delen ska ligga till grund för SLA och ovanpå ska det ligga ett summerat 

SLA som hänvisar vidare till den mer detaljerade delen. Det skulle innebära att de 

nackdelar som kvarstår är att det kommer att vara tidskrävande att utveckla och säkra ett 

godkännande och det är viktigt att uppdatera det för att det ska förbli aktuell.  

 
Viktigt att poängtera är precis det som Ejdemark och Nilsson (2006)  berättar, att det 

inte helt går att förlita sig på ett SLA, därför är det viktigt att fortsätta med den 

kommunikation och feedback som tidigare belyst vara viktigt i förhållandet mellan 

bolagsansvarig och business navigator. Det ska inte vara ett dokument som man pekar 

på om någon inte gör rätt, det behövs inte eftersom att det finns så bra kundrelationer i 

det studerade företaget. Motivet med SLA är att förtydliga och ge en bättre förståelse 

för hela processen och minska oklarheter. 

  



  
 

72 

6 Slutsats 

I det avslutande kapitlet besvaras de inledande frågeställningarna och de slutsatser som 
har framkommit presenteras. Avslutningsvis presenteras en ny konceptuell modell. 
 
Studiens övergripande syfte var att öka kunskapen om hur arbetsförhållandet kan 

organiseras mellan redovisare och controllers när yrkesrollerna utvecklas och förändras 

i en global organisation. För att besvara det övergripande syftet ställdes två 

frågeställningar. Där det för studien var givet att det studerade företaget hade ett 

implementerat SSC och deras motsvarighet på redovisare, bolagsansvarig, arbetade 

utifrån Shared Service Centret. Medan business navigatorn, det studerade företagets 

utvecklade roll från controllern, arbetade ute i de köpande bolagens verksamheter, vilket 

hade påverkningar på arbetsförhållandet. Den första frågeställningen var: Vilka 

yrkesroller har redovisare och controller i en stor global koncern med SSC och hur kan 

arbetsfördelningen se ut mellan dem? 

 

I analysen påvisades det att yrkesrollerna i en organisation med en SSC-lösning inte 

skiljer i stora drag utifrån det litteraturen beskrev om yrkesrollernas utveckling 

generellt, utan snarare förstärktes de och blev ännu tydligare. På Shared Service Centret 

har bolagsansvarig en expertroll med inslag av en konsulteranderoll. De arbetar som ett 

mindre team om sex medarbetare, med en stor samlad kompetens. De ska vara 

ansvariga för den externa redovisningen och fungera som bollplank till business 

navigators i deras frågor om redovisning och tillhörande områden.  

 

Det framkom att business navigatorn har en ”affärspartner” roll i sin verksamhet, vilket 

är det som litteraturen starkt efterfrågar att en controller ska vara. Efter kartläggningen 

av arbetsfördelningen visade det sig dock att business navigators fortfarande utför en 

del arbetsuppgifter som är kopplade till redovisningen och att de inte helt har kunnat 

skiljas från redovisningen, vilket har beskrivits som en kritik mot controllern i 

litteraturen. Det påvisades även att business navigators ibland saknade 

ekonomiutbildningar, vilket medförde ett flertal konsekvenser som bland annat att det 

blev svårare för bolagsansvarig att föra diskussioner med business navigators. Det 

medförde också en försämrad kvalité på arbetet. 

 

Vid arbetsfördelningen i en SSC-lösning är tanken att det ska skiljas mellan 

transaktionshantering, redovisning och ekonomistyrning. Normalfallet över 
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arbetsfördelningen i det studerade företaget mellan bolagsansvarig och business 

navigator presenterades i figur 11. Utöver normalfallet fanns det olika upplägg till olika 

köpande bolag, vilket visar att arbetsfördelningen inte är standardiserad utan att den är 

personberoende, både från bolagsansvariges sida och business navigators sida. 

 

Den andra frågeställningen var: Hur kan arbetsfördelningen tydliggöras och 

effektiviseras mellan redovisare och controllers i en global organisation med ett SSC 

utifrån de problemområden som kan uppstå i arbetsfördelningen? 

 

Att arbetsuppgifterna inte fullt ut separeras är vanligt förekommande i SSC-lösningar, 

därför är det viktigt att tydliggöra rollerna och verkligen separera redovisning och 

ekonomistyrning för att arbetet ska bli effektivt. De arbetsuppgifter där det har påvisats 

oklarheter i arbetsfördelningen och som har analyserats i denna studie är 

bolagsspecifika. De arbetsuppgifter som har analyserats förekommer inom alla tre 

presenterade kategorier som används vid arbetsfördelning i en SSC-lösning; 

transaktionshantering, redovisning och ekonomistyrning. Det innebär att de tankegångar 

som använts för att analysera de bolagsspecifika arbetsuppgifterna kan appliceras på 

andra liknande arbetsuppgifter i andra organisationer.  

 

Efter analysen presenterades ett nytt förslag på arbetsfördelningen mellan 

bolagsansvarig och business navigator, figur 15. Utkomsten av den nya 

arbetsfördelningen kan vara att ytterligare bolagsansvariga behöver anställas, eftersom 

arbetsbelastningen med stor sannolikhet kommer att öka och det redan är tidsbrist för 

bolagsansvarig. Det innebär att varje bolagsansvarig hanterar färre köpande bolag och 

får tid till att utföra de nya arbetsuppgifterna. 

 

Det har under studiens gång framkommit att det är väldigt många problemområden som 

har berott på oklarheter gällande arbetsfördelningen.  Dessa måste beaktas för att arbetet 

ska förtydligas och effektiviseras, det har även framkommit ett flertal sätt att hantera 

dessa problemområden, förhållandet mellan de identifierade åtgärderna och 

problemområdena visas i tabell 14. 

 

Eftersom att bolagsansvarig tidigare var personberoende medförde det varierande 

upplägg och oklarheter. Genom att standardisera arbetsuppgifterna minskas 
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oklarheterna. Business navigatorn har varierande ekonomiska kunskaper vilket har 

medfört konsekvenser vid diskussioner och i förståelse för redovisningen. Genom att 

ställa krav på att business navigatorn ska ha en ekonomiutbildning så underlättar det 

diskussioner med bolagsansvarig, det ger en förståelse för utfallet och det borde ge 

bättre analyser samt öka kvalitén. Mycket bygger på traditioner i det studerade företaget 

och att det finns ett visst motstånd mot förändring, där få vill släppa ifrån sig 

arbetsuppgifter. Genom att samarbeta över gränserna och få en förståelse för hela 

processen, så skapas det en insikt om varför förändringarna ska göras och varför det ska 

se ut på ett visst sätt. Det var även tidigare sämre kommunikation mellan bolagsansvarig 

och business navigator, där det var lite av en ”vi” mot ”dem” känsla, även om de är 

beroende av varandra. En av anledningarna ansågs vara den geografiska placeringen. 

Förhållandet kan förbättras genom att öka kommunikationen och antalet möten. 

 

Utöver det så har det studerade företaget inte lyckats med att implementera ett SLA. 

Förbättras inte arbetsfördelningen genom att beakta de presenterade problemområdena 

och åtgärderna, finns möjligheten att återigen implementera ett SLA. 

 
Tabell 14 – Förhållandet mellan de identifierade åtgärderna och problemområdena 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifierade åtgärderna 

för problemområdena 

Standardisera 

bolagsansvarigs roll och 

arbetsfördelningen.  

Samarbeta över gränserna 

och få en förståelse för 

hela processen. 

Öka kommunikationen 

och antal möten. 

Högre ekonomisk-

kompetens på controllers. 

Implementera SLA igen? 

Problemområden som har identifierats 

på det studerade företaget 

 

Personberoende. 

  

Saknas kunskap om vad den andra gör. 

Traditioner med ett motstånd mot 

förändring och få vill släppa ifrån sig. 

Geografisk placering. 

Kommunikation. 

Varierande ekonomiskkompetens hos 

controllers. 

Misslyckande att implementera SLA. 



  
 

75 

Köpande bolag 

Business navigator 
(controller) 
Affärspartner 

Arbetsfördelning 

Transaktionshantering  

Redovisning 

Ekonomistyrning  

Shared Service 
Center 

Bolagsansvarig 
(redovisare) 

Specialistroll + 
Konsulteranderoll 

 

Problemområden 

Personberoende 

Saknas kunskap om vad den andra gör  

Misslyckande att implementera SLA 

Traditioner och ett motstånd mot förändring 
där få vill släppa ifrån sig arbestuppgifter 

Geografisk placering 

Kommunikation 

Varierande ekonomiskkompetens hos 
controllers 

Åtgärder 

Standardisera bolagsansvariges roll 

Plocka bort redovisningen från 
business navigatorns arbestuppgifter 

Implementera SLA 

Öka kommunikationen och antal 
möten 

Samarbeta över gränserna och få en 
föreståelse för hela processen 

Krav på ekonomiskutbildning på 
business navigators 

Utifrån de slutsatser som har dragits genom studiens syfte och frågeställningar 

presenteras, i figur 18, en ny konceptuell modell. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Figur 18 – Ny konceptuell modell 
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6.1 Förslag på fortsatta studier 

Denna studie har riktat in sig på vilka yrkesroller som redovisare och controllers har 

samt hur arbetsfördelningen ser ut mellan redovisaren och controllern i en global 

organisation med en SSC-lösning. Det hade varit intressant att se hur detta förhåller sig i 

andra organisationsstrukturer och då exempelvis göra en jämförelse mellan olika 

organisationsformer utifrån några givna parametrar. För att se vilka likheter och 

skillnader där finns i yrkesrollerna och arbetsfördelningen, samt vilka problem som de 

upplever och hur de är åtgärdade.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjuguide Bolagsansvarig 
 
 
Beskriv din yrkesroll. 
 
 
Vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 
 
 
Hur ser arbetsfördelningen ut mellan dig och business navigation? 
 
 
Vilka av dessa arbetsuppgifter anser ni vara oklara med vem ska göra?(varför anses de isf oklara?) 
 
 
Vilka problem har ni upplevt, (båda i ert eget arbete och i samarbetet med business 
navigation)? 
 
 
Vad tycker ni fungerar bra, (båda i ert eget arbete och i samarbetet med business 
navigation)? 
 
 
 
  



  
 

II 

Bilaga 2 – Intervjuguide Business Navigator 
 
 
Beskriv din yrkesroll. 
 
 
Vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 
 
 
Hur ser arbetsfördelningen ut mellan dig och bolagsansvarig? 
 
 
Vilka av dessa arbetsuppgifter anser ni vara oklara med vem ska göra?(varför anses de isf oklara?) 
 
 
Vilka problem har ni upplevt, (båda i ert eget arbete och i samarbetet med 
bolagsansvarig)? 
 
 
Vad tycker ni fungerar bra, (båda i ert eget arbete och i samarbetet med 
bolagsansvarig)? 
 
  



  
 

III 

Bilaga 3 – Frågeområden till övriga respondenter på Shared Service 
Centret 
 
Hur har Shared Service Centret utvecklats sen det startades? 
 
(hur har business navigator rollern och bolagsansvariges roll utvecklats?) 
 
Vilka oklarheter har ni upplevt mot business navigation gällande arbetsfördelningen 
mot bolagsansvarig? 
 
Varför tror ni att det har blivit oklarheter i arbetsfördelningen? 


