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Sammandrag 

Forskning har visat att företags ekonomifunktioner de senaste åren genomgått en förändring, 

från att tidigare arbetat med klassiska ekonomi-relaterade uppgifter till att bli mer involverade 

i företagens strategiarbete och beslutsprocesser. Syftet med studien var att förklara hur långt 

chefen för ekonomifunktionen, CFOn, har kommit i sin rollutveckling mot strategiskt 

affärspartnerskap i Sverige, samt vilka organisatoriska förutsättningar och personliga 

karaktärsdrag som CFOs själva anser är viktiga för att uppnå ett framgångsrikt strategiskt 

affärspartnerskap. Som teoretisk utgångspunkt användes ett ramverk kring management 

accountants (MAs), då en jämförelse av akademisk forskning av MAs och praktisk forskning 

av CFOn, indikerar stora likheter mellan dessa roller. Studien genomfördes i form av en 

kvalitativ studie av fem CFOs för stora, svenska företag. Det framkom att CFOerna i 

undersökningen har kommit långt i utvecklingen av sin strategiska roll, samt att de personliga 

karaktärsdragen och organisatoriska förutsättningarna liknar de som studerats för MAs, med 

några viktiga skillnader. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund och problematisering 

I media har det i ett flertal år diskuterats hur den teknologiska utvecklingen förändrar 

arbetsmarknaden, då vissa typer av arbetsuppgifter ersätts av maskiner, medan andra 

arbetsuppgifter skapas. De jobb som försvinner kan till exempel vara fabriksjobb och fysiska 

arbetsuppgifter som anses kunna kostnadseffektiviseras genom att investera i modern teknik. 

Dock skapas även nya jobb, då någon måste bygga maskinerna och underhålla dem. När 

utvecklingen är snabb måste arbetskraften reagera för att kunna bevisa att de fortfarande är 

nödvändiga för sina arbetsgivare (Eklund, 2014). En grupp som påverkas av denna utveckling 

är företags ekonomi- och finansfunktioner, där datorer samlar in data och genererar nyckeltal, 

rapporter och information som de anställda tidigare varit tvungna att ta fram manuellt (Myers, 

2002). Internationell forskning av praktisk karaktär visar att bland annat detta har frigjort tid 

för chefen för företags ekonomi- och finansfunktion, CFOn. CFOn har enligt denna forskning 

reagerat på utvecklingen genom att förändra sin roll till att arbeta med andra typer av 

arbetsuppgifter och kompetenser (Corson & Miyagawa, 2012; Myers, 2002; Davis & 

McLaughlin, 2009; Eber et al., 2013; Wunsche, 2007; Ehrenhart & Ryan, 2007) istället för att 

låta datorn ta bort deras funktion inom företagen. Ovan nämnda studier fastslår att CFOn 

agerar mer och mer som en affärspartner och tar en aktiv del i företags strategiutveckling, 

strategiimplementering och beslutsfattande på ledningsnivå istället för att som tidigare mest 

arbeta med framtagning av finansiella rapporter och kontroller.  

 

Att en förändring har skett verkar det inte råda några direkta tvivel om. Vad som är intressant 

är dock att den akademiska forskningen om CFO-rollen är mycket begränsad. Detta gör att 

akademiska teorier och modeller i dagsläget inte kan förklara hur rollen ser ut idag. Norberg 

och Persson (2009) undersökte om svenska CFOs arbetar strategiskt, och vilka faktorer som 

påverkar möjligheten till detta. Dock var deras studie baserad på ett teoretiskt ramverk 

uppbyggt på praktisk forskning, vilket gjorde att den akademiska relevansen delvis försvann, 

samtidigt som studien dessvärre inte lyckades generera några generella slutsatser. Det som 

benämns som praktisk forskning i vår studie, är forskning som gjorts av till exempel 

konsulter, ekonomijournalister och akademiker som på grund av deras studiers utformning 

inte kan anses ha en hög akademisk trovärdighet. Den praktiska forskningen om CFOs bygger 

på empirisk fakta och den är relativt omfattande (Hiebl, 2013) samt genererar ofta slutsatser 

som pekar på att CFOns ansvarsområde mer och mer kan relateras till strategiskt arbete och 
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beslutsfattande på ledningsnivå (Corson & Miyagawa, 2012; Myers, 2002; Davis & 

McLaughlin, 2009; Eber et al., 2013; Wunsche, 2007). På grund av omfattningen av denna 

praktiska forskning har den, trots bristande akademisk kvalitet, en hög praktisk relevans. 

Forskningen diskuterar i stor utsträckning metoder för hur CFOs ska kunna bli denna 

strategiska affärspartner samt vilka kompetenser och kvaliteter som CFOn bör ha för att leva 

upp till denna nya roll (Canace & Juras, 2014; Eber et al., 2013; Davis & McLaughlin, 2009;).  

 

Ett betydligt bättre undersökt område i den akademiska världen är forskningen kring 

management accountants (MA), som oftast arbetar som underställda till CFOn. Här har 

betydligt mer akademisk forskning genomförts och teorier samt modeller har skapats för att 

förklara MAs rollskifte från rapportör till affärspartners. Även studier kring vilka kvalitéer 

och förändringar som måste finnas eller komma till stånd för att detta skifte ska ske med 

framgång har tagits fram (Hiebl, 2013). Granlund och Lukka (1998) och Paulsson (2012) 

använder sig av en modell för att beskriva karaktärsskillnader mellan en MA som fungerar 

som vad de kallar för “bönräknare” och en MA som agerar mer som en “affärspartner”. 

Granlund och Lukka (1998) presenterar även en modell som fungerar som ett stöd till att 

analysera hur långt MAs har kommit i rollförändringen. Även andra orsaker, som till exempel 

vikten av en bra företagskultur och moderna system som uppmuntrar affärspartner-rollen har 

undersökts (Järvenpää, 2007; Burns & Baldvinsdottir, 2005).   

 

Vid en jämförelse mellan den praktiska forskningen på CFO-rollen och den akademiska 

forskningen på MAs är det svårt att undvika att se ett potentiellt samband mellan de två 

yrkenas rollutveckling, något som även är logiskt då MAs ofta arbetar inom CFOns 

avdelning. Eftersom CFOn är ytterst ansvarig för denna avdelning och därför är ansvarig för 

företagets MAs, kan vi ana att även CFOn arbetar mer strategiskt precis som MA (Hiebl, 

2013). Med bakgrund i ovanstående resonemang ställer vi oss följande frågor: Hur långt har 

svenska CFOns roll kommit i sin rollutveckling? Vilka organisatoriska förutsättningar anser 

CFOs är viktiga för att rollen som strategisk affärspartner ska kunna fungera? Samt, vilka 

personliga karaktärsdrag är enligt CFOs viktiga att inneha för att fungera som en strategisk 

affärspartner? För att förklara studiens empiriska upptäckter kommer vi att utgå ifrån ett 

teoretiskt ramverk byggt på omfattande akademisk forskning kring MAs rollutveckling, och 

därefter applicera detta på CFO-rollen. Det akademiska bidraget med studien är att presentera 

ett vägledande första steg i den akademiska forskningen kring CFO-rollens utveckling, 

inspirerat av det ramverk som byggts upp kring forskning om MAs. Den praktiska relevansen 
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av studien är att presentera vilka personliga karaktärsdrag som kan anses viktiga hos 

strategiska CFOs och på så sätt hjälpa företag som vill rekrytera strategiskt inriktade CFOs. 

Vi vill också vägleda företag kring hur de kan organisera sig för att skapa bättre möjligheter 

för CFOn att arbeta strategiskt, genom att presentera vilka organisatoriska förutsättningar som 

kan öka möjligheten för CFOn att arbeta strategiskt. Genom att studera fem CFOs från stora, 

svenska företag från olika branscher som är verksamma både nationellt och internationellt 

hoppas vi att studien ska ge en bra och övergripande indikation och vägledning, som större 

och mer omfattande studier inom området kan hämta sin grund ifrån.   

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att förklara hur långt CFOn i Sverige har kommit i sin rollutveckling 

mot att bli en strategisk affärspartner, samt vilka organisatoriska förutsättningar och 

personliga karaktärsdrag som CFOs själva anser är viktiga för att uppnå ett framgångsrikt 

strategiskt affärspartnerskap.  

2. Teoretiskt ramverk 
2.1 Management Accounting  

The institute of management accountants (IMA) definierar år 2008 management accounting 

som: “Management accounting är ett yrke som involverar partnerskap i ledning och 

beslutsfattande, utformning av planering och prestationsmätningssystem samt 

tillhandahållande av expertis i finansiell rapportering och kontroll, för att assistera ledningen i 

formulering och implementering av organisationens strategi” (IMA, 2008, översatt). Detta 

kan jämföras med samma organisations definition år 1981 som löd: “Processen för att 

identifiera, mäta, ackumulera, analysera, förbereda, tolka och kommunicera finansiell 

information som används av ledning för att planera, utvärdera och kontrollera en organisation 

för att säkerställa lämplig användning och ansvar av organisationens resurser. Management 

accounting omfattar också upprättandet av finansiella rapporter för icke-ledningsgrupper, 

såsom aktieägare, långivare, tillsynsmyndigheter och skattemyndigheter” (IMA, 2008) (se 

Bilaga 1). 

 

Den mer moderna definitionen indikerar större strategiskt partnerskap, eftersom den i större 

utsträckning tar upp delaktighet i strategiutveckling, beslutsfattande och 

strategiimplementering. Den äldre versionen indikerar större vikt på mätningar, rapporter och 

analys vilket sedan lämnas över till ledningen för beslutsfattande. De som arbetar med 
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management accounting kallas på  engelska management accountants (MAs). Denna 

yrkesgrupp är svår att översätta direkt till svenska, då ord som “redovisningsekonom” till 

exempel inte riktigt räcker till. Av denna anledning kommer vi i denna studie fortsätta att 

använda oss av uttrycket MA för att undvika förvirring.  

2.1.1 MAs roll idag 

Mycket akademisk forskning tyder på att, precis som ovanstående definition indikerar, MAs 

roll har förändrats från att vara en rapportör av data till att bli mer och mer involverad i 

ledningen och olika enheters beslutsfattande (till exempel Paulsson, 2012; Burns & 

Baldvinsdottirs, 2005; Granlund & Lukka, 1998; Järvenpää, 2007). Granlund och Lukka, 

(1998) beskriver denna förändring med en enkel modell, som kan liknas med en trappa: 

 

Medlem av ledningsgruppen, förändringsagent 

Rådgivare, konsult 

Vakthund  

Historiker 

Figur 1: Granlund och Lukkas trappa (Källa: Granlund & Lukka (1998) översatt) 

 
Modellen ska inte tolkas som att MAn har en av dessa roller och att målet är att hamna högst 

upp på trappan. Istället beskriver den en expansion av rollen, där de högre nivåerna inkluderas 

och läggs ovanpå de undre. De undre stegen historiker och vakthund syftar på MAns 

uppgifter som att skapa rapporter av resultat och mätningar samt att ha en bevakande roll 

gällande företagets styrsystem och finansiella tillstånd. Stommen i MAs arbete är de undre 

stegen, vilket betyder att dessa roller alltid kommer att finnas kvar. De två övre nivåerna 

rådgivaren och förändringsagenten är roller som kan utveckla ovanpå de två undre. 

Rådgivar-rollen innebär att MAn helt enkelt bidrar med goda råd baserade på sin kunskap 

istället för att bara kontrollera och rapportera som är fallet i de undre stegen. När MAn sedan 

aktivt börjar delta i beslutsfattandet och ledningen av enheten/företaget kommer hen slutligen 

upp på förändringsagent-steget. Är en MA högst upp på trappan innehar hen alla trappans fyra 

roller (Granlund & Lukka, 1998).  
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De två övre stegen på trappan är affärspartner-roller, där MAn arbetar utifrån ett 

framtidsperspektiv, medan de undre rollerna som kallas bönräknar-roller fokuserar mer på 

historisk information (Granlund & Lukka, 1998). För att få en djupare förståelse för dessa två 

roller, som sedan kan kopplas mot Granlund och Lukkas (1998) trappa, presenteras nedan ett 

antal personliga karaktärsdrag som kan associeras med respektive roll.  

2.1.2 Personliga karaktärsdrag hos MAs som en affärspartner alternativt bönräknare 

Affärspartnerskap hos MAs kan definieras som: ”Viljan och förmågan för 

ekonomistyrningsfunktionen att generera mer värde för företagets ledning i beslutsprocesser 

och kontroll” (Järvenpää, översatt, 2007 s. 100). Förmågan i detta fall relateras till kompetens 

inom relevanta redovisningssystem, personlig kompetens och den övergripande kunskapen 

om företagets affärer hos ekonomistyrningsfunktionen. Viljan relaterar till den personliga 

viljan, men även hela funktionens vilja att delta i ledningen och styrningen av företaget och 

dess enheter (Järvenpää, 2007). Granlund och Lukka (1998) särskiljer på två olika typer av 

MAs på grund av deras karaktärsdrag som bönräknare alternativt affärspartners. Vissa likheter 

finns mellan dessa två typer av MAs, till exempel måste de alla inneha analytisk förmåga, 

redovisningskompetens och förmågan att arbeta självständigt (Paulsson, 2012). Det finns 

dock även ett flertal skillnader som presenteras i tabellen nedan:  

 

Uppgifter Bönräknare Affärspartner 

Tidsfokus Fokus på det förflutna Fokus på nutid och framtid 

Kunskap om 
branschen företaget är 
verksamt i 

Inte förväntad Förväntad 

Primär målsättning 
med kommunikation 

Fullgöra formella 
informationskrav 

Söker aktivt uppmärksamhet för 
att budskapet ska nå fram 

Uppfattat 
ansvarsområde 

Smalt: täcker endast 
producering av korrekta 
rapporter i tid 

Brett: täcker både produktion av 
relevant redovisningsdata samt 
hur de kan appliceras i 
affärsbeslut 

Kommunikation över 
enhetsgränser 

Begränsad: ofta driven av 
obehag 

Hög hos kapabla och aktiva 
personer 

Generell arbetsmetod Informationsinsamlare och 
behandlare 

En medlem i ledningen och en 
förändringsagent 

Tabell 1: Karaktärsdrag associerade med bönräknare och affärspartners (Källa: Granlund 

och Lukka (1998) översatt) 
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Bönräknar-rollen kan ofta associeras med att ha en hög vikt på vad som kallas för hard skills, 

medan affärspartner-rollen har ett ökat fokus på soft skills. Hard skills är färdigheter som 

finansiell kompetens, redovisningskompetens och allmän fackkunskap som berör arbetet 

ingår. Soft skills är sociala egenskaper kring samarbete, ledarskap och kommunikation 

(Paulsson, 2012). Dock är det viktigt att poängtera att till exempel verksamhetskunskap är en 

hard skill som affärspartnern, men inte bönräknaren, har. Paulsson (2012) poängterar att 

affärspartner-rollen för MAs inte innebär att de hard skills-relaterade uppgifterna försvinner. 

Affärspartner-rollen fungerar som en förlängning eller utveckling av bönräknar-rollen, vilket 

även stöds av Granlund och Lukka (1998) samt Burns och Baldvinsdottir (2005). 

2.1.3 Organisatoriska förutsättningar för att en MA ska kunna bli en strategisk 

affärspartner 

För att en MAs fungera som en strategisk affärspartner krävs en del organisatoriska 

förutsättningar i MAns omgivning. Här nedan presenteras några av dessa förutsättningar som 

diskuteras i akademisk forskning kring MAs. För att en MA ska kunna bli en strategisk 

affärspartner behövs inte alla av dessa förutsättningar, dock ökar de alla möjligheten för att en 

MA enklare kan bli en strategisk affärspartner (Järvenpää, 2007; Burns & Baldvinsdottirs, 

2005; Paulsson, 2012). 

2.1.3.1 Kulturen inom ekonomifunktionen 

Järvenpää (2007) diskuterar faktorn kulturell förändring inom företag för att 

ekonomifunktionen ska bli mer affärsinriktad. Han beskriver Management accounting 

culture, ett nät av antaganden, tro, förståelse och värderingar som delas av de verksamma 

inom ekonomifunktionen. I sina resultat kommer Järvenpää (2007) fram till att det går att 

skapa en kultur som genererar möjligheter för MAs att ta en större roll som strategisk 

affärspartner, genom informella påverkningsmetoder, såsom att ledningen agerar som en 

förebild för den nya kulturen. Detta kan ha mycket positiva effekter i implementeringen av en 

kultur mer riktad mot affärspartnerskap hos MAs.  

2.1.3.2 Teknologisk utveckling och prestationsmått 

Under de senaste 20 åren har det skett en stor teknologisk utveckling inom 

ekonomirapportering. Idag använder sig många organisationer av affärssystem som utför 

många av de bönräknaruppgifter som tidigare utgjorde delar av MAs arbetsuppgifter, detta 

har gjort att MAs idag har tid över till andra arbetsuppgifter, till exempel strategiarbete, som 

det tidigare inte fanns tid till (Burns & Baldvinsdottirs, 2005; Järvenpää, 2007). Med den 
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kulturella och teknologiska utvecklingen har även nya prestationsmått blivit populära. Många 

organisationer har gått från att endast använda finansiella prestationsmått till att idag använda 

fler och fler icke-finansiella prestationsmått. För att en MA ska kunna ta fram icke-finansiella 

prestationsmått krävs en ökad förståelse för organisationens verksamhet, vilket skapar bättre 

förutsättningar för att fatta bra strategiska beslut (Burns & Baldvinsdottirs, 2005; Paulsson, 

2012; Järvenpää, 2007). 

2.1.3.3 Decentralisering 

Både Järvenpääs (2007) och Paulssons (2012) resultat pekade på vikten av att decentralisera 

organisationen så att MAs kommer närmre enhetscheferna, för att göra dem mer strategisk 

affärsinriktade. Om MAs organisatoriskt tillhör de olika affärsenheterna styrks samarbetet 

med enhetscheferna, vilket ökar möjligheten till deltagande i det strategiska arbetet. Om en 

MA istället placeras närmare en MA på chefsnivå, kommer hen troligtvis att istället ta en roll 

mer likt en bönräknare. Relevansen för decentraliseringsargumentet kan ifrågasättas när det 

gäller CFO-rollen, då CFOn är ansvarig för hela företagets ekonomifunktion och inte på 

enhetsnivå. 

2.2 CFO-rollen 

Chefen för företags ekonomi- och finansfunktion har historiskt sett mest arbetat med att 

övervaka kapitalstrukturer, skulder och att sköta företagets interna redovisning, medan de 

strategiska besluten fattats av andra, mer operativa chefer. Rollen utvecklades senare till vad 

som idag kallas CFO-rollen (Chief financial officer), där denne moderna CFO enligt praktisk 

forskning har en viktigare strategisk roll i företagets ledning (Zorn, 2004). CFOn ansvarar 

generellt för företagets ekonomi- och finansavdelning som bland annat består av controllers 

och redovisningsekonomer, eller vad vi i vår undersökning kallar MAs (Hiebl, 2013). För att 

kunna axla det strategiska ansvaret som den moderna CFO-rollen kräver, behöver även dessa 

funktioner vara mer strategiskt inriktade (Goretzki et al., 2013). Den akademiska forskningen 

kring CFOns roll som strategisk affärspartner är mycket begränsad (Hiebl, 2013). Däremot är 

den praktiska forskningen mycket omfattande och relevant. I avsnitt 2.4 presenteras en kortare 

genomgång av den praktiska forskningen om CFO-rollen. 

2.3 Relationen mellan MA och CFO 

En tydlig distinktion mellan MAs och CFOs är inte definierad. Troligtvis beror detta på att 

skillnaden i forskarkretsar ofta ses som självklar. MAs arbetar ofta som underställda till 

CFOn, då CFOn är ansvarig för företagens ekonomi- och finansfunktion, där MAs arbetar 



 12 

(Hiebl, 2013). CFOn är alltså en enda titel, medan MAs uppgifter och titlar kan variera från 

redovisningsekonomer till controllers med flera, och kan arbeta på flera olika nivåer inom 

organisationen. På grund av detta gör vi bedömningen att det bör vara svårare att bryta ner 

MAs roll till enda allmänt fungerande modell medan CFO-rollen bör kunna vara enklare. 

Eftersom CFOn i princip alltid sitter i företagets ledningsgrupp, medan de flesta MAs inte gör 

det, (även om till exempel en chefscontroller skulle kunna vara medlem) bör detta göra att 

CFOn är mer delaktig än MAs i övergripande strategiska beslut i företaget, då de är 

medlemmar i det beslutande organet. På grund av att ansvaret för finans- och 

ekonomifunktionen ställer stora krav på CFOn att ha kontroll över företagets finanser och 

processer, kan det dock vara svårt för CFOn att frigöra tid för det strategiska arbetet (Canace 

& Juras, 2014), vilket gör att högt strategiskt deltagande inte kan förutsättas.  

2.4 Praktisk forskning kring CFO-rollen 

Den praktiska forskningen bygger på empiriska undersökningar från hela världen och 

genererar ett internationellt perspektiv snarare än det svenska perspektiv vi undersöker i 

denna studie. På grund av dagens globaliserade företagsklimat anser vi dock att denna 

praktiska forskning trots allt är relevant att diskutera då flera samband bör finnas. Att 

rollutvecklingen av de två rollerna liknar varandra är logiskt, eftersom de i stor utsträckning 

är verksamma inom samma område. Det är dock viktigt att återigen påpeka att CFOn är 

ansvarig för hela ekonomi- och finansavdelningen medan MAs arbetar på flera olika 

positioner och nivåer, vilket gör att vi inte kan förutsätta att rollutvecklingarna följer varandra 

åt fullständigt.  

 

Att CFOns roll rör sig mer och mer mot att bli en strategisk affärspartner i företagsledningar 

verkar det enligt denna forskning inte råda några tvivel om (Corson & Miyagawa, 2012; 

Myers, 2002; Davis & McLaughlin, 2009; Eber et al., 2013; Wunsche, 2007; Ehrenhart & 

Ryan, 2007). Det finns dock något skilda åsikter om hur långt de har nått och hur viktigt detta 

är. Canace och Juras (2014) hävdar till exempel att CFOs i världen försöker minimera arbetet 

med bönräknaruppgifter, för att öka affärspartnerskapet. Detta verkar dock vara problematiskt 

då många CFOs enligt deras undersökning fortfarande fastnar i bönräknaruppgifter i större 

utsträckning än önskat. Corson & Miyagawa (2012) argumenterar trots detta för ett högt 

strategiskt partnerskap blandat med gamla traditionella bönräknaruppgifter hos CFOs och 

Howell (2012) hävdar att det övergripande målet för de CFOs som deltog i hans studie var “to 

become a strategic CFO”. Davis och McLaughlins (2009) varnar dock även för att kvaliteten 
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på finansiella rapporter kan försämras till följd av för nära relationer mellan CFOs och 

medarbetare längre ned i organisationen, då rapporterna riskerar att tappa i objektivitet. 

 

Även den praktiska forskningen diskuterar hard skills och soft skills, uttryckt i andra ord. 

Enligt Corson & Miyagawa (2012) måste en CFO ha en grundexpertis inom finans- och 

ekonomi. Förutom den grunden anser de även att en CFO som vill arbeta strategiskt också 

måste utveckla mjukare egenskaper, vilket inkluderar bra ledaregenskaper och 

kommunikationsförmåga. Detta då kommunikation med både externa och interna intressenter 

är viktigt Corson & Miyagawa, 2012). 

 

Organisatoriska förutsättningar för affärspartnerskap diskuteras också i viss utsträckning. 

Bland annat anser Howell (2012) att en mycket viktig del är att CFOn har en nära relation till 

VDn, och att VDn förväntar sig och vill att CFOn ska arbeta med strategiska frågor. Myers 

(2002) samt Canace och Juras (2014) anser även att den teknologiska utvecklingen på olika 

sätt kan frigöra tid för CFOn från traditionella bönräknaruppgifter, till mer affärsrelaterade 

uppgifter.  

 

Den praktiska forskningen om CFO-rollen berör i viss utsträckning samma delar som den 

akademiska forskningen kring MAs. Men då den praktiska forskningen inte designats exakt 

för att ta reda på samma information som vi syftar till i vår undersökning, anser vi att vi inte 

kan dra tillräckligt insatta slutsatser kring dessa upptäckter för att stödja vår egen studie, men 

starka indikationer finns mot att CFOn har en viktig strategisk roll inom dagens företag. 

2.5 Sammanfattning av akademisk och praktisk forskning 

MA-rollen innefattar flera roller på olika nivåer inom ekonomi- och finansfunktionen. Under 

de senaste åren har akademisk forskning visat att MA-rollen har gått från att vara en så kallad 

bönräknare, till att ta en roll som liknar mer en affärspartner. Granlund & Lukka (1998) 

beskriver denna rollutveckling i en trappmodell (se Figur 1), där MAs för varje steg ökar sin 

bredd genom att ta med sig rollen från steget under, upp till nästa steg. Granlund & Lukka 

(1998) har även skapat en modell för att särskilja de viktigaste karaktärsdragen hos en 

bönräknare och en affärspartner (se Tabell 1). I denna modell indikeras det att affärspartners 

innehar mer soft skills, de vill säga mjukare, sociala egenskaper än bönräknaren, som mer 

fokuserar på de basala kompetenserna inom ekonomi-området. Vidare presenteras de 

organisatoriska förutsättningar som kan påverka möjligheten för en MA att bli mer strategiskt 
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affärsinriktad. Detta då de personliga karaktärsdragen inte ensamma är tillräckliga för att 

skapa en affärspartner-roll. Stöd på organisatorisk nivå i olika former måste också finnas för 

att MAs ska kunna utveckla sitt affärspartnerskap. De organisatoriska förutsättningar som 

presenteras är kultur, teknologisk utveckling och prestationsmått samt decentralisering. Enligt 

akademisk forskning kan dessa faktorer genom rätt användning skapa möjligheter för att MAs 

ska kunna arbeta mer strategiskt inriktat. 

 

Då ovanstående teorier är framtagna genom akademisk forskning på MAs, och vi vill 

applicera denna forskning på CFOs, är det viktigt att skilja på CFOn och MAn. CFO-rollen 

och MA-rollen skiljs åt genom att CFOn alltid är chef över företagets ekonomi och 

finansavdelning, och att en MA både kan ha ledande och mindre ledande positioner inom 

olika delar av denna funktion. Vår bedömning är att MAs på grund av detta har en mer spretig 

roll som borde vara svårare att bryta ner än CFO-rollen, samt att CFOn på grund av sin 

ledande position inom företaget, bör vara än mer involverade i strategiskt arbete och 

beslutsfattande. Den praktiska forskning vi presenterat ovan stödjer detta höga strategiska 

partnerskap, men höjer (främst genom Canace och Juras (2014)) ett varningens finger för att 

CFOn ibland kan fastna i bönräknaruppgifter, trots att målet kan vara att arbeta strategiskt. En 

annan fara presenteras av Davis och McLaughlins (2009) som anser att kvaliteten på 

finansiella rapporter kan försämras om relationen mellan CFOn och undercheferna är alltför 

nära.  

3. Metod 
3.1 Litteraturstudie 

3.1.1 Relation mellan MAs och CFOs 

Väldigt få akademiska och välgjorda studier har gjorts om CFOns roll och därför har det 

teoretiska ramverket sökts från andra roller. Det har däremot gjorts många akademiska studier 

av andra rollutvecklingar och efter noggrann sökning valdes teorier kring MAs roll. Valet av 

det teoretiska ramverket för studien gjordes, då både praktisk forskning om CFOs och 

akademisk forskning om MAs indikerar att flera likheter har funnits mellan MAs och CFOns 

rollutveckling. Eftersom MAs och CFOs dessutom arbetar med samma områden (ekonomi, 

finans, styrning) blev valet än mer naturligt. Rollutvecklingarnas likheter gjorde det lämpligt 

att använda teorier om MA som utgångspunkt för att kunna analysera den empiriska 

informationen kring CFO-rollen. Det bör dock noteras att vissa skillnader mellan rollerna 
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finns, då CFOn har en betydligt mer ledande funktion än en genomsnittlig MA. Dessa 

skillnader tydliggörs i analys-avsnittet. 

3.1.2 Val av akademiska teorier 

Figur 1 som beskriver Granlund och Lukkas (1998) trappa samt Tabell 1 som beskriver MAs 

personliga karaktärsdrag, måste ses som förenklingar av verkligheten. Upphovsmännen till 

dessa modeller har försökt bryta ner MA-rollen på olika sätt för att kunna ge en förenklad bild 

av verkligheten. Det var därför orimligt att förvänta sig att respondenterna i denna studie 

skulle formulera sig på exakt samma sätt som modellerna. Modellerna ansågs dock lämpliga 

då de båda hjälpte till att skapa en tydlig distinktion mellan bönräknar-rollen och 

affärspartner-rollen. Ett annat problem med Figur 1 var att det kunde vara svårt att exakt 

definiera var gränsen mellan de olika steg på trappan gick. På grund av att stegen bygger på 

varandra, istället för att ses som separata nivåer, skadades dock inte studien av eventuella svar 

som indikerade beteenden som hamnade “mellan” två steg. Genom intervjufrågor ställda i 

direkt relation till de olika stegen kunde dock arbete på samtliga nivåer studeras. 

 

De organisatoriska förutsättningarna för både MAns och CFOns rollutveckling som 

presenterades i studien valdes på grund av att flera studier inom ämnet poängterade dess 

relevans för att rollerna skulle kunna utvecklas. Förutsättningarna är en blandning av tekniska 

faktorer, till exempel utveckling av nya datasystem, sociala faktorer såsom kultur, samt 

strukturella faktorer såsom decentralisering och prestationsmått. Tekniska, sociala och 

strukturella faktorer ansågs vara de tre huvudsakliga typerna av organisatoriska 

förutsättningar. Genom att täcka in alla dessa faktorer ansågs studien ge ett heltäckande 

perspektiv på möjliga organisatoriska förutsättningar för CFO-rollens utveckling. Det kan 

dock finnas flera organisatoriska förutsättningar som påverkar rollutvecklingen som inte har 

presenterats i denna studie. 

3.1.3 Praktisk forskning 

Den praktiska forskningen som presenterades i studien bygger på empiriska studier, bestående 

av intervjuer, fokusgrupper och enkätundersökningar med bland annat CFOs från Fortune 500 

företag. All praktisk forskning som använts i studien anses som relevant och aktuell för 

studien, detta eftersom de bygger på empiriska undersökningar samt att författarna anses vara 

väl insatta i ämnet tack vare deras yrkeskunskaper. Författarna till den praktiska forskningen 

är till exempel konsulter, ekonomijournalister samt akademiker. Studier som presenteras i den 

praktiska forskningen som skapats av akademiker, ansågs som praktisk forskning istället för 
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akademisk forskning på grund av studiernas utformning och dess brist på källhänvisningar. 

Den praktiska forskningen sågs som relevant för studien då den användes som 

inspirationskälla, och kan bidra med inspiration till framtida akademiska studier. Det ansågs 

viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till resultaten som presenterades, då resultaten i dessa 

studier på grund av att källor inte presenterades kunde vara vinklade åt en av författaren 

önskvärd sida. På grund av detta kunde det inte dras några välgrundade slutsatser baserade på 

enbart denna forskning. 

3.2 Kvalitativ studie 

Den empiriska undersökningen utfördes genom en kvalitativ studie i form av intervjuer med 

CFOs från olika branscher. En kvalitativ studie valdes då denna typ av studie skapar en 

djupare förståelse av respondenternas arbete (Saunders et al., 2009, s. 480-525) och samtidigt 

användes en icke numerisk metod. Skälet till att en icke-numerisk metod användes var att 

studiens modeller var uppbyggda på icke-numerisk data, vilket gjorde valet av denna typ av 

studie naturligt. För att förstå ett yrke som är så pass komplext som CFO-rollen gjordes 

bedömningen att en kvantitativ studie inte nådde tillräckligt djupt, utan att de beteenden som 

kunde kopplas till rollen behövde förklaras mer djupgående. 

 

Studien genomfördes som en förklarande studie, eftersom tanken med studien var att skapa en 

förståelse för hur rollen som CFO ser ut idag i svenska företag. Med detta som bakgrund 

utfördes fem semistrukturerade intervjuer med fem CFOs från svenska företag. Syftet med att 

använda semistrukturerade intervjuer var, likt vad Saunders et al. (2009, s.318-359) anser, att 

kunna använda samma frågeunderlag som utgångspunkt på alla intervjuer och på så sätt 

generera svar på samma frågor, samtidigt som användandet av följdfrågor möjliggjordes vid 

behov. Denna metod ansågs mest relevant för att få en bättre förklarande bild av hur 

respondenterna arbetade.  

 

Den kvalitativa intervjustudien fokuserade inte på hur CFOs arbetar som strategiska 

affärspartners, utan istället på, om CFOn kunde anses arbeta som en strategisk affärspartner. 

Studiens fokus låg på att se huruvida arbete finns på Granlund och Lukkas (1998) trappas 

samtliga steg och inte på hur mycket varje enskild CFO arbetar på varje trappsteg. Genom att 

fastställa att CFOerna arbetar på samtliga nivåer av trappan, kunde sedan personliga 

karaktärsdrag och organisatoriska förutsättningar som ansågs viktiga av respondenterna i det 

strategiska affärspartnerskapet undersökas.  
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3.2.1 Urvalskriterier 

På grund av studiens begränsade omfattning kunde endast ett fåtal respondenter intervjuas. 

Av denna anledning valdes CFOs från olika branscher vars företag hade blandade 

ägarstrukturer för att på bästa sätt skildra den svenska marknaden som en helhet. Kriterierna 

för respondenterna i undersökningen var därför att de skulle vara verksamma i olika 

branscher, att bolagen skulle ha skilda ägarstrukturer och att respondenterna kom från företag 

som var så pass stora att CFOn kunde ha en ordentlig stab till förfogande och inte var mer 

eller mindre ensam i ekonomifunktionen.  

Tabell 2: bakgrundsinformation om studiens respondenter (Källa: Clas Ohlsons 

årsredovisning, 2012-2013; Hexpols årsredovisning, 2013; PostNords årsredovisning, 2013; 

Proffice årsredovisning, 2013; Sveaskogs årsredovisning, 2013) 

 
Som Tabell 2 visar kom alla respondenter som deltog i studien från olika branscher. Även 

ägarstrukturen skiljer sig åt mellan bolagen. Något som bör noteras är att i Hexpol ägs 46 % 

av rösterna av samma bolag (Hexpols årsredovisning, 2013) vilket gjorde att ett mycket stort 

inflytande av detta bolag kunde antas. Detta gav studien ytterligare bredd då ägarstrukturen 

skilde sig något från övriga företag. I studien saknades ett bolag som helt kontrolleras av en 

enskild, privat ägare/ägarfamilj, vilket dock har studerats av Hiebl (2013), om än inte i 

CFO Företag Bransch Omsättning Antal 

anställda 

Ägarstruktur 

Per Matses Sveaskog AB  Skogsindustri-
branschen 

6 miljarder 693 Helägt av 
svenska staten 

Henrik 

Rättzén 

PostNord AB Logistik-

branschen 

39,8 miljarder 39 305 60 % svenska 
staten, 40 % 
danska staten 

Göran 

Melin 

Clas Ohlson AB Detaljhandels-

branschen 

6,5 miljarder 2 500 Börsnoterade, 
inga ägare med 
majoritet i 
rösträtt 

Benno 

Eliasson 

Proffice AB Bemannings-

branschen 

4,3 miljarder 6 500 Börsnoterade, 
inga ägare med 
majoritet i 
rösträtt 

Karin 
Gunnarsson 

Hexpol AB Plastindustri-
branschen 

8 miljarder 3 400 Börsnoterade, 
en stark ägare 
men ingen 
majoritet i 
rösträtt 
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Sverige. I Hiebls (2013) studie konstateras att CFO rollen kan skilja sig åt mellan 

familjebolag och övriga bolag, vilket gör att läsaren bör ha detta i åtanke vid tolkningen av 

resultaten i denna studie.  

 

Företagen i undersökning hade också olika stora omsättning och antal anställda (se Tabell 2). 

På grund av omsättning och antal anställda i bolagen, gjordes bedömningen att samtliga 

företag hade möjligheten att ha en väl utvecklad ekonomifunktion med stab till CFOns 

förfogande för att CFOn själv, eller VDn, skulle kunna styra CFOns arbete till prioriterade 

områden. Av denna anledning kan resultaten från denna studie inte anses applicerbara på 

mindre bolag där ekonomifunktionen är mindre till storlek, till exempel när CFOn är ensam 

på ekonomifunktionen. Noterbart är dock att PostNords omsättning och antal anställda är 

markant större än övriga bolag, som är närmare varandra i båda dessa avseenden. För en 

optimal uppdelning skulle ytterligare ett företag av PostNords storlek varit optimalt, av den 

enkla anledningen att det hade varit enklare att upptäcka storleksbaserade skillnader. På grund 

av access till respondenter var dock detta inte möjligt. 

3.3 Operationalisering 

För att säkerställa objektivitet i intervjusvaren förklarades inte de teoretiska begrepp som 

användes i studien för respondenterna, och inte heller studiens uppbyggnad mer än en 

övergripande förklaring. Detta för att inte vinkla respondenterna till att tro att det ena svaret är 

bättre än det andra. För att säkerställa detta ytterligare informerades även respondenterna om 

att målet med studien inte var att framställa det ena svaret som bättre än det andra. Genom att 

blanda allmänna och situationsbaserade frågor som berörde CFOns roll skapades en objektiv 

och djup förståelse för hur respondenternas arbete kunde relateras till studiens 

frågeställningar. Respondenterna fick möjlighet att fritt utveckla svaren på samtliga 

intervjufrågor, vilket var bra för att märka av viktiga punkter respondenterna ofta kom tillbaka 

till. För att undersökningen skulle riktas mot valda modeller och teoretiska resonemang 

ställdes intervjufrågor som var nära kopplade till dessa. Intervjufrågorna delades på så sätt in i 

olika kategorier, även om en del frågor gav svar som kunde kopplas till flera modeller och 

intervjuer.  

 

För att analysera det empiriska materialet användes kategorisering (Saunders, 2009, kap 13). 

Genom kategorisering kunde relevant information från respondentintervjuerna direkt i det 

empiriska avsnittet relateras till de olika teoretiska områdena, vilket tydliggjorde vad som var 
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relevant för respektive avsnitt i analysen. Trots denna kategorisering uppstod överlappningar 

där den empiriska informationen kunde vara relevant för flera olika delar av analysen. För att 

inte missa viktig information togs därför hänsyn till samtliga empiriska avsnitt i samtliga 

delar av analysen, då upprepningar i den empiriska sammanställningen inte var önskvärda. 

För att sedan analysera det kategoriserade materialet söktes likheter och skillnader, kopplade 

till det teoretiska avsnittet, mellan respondenternas svar för att svara på studiens 

frågeställningar och syfte. 

3.4 Metodkritik 

Målet med studien var att dra generella slutsatser kring studiens syfte. Av denna anledning 

användes så generella urvalskriterier som möjligt. Genom att studien (på grund av 

undersökningens begränsade omfattning) endast studerade fem CFOs är det dock viktigt att 

poängtera att betydligt fler skulle behöva studeras för att kunna dra säkerställda slutsatser 

kring CFO-rollen i Sverige. På grund av detta bör denna studies slutsatser ses som en 

vägledande utgångspunkt för framtida studier. Studien fokuseras även kring CFOernas egna 

erfarenheter och tar inte hänsyn till vad personer runt omkring dem i respektive organisation 

anser om deras roll.  

 

Eftersom frågor kopplade till de olika modellerna ställdes av oss författare, kan 

respondenterna blivit ofrivilligt vinklade till att “få med” olika punkter i sina svar som stödjer 

en nära koppling till modellerna. Genom att först ställa allmänna frågor som inte var kopplade 

till någon specifik teori, för att sedan gå in på de mer specifika frågorna, kunde en bild skapas 

av vad respondenterna först tänkte på gällande till exempel viktiga personliga karaktärsdrag, 

innan frågor kopplade till de olika karaktärsdragen som presentades i Tabell 1 ställdes. Ingen 

av respondenterna valde att vara anonym. Det finns därför en möjlighet att respondenterna 

kan ha förskönat sina svar, för att inte framstå i dålig dager. För att undvika detta 

informerades respondenterna innan intervjun att det inte fanns något rätt eller fel svar. Det 

förklarades även att syfte med studien inte var att försöka skapa en ultimat CFO, utan att 

kartlägga hur CFOn faktiskt arbetar i Sverige. 

4. Empirisk redogörelse 
Nedan presenteras de resultat som våra semi-strukturerade intervjuer med fem CFOs 

genererat. Resultaten presenteras individuellt för varje respondent. 
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4.1 Per Matses - CFO Sveaskog 

4.1.1 Roll i organisationen 

Matses anser att grunden i hans arbete ligger i att se till att processer, styrning, uppföljning 

och affärshantering rullar på som det ska. Dock poängterar han att han inte deltar i själva 

bokslutsarbetet. Utöver detta hävdar han att rollen innebär ”mer psykologi än ekonomi” och 

att det handlar om att känna av var han ska kolla av läget och erbjuda hjälp i olika 

frågeställningar. Av hans arbetstid spenderas ungefär 30 % på vad han kallar ”egen 

produktion”, det vill säga analyser, rapportarbete samt förberedelser för till exempel 

strategimöten, medan resten av tiden spenderas med att stödja medarbetare och på 

oförutsedda händelser som dyker upp utan att de är schemalagda. Matses har en avdelning 

med över 50 personer under sig, där cheferna för avdelningens olika delar rapporterar direkt 

till honom. Matses har förutom de traditionella ekonomifunktionerna ansvar för 

juridikavdelningen, IT-avdelningen, inköpsavdelningen och fastighetsavdelningen. För att 

följa upp arbetet kombinerar Matses dessa formella rapporter med en stor utsträckning av 

informell kontakt med avdelningens olika anställda. Matses sitter även med i koncernens 

ledningsgrupp. I denna roll ser han det som viktigt att följa företagets värderingar och att 

alltid se till bolagets bästa, istället för enhetens i alla beslut. Trots att VDn är formellt 

beslutsansvarig fattas besluten i koncernledningen ofta efter en gemensam diskussion, där 

Matses har sitt största inflytande i finans och styrningsrelaterade frågor. Dock lämnar han i 

regel också mycket input i frågor relaterade till andra områden. I strategiarbetet var Matses 

vid den senaste strategiomläggningen processledare tillsammans med en annan person, där de 

två ledde arbetet med att utveckla den nya strategin, som sedan beslutas av styrelsen. Han 

anser att alla frågor inom företaget på något sätt hamnar på CFOns bord, och att anställda 

förväntar sig att CFOn aktivt ska vara delaktig i alla frågor.  

4.1.2 Personliga karaktärsdrag 

De tre viktigaste karaktärsdragen för en CFO är enligt Matses att kunna lyssna, vara nyfiken 

samt att ha en förmåga att hålla sig till fakta. Han anser att kunskaper om koncernredovisning, 

värderingsfrågor och investeringsbeslut är centrala för CFO-rollen, men att dessa kunskaper 

måste kompletteras med en bra förståelse för affärer och företagets egen affärsverksamhet. 

För att styra sina underställda använder sig Matses av formella målsättningar men även 

mycket informell kontakt och en hjälpande hand i många tillfällen, då 40 % av hans tid går åt 

till att stödja hans medarbetare. Målsättningarna är framtidsinriktade genom att företaget till 

exempel tittar på möjliga avverkningsvolymer och marknadslägen.  
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4.1.3 Organisatoriska förutsättningar för strategiskt affärspartnerskap 

De viktigaste organisatoriska förutsättningarna för att arbeta med strategi och beslutsfattande 

anser Matses är att CFOn har ett förtroende både från den övriga ledningen men också från 

den övriga organisationen. Han har en nära relation med sin VD som tillåter honom att ta tag i 

de arbetsuppgifter han önskar. Han kan ibland sakna möjligheten till coachning och 

internutbildningar. Problemet är helt enkelt att tiden inte räcker till. Istället anser han att han 

lär sig mer om att arbeta med olika frågor under arbetets naturliga gång. Bland hans 

underställda sitter de rapporterande cheferna antingen i samma kontorsbyggnad eller på ett 

annat kontor i Sverige, medan deras medarbetare är utspridda över hela landet. Fyra gånger 

om året sker formella möten med undercheferna vilka även rapporterar månadsvis. Utöver 

detta kommunicerar Matses med dem informellt genom personliga möten, telefon och mail. 

Den teknologiska utvecklingen anser Matses har hjälp ekonomifunktionen i mycket stor 

utsträckning. Bokslutsarbete som tidigare tog veckor går nu nästan per automatik och 

layouten på presentationer underlättas mycket av smidiga datasystem. Dock anser han att 

miniräknaren fortfarande är viktig då formelfel ibland kan skapas i datasystemen, vilket gör 

att CFOn måste kunna kontrollera siffror som kommer fram. Företaget använder en mix av 

finansiella och icke-finansiella mål för att mäta dess framgång. Matses anser att det viktiga 

för hans roll är att dessa måltal följs genomgående i hela organisationen.  

4.2 Henrik Rättzén - CFO PostNord 

4.2.1 Roll i organisationen 

Rättzén anser att hans arbete går ut på att leda den strategiska, ekonomiska och finansiella 

styrningen, se till att ekonomifunktionen är en rådgivande enhet till företagets ledning, att 

företaget är ett attraktivt investeringsobjekt samt att den finansiella rapporteringen är korrekt 

och intressant. Då han är chef för en enhet med 36 personer, bestående av ekonomi och 

finansrelaterade funktioner, anser han även att ledarskap och kommunikation är två centrala 

delar av hans jobb. I ledningsgruppen anser Rättzén att han är mycket involverad i 

beslutsfattandet och strategiarbete. I strategiarbetet jobbar han nära bolagets strategichef och 

han försöker ta rollen som ”klok gubbe” samt se hela perspektivet och inte bara det 

finansiella. Han anser även att han arbetar nära VDn. Då koncernledningen är uppbyggd med 

en mängd olika affärsområdeschefer, ser han till att stödja VDn i det koncernövergripande 

perspektivet, eftersom övriga medlemmar av naturliga skäl ibland kan fastna i vad som är bäst 

för just deras enhet. Av detta skäl agerar han också medlare mellan dessa chefer när 

prioriteringar måste göras mellan respektive område.  
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4.2.2 Personliga karaktärsdrag 

Det viktigaste enligt Rättzén är att CFO har sina core skills inom till exempel redovisning och 

finans. På det mer sociala planet anser han att CFOn måste vara mycket analytisk, duktigt på 

att kommunicera, vara en bra ledare, kunna omvandla komplex information till bra 

kommunikation samt att vara duktig på att skapa relationer och bygga förtroende. Även en bra 

förståelse för affärsverksamheten anses vara viktig, då finansiella- och andra ekonomiska 

beslut måste fattas med en kunskap om företagets affär som bas. I relationen till anställda ser 

Rättzén sig som en coach och en lagspelare som också kontrollerar att de direkt underställda 

levererar enligt sina mål. 

4.2.3 Organisatoriska förutsättningar för strategiskt affärspartnerskap 

Den viktigaste förutsättningen är enligt Rättzén det förtroende han skapar hos andra 

människor. Delvis är han med i strategiarbetet genom sin formella roll som CFO, då han är 

ansvarig för strategifrågor som berör det finansiella området, men viktigast för deltagandet är 

den egna förmågan att komma med idéer och att driva saker framåt. Genom att bygga 

förtroende kommer andra ledningsgruppsmedlemmar själva aktivt till Rättzén och diskuterar 

olika idéer utan att de formellt är tvungna, vilket ökar hans strategiska deltagande. För att 

utvecklas i sin roll har Rättzén även skaffat en extern mentor, som VDn för PostNord ska 

tipsa gällande vilka ämnen Rättzén behöver utveckla och diskutera. Teknisk utveckling ser 

Rättzén som mycket positivt. Dock frigör det främst tid från de andra anställda då Rättzén 

själv inte gör ”grovjobbet”. På grund av gamla datasystem inom koncernen är han dock med 

och jobbar fram nya, mer effektiva system. Koncernen kombinerar icke-finansiella och 

finansiella mål, och Rättzén själv mäts både på koncernövergripande resultat samt på 

enhetsnivå. Mätningarna på enhetsnivå handlar delvis om finansiella nyckeltal, men även om 

ledarskapsmätningar och sjukfrånvaro hos de anställda. De finansiella målen styrs främst av 

företagets ägare och finansiärer och den avkastning de kräver. Därifrån får sedan ledningen 

göra en baklängesräkning för att se hur önskade resultat kan uppnås. Relationen med VDn ses 

som bra men under utveckling, då den nuvarande VDn endast varit på plats i några månader. 

VDn sätter inte några uttryckliga krav på Rättzéns inblandning i det strategiska arbetet, detta 

är istället upp till Rättzén själv att involvera sig i. 
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4.3 Göran Melin - CFO Clas Ohlson 

4.3.1 Roll i organisationen 

Grunden i Melins arbete ligger i att sköta företagets finansiella rapportering, både internt och 

externt, samt sköta beslutsunderlag och uppföljningar. Detta kallar han för ”den gamla 

ekonomichef-rollen”. Melin är dessutom ansvarig för fastighetsavdelningen, 

säkerhetsavdelningen och juridikavdelningen. En annan viktig roll är att ingå i 

koncernledningen som beslutsorgan. Där anser Melin att han har en rådgivande roll till VDn 

och agerar som en “spindel i nätet” på ledningsnivå. Han sitter även med i koncernens 

dotterbolagsstyrelser och vad företaget kallar för taktiska råd som styr större projekt. Genom 

dessa roller anser Melin att hans roll idag är mer affärs- och framtidsinriktad än förr, vilket 

han trivs mycket bra med. 

4.3.2 Personliga karaktärsdrag 

Melin anser att ett viktigt karaktärsdrag hos en CFO är affärsmässighet, bland annat för att 

jobbet ska bli roligare, men även för att kunna tillföra något till verksamheten och undvika 

den gamla kamrersrollen (bönräknar-rollen). Dock måste också kamrer-egenskaperna finnas 

kvar, som att till exempel vara strukturerad och ordningsam. Vidare anser han att CFOn måste 

vara målinriktad för att kunna sätta mål och följa upp måluppfyllelsen hos olika delar av 

organisationen. CFOn måste enligt Melin ha en grundläggande förståelse för ekonomiska 

baskunskaper inom finans och redovisning, men behöver inte vara en revisor. Det är dock 

mycket viktigt att CFOn förstår verksamheten ordentligt, då CFOn annars inte kan förstå 

vilken betydelse siffrorna som används har för verksamheten.. För att övervaka och samverka 

med företagets olika enhetschefer använder Melin delvis rapportering från olika enheter men 

styr även med hjälp av informell kontakt, eftersom han anser att det är viktigt att komma med 

förslag till förbättring och input av olika slag för att stärka sina medarbetares engagemang på 

arbetsplatsen. I ledningsgruppsarbetet tar Melin en generell roll tillsammans med VD och vice 

VD, då han i sin CFO-roll förväntas vara insatt i många olika typer av frågor. Detta speglas 

även i det strategiska arbetet där han inte själv tar fram de strategiska beslutsunderlagen, men 

ingår i en styrgrupp där han hjälper till att se till att riktningen blir bra. 

4.3.3 Organisatoriska förutsättningar för strategiskt affärspartnerskap 

Melin anser att det finns två huvudsakliga förutsättningar för att CFOn ska kunna arbeta med 

strategi och beslutsfattande inom företaget. För det första måste organisationen vara 

uppbyggd på ett sätt som underlättar det strategiska deltagandet hos CFOn. Det är viktigt att 
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VDn har viljan att ha en CFO under sig som ska arbeta med strategiska frågeställningar, för 

att arbetet ska fungera. För det andra måste CFOn själv aktivt visa en vilja att arbeta med 

strategiskt arbete och vara framtidsinriktad, och aktivt ta för sig i denna typ av arbete. 

Företaget mäter både finansiella och icke-finansiella nyckeltal samt använder sig av forecasts 

som rullar fyra kvartal framåt, istället för budget. Målen som sätts baseras både på historisk 

data och framtidsanalys av marknader etc. Själv mäts Melin på varierande nyckeltal och han 

har även rörlig ersättning som främst kopplas till företagets finansiella måluppfyllelse. Den 

teknologiska utvecklingen anser Melin främst har hjälp arbetet för en CFO genom att många 

manuella uppgifter som tidigare fanns försvinner mer och mer. Dock anser han att det finns en 

fara med att systemen ibland genererar för mycket information som egentligen inte är 

intressant som beslutsunderlag, vilket slösar både tid och resurser. För att utvecklas i sin roll 

har Melin tillsammans med andra chefer i bolaget deltagit i en ledarskapsutbildning och har 

kontinuerliga utvecklingssamtal med företagets VD. De har i dagsläget inte någon uttrycklig 

plan på hur just Melins roll ska förändras eller utvecklas utan är nöjda med hur arbetet 

fungerar idag. 

4.4 Benno Eliasson - CFO Proffice 

4.4.1 Roll i organisationen 

Eliassons huvudsakliga ansvar ligger i att sköta ekonomi, finans och servicecentret inom 

Proffice. Utöver detta sitter han i koncernens samtliga dotterbolagsstyrelser, koncernens 

ledningsgrupp och visionsutskott, som arbetar med frågor kring hur företaget ska utvecklas. 

Som medlem i ledningsgruppen anser Eliasson att han har en generell roll där han måste se till 

företaget som helhets bästa. Dock påpekar han att det är viktigt att samtliga medlemmar i 

ledningsgruppen vet vem som har huvudansvar för respektive område. Eliasson anser att han 

har stort inflytande i företagets beslutsprocess, ”Det är faktiskt så enkelt att, om jag är emot 

något, ska det mycket till för att det ska gå igenom”. Detta beror till stor del enligt Eliasson 

själv på att han sitter med i alla dotterbolagsstyrelser tillsammans med sitt ekonomiansvar, 

vilket gör honom till lite av VDns högra hand. Han poängterar att även om hans inflytande är 

stort i alla typer av frågor, är det något större i finansiella frågor samtidigt som han medvetet 

har ett något mindre inflytande i frågor kring andra områden som han inte är lika specialiserad 

inom. 
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4.4.2 Personliga karaktärsdrag 

För att lyckas som CFO anser Eliasson att det är grundläggande att kunna prioritera viktiga 

uppgifter och skilja mellan stort och smått. CFOn måste vara en generalist och ha förtroende 

för sina medarbetare nedåt för att kunna arbeta på ett bra sätt. Tidigare anser han att CFO-

rollen var en specialistroll som mest berörde ekonomiska frågor. Numera måste CFOn dock 

vara generell och istället agera som en bra coach och ledare till sina medarbetare samt skapa 

öppna relationer med dem. CFOn måste även lita på att de har specialistkunskaperna, även om 

det fortfarande är viktigt med kompetensen inom ekonomi för honom själv. Eliasson 

kommunicerar med sina underchefer både genom kontroller i form av mätningar osv men 

även informellt med olika former av coaching och allmänna tips. Han anser att de anställda 

vet vad som förväntas och att det inte finns någon anledning för honom att tala om det för 

dem. Genom sitt arbete i dotterbolagens styrelser kommunicerar han även mycket med 

människor som inte är direkt underställda honom, vilket gör att han kan agera på information 

han får utifrån sin direkta kontrollsfär. I detta styrelsearbete är Eliassons roll att ha en hög 

verksamhetskunskap och att bidra med ett koncernnivå-tänk. 

4.4.3 Organisatoriska förutsättningar för strategiskt affärspartnerskap 

Den viktigaste organisatoriska förutsättningen för att kunna arbeta med strategiskt arbete och 

beslutsfattande är enligt Eliasson att han har tillgång till en avdelning som arbetar med 

koncernekonomin åt honom. Detta eftersom han som CFO annars hade varit tvungen att 

spendera mycket tid med den typen av arbete. Genom att han nu litar på sina medarbetare som 

arbetar med detta kan han mer fungera som ett bollplank i frågor som rör koncernekonomin 

och rapporterna. Företaget styr främst enheterna genom att mäta enheternas resultat. Företaget 

använder sig av budget och affärsplan, men följer inte slaviskt budgeten då nya 

förutsättningar kan dyka upp under årets gång. På enhetsnivå är målsättningarna främst 

framtidsstyrda genom att studera framtida efterfrågan och expansionsmöjligheter. Inom hans 

egen funktion är dock målen mer historiskt styrda, eftersom det ofta handlar om 

effektivitetsmål, som att till exempel bli snabbare i fakturahanteringen. Eliasson anser att den 

tekniska utvecklingen helt klart har hjälpt honom i sin roll som CFO. Han anser att han nu får 

fram information snabbare och han kan därför arbeta mer med hur han ska presentera 

siffrorna. Den enda nackdelen Eliasson kan se med den tekniska utvecklingen är att han måste 

göra fler val, då mer information idag kan produceras. Genom resultatstyrningen anser 

Eliasson att enheterna blir väldigt resultatinriktade, men då det finns rörlig ersättning 

kopplade till lönerna, kan ibland diskussioner uppstå kring vem som ska ta olika kostnader. 
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Eliasson har inte någon direkt utvecklingsplan med sin chef och går heller inte på några 

internutbildningar för att förbättra sitt arbete, istället förlitar han sig på sitt eget nätverk för att 

få tips och råd i olika frågor.  

4.5 Karin Gunnarsson - CFO Hexpol 

4.5.1 Roll i organisationen 

Gunnarsson spenderar mycket tid med investor relations (IR), vilket i stor utsträckning går ut 

på att träffa investerare och att presentera olika rapporter. Vidare är hon ansvarig för andra 

ekonomiska funktioner som skatt, revision, budget, företagsförvärv och ekonomisk planering 

och uppföljning. Hon är ansvarig för en stab med tre rapporterande anställda under henne, 

vilket beror på organisationens decentraliserade struktur. Istället för att ansvara för en stor 

central avdelning sitter hon med i alla dotterbolagens/enheternas styrelser. Det är i detta 

styrelsearbete som hon delar med koncernens VD som den mesta styrningen av verksamheten 

sker. Hon är även med i koncernens ledningsgrupp, som dock sällan sammanträder formellt 

eftersom koncernen istället arbetar med styrningskommittéer. 

4.5.2 Personliga karaktärsdrag 

För att lyckas i sin CFO-roll anser Gunnarsson att det är viktigt att vara analytisk, stresstålig 

och strukturerad, eftersom det alltid är många bollar i luften samtidigt. Hon anser att det är 

optimalt att ha erfarenhet från ekonomichefsroller, controlling och finansfrågor före tillträde 

till CFO-positionen. Även förståelse för organisationens verksamhet och affär är viktigt. 

Gunnarsson anser att hennes arbete till stor del går ut på att samarbeta med människorna inom 

organisationen genom att hjälpa varandra och bolla idéer för att föra företaget framåt. Trots 

att dotterbolagen inte rapporterar direkt till henne som koncern-CFO, har hon mycket kontakt 

med framför allt ekonomicheferna i dessa dotterbolag. Denna kommunikation tar ofta en 

informell form då de ringer varandra och diskuterar alla typer av frågeställningar som kan 

dyka upp. I beslutsprocessen har hon genom sitt styrelsearbete i dotterbolagen och medverkan 

i koncernledningen mycket påverkan. Hon sitter även med på koncernens styrelsemöten där 

hon förbereder många av beslutsunderlagen. Där anser Gunnarsson att hon trots att hon 

formellt sett inte har någon påverkan på besluten, har en informell påverkan. 

4.5.3 Organisatoriska förutsättningar för strategiskt affärspartnerskap 

Den viktigaste förutsättningen för att kunna arbeta strategiskt anser Gunnarsson är att CFOn 

själv förstår affärsmodeller. Strategiarbetet underlättas som nämnts ovan av att hon är medlem 

i dotterbolagens styrelser, och att hon själv har en egen vilja att aktiv jobba med 



 27 

strategifrågor. Till exempel gör alla dotterbolag en 3-årig strategisk plan baserad på 

framtidsmöjligheterna dotterbolagen har, vilka sedan presenteras för VDn och henne. 

Organisationsstrukturen beskriver hon genom att säga att företagsledningen är 

”Decentraliserade, men oerhört koordinerade”, samt att de arbetat tillsammans länge och 

känner varandra väl. Eftersom verksamheten är teknisk komplicerad tar hon dock ibland en 

mer tillbakadragen roll i vissa strategi- och beslutsfrågor, då hon känner att hennes kompetens 

inom dessa tekniska områden inte alltid är tillräcklig för att ha starka åsikter. Gunnarsson 

anser att den tekniska utvecklingen hjälper hela hennes organisation med snabbare och bättre 

system och analysverktyg. Gunnarsson är dock förvånad att koncernredovisningssystem inte 

har utvecklats mer och blivit ännu “vassare”. Hexpol använder sig av både finansiella och 

icke-finansiella prestationsmått för att mäta företagets utveckling.   

5. Analys 
Analysen kommer först att presentera hur långt respondenterna i vår undersökning kommit i 

utvecklingen mot affärspartner-rollen, genom att studera hur de passar in på samtliga steg i 

Granlund och Lukkas (1998) trappa. Detta är viktigt för den fortsatta analysen, som består av 

ett avsnitt om personliga karaktärsdrag för affärspartner-rollen samt organisatoriska 

förutsättningar för en affärspartner. Anledningen till att Granlund och Lukkas (1998) trappa är 

viktig är för att de två undre avsnitten bygger på att CFOerna i undersökningen faktiskt 

stämmer överens på hela trappan. Om vi kan visa att respondenternas roll stämmer in på hela 

trappan kommer tyngden i vår argumentation kring karaktärsdragen och de organisatoriska 

förutsättningarna att öka. 

5.1 CFOns roll idag  

Vår empiriska studie har visat att alla respondenter vi undersökt ser bönräknar-uppgifter, 

såsom ansvar för finansiell rapportering och styrsystem, som grundläggande ansvarsområden. 

Ansvaret för företagens finansiella rapportering och styrning innebär att kontrollera och 

utvärdera historisk data i form av resultat och balansräkningar, samt att kontrollera att 

rapporteringen sköts på ett korrekt sätt och att de anställda uppnår utsatta mål. Detta anser vi 

tyder på att samtliga respondenterna innehar båda rollerna som historiker och vakthund inom 

sina organisationer. 

 

Vår empiriska studie visar även att samtliga respondenter fungerar som coacher till 

medarbetare på olika nivåer, både nedåt och uppåt. De bidrar bland annat med input, medling 
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och förslag till både finansiellt relaterade frågor och övriga frågor. Denna coaching ser vi som 

en tydlig indikation på arbete inom rådgivare/konsult-steget på trappan, då kommunikationen 

främst handlar om att utveckla och hjälpa snarare än att kontrollera och beordra. Positionen 

som “VDns andra hand” som Eliasson uttrycker det, verkar innehas av alla respondenter, 

eftersom samtliga respondenter har ett nära samarbete med VDn. Dessutom sitter flera 

respondenter tillsammans med VD i koncernernas dotterbolagsstyrelser och andra grupper 

och utskott. Till exempel är Eliasson med i koncernens visionsutskott, Matses är 

processledare för det strategiska arbetet och Melin sitter med i en strategisk styrgrupp och ett 

taktiskt råd. Alla dessa exempel tyder på arbetsuppgifter som kan relateras till det högsta 

steget på trappan, då dessa positioner handlar om hur CFOna arbetar med strategi och ledning 

av koncernerna och dess enheter. Utöver detta är samtliga respondenter medlemmar i 

företagens ledningsgrupper, och på så sätt aktivt involverade i besluts- och strategifrågor på 

koncernnivå. Av dessa anledningar anser vi att samtliga respondenter innehar rollen som 

förändringsagent och medlem i ledningsgruppen i trappans översta steg. Ovanstående analys 

genererar alltså tydliga indikationer hos samtliga respondenter att arbeta som både bönräknare 

och affärspartners på trappans alla nivåer.  

 

Den praktiska forskningen av CFO-rollen indikerar också en tydlig position i det högsta steget 

på trappan (Corson & Miyagawa, 2012; Myers, 2002; Davis & McLaughlin, 2009; Eber et al., 

2013; Wunsche, 2007; Ehrenhart & Ryan, 2007). Enligt Howells (2012) studie fortsätter även 

CFOs att sträva efter ökat inflytande i strategiskt arbete i toppsteget, då 60 CFOs fastslog att 

deras primära framtidsmål var: ”to become a strategic CFO”. Canace och Juras (2014) 

påtalar dock att arbetet fortfarande kan optimeras mer, eftersom CFOs tenderar att fastna mer 

i bönräknaruppgifter än de optimalt skulle göra. Bönräknaruppgifterna och rådgivare/konsult-

steget diskuteras inte lika frekvent i denna forskning, vilket vi dock anser har sin förklaring i 

att dessa studier främst fokuserade på trappans översta steg. 

 

En sak är dock viktig att ha i åtanke gällande den praktiska forskningen som presenteras i 

denna studie. Den praktiska forskningen är konstruerad för att undersöka just CFOns 

strategiska roll, eller med andra ord CFOns affärspartner-roll. Att mycket information som 

stödjer en rollutveckling som tyder på höga nivåer på Granlund och Lukkas (1998) trappa då 

återfinns i denna praktiska forskning är därför föga förvånande. Eftersom vi inte har tillgång 

till det material dessa forskare har använt sig av kan vi heller inte studera om motstridig 

information finns i till exempel studiernas intervjuunderlag. Vad som dock tydligt verkar 
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framkomma av de praktiska studierna, är att CFOs internationellt strävar efter att arbeta 

strategiskt, samt att det finns ytterligare utrymme för förbättringar i att möjliggöra detta 

arbete.  

 

Analysen visar på att svenska CFOs idag har arbetsuppgifter som kan kopplas till samtliga 

steg av Granlund och Lukkas (1998) trappa. Vi ser inte detta resultat som förvånande, då 

CFOns position inom ett företag, jämfört med en MA, är betydligt högre och mer inflytelserik 

av den enkla anledningen. Studiens fokus ligger på att se huruvida arbete finns på trappans 

samtliga steg och inte på hur mycket varje enskild CFO arbetar på varje trappsteg. Av denna 

anledning har vi inte diskuterat små skillnader i dessa nivåer mellan studiens respondenter. 

Däremot är det viktigt för den fortsatta analysen av personliga karaktärsdrag, och 

organisatoriska förutsättningar för strategiskt arbete och beslutsfattande, att kunna fastställa 

att respondenterna faktiskt är positionerade högst upp på trappan, vilket vi anser att vi kan. Då 

dessa två delar (avsnitt 5.3 och 5.3) bygger på just CFOns strategiska arbete, hade en 

annorlunda upptäckt gjort en analys av dessa områden svårare med tanke på studiens syfte. 

5.2 Personliga Karaktärsdrag 

Nedan presenteras en sammanställning av respondenternas svar när de helt fritt fick 

presentera de viktigaste personliga egenskaperna och kompetenserna för en CFO som arbetar 

som en strategisk affärspartner. 

 

 Viktiga personliga egenskaper 
Matses Core skills inom ekonomi kombinerat med affärskunskaper, lyhördhet, 

nyfikenhet och en förmåga att hålla sig till fakta 
Rättzén Core skills inom ekonomi, ledaregenskaper, bygga förtroende och 

kommunicera, analytisk förmåga 
Melin Core skills inom ekonomi, affärsmässighet, målinriktad 
Eliasson Prioriteringar, funktion som generalist, förtroende för medarbetare, 

affärskunskap 
Gunnarsson Analytisk, stresstålig, strukturerad samt förståelse för affären 

 
Tabell 3: Viktiga personliga egenskaper 

 

Sambandet som tydligast visas här är att 3 av 5 CFOs direkt nämner core skills, som vi tolkar 

som samma sak som hard skills, vilket till exempel är redovisningskompetens, finansiell 

kompetens och dylikt, samt att 4 av 5 talar om affärsmässighet och verksamhetskunskap. Då 

de respondenter som inte tog upp någon av dessa punkter på denna allmänna fråga om 
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personliga egenskaper alla betonade detta vid andra tillfällen under intervjuerna, verkar det 

tydligt att kombinationen av bönräknarkompetens och den mer allmänna 

affärspartnerkompetensen anses vara viktig för respondenterna i undersökningen. För att 

vidare studera Tabell 1 har vi i avsnittet nedan gått igenom modellen steg för steg. Då 

CFOerna i denna undersökning visat sig vara affärspartners kommer analysen behandla 

affärspartner-rollen och inte bönräknar-rollen. 

5.2.1 Analys av Tabell 1 

Tidsfokus: Samtliga respondenter är aktivt involverade i företagets strategiska arbete, vilket 

per definition kräver ett framtidsinriktat fokus. Något vi undersökte var om företagens 

nyckeltal och mål baserades på historisk data eller framtidsanalys. I detta avseende varierar 

svaren något, eftersom 4 av 5 respondenter talar om en tydlig framtidsinriktning medan 2 av 

dessa även markerar att hänsyn tas till historiska aspekter. Rättzén talar inte specifikt om 

framtidsinriktning eller historisk inriktning utan påpekar istället att målen sätts av företagets 

ägare och finansiärer och att ledningen måste förhålla sig till detta. Med detta som bakgrund 

anser vi att vår empiriska studie visar att tidsfokus bör ändras från “Nutid och framtid” till 

“Nutid, historik och framtid”. 

 

Kunskap om branschen företaget är verksamt i: Samtliga respondenter anser att 

verksamhetskunskap och affärskunskap är något mycket viktigt för en CFO för att kunna 

sköta sitt arbete framgångsrik. Verksamhetskunskap verkar således vara en icke-

förhandlingsbar kompetens hos dagens affärsinriktade CFO. Av denna anledning ändrar vi 

formuleringen i modellen från “Förväntad” till “Nödvändig”. 

 

Primär målsättning med kommunikation: Respondenterna talar om kommunikation på 

flera olika sätt. Två punkter är dock centrala. Tre CFOs nämner vikten av att skapa förtroende 

hos människor och samtliga respondenter talar om vikten av coaching gentemot sina 

medarbetare i olika former. Andra viktiga punkter som nämns är också vikten av att leda, att 

få information utanför de formella rapporterna och att stärka medarbetarnas engagemang. 

Granlund och Lukkas (1998) modell (Tabell 1) säger att en affärspartners primära mål med 

kommunikation är: “Söker aktivt uppmärksamhet för att budskapet ska nå fram”. Detta 

verkar dock inte stämma på CFO-rollen. Istället visar vår analys att den primära 

målsättningen främst handlar om att coacha och skapa förtroende på olika nivåer inom 

företaget. Vi anser att det handlar mer om ett informellt fokus på kommunikationen. Därav 
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ändrar vi målet med kommunikation hos den affärsinriktade CFOn till att “Bygga relationer i 

syfte att coacha och skapa förtroende”. 

 

Uppfattat ansvarsområde: Enligt Tabell 1 anser en affärspartner att ansvarsområdet 

omfattas av att producera relevanta rapporter samt hur dessa rapporter kan appliceras i 

affärsbeslut. Respondenterna i vår undersökning är överens om att deras huvudsakliga ansvar 

ligger i att se till att ekonomistyrningsprocesser, finansiell rapportering och liknande 

ekonomiska uppgifter fungerar. Samtliga respondenter är även medlemmar i företagens 

koncernledningar, och ser sig själva som djupt involverade i företagens strategiarbete och 

beslutsfattande. I den praktiska forskningen råder något delade uppfattningar kring hur stort 

partnerskap CFOn ska vara delaktig i. Då Canace och Juras (2014) anser att partnerskapet går 

att kombinera med hög kvalitet på finansiella rapporter medan Davis och McLaughlin (2009) 

är mer tveksamma. Respondenterna i vår undersökning har även ibland ansvar för funktioner 

som inte är direkt relaterade till ekonomi, till exempel IT-avdelningar, säkerhetsavdelningar 

eller fastighetsavdelningar. Av dessa anledningar kan vi inte ge något specifikt och allmänt 

giltigt svar på vad som är CFOns ansvarsområde. Genom ledningsfunktionen har CFOerna 

tillsammans med den övriga ledningen ett ansvar för hela företagets verksamhet, men det 

yttersta ansvaret ligger trots allt hos VD. Istället anser vi att CFOn, som Melin nämner, verkar 

som “spindeln i nätet” på ledningsnivå och att det uppfattade ansvaret egentligen är relaterat 

till det finansiella och ekonomiska. Däremot anser CFOerna att de har ett delat ansvar med 

den övriga ledningen för den övergripande styrningen och driften av företaget. Med detta som 

bakgrund anser vi att den mest passande beskrivningen på en affärsinriktad CFOs uppfattade 

ansvarsområde kan sägas vara “Att säkerställa att den finansiella organisationen och 

rapporteringen sköts, samt att vara en rådgivare till VD och delta i den övergripande driften 

av företaget” snarare än ansvarsområdet för MAs i Tabell 1: “Brett: täcker både produktion 

av relevant redovisningsdata samt hur de kan appliceras i affärsbeslut”. 

 

Kommunikation över enhetsgränser: Mycket av informationen vi fått handlar om 

kommunikation med underchefer, och frågan är om detta kan räknas som “kommunikation 

över enhetsgränser”, då CFOn sitter centralt och har alla funktioner underställda sig, direkt 

eller indirekt. Av denna anledning byter vi ut detta uttryck till “Kommunikation med 

enhetschefer” för att anpassa modellen till CFO-rollen. Enligt Tabell 1 är kommunikationen 

över enhetsgränser för MAs “Hög hos kapabla och aktiva personer” i affärspartner-rollen. 

Uttrycket är något konstigt formulerad, då vi anser att orden “kapabel” och “aktiv” bör vara 
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en självklarhet i en affärspartner-roll. Respondenterna i vår studie använder sig av informell 

kommunikation i stor utsträckning. Det uttryckta syftet skiljer sig dock något åt. 

Genomgående är att kommunikationen används i syfte att coacha underställda i deras arbete. 

Ett allmänt syfte med den informella kommunikationen är relativt svårt att definiera, då olika 

formuleringar i svaren från respondenterna kan göra våra tolkningar felaktiga, och göra att vi 

hittar skillnader eller likheter som egentligen inte finns. Det vi kan konstatera med säkerhet är 

att respondenterna kommunicerar mycket med bolagens olika enheter och att denna 

kommunikation, förutom de rapporter som formellt skickas, ofta tar en informell form. Därav 

anser vi att den CFO-anpassade definitionen enligt vår studie för affärspartnern är: “Hög och 

blandat informell och formell”. 

 

Generell arbetsmetod: Som vi visat i avsnitt 7.1 har vi konstaterat att respondenterna i vår 

undersökning stämmer in på beskrivningen i Tabell 1: “Medlem i ledningsgruppen och en 

förändringsagent”. 

5.2.2 Omarbetad Tabell 1 anpassad för CFO-rollen 

Uppgifter Bönräknare Affärspartner 

Tidsfokus Fokus på det förflutna Fokus på nutid, historik och framtid 

Kunskap om 
branschen företaget 
är verksamt i 

Inte förväntad Nödvändig 

Primär målsättning 
med kommunikation 

Fullgöra formella 
informationskrav 

Bygga relationer i syfte att coacha och 
skapa förtroende 

Uppfattat 
ansvarsområde 

Smalt: täcker endast 
producering av korrekta 
rapporter i tid 

Att säkerställa att den finansiella 
organisationen och rapporteringen 
sköts, samt att vara en rådgivare till 
VD och delta i den övergripande 
driften av företaget 

Kommunikation 
med enhetschefer 

Begränsad: ofta driven av 
obehag 

Hög och blandat informell och 
formell 

Generell 
arbetsmetod 

Informationsinsamlare och 
behandlare 

En medlem i ledningen och en 
förändringsagent 

Tabell 4: Karaktärsdrag för CFOs associerade med bönräknare och affärspartners  
 

Vårt mål med att skapa denna modell är att presentera en modell för CFOs personlighets 

karaktärsdrag, då detta inte finns i tidigare akademisk forskning. Tanken är att andra forskare 
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kan använda denna modell som utgångspunkt i fortsatta studier kring CFO-rollen, både i 

Sverige och internationellt. 

5.3 Organisatoriska förutsättningar för strategiskt affärspartnerskap 

5.3.1 Kultur 

Järvenpääs (2007) studie kring MA hävdar att MAs blir mer strategiskt affärsinriktade om 

kulturen genererar möjligheter för dem att arbeta med strategiska frågor, vilket även uttrycks 

för CFO-rollen av Melin och Rättzén. Järvenpää (2007) anser att det måste finnas en kultur 

som gör att MAn, eller i vårt fall CFOn, känner att det strategiska arbetet ingår i dess roll. 

Detta kan skapas bland annat genom informell påverkan från VD och den övriga ledningen, 

genom att agera föredömligt och driva på CFOns strategiska arbete. Howells (2012) praktiska 

forskning tyder på att en viktig del i detta är att CFOn måste ha en nära relation till VD. Även 

respondenterna i vår studie lyfter fram detta som viktigt, och samtliga arbetar nära respektive 

företags VD. En annan upptäckt vi gjort är att flera CFOs är med i dotterbolagsstyrelser och 

olika strategiska grupper. Detta tyder på att de undersökta bolagens koncernchefer aktivt 

placerar sina CFOs i olika strategiska positioner, vilket bör föra dem närmre det strategiska 

arbetet. Genom att VDn placerar CFOs i dessa sammanhang, och använder sig av CFOns som 

“sin högra hand” som Eliasson uttrycker det, anser vi att VDn stärker CFOns strategiska 

engagemang. Matses och Rättzén anser även att det är viktigt att CFOn också har förtroende 

nerifrån i organisationen och Eliasson tycker det är viktigt att CFOn alltid kan lita på sina 

medarbetare. Genom att lita på sina medarbetare så behöver inte CFOn lägga ner arbete på de 

tekniska bitarna, utan kan arbeta mer med till exempel strategi. Detta anser vi visar att CFOn 

troligtvis får större inflytande över strategifrågor om ett förtroende för CFOn i strategiska 

frågor finns inom kulturen i företaget.  

 

Ingen CFO diskuterar något som talar emot ovanstående resonemang, och inte heller om 

något annat kopplat till företagskulturen. På grund av detta tolkar vi respondenternas svar som 

att det är kulturellt viktigt inom organisationer att skapa förutsättningar för strategiskt arbete 

och att det finns en vilja från VD att CFOn ska vara delaktig i detta arbete, samt ett 

tvåvägsförtroende från och gentemot CFOn i olika led inom organisationen. Melin och 

Gunnarsson uttrycker även tydligt att de trivs med det strategiska arbetet, vilket vi anser 

delvis kommer som en följd av organisationens inställning till deras strategiska arbete. Vår 

analys av CFO-rollen stödjer därför i stort vad Järvenpää (2007) kommit fram till inom 

området kring MAs. 
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5.3.2 Teknisk utveckling och prestationsmått 

Samtliga respondenter anser att den tekniska utvecklingen är positiv för CFOn. Gunnarsson, 

Rättzén och Matses poängterar även att den frigör tid för hela organisationen, mer än bara 

CFOn. Rättzén poängterar att detta beror på att han inte gör något grovjobb utan lämnar det 

ansvaret till koncernens MAs. Enligt Burns & Baldvinsdottirs (2005) och Järvenpää (2007) 

hjälper den tekniska utvecklingen att frigöra tid för just MAs. Detta syns även i vår 

undersökning då alla respondenterna tycker att de nya systemen är snabbare kan ta fram mer 

information och att den tekniska utvecklingen har gjort att många manuella arbetsuppgifter 

försvunnit, vilket påverkar alla anställda i ekonomifunktionen. Utifrån våra empiriska resultat 

anser vi därför att den tekniska utvecklingen påverkar CFOn positivt, men att den troligtvis 

frigör ännu mer tid från MAs, som påverkas mer av automatiseringar av bönräknaruppgifter. 

Något som kan vara intressant att poängtera är att några av respondenterna anser att den 

tekniska utvecklingen inte bara har skapat positiva förutsättningar för CFOn. Matses anser till 

exempel att miniräknaren fortfarande är ett mycket viktigt redskap, då formelfel lätt uppstår i 

datasystem när dessa bearbetas för snabbt. Även om tekniken nu ger Matses möjlighet att 

lägga tid på andra saker än kontroll, anser han ändå att han ibland måste dubbelkolla och 

kontrollräkna de uppgifter som kommer fram. Eliasson och Melin betonar också att vissa 

system kan ta fram för mycket information, vilket gör att CFOn måste ta fler val och slösar 

därför både resurser i tid och pengar. Gunnarsson är förvånad att koncernredovisningssystem 

inte har kommit längre i sin tekniska utveckling. Det vi kan se utifrån dessa synpunkter är att 

teknologin fortfarande har utvecklingspotential för att ytterligare effektivisera företags 

verksamhet.  

 

Angående prestationsmått visade det sig att samtliga respondenters företag använde en mix av 

finansiella och icke-finansiella prestationsmått. Den akademiska forskningen kring MAs anser 

att det skapas en organisatorisk förutsättning för MAs att arbeta strategiskt om hen arbetar 

med icke-finansiella prestationsmått (Burns & Baldvinsdottirs, 2005; Paulsson, 2012; 

Järvenpää, 2007). Vi anser att CFOs, precis som MAs, måste ha en större insikt i företaget för 

att kunna arbeta med icke-finansiella prestationsmått. Därför bedömer vi att våra 

respondenter, genom att använda en mix av finansiella och icke-finansiella prestationsmått, 

behöver en bra affärsförståelse för att kunna använda den information som tas fram, och för 

att besluta om vad som faktiskt ska mätas. Detta är något som Melin också tydligt poängterar. 



 35 

5.3.3 Decentralisering- Kommunikation 

Eftersom det endast finns en CFO på högsta nivå, kan denne inte decentraliseras för att 

komma närmare verksamheten, likt MA-funktionen (Järvenpääs, 2007; Paulssons, 2012). Vår 

empiriska studie påvisar att CFOs istället använder sig av kommunikation på olika sätt för att 

komma närmare verksamheten. Genom att delta i dotterbolagsstyrelser och att delta i till 

exempel visionsutskott etc får CFOn närkontakt med andra enheter och projekt, vilket ger 

större inflytande i strategiarbetet ute i verksamheten. För MA-funktionen kanske 

decentralisering kan anses som en organisatorisk förutsättning, men för CFOn anser vi att 

kommunikationen med andra personer och enheter, formellt eller informellt, skapar en 

organisatorisk förutsättning för att en CFO ska kunna bli en strategisk affärspartner. Den enda 

som nämner decentralisering aktivt är Gunnarsson som är CFO för en mycket decentraliserad 

organisation. Vi har dock inte funnit något som tyder på att detta ökar eller minskar hennes 

strategiska deltagande jämfört med övriga respondenter. 

5.3.4 Kommentar 

Respondenterna i vår studie talade om samtliga organisatoriska förutsättningar som vårt 

teoretiska ramverk presenterar, förutom decentralisering som inte direkt presenterades som en 

förutsättning för strategiskt arbete, på grund av CFOns centrerade roll. Respondenternas 

placering i olika råd och dotterbolagsstyrelser såg vi dock som ett komplement till 

decentraliseringen för den annars centralt placerade CFOn. Förutom dessa faktorer påpekar 

dock Melin, Gunnarsson och Rättzén vikten av att CFOn själv aktivt väljer att arbeta 

affärsmässigt. Även de andra respondenterna ger liknande signaler i deras intervjuer. 

Eftersom CFOn verkar ha en relativt egenstyrd tillvaro anser vi därför att den absolut 

viktigaste förutsättningen för att CFOn ska delta i strategiskt arbete är de personliga 

karaktärsdrag vi diskuterat i avsnitt 5.2, samt CFOns egen aktiva vilja och motivation att delta 

i denna typ av arbete. 

6. Slutsats  
6.1 Generella slutsatser 

Syftet med vår studie var att förklara hur långt CFOn i Sverige har kommit i sin rollutveckling 

mot att bli en strategisk affärspartner, samt vilka organisatoriska förutsättningar och 

personliga karaktärsdrag som CFOs själva anser är viktiga för att uppnå ett framgångsrikt 

strategiskt affärspartnerskap. Genom vår studie av Granlund och Lukkas (1998) trappmodell 

(Figur 1) drar vi slutsatsen att dagens svenska CFOs uppfyller kraven för att kallas 
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affärspartners. Visserligen är studiens omfattning begränsad, vilket påverkar studiens samtliga 

slutsatser, då endast fem CFOs intervjuades. Med tanke på våra breda urvalskriterier och de 

tydliga indikationer vi fick om CFOernas roller anser vi dock att det är mycket troligt att 

denna slutsats ger en generell bild av CFO-rollen i Sverige. Enligt den praktiska forskningen 

verkar situationen se liknande ut även internationellt. 

 

Respondenternas åsikter om personliga karaktärsdragen jämfördes med Tabell 1, som i 

grunden är framtagen för MAs. I vår studie påpekade samtliga CFOs vikten av att kombinera 

bönräknar-egenskaper och affärspartner-egenskaper. Efter en analys av vårt empiriska 

material ändrades denna modell i affärspartner-delen för att bättre spegla CFO-rollen (tabell 

4). I analysen framkom skillnader som indikerar att kraven på CFOns personliga 

karaktärsdrag är högre än de är för MAs. Till exempel är CFOns uppfattade ansvarsområde 

större, kunskapen om branschen nödvändig snarare förväntad samt att kommunikation sker 

för att coacha och skapa förtroende snarare än att bara få fram sitt budskap. Den omarbetade 

modellens (tabell 4) exakta formuleringar kan givetvis diskuteras då de baseras på vår analys 

av respondenternas svar. Att kraven är högre för CFOn är dock tydligt och dessutom logiskt 

med tanke på CFOns högre position i hierarkin.  

 

De organisatoriska förutsättningarna som återfinns i den akademiska forskningen kring MA 

var även viktiga för CFOs. Decentralisering har dock en tvivelaktig relevans för CFO-rollen, 

på grund av CFOns centrala position. Istället fann vi att deltagande i dotterbolagsstyrelser och 

olika råd främjade kommunikation och aktivitet ute i företagens olika enheter. Vår analys 

indikerar även att teknologin fortfarande har mycket utvecklingspotential och kan underlätta 

arbetet ytterligare. Vi kom dock fram till att en av de viktigaste förutsättningarna enligt 

respondenterna för att CFOn ska fungera som affärspartner var CFOns egen vilja och 

motivation att delta i detta arbete.  

6.3 Akademiska och praktiska bidrag 

Vi anser att denna studie presenterar ett första steg i att förklara olika aspekter av CFOns roll 

som affärspartner, som andra forskare senare kan bygga vidare på och utveckla. För företag 

och verksamma CFOs hoppas vi att denna studie kan bidra med tips kring hur en organisation 

kan arbeta för att underlätta CFOns strategiska partnerskap. Vidare kan den också bidra med 

insikt kring vilka personliga karaktärsdrag företag kan söka efter, och CFOs kan tänka på att 

utveckla, för att öka det strategiska deltagandet hos CFOn i organisationen. 
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6.4 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det hade varit intressant att gå vidare på våra upptäckter gällande personliga 

egenskaper och organisatoriska förutsättningar i en större, mer omfattande studie med fler 

respondenter, för att kunna bekräfta de dementera och upptäckter vi har gjort. En mer 

matematisk inriktad forskning där tiden CFOerna spenderar på olika områden undersöks hade 

också varit intressant, då det tydligare skulle beskriva utsträckningen av CFOns arbete på 

Granlund och Lukkas olika trappsteg. Vidare anser vi även att en studie som inkluderar hela 

kedjan, från VD till CFO och vidare till CFOns underställda hade varit intressant att följa för 

att undersöka om CFOns uppfattning om vad som är viktigt för dess egen roll är kongruent 

med resten av organisationens uppfattningar.  
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8. Bilagor 
Bilaga 1 - Originalcitat från definition av management accounting 

“Management accounting is a profession that involves partnering in management and decision 

making devising planning and performance management systems, and providing expertise in 

financial reporting and control to assist management in the formulation and implementation of 

an organization’s strategy” (IMA, 2008). 

 

“The process of identification, measurement, accumulation, analysis, preparation, 

interpretation and communication of financial information used by management to plan, 

evaluate and control an organization and to assure appropriate use of and accountability for its 

resources. Management accounting also comprises the preparation of financial reports for 

non-management groups such as shareholders, creditors, regulatory agencies, and tax 

authorities” (IMA, 2008).  

Bilaga 2 - Intervjufrågeformulär 

1. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

2. Hur stor del av din tid spenderas på respektive arbetsområde? 

3. Vilka personliga egenskaper är viktiga för att bli en duktig CFO? 

4. Vilka kompetenser är viktiga att ha för att vara duktig i din roll som CFO? Vilka 

baskunskaper behöver man ha?  

5. Hur ser organisationen “under dig” ut? Sitter dessa personer centralt nära dig eller 

sitter de ute på olika enheter? 

6. Hur ser kommunikationen ut med företagets olika enhets/områdeschefer? Sköter du 

den kommunikationen eller rapporterar dina underchefer vidare till dig? 

7. Arbetar din avdelning främst med kontroll eller rådgivning till enhetschefer? 

8. Om ni sätter upp mål för företaget/enheter, vad baserar ni målsättningen på? Är det 

historisk data, framtidsanalys eller blandning? 

9. I vilken utsträckning gör du ett "ensamarbete" respektive ett "lagarbete"? 

10. Jobbar ni i team/mer en hierarkisk uppbyggnad? 

11. Deltar du i ledningsgruppen? I så fall vad är din roll i ledningsgruppen?  

12. Hur ser ditt inflytande i beslutsprocessen på ledningsnivå? skiljer det sig mellan olika 

frågor som till exempel finans och marknadsföring? Kommer du aktivt med förslag? 

vad baserar du förslagen på? (Här menas frågor som till exempel om en ny produkt 
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kommer att sälja eller inte?) 

13. Om koncernen ska utarbeta en ny strategi (starta ny enhet, förvärv), vilka uppgifter har 

du då? Har du själv upplevt/deltagit i ett sådant arbete? 

14. Vilka förutsättningar inom företaget är viktiga för att du ska kunna jobba med 

strategiutformning/strategiimplementering och beslutsfattande? 

15. Erbjuder ditt företag dig internutbildningar/coachning i någon form? vilken typ? vad 

är syftet? 

16. Har du och din chef en plan för hur din roll ska utvecklas? 

17. Hur har nya datasystem/den tekniska utvecklingen hjälpt dig i rollen som CFO? Om 

ja: hur? Och om vi vänder på frågan: har nya datasystem/teknisk utveckling gjort din 

roll som CFO svårare? Om ja: hur? 

18. Vilka typer av styrsystem använder företaget? Prestationsmått? Finansiella/icke-

finansiella? 

19. Mäts du på något sätt?  

20. Vilken betydelse (om någon) har styrsystemet för ditt arbete som CFO? 

21. Tror du att din roll som CFO är representativ för CFOs i allmänhet i Sverige? Om ja: 

hur? Om inte, varför? 

22. Eftersom du har arbetat som ekonomichef och CFO under en längre tid, undrar vi om 

du anser att din roll har utvecklats? 

23. Kan du se att din CFO roll kommer att förändras framöver (trender, diskussioner 

kollegor emellan, etc.)? Finns det hinder i vägen för dig att åstadkomma en önskad 

förändring? 

24. Är det någonting du vill tillägga? 
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Bilaga 3 – Figur 1: Granlund och Lukkas trappa, Original modell   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Granlund & Lukka (1998) 

 

Bilaga 4 - Tabell 1: Karaktärsdrag associerade med bönräknare och affärspartners, 

Original modell  

 

Källa: Granlund & Lukka (1998) 


