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Förord

För tio år sedan stod jag på scenen i Stora salen på Handelshögskolan
under pågående doktorspromovering. Min uppgift var att assistera profes
sor Gunnar Karnell med en ring och en hatt som han under högtidliga
former gav den promoverade. Redan på den tiden var mitt intresse för
forskning väl utvecklat - nej, det är inte sant - men det hade låtit bra här.
Anledningen till att just jag hade fått detta uppdrag berodde på mitt enga
gemang i studentkåren som ansvarig för det samtidigt pågående 80-års
jubileet - och inget annat. Vid denna tidpunkt skulle jag faktiskt bara ha
skrattat om någon påstått att jag senare skulle doktorera på skolan. Min
mission var nämligen att med en rimlig ambitionsnivå snabbt ta examen
och ha så roligt som möjligt under tiden, för att sedan återvända till
näringslivet. Det gällde också fram till fördjupningskursen under det sista
studieåret, men sedan var jag fast. Ett just påbörjat förvärvsarbete under
sista terminen stod sig slätt i konkurrens med forskning och undervisning i
ämnet Information Management. Det tilltalade och utmanade mig att både
försöka vara och skapa en bro mellan affärsverksamheten och informa
tionstekniken, mellan användarna och producenterna av tekniken. Det blev
inte mindre intressant när jag började forska inom det område som jag
delvis redan arbetat inom - informationsförsörjning till lednings
funktioner.

Jag har nu nått mitt mål med en avhandling inom området och jag har
många att tacka som har varit inblandade i processen. För det första vill
jag tacka min chef och handledare, professor Mats Lundeberg, både för att
han fick mig intresserad av ämnet och att jag erbjöds möjligheten att välja
forskningsbanan. Jag vill också tacka professor Lars Samuelson som alltid
varit positiv och engagerat sig i min forskning. Han har också varit med
sedan projektet kring ledtider startade samt varit med i handledarkommit
ten. Docent och tf professor Jan Löwstedt har också varit med i hand
ledarkommitten och bidragit med nyttiga synpunkter.

Jag vill rikta ett speciellt tack till Per Lundberg, på Ledstiernan Partners,
vars engagemang hade en betydande roll för studiens start och mitt val av
avhandlingsämne. Ett stort tack riktas också till de personer som jag inter
vjuat på de fem specialstuderade företagen. Ett extra tack får de tre kon
taktpersoner som återfinns på de företag som projektet inleddes på. Utan
deras engagemang hade varit svårt att genomföra studien.

Jag vill också tacka professor Jan Mouritsen för att han ordnade en fristad
åt mig på Handelshögskolan i Köpenhamn där jag fick ro och komma



igång och skriva. Vi hade ett antal givande diskussioner som har präglat
min syn på området. Naturligtvis omfattar det ett tack till alla på
dåvarande Institutet för Informatik och Ekonomistyrning, som gav mig en
trevlig miljö att vistas i under detta år.

Jag vill naturligtvis också tacka mina nuvarande och tidigare kollegor på
sektionen för Information Management som under årens lopp läst och
bidragit med synpunkter på mitt arbete. Tack: Björn Thodenius, Anders
Mårtensson, Christofer Tolis, Martin Andersson, Helen Nilsson, Marianne
Svensson, Ragnvald Sannes, Magnus Mähring, Pär Mårtensson, Anders G
Nilsson, Bo Sundgren, Ingolf Ståhl, Susanne Ohlin-Kjellberg, Rolf
Andersson, Carina Beckerman samt Alf och Ann-Sofi Westelius.

Jag vill också tacka Anna Guttorp som engagerat nära och kära för att
språkgranska materialet: tack Jacob Jacobsson och Peter Guttorp. Ett stort
tack ska också Max Åberg ha som står för omslaget.

Det är ett flertal som har bidragit till forskningen genom att finansiera den.
Bland finansiärerna finns Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse,
NUTEK, Sven och Dagmar Salens stiftelse, Handelshögskolan och EFI
samt de tre företag som jag inledde studien på och som valt att vara ano
nyma. Dessutom ska ekon lic Rune Castenäs, tidigare EFI, ha ett stort tack
för att han fick allt att balansera.

Sist, vill jag rikta ett tack till min mor, Ingelore, far Bengt och min bror
Tomas för att ni alltid stött mig oberoende vad jag valt att ta mig för.

Motivation och energi till arbetet har jag hämtat i den tomma handens väg:
karate-do - en väg som jag började vandra samtidigt med doktorand
studierna. Forskning och karate har många likheter: ju mer man fördjupar
sig desto intressantare blir det och ju mer man lär sig desto mindre tror
man sig veta och vara säker på. En strävan efter perfektion och kunskap
om såväl helhet som detaljer driver karateutövaren på samma sätt som
forskaren. Både doktorsgraden och det svarta bältet är gesällprov och
körkort inom respektive område, men samtidigt bara start på nästa inlär
ningsprocess. Nu verkar hatten komma före bältet, och desto mer tid finns
det för träning.

Stockholm i januari 1999

Kristina Nilsson
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1 Vad handlar studien om?
Denna studie handlar om den tid det tar att förmedla viktig ekonomisk
information till ledningspersoner; information som de behöver för att
kunna bedöma hur det går för företaget.

Studien inleddes mot bakgrund av ett uppfattat behov hos verksam
hetsledare att få tillgång till denna information snabbare. En sedan
länge verksam ledare i svenskt näringsliv uttalade sig t ex mycket
negativt om rapporteringstiderna för ekonomiska rapporter. De var
alldeles för långa. Han påstod att datorerna hade gjort rapporterings
processen långsammare. Han ansåg att han fick dessa rapporter tidigare
innan informationsteknologi började användas i rapporteringsprocesser.
Vid denna tidpunkt, 1991, fanns det redan informationsteknologi som i
praktiken möjliggjorde rapportering i realtid, vilket gjorde uttalandet
något underligt. En fråga som behandlas i studien är därför vad som
påverkar ledtidernas längd. Dessutom diskuteras vad ett behov av
kortare ledtider baseras på.

Vid studiens start fanns inga dokumenterade uppgifter om rådande
rapporteringstider för månatliga ekonomiska rapporter i svenska stor
företag. Därför inleddes studien med en begränsad telefonundersökning
för att få uppfattning om ledtidens längd. Trots att undersökningsmate
rialet var litet pekade resultatet på en stor spridning i rapporteringstider
till ledningen. I denna förstudie gjordes inga försök att ta reda på
orsakerna till varför rapportframställningen tog olika lång tid. Resulta
tet var dock så pass intressant att en större studie inleddes för att under
söka vad det var för förhållanden som påverkar rapporteringstider för
återkommande periodrapporter. Det var också intressant att veta om
dessa faktorer var gemensamma för olika storföretag. Forskningspro
jektet "Rapporteringshastighet" inleddes formellt under vintern
1991/92. Det ingår i ett forskningsprogram som syftar till att studera
och i förlängningen förbättra informationsförsörjning till lednings
funktioner i storföretag. Fokus är på den roll som modern informa
tionsteknologi kan ha i den processen.



2 Kapitel} - Problemområdet

1.1 Problemområdet

När studien inleddes var det inte helt klart vad som låg bakom led
ningspersonernas behov av snabbare ekonomisk information. Hade t ex
informationsförsörjningen blivit långsammare efter teknikens inträde
eller var det omgivningen som hade förändrats som i sin tur gjorde att
ledningspersoner ställde högre krav på ledtiderna?

Ett behov av snabbare ekonomisk information borde t ex baseras på en
individs uppfattning om tidens längd i förhållande till informationens
betydelse för något ändamål. Ekonomisk information är viktig, men
endast en delmängd av all den information som ledningspersoner får.
Frågan är då vad det är som är så specifikt med denna information och
som gör att ledtiden kan upplevas som viktig? Är det informationen i
sig och/eller dess specifika användning som gör att ledtiden har bety
delse? Tidigare studier visar att ekonomisk information kan användas i
ett flertal olika syften. Informationen kan t ex användas som underlag
för problemlösning, uppföljning, bekräftelse (t ex Simon et al 1954)
beslutsfattande, styrning och inlärning (t ex Anthony 1990, Johansson
och Östman 1992). Dessa olika användningsområden skulle kunna
ställa olika krav på ledtiden.

I tidigare studier behandlas rapporternas ledtid främst som en egenskap
som påverkar rapporternas användning (Macintosh 1985, Johnson och
Kaplan 1987, Schiller 1987, McKinnon och Bruns 1992, Thoren 1995,
Lind 1996). Några författare konstaterar att informationen är för lång
sam för att vara användbar styrinformation i verksamheten (Dew och
Gee 1973, Johnson och Kaplan 1987, McKinnon och Bruns 1992). Det
verkar vara en gammal tradition att periodrapporter tillhandahålls efter
en tidsperiod som motsvarar halva den period som de omfattar. En
tradition som inte ifrågasätts, trots att behovet kan vara ett annat
(McKinnon och Bruns 1992). Dew och Gee (1973) studerade mellan
chefers behov av styrinformation och konstaterade att en anledning till
att informationen inte användes var att den kom för sent eller inte
ansågs vara relevant för chefernas uppgifter. I en studie av tre företag
fann Schiller (1987) att huvudandelen av användarna inte var speciellt
nöjda med aktualiteten i rapporten. Det var i speciellt ett av företagen
som användarna var missnöjda och det förklarar författaren med att
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användarna var mer resultatorienterade i detta företag. Det finns också
motsägande resultat. Östman (1973) studerade ekonomiska rapporters
utformning. I de studerade företagen var användarna ganska nöjda med
ledtiden, även om det fanns de som efterfrågade kortare ledtider. Rap
portmottagarna var i detta fall mellan- och/eller högre enhetschefer.
Thoren (1995) studerade mellanchefer och deras användning av eko
nomiska rapporter för ekonomisk styrning. I hans studie var majorite
ten av rapportanvändarna också nöjda med rapporteringstiderna.

Flera av de refererade studierna avser mellanchefers informationsan
vändning och -behov. Frågan är i vilka avseenden som de högsta ledar
nas informationsbehov skiljer sig från andra chefers? Ett sätt att analy
sera detta är att ta utgångspunkt i arbetsuppgifterna. Ledningspersoner
arbetar bl a med komplexa frågeställningar, långsiktig verksamhets
planering och strategiformuleringar. I detta syfte föredrar de bred
information, från olika källor, för att kunna sätta saker i sitt samman
hang. Informationen behöver därför inte vara den färskaste (Simon et al
1954, Frenckner 1981, Anthony 1990). De kan föredra muntlig infor
mation istället för skriftliga rapporter, då den muntliga informationen
har ett högre informationsinnehåll (Daft och Lengel 1984). Macintosh
(1985) argumenterar dock emot detta. Han bygger sin argumentation på
Mintzbergs (1973) forskning om chefers uppgifter. Macintosh liknar
ledare vid nervcentran som konstant samlar in, bearbetar och sänder
information. När rätt situation infaller använder de sin samlade kun
skap. Färsk information hjälper dem att vara uppdaterade. Både
Östman (1973) och Schiller (1987) finner en ökad nytta och använd
ning av ekonomisk information på högre ansvarsnivåer. De studerade
främst mellanchefer och redovisnings- och kostnadsinformation, men
studiernas resultat talar för att informationen kanske har ännu högre
värde på ledningsnivå. Andra forskningsresultat talar också för kortare
ledtider. I Simon et als studie (1954) av chefer på olika nivåer fram
kommer att snabbare tillhandahållen information användes mer. Eisen
hardt (1989) konstaterar att snabba och framgångsrika beslutsfattare
använde mer realtidsinformation i förhållande till mindre framgångs
rika beslutsfattare. Informationen omfattar både ekonomisk och pro
duktions- och marknadsinformation.
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Tidigare forskning kring användning av ekonomisk information ger
därför en ganska splittrad bild av behovet av kortare ledtider. Dessutom
har studierna främst avsett mellanchefers användning av ekonomisk
information, inte ledningspersonernas. Det är dock klart att den tänkta
användningen på något sätt påverkar uppfattningen om ledtiden.

En annan tänkbar förklaring till ett ökat behov av snabb ekonomisk
information är att ledarnas omgivning och arbetsmiljö kännetecknas av
en allt högre osäkerhet. Företagen som de ansvarar för växer i storlek
och verksamheten sprids ut på många olika marknader med skiftande
villkor. När osäkerheten ökar minskar förutsägbarheten och då blir det
svårare att planera (Otley 1994). Individer och organisationer kan ten
dera att samla in mer information när osäkerheten ökar jämfört med
vad de gör under normala förhållanden (Galbraith 1973). De vill känna
att de har kontroll. Ett rimligt antagande är därför att ju snabbare
informationen kan tillhandahållas desto tidigare kan individerna justera
sina förväntningar och prognoser. Det skulle förklara ett behov av
snabbare information.

Ett behov av kortare ledtider kan också vara kopplat till egenskaper hos
informationen i sig. Det har skett förändringar i denna som kan påverka
ledtiderna. Tidigare likställdes ekonomisk information med redovis
ningsinformation som produceras för externa parter och myndigheter
(Johnson och Kaplan 1987, Johnson 1992). Den interna ekonomiska
informationen definierar användarna utifrån sina egna behov (Samuel
son 1995). Det ställs normalt högre krav på den interna för att den
används för att styra den operativa verksamheten (Johnson och Kaplan
1987, Norton och Kaplan 1992 och Cobb 1993). Förändringarna i
rapportinnehållet gör det viktigt att reda ut vilken information som
önskas snabbare - den interna och/eller den externa? Till det kommer
egenskaper som informationens relevans, kvalitet och aktualitet. Zmud
(1978) och O'Reilly (1982) visar t ex att rättidighet och aktualitet är
två viktiga egenskaper hos information som uppfattas som relevant av
mottagarna och hög relevans ökar användningen.

Till det kommer tiden i sig. Tid betyder egentligen olika saker för olika
personer, men övergripande är tidsuppfattningen kulturellt bestämd
både genom samhället i stort och genom arbetsplatsen och yrkesrollen
(Lundmark 1989, Blyton et al 1989 och Hassard 1990). Det var i sam-
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band med industrialiseringen som tid tillskrevs ett värde (ibid). Männi
skorna började byta sin fritid mot arbetstid som de fick betalt för och
tid fick därmed ett värde. Tid uppfattades som objektivt mätbar. Tid
började behandlas som en resurs och bristvara. Produktionsteknologin
utvecklades gradvis, vilket gjorde att en större mängd produkter kunde
produceras inom en given tidsenhet. Det ökade tidens värde ytterligare.
Den tekniska utvecklingen har sedan dess lett till en konstant strävan
efter ett förbättrat tidsutnyttjande p g a tidens allt högre värde
(Lundmark 1989). Det innebär att både tidsuppfattningen i samhället
och ledningspersoners attityder till tid borde påverka deras förhåll
ningssätt till led- och väntetider. Ett behov av kortare ledtider borde
därför också påverkas av informationsanvändarnas uppfattning om
tiden i sig.

En annan möjlig förklaring till ett behov av snabbare information är ett
ökat krav på effektivitet i administrativa processer, som också omfattar
rapportering av ekonomisk information. Det har redan skett avsevärda
förbättringar av produktionsprocesserna vad gäller resurs- och tids
användning. Ett exempel på sådana åtgärder är Just-In-Time aktiviteter
som leder till att produkten produceras och levereras precis då den
efterfrågas. Väntetider och extra lager har t ex minimerats. En studie
(Blackburn 1992) av ett månadsbokslut med tillhörande rapport visar
däremot att det bara hände något med rapporten under en av de totalt
elva dagar som det tog att göra bokslutet. Den icke verksamma tiden
bestod i väntetid, t ex på att försystem skulle stängas och data skickas
in o s v. l flera liknande studier av administrativa processer (ibid) var
det inte ovanligt att den aktiva tiden, d v s tid då det sker något med
produkten eller tjänsten, var mindre än tio procent av den totala tid som
processen tog. Dodd och Doucet (1997) skriver att en generell effekt av
ledtidsprojekt är att produktens leveranstid kan minska med 90 procent
utan att företaget behöver investera mer i processen. Det finns alltså
effektivitetsvinster att uppnå i dessa typer av processer. Det gäller både
resursanvändningen i stort och hur tiden utnyttjas, produktiviteten.
Effektivitetssträvanden kan därför vara en förklaring till en önskan att
minska ledtiderna.
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Många faktorer påverkar ledtiderna

Resonemanget som har förts här pekar på att det är många faktorer som
påverkar ledtiderna och huruvida de borde vara kortare eller inte.
Frågan är ändå om det inte alltid borde vara bättre att få veta något idag
jämfört med att få veta det i morgon. Det torde speciellt gälla i en
turbulent och osäker omgivning. Från ett ledningsperspektiv innebär
t ex snabbare information om utfallet av tidigare aktiviteter att ledarna
fortare kan initiera motåtgärder. Både ur detta perspektiv och utifrån
effektivitetssynpunkt borde därför all tid som inte används, överskotts
och väntetid, minimeras. Ett problem med ett antagande att snabbare
alltid är bättre, är att det mer eller mindre utgår från att alla de förhål
landen som måste ändras för att uppnå kortare ledtider är kända. Dess
utom antas att de går att ändra och att det är önskvärt att förändra dem.
Exemplet med snabbare information till ledningen bygger på att den
information som ledningen får är den relevanta och är den som
används. Resonemanget tar inte hänsyn till att omgivningen i förhål
lande till den avsedda ledtiden kanske också måste förändras eventuellt
i motsatt riktning eller inte förändras alls. Det framkom t ex i inled
ningen att informationsteknologin likaväl verkar kunna underlätta som
försvåra processen. I ekonomiska termer kan det uttryckas som ett
antagande om att värdet av förändringen överstiger dess kostnader utan
att ha identifierat vad värdet eller kostnaden består av.

I litteratur som behandlar användningen av ekonomisk information
eller ledtider i affärsprocesser problematiseras inte vad som påverkar
ledtiderna i någon större omfattning. Blackburn (1990, 1992) är inne på
att hela systemet, företaget, måste fungera väl. Han anser t ex att Just
In-Time aktiviteter passar lika bra på, och är möjliga att genomföra, i
tjänste- och informationsbaserade processer likaväl som i produk
tionsprocesser. Davenport (1993) pekar på att administrativa och pro
duktionsprocesser måste samverka. Fokus för diskussionen är dock
främst de ledtider som ska minskas och varför de ska ändras - d v s de
effektivitetsvinster som kan uppnås - inte på vad som behöver ändras
för att uppnå kortare ledtider.

Östman (1973) skriver dock att datalagringen av ekonomisk informa
tion kan försvåra och fördröja dataåtkomsten, vilket gör att en chef får
vänta på informationen. Johnson och Kaplan (1987) och Dixon, Nanni
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och Yollmann (1990) förklarar ledtiderna med rutinerna kring redovis
ningsinformation. Exempelvis avser det redovisningens periodindeln
ing som styr när informationen produceras samt den fördröjning som
ligger i att informationen finns tillgänglig först när perioden är slut. Det
finns också ett flertal studier av årsbokslut som försöker identifiera
faktorer som påverkar ledtiden för dessa rapporter (Davis och Whittred
1980, Ashton et al 1987, Ashton et al 1989, Courteau och Zeghal
1998). Syften och villkor för den interna och externa informationen
korresponderar inte helt, men ett antal faktorer borde vara relevanta i
båda fallen. Den främsta kritiken mot studiernas resultat är det låga
förklaringsvärdet i modellerna (det är inte ovanligt med ett R2 som är
lägre än 0.25). Studierna baseras på surveyundersökningar eller
sekundärdata från myndigheter som registrerar rapporteringstider för
offentliga rapporter. Ingen av de refererade studierna undersöker en
faktisk rapporteringsprocess i ett företag, något som skulle kunna öka
förklaringsvärdet. Flera av forskarna efterlyser bredare studier för att
identifiera flera faktorer (t ex Ashton et al 1989 och Courteau och
Zeghal 1998). Studierna ger dock en ide om tänkbara faktorer t ex
storleken på företaget, bransch, resultat, grad av komplexitet i verk
samheten och intern kontroll (ibid).

Även om de just nämnda studierna avser externt rapporterad informa
tion visar de att ledtiden påverkas av ett flertal olika faktorer. r resone
manget som har förts hittills har ett antal områden identifierats som
betydelsefulla vid en diskussion av faktorer som påverkar ledtiderna.
Till det kommer de faktorer som vi inte har någon direkt förhandsin
formation om. I figur l sammanfattas dessa områden.
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ii Olika användningsområden för I

I ekonomisk information. ~

T ex Simon et al (1954), Eisenhardt
(1989,), Anthony (1990), Johansson
och Ostman (1992).

Tidsuppfattning
i

T ex Blyton et al (1989), __ o I

Lundkvist (1989)_,_~ass~~_~1:~

i Övriga faktorer
I T ex Östman (1973), Dixon et al
I ~1990), Ashton et al (1989),
~Iackburn (1992), Davenport (1993).

Egenskaper hos ekonomisk
information.
T ex Zmud (1978), O'Reilly (1982),

I
Johnson och Kaplan (1987), Norton
och Kaplan (1992).

Figur J. Faktorer SOIl1 påverkar !edtider i ekonomisk rapportering.

Till faktorer som påverkar ledtiden hör användningen av informationen,
informationsegenskaper, mottagarnas uppfattning om tid samt övriga
faktorer. De sistnämnda kan t ex vara ökade krav från omgivningen
eller en ökad medvetenhet om rapporteringens kostnader.

Sammanfattningsvis pekar diskussionen i detta avsnitt på att förutsätt
ningarna för kortare ledtider i ekonomisk rapportering finns. Det verkar
finnas ett behov av kortare ledtider både ur ett mottagar- och ett effek
tivitetsperspektiv. Hela iden får också stöd i den trend som funnits
sedan industrialiseringen startade - att konsekvent arbeta för ett bättre
tidsutnyttjande. Det finns samtidigt en lucka i tidigare studier om vad
som behöver göras för att uppnå kortare ledtider. Luckan avser de fak
torer som påverkar ledtiden. Det kan t ex finnas förhållanden som för
svårar och gör kortare ledtider mindre intressant. Dessutom saknas
beskrivningar av denna typ av process, t ex vad som rapporteras och
hur ofta det sker. De flesta tidigare studier har antingen fokuserat på
information för årsbokslut eller på användningen av ekonomisk redo
visningsinformation. I denna studie är användarna ledningspersoner
och informationen ekonomisk information för internt bruk.
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1.2 Syfte med studien

Det första syftet för denna studie är att:

Beskriva rutiner och ledtider för återkommande ekonomiska rapporter
samt betydelsen av ekonomisk rapportering i svenska storföretag.

Det ger en nulägesbild att förhålla sig till. Denna bild gör det möjligt
att diskutera varför behovet av kortare ledtider uppkommit och huru
vida ledtiderna borde minska eller inte. Med detta som utgångspunkt är
det andra syftet att:

Identifiera och beskriva vilka faktorer som påverkar ledtider för eko
nomisk information samt förklara hur faktorerna påverkar ledtiden och
presentera dessa i ett sammanfattande ramverk.

I studien används "faktorer" synonymt med "förhållanden". Den eko
nomiska informationen som avses distribueras regelbundet till led
ningspersoner för internt bruk i företagen. Redovisningsinformation
som framställs för att uppfylla externa krav på rapportering och redo
visning diskuteras inte i denna studie. Den externa rapporteringen avser
kvartals- och tertials- samt årsrapporter. Syftena med den interna och
den externa ekonomiska informationen är inte exakt desamma och
därför blir komplexiteten för hög att hantera i en studie. Extern infor
mation leder t ex in på diskussioner kring marknadseffektivitet, t ex när
ett företag ska lämna information och hur det kan påverka värdet på
företaget (Ashton et al 1989). Studier av externt rapporterad informa
tion används dock där det funnits relevant för studiens resultat.

1.3 Föreställningsram

Ledningsgruppen är beställare och mottagare av ekonomisk informa
tion. Den tillhandahålls genom en rapporteringsprocess som formellt
kan definieras som" ... a structured measured set of activities designed
to produce a specified output ..." (Davenport 1993 sid 5). Det innebär
att rapporteringsprocessen omfattar alla de aktiviteter som krävs för att
producera dess slutprodukt, en ekonomisk rapport. En processyn på
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rapporteringsprocessen gör att ledtiden i den kan användas för att ut
värdera effektiviteten i processen - vad som görs och hur aktiviteterna
fungerar (Davenport och Beers 1995). När processen begränsas till de
aktiviteter som behövs för att ta fram rapporten finns inte rapportmot
tagaren, ledningen som tar emot rapporten när den är färdig, med i
processen. Ledningen är processens avnämare. Det innebär att
ledningspersonernas användning av rapporten och hur det kan påverka
ledtiden, inte omfattas när studieobjektet begränsas till rapporterings
processen.

Studien sker därför utifrån ett systemsynsätt (Langefors 1967). System
synsättet innebär att den som använder det väljer att betrakta något som
ett system. Företag betraktas i denna studie som det system som stude
ras. Det som inte ingår i systemet tillhör systemets omgivning. Sys
temet består av ett antal delsystem som är relaterade till och interagerar
med varandra. En faktor som påverkar ett delsystem påverkar därför
också andra delsystem och systemet som helhet genom delsystemens
relationer till varandra. Utifrån detta synsätt är den rapporteringspro
cess som tillhandahåller ekonomisk information till ledningen endast
ett av t1era ömsesidigt påverkande delsystem i det större systemet 
företaget. Av detta följer att det finns ett antal faktorer och delsystem,
som påverkar rapporteringen. Det innebär också att ledtiden i processen
direkt eller indirekt påverkas av dessa faktorer. Kunder och leverantörer
ingår inte i det valda systemet, de tillhör omgivningen. Anledningen till
det är att rapporteringsprocessen är en intern process. Det är därför inte
relevant att i detalj studera vad omgivningen består av. Även
omgivningen påverkar dock företaget som helhet och därför tar studien
hänsyn till den. Figur 2 visar det valda systemet.
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Omgivning

Personer <==> Resultat och mål !

1t 1t
Rapporteringsprocess fr

- ekonomisk rapport ~ l

1t 1t
! Informationsteknologi <;:::::) Information •

--------------

Verksamhet 1t

Figur 2. Det övergripande systemet i denna studie.

Systemgränsen är den yttre heldragna linjen - gränsen mellan företaget
och omgivningen. I denna studie ses ett företag som bestående av del
systemen verksamhet, personer, information o s v. I delsystemet verk
samhet - som har markerats med en streckad linje - ingår personer,
information, IT o s v. Delsystemen påverkar varandra direkt såväl som
indirekt via sina relationer till andra delsystem. Pilarna åskådliggör
relationerna. Rapporteringsprocessen och dess resultat är placerad i
mitten för att betona att den endast är en del i ett sammanhang och
peka på studiens fokus, inte för att påskina att rapporteringsprocessen
är det centrala i ett företag. De olika delsystemen i figuren bygger på
Lundebergs abstraktionsnivåer (1993). Dessa kan användas vid studier
av ett avgränsat område för att underlätta analys och förståelse genom
att strukturera den information som erhålls om det studerade området.
Den s k nivåmodellen omfattar abstraktionsnivåerna person, beteende,
resultat, verksamhet, information, informationssystem och omgivning.
De olika nivåerna påverkar varandra. T ex påverkar en persons
värderingar och kunskap dennes beteende och detta påverkar i sin tur
resultatet. Abstraktionsnivån "resultat" motsvarar resultat och mål i
figuren. Informationsteknologin ingår i abstraktionsnivån informa
tionssystem som omfattar såväl datoriserade som manuella system.
Personer omfattar både personerna och deras beteende. Rapporterings
processen är fokus för studien och det delsystem som studeras. Därför
är den ett eget delsystem.

Att se rapporteringsprocessen som ett delsystem i ett större system får
också stöd i contingency-teorin som används inom ekonomistyrnings-



12 Kapitel 1 - Problemområdet

litteraturen (engelska: management accounting, Otley 1980, Fisher
1995). I linje med contingency-teorins resonemang är rapporte
ringsprocessen en del i ett större styrsystem som ledningen använder
för att styra och motivera individerna i ett företag. Styrsystemet omfat
tar också en viss organisationsstruktur och företagskultur m m. En
utgångspunkt i contingency-synsättet är att det inte finns något univer
sellt lämpligt styrsystem som är tillämpbart i alla lägen, utan det får
anpassas till den aktuella situationen (ibid). Det finns olika conting
ency-faktorer som påverkar hur det faktiskt kommer att se ut i en viss
situation och ett visst företag. Contingency-faktorerna kan t ex vara den
bransch eller marknad som företaget är verksamt på. Normalt kan inte
faktorerna påverkas på kort sikt, men en del är påverkbara på lång sikt,
t ex marknad. Utifrån dessa faktorer utformar ledningen ett styrsystem
och en styrstrategi. Contingency-teorin kan felaktigt uppfattas som
ensidig; att faktorerna påverkar ekonomistyrningen och inte tvärt om.
Hopwood (1989) understryker dock att det finns en ömsesidig påverkan
och för att hantera det måste den ekonomiska informationen studeras i
det sammanhang som den används.

I linje med detta resonemang finns det många faktorer som påverkar
rapporteringsprocessen och den tid den tar. För att kunna förstå rappor
teringsprocessen och identifiera faktorer som påverkar ledtiden för
informationen måste därför rapporteringsprocessen studeras i sitt sam
manhang. Faktorer som påverkar ledtiden kan återfinnas bland con
tingency-faktorer, omgivningen, i andra delar av styrsystemet eller i
själva rapporteringsprocessen.

1.4 Tillvägagångssätt

I diskussionen kring problemområdet identifierades några områden
som betydelsefulla att analysera vid en diskussion kring faktorer som
påverkar ledtider. De återges i figur 3 som visar undersökningsmodel
len för studien. Modellen visar hur syften, undersökningsområden och
empiriska studier hör ihop. Figuren läses från vänster till höger.
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Figur 3. Undersökningsmodell för studien.

Det första syftet omfattar fyra delområden. Varje område utom den
empiriska undersökningen analyseras med hjälp av tidigare studier och
empiriskt material. Vid studiens start identifierades inga liknade stu
dier, vilket gjorde att den empiriska undersökningen av rapporterings
rutiner fick bilda ett eget delområde. Det första syftet disponerar
kapitel 3 till och med 7 i avhandlingen. Resultaten från det första syftet
bildar en plattform för det andra syftet. En faktor som förklarar varför
ledtiden borde minska eller inte påverkar också ledtiden. Faktorn
behandlas därför också som en förutsättning för rapporteringsprocessen
och ledtiden och därför återkommer samma undersökningsområden i
det andra syftet. De behandlas inte igen. Faktorerna hämtas från den
tidigare analysen. Områdena visas därför med de streckade rek
tanglarna. Det andra syftet uppfylls genom den empiriska undersök
ningen. Där det finns relevanta tidigare studier sker en koppling. Fakto
rerna presenteras i ett ramverk. Det sker med hjälp av X-modellen, som
är ett hjälpmedel i analys och beskrivning av processer. Den presente
ras efter detta avsnitt. I ramverket presenteras alla i studien identifie
rade faktorer och därmed också de som framkom i analysen kring det
första syftet. Det andra syftet disponerar kapitel 8, 9 och 10.

Det empiriska materialet är utgångspunkten för studien. Tidigare stu
dier används för att söka förklaringar till de mönster och frågeställ
ningar som uppkommer i det empiriska materialet. Det finns flera
anledningar till det valda angreppssätt. Den första är att det reflekterar
studien och dess förlopp. Studien har varit empiriskt driven. Ledtider i
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ekonomisk rapportering har inte tidigare undersökts på detta sätt. Det
finns bara en begränsad mängd av tidigare forskning att utgå från. Den
andra förklaringen till att ta utgångspunkt i det empiriska materialet är
att koppla detta och tidigare studier tätare. Detta val har dock fått som
konsekvens att tidigare studier fördelats ut i olika kapitel vartefter de
olika områdena diskuteras. En ytterligare förklaring till angreppssättet
är den mängd empiri som studien baseras på. Det ansågs öka tillgäng
ligheten för läsaren om materialet, det empiriska och tidigare studier,
behandlades i rimliga portioner.

För att tydliggöra vilket delsystem och eller faktor som påverkar ledti
den används ett ramverk för beskrivning av processer: den så kallade
X-modellen, som presenteras härnäst.

1.5 X-modellen - ett processramverk

X-modellen är ett ramverk för beskrivning av bl a utvecklingsprocesser.
Den används i denna studie för att analysera empirin samt för att pre
sentera faktorer som befunnits påverka ledtiderna. l figur 4 framgår att
en process omfattar input, själva processen och resultatet från proces
sen. Input är en förutsättning för processen.

In ut Resultat

'---p-e-rs-o-nf-ör~u-ts~t~ningarJl ~res::l
L_ I"~oc71 '"':__~I

---v/ \r-
sakfÖnJ~'ttnin~ I sakresu~

Figur 4. X-modellen.

Modellen skiljer på person och sak och läses från vänster till höger. När
en individ vill förstå resultatet aven process, står orsakerna att finna i
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en eller flera av dessa faktorer, d v s person- eller sakförutsättningar
eller i själva processen (Lundeberg 1993). Aktiviteterna i rapporte
ringsprocessen återfinns i processdelen. Faktorer som påverkar proces
sen som helhet finns bland förutsättningarna.

En anledning att använda X-modellen är att den understryker att rap
porteringsprocessen påverkas av faktorer utanför processen. Skillnaden
mellan förutsättning och rapporteringsprocess visar att det kan vara
svårt att få processen att fungera tillfredsställande och ändra i den, om
inte förutsättningarna tas i beaktande. Förutsättningar kan jämföras
med contingency-faktorer, påverkbara eller icke påverkbara, t ex den
bransch ett företag tillhör. Uppdelningen i person och sak ökar preci
sionen i beskrivningen ytterligare. X-modellen bygger också på ett
systemtänkande. Modellen säger dock inget om i vilka delsystem fakto
rerna kan finnas. Det är användaren som bestämmer hur modellen till
lämpas. På så sätt är den enkel. Det är tillämpningen som är dess
styrka. Modellen är ett hjälpmedel för att strukturera den information
som insamlas om studerat område. I avsnitt 1.3 beskrevs det system
som är förrnål för studien. Delsystemen kan nu placeras in i modellen
för att öka precisionen i beskrivningen. Det har skett i figur 5.

Personresultat

:

Ledningspersoner med
en åsikt om ledtiderna

!

\ Sakresultat

Ekonomiska rapporter
med viss ledtid

Sak
Verksamhet
Resultat och mål
Information
Informations
teknologi
,----~/

Rapporteringsprocess

(Person '\
I Värderingar, kun-
skap och beteende

Personförutsättningar

Sakförutsättningar

Värderingar, kunskap
och beteende

Figur 5. X-modellen för rapporteringsprocessen.

Delsystemen visas i de olika rutorna beroende på om de berör sak eller
person. I mitten återfinns rapporteringsprocessen som också består av
olika delsystem som relaterar till person eller sak. Delsystemen åter-
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Motlagarnas åsikter om ~

ledtiden - kapitel 3,
avsnitt 3.6.
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kommer både i förutsättningarna och i processen. Utgångspunkten är
att alla delsystem kan påverka ledtiden inom respektive område, stu
dien får visa om det är fallet. Det finns t ex personer både i och utanför
processen. I processen arbetar de med rapporteringen - de rapporte
rande. Bland förutsättningarna, utanför processen, finns t ex ledningen
som kan påverka processen som helhet. I processen saknas delsystemet
"omgivning". Omgivningen avser hela företagets omgivning och inte
bara rapporteringsprocessen, men eftersom den kan påverka processen
finns den bland förutsättningarna. Resultatsidan är däremot inte upp
delad i delsystem eftersom resultatet redan är givet - rapporter med
viss ledtid på saksidan och ledningspersoner med en viss åsikt om
dessa på personsidan. Det som kvarstår att undersöka är längden på
ledtiden och vad ledningspersonerna faktiskt anser om den.

Följande resonemang kan föras kring figuren ovan: i denna studie är
resultatet av de processer som undersöks rapporter med ekonomisk
information med en viss rapporteringstid och kvalitet som lednings
personerna har en åsikt om. Förklaringar till rapporteringstiden kan
sökas i förutsättningarna för rapporteringen eller i rapporteringspro
cessen. De faktorer som identifieras i studien presenteras i detta ram
verk. Figur 6 visar hur studiens olika undersökningsområden och kapi
tel relaterar till X-modellen.

Personförutsättningar

personförutsättnin..g~r Rapporteringsprocess
- kapitel 8, avsnitt 8.1, \ ~ -"

-- I :.~~:~~~aktorer I
;

kapitel 9, avsnitt
Sakförutsättningar 9.1.

Sakfaktorer
Användning - kapitel 4. Vkapitel 9, avsnitt \
Information - kapitel 5. 9.2-9.3. Sakresultat
~idsuppfattning - kapitel 61 ~--- -~ \ I Ekonomiska rapporters
Ovriga sakförutsättningar 1 \1 ledtider - kapitel 3,

1- kapitel 8, avsnitt 8.2-8.5·1 1 avsnitt.,-,3,-,-"3,-,-,, --l

Figur 6. Relationen mellan avhandlingens kapitel och X-modellen.
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Först kartläggs ledtider och mottagarnas åsikter om dessa. De empi
riska resultaten återfinns i X-modellens högra del och beskrivs i avsnitt
3.3, ledtiderna, och avsnitt 3.6, åsikterna om ledtiderna. Det är denna
bild som övriga kapitel försöker förklara. Kapitel 4, 5 och 6 kartlägger
hur användningen, informationen och tidsuppfattningen påverkar
ledtiden och behovet av kortare ledtider. Övriga faktorer som påverkar
ledtiden diskuteras uppdelat i personförutsättningar, avsnitt 8.1, och
sakförutsättningar, avsnitt 8.2 till och med 8.5. Faktorer som påverkar
processen återfinns i kapitel 9.

1.6 Kunskapsbidrag
På en övergripande nivå är intentionen att studien ska ge ett bidrag till
forskningen inom området informationsförsörjning till ledningsfunk
tioner och hur denna kan förbättras både genom nytänkande och
modem informationsteknologi.

Ett resultat i studien är ett ramverk över förhållanden som påverkar led
tider för ekonomisk rapportering. Studien är ett första steg i en teoriut
veckling kring faktorer som påverkar ledtider för viktig ledningsin
formation. Resultaten kan också vidareutvecklas genom förnyade stu
dier för att också avse annan nyckelinformation.

Ett annat bidrag är en diskussion kring behovet av kortare ledtider i
ekonomisk rapportering och vad detta behov beror på. Tidigare studier
studerar främst tid i relation till rapporternas användning. I denna stu
die breddas perspektivet till att omfatta flera faktorer. Avsikten är att ge
en nyanserad bild av behovet av kortare ledtider och vad som påverkar
denna samt att ge likvärdig vikt åt för- och nackdelar med snabbare
information.

Ett ytterligare bidrag är beskrivningar av storföretags rapporteringspro
cesser, både avseende vad som rapporteras och hur det sker. Beskriv
ningen avser att ge en förbättrad förståelse för processen som sådan och
den information som produceras. Denna bild kan användas både vid
förbättringar av processen och som input i forskning kring faktorer som
påverkar rapporteringsprocesser.
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Till detta kommer en diskussion om hur den tidsuppfattning som råder i
samhället idag reflekteras i en administrativ stödprocess som rappor
teringsprocessen. Den diskussionen får fungera som en påminnelse om
den roll tid har fått i vår kultur. Det kan förhoppningsvis leda till en
mer informerad och nyanserad diskussion kring det egentliga behovet
av kortare ledtider i alla typer av affärsprocesser.

1.7 Innehållet per kapitel

Varje kapitelrubrik har formulerats som en fråga. Detta har skett för att
förtydliga fokus för respektive kapitel. I det stora hela kan varje kapitel
läsas fristående eftersom det är begränsat till denna frågeställning, som
besvaras i kapitlet.

Efter detta inledande kapitel följer ett kapitel som innehåller en metod
diskussion och en beskrivning av de delstudier som studien baseras på.
Kapitel 3 handlar om hur ekonomisk rapportering sker i svenska stor
företag. Det avser en empirisk beskrivning av storföretagens rutiner. En
läsare som är väl insatt i rapporteringsarbete i storföretag kan hoppa
över avsnitten 3.1.2 t o m 3.1.4. I dessa avsnitt finns en inledande
beskrivning av rapporteringens funktion i ett storföretag. Här beskrivs
hur informationsflödet relaterar till organisationsstrukturer, en rap
porteringsprocess och de system som används i processen. Det är rele
vant om förkunskap saknas på området. Däremot är det viktigt för alla
att läsa avsnitt 3.1.1; där definieras den information, rapporter, som
beskrivs i studien.

I kapitel 4 analyseras hur den studerade informationen används och hur
det påverkar ledtiden. Det sker genom att empiriska resultat diskuteras
i förhållande till tidigare studier av olika användningsområden för eko
nomisk information. Därefter diskuteras vad som kännetecknar ekono
misk information och hur dessa egenskaper kan påverka ledtiden. Det
sker i kapitelS. I kapitel 6 beskrivs inledningsvis hur den tidssyn som
existerar i västvärlden uppkommit. Därefter diskuteras hur tidsuppfatt
ningen kan påverka de krav som ställs på ledtiderna. I kapitel 7 sam
manfattas och dras slutsatser kring den betydelse som ekonomisk rap-
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portering har i svenska storföretag och hur det påverkar behovet av
kortare ledtider.

Därefter följer den empiri som används för att identifiera och beskriva
förhållanden som påverkar ledtiderna. Beskrivningen följer X-model
lens uppdelning i förutsättningar och processrelaterade faktorer. De
faktorer som anses tillhöra förutsättningarna för rapporteringsprocessen
beskrivs i kapitel 8 och de som berör rapporteringsprocessen i kapitel
9. I kapitel la återfinns slutsatserna som helhet kring faktorer som
påverkar ledtider. I kapitel 11 finns en engelsk sammanfattning av
studien.
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2 Hur har studien genomförts?
Kapitlet diskuterar de val som har skett i forskningsprocessen, t ex
forskningsstrategi och metodval. Dessutom beskrivs hur varje enskild
delstudie har genomförts.

Kapitlet inleds med ett avsnitt om val i forskningsprocessen och följs
aven diskussion kring metodens lämplighet för studiens syften. Där
efter presenteras de olika delstudierna. Efter detta beskrivs hur arbetet
har gjorts med att identifiera faktorer som påverkar ledtiderna. I sista
avsnittet diskuteras kvaliteten i studien.

2.1 Val i forskningsprocessen

I det stora hela består forskningsprocessen av ett antal val som vart och
ett får ett antal konsekvenser. De val som görs i processen sker mot
bakgrund av forskarens syn på forskning, preferenser för arbetsmeto
der, akademiska hemvist o s v. Övergripande kännetecknas de val som
har gjorts i forskningsprocessen som handlingar i syfte att försöka
säkerställa forskningens relevans både ur ett vetenskapligt och ett
användar- eller praktikerperspektiv. Detta avsnitt är ett försök att pre
sentera och diskutera dessa val.

2.1.1 Målgrupper

Användarperspektivet avser de personer vars verklighet studien berör.
En viktig målgrupp för resultaten är ekonomiansvariga vilka kan finnas
på koncernnivå - ekonomidirektörer och koncerncontrollers - likväl
som på enskilda enheter i en stor koncern. De har ansvar för det
område som diskuteras i studien. Ledningspersoner är också en viktig
målgrupp. Det är de som använder rapporterna och som ska ställa krav
på ledtiden. Det är dock ekonomiansvariga som ansvarar för produktio
nen av rapporten.
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Det vetenskapliga perspektivet handlar inte bara om vem som är mot
tagare av forskningsresultaten, utan också om vad som har studerats
och hur det har skett. Mottagarna, forskarsamfundet som studien avser
att ge ett bidrag till, finns inom det företagsekonomiska ämnet med
speciellt fokus på Information Management.

2.1.2 Forskningsområdet Information Management

När datortekniken introducerades på 1960-talet blev det snabbt tydligt
att den kommit för att stanna. Förutom att datorerna effektiviserade
bearbetnings- och beräkningsproblem stod snart klart att de skulle på
verka verksamheternas aktiviteter som helhet. Professor Börje
Langefors, ämnets fader i Skandinavien, insåg tidigt vikten att flytta
fokus från datorn och dess bearbetningsproblem, och istället fokusera
på den kontext i vilken den användes. Detta för att säkerställa att tekni
ken gav ett positivt bidrag både till individen och företaget.

Det finns flera benämningar på området Information Management, t ex
Informationssystem och Management Information Systems (MIS). På
Handelshögskolan i Stockholm används benämningen Information
Management för att den inkluderar "management" som betonar att
ämnet också avser en medveten hantering av information och informa
tionsteknologi i affärsverksamheter. Detta fokus gör att ämnet skiljer
sig från Computer Science, på svenska benämnt datavetenskap eller
datalogi. Inom Computer Science studeras t ex beräknings-, bearbet
nings- och matematiska problem. Nyckelfrågor kan t ex vara algorit
mer, beräkningsmetoder och modelleringsstrukturer för program och
data. Information Management fokuserar på organisationer och hur
människor, information och informationsteknologi interagerar i dessa.
Huvudfrågor för Information Management är sådana som relaterar till
utformning, implementering och hantering av informationsteknologi i
organisationer.

Inom Information Management finns också en drivkraft att forsknings
resultaten ska påverka aktiviteterna positivt inom det studerade områ
det. Även om det inte är direkt uttalat, är en ide att resultaten ska bidra
till förbättrad effektivitet (Keen 1991). Keen anser också att relevansen,
resultatens användbarhet, måste vara det som driver forskningen.
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Robey och Markus (1998) håller delvis med om detta. De finner dock
inget egentligt motsatsförhållande mellan praktisk relevant forskning
som samtidigt är vetenskapligt rigorös. En genomtänkt forsknings
strategi kan uppfylla båda.

Ämnet kännetecknas också av att det ofta lånar och använder teorier
från olika discipliner. Det är naturligt eftersom utveckling, implemente
ring, användning och utvärdering av informationssystem i affärsverk
samheter t ex omfattar ekonomiskt beteende, informationsteknologi,
systemutveckling, implementeringsprocesser, organisatorisk beteende,
grupp- och individbeteende, människa och maskin interaktion,
beslutsprocesser, management samt kontrollprocesser (Davis 1991).

Tidigare användes främst metoder som förknippas med den naturveten
skapliga forskningen t ex experiment och statistisk analys (Hamilton
och Ives 1992). Det har dock förändrats. Forskarna är mer medvetna
om att mer traditionsenliga naturvetenskapliga metoder inte är lämpliga
då fokus för forskningen är en socioteknisk miljö (Galliers 1992).
Metoderna omfattar t ex aktionsforskning, deltagande observation,
fallstudier, surveys och experiment.

Den kontext som beskrivs ovan har t ex påverkat det sätt på vilket pro
blemområdet har angripits och valda metoder.

2.1.3 Val av frågeställning och anonymisering

Frågeställningarna i studien är relativt tillämpade och praktiska. Arbe
tet har också skett i nära samarbete med företag och de personer vars
verklighet är föremål för studien. Detta tillvägagångssätt valdes för att
säkerställa den praktiska relevansen som avsåg att fokusera på ett
problem som det fanns ett upplevt intresse och behov av att behandla.
Betoningen på praktisk tillämpning och användbarhet innebar också ett
val att låta empiriska resultat vara vägledande i val av problem och
frågeställningar under studiens gång. Tidigare studier har fått balansera
detta fokus i syfte att samtidigt inrikta studien på frågeställningar som
också hade vetenskaplig relevans och intresse.

Materialet har också anonymiserats med hänsyn till de inblandade per
sonerna och företagen. Detta val skedde i ett tidigt skede av under-
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sökningen. Anonymiseringen bedömdes ge tillgång till mer information
om det berörda området än vad som skulle vara fallet utan anonymise
ring. Konsekvenserna av detta val ansågs vid denna tidpunkt inte vara
allt för stora. Det gäller t ex förlust av individuella avvikelser mellan
företagen som inte kan avslöjas på grund av risk för identifiering.
Naturligtvis finns det nackdelar med detta som påverkar resultaten. Det
går t ex inte att lyfta upp detaljer kring ett företags specifika affärs
situation som en påverkande faktor. Det sker genom att ge en generell
beskrivning av faktorn d v s att ett företags affärssituationen påverkar.
men inte exakt vad.

2.2 Forskningsstrategi - metodval

När studien startade fanns en mycket begränsad bild aven stor varia
tion i rapporteringstider. Rapportmottagarna verkade inte vara helt
nöjda med ledtiderna. Det gav upphov till ett antal frågeställningar som
behandlas i studien. De handlar om vilka faktorer som påverkar
ledtiden och ett behov av kortare ledtider. Till det kommer hur ledti
derna ser ut och om det finns några förklaringar till olikheterna i dessa.

Ett val mellan att testa en teori kontra att utforska ett område och uti
från det skapa en teori, baseras på en uppfattning av hur väl nuvarande
teorier kan besvara de valda frågeställningarna (Franz och Robey
1987). Vid studiens start påträffades inga tidigare av intern ekonomisk
information som fokuserade på ledtiden som sådan och därför är stu
dien på en övergripande nivå exp10rativt beskrivande.

Denna studie består av ett antal de1studier som har gjorts med olika
metoder. När studien inleddes var detta inte planerat. Inledningsvis
planerades och genomfördes en fallstudie på tre företag - deistudie r.
Det ansågs vara ett lämpligt metodval då syftet var att skapa en bild av
faktorer som påverkar ledtider i storföretag och förklara hur faktorerna
påverkar ledtiden samt utreda varför rapporteringstiderna skiljer sig
mellan företag.

Enkätundersökningen - deIstudie Il - var ett resultat av fallstudien.
Både fallstudien och den inledande och begränsade telefon-
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undersökningen gav klara indikationer på stora skillnader avseende
olika företags rapporteringstider. För att kunna diskutera huruvida det
fanns ett behov av kortare ledtider behövdes en bild av rutinerna kring
denna informationstyp i svenska företag. Därför var det både intressant
och relevant att välja en enkätundersökning, i form aven postenkät, i
syfte att få en bredare bild baserad på ett större urval av företag.
Fallstudieföretagen tillhörde t ex samma bransch och hade samma
ägarform, vilket underlättade studien av rapporteringsprocessen och
faktorer som kan påverka denna. Företagens likheter hindrade dock en
analys av faktorer som kan påverka ledtiden mellan t ex bransch. Av
denna anledning användes också enkäten till att skapa en fristående
bild av faktorer som påverkar ledtiden. Denna bild kunde också
användas för att testa de tidigare resultaten.

Olika metoder bidrar med olika perspektiv på ett område. I ett fall där
en tidigare teori testas kan det t ex vara lämpligt att välja en metod som
inte tidigare använts (Galliers 1992). Föreliggande studie har sparsamt
med tidigare forskning att utgå från vilket bidragit till ett val att arbeta
med olika metoder som belyser problemområdet från olika håll. Tidi
gare studier av faktorer som påverkar ledtider för ekonomiska rapporter
avser årsrapporter. Dessa studier bygger på survey- eller sekundärdata
och materialet analyseras med en kvantitativ metod. Utgångspunkten
för föreliggande studie är studier av rapporteringsprocessen och utsagor
från personer som är inblandade i processen.

En survey i form av enkätundersökning ger bredd i resultaten, medan
en fallstudie bidrar med djup. Resultaten från de två studierna resulte
rade i ett preliminärt ramverk, en teori, för faktorer som påverkar ledti
derna. För att testa hållbarheten i resultaten samt få en uppskattning om
olika faktorers betydelse genomfördes intervjuer i två företag som för
ändrat ledtiden - delstudie III. Resultatet bestod av faktorer som var
viktiga när ledtiden förändras. Genom dessa tre delstudier ansågs de
inledande frågeställningarna vara besvarade.

Koppling syften, deistudie och metod

Föreliggande studie består av tre delstudier som har genomförts med
tre olika metoder och de bidrar alla på olika sätt till att uppfylla
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studiens syften. Olika metoder ger olika typer av forskningsresultat och
för att förtydliga kopplingen mellan syfte, den valda metoden och
forskningsresultat, har varje syfte kombinerats med respektive
metod/delstudie. Det visas i tabell l. Tabellen har också kompletterats
med "tidigare studier", eftersom tidigare forskningsresultat också
bidrar till att uppfylla studiens syfte. Tabellen bygger på Yin (1987)
och hans kombination av forskningsfråga och metod.

Syfte

Deistudie och
metod

Deistudie I 
fallstudie

Deistudie II 
survey, enkät

Deistudie III 
uppföljnings
intervjuer

Tidigare
studier

Beskriva rutiner och ledtider
samt betydelse av ekonomisk
information.

Vilka ledtider, vad används,
hur använder, vilken roll har
informationen?

Vad rapporteras, hur många,
hur ofta, vilken ledtid, vad
anses om ledtid?

Vilka ledtider, vilken informa
tion, varför minskat ledtid?

Vad rapporteras, hur används
informationen, vilken bety
delse har den, vem
använder?

Beskriva faktorer som påver
kar ledtiderna och förklara
hur de påverkar.

Vad påverkar och hur påver
kar det? Varför faktor?

Vad påverkar? Hur många
faktorer påverkar?

Vad påverkar ledtiden vid
förändring? Hur påverkar
faktorerna?

Vad påverkar ledtiderna?

Tabell l. Metod och syften.

Det framgår att alla delstudier bidrar till att studiens syften kan upp
fyllas. Det går inte att säga att en av metoderna eller deistudierna ute
slutande avser ett av syftena. I det andra syftet används tidigare studier
i mycket begränsad omfattning, då inga likvärdiga tidigare studier
kunde identifieras.

2.2.1 Förklaringsmodeller - övergripande ansats

Det finns några övergripande skillnader mellan olika ansatser i forsk
ning. Alvesson och Sköldberg (1994) kallar dem förklaringsmodeller.
Det avser huruvida metoden är deduktiv, induktiv eller en kombination
av båda som kallas abduktion.
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Den induktiva kännetecknas av att den utgår från en mängd enskilda
fall och menar att ett samband som observerats i samtliga dessa också
är generellt giltiga. Den deduktiva ansatsen utgår i motsats till detta
från en generell regel och hävdar att denna förklarar ett visst fall av
intresse. Abduktion kombinerar induktion och deduktion men känne
tecknas också av att det empiriska området gradvis utvecklas under
studiens gång samt att teorin; det föreslagna mönstret, förfinas och
justeras. Angreppssättet omfattar ett fokus på mönster i materialet och
en viktig del är förståelse (ibid). Induktion utgår från empiri och
deduktion från teori. Abduktionen utgår från empiriska fakta men
avvisar inte teoretiska föreställningar. Under forskningsprocessen sker
t ex en alternering mellan teori, tidigare studier och empiri. En ide är
att dessa ska omtolkas i skenet av varandra (ibid sid 42).

Stora delar av föreliggande studie ligger närmare en induktiv ansats,
som till exempel förespråkas inom Grundad teori (Grounded theory,
Glaser och Strauss 1967) än vad den gör aven deduktiv ansats (t ex
Popper 1963), även om det finns inslag av detta också. Induktion kän
netecknar bearbetning av materialet fallstudien och enkäten. Det sätt
som faktorerna identifieras och analyseras på ligger i stort i linje med
den ansats som Brytting (1991) och Södergren (1992) har i sina
avhandlingar. Båda författare använder en grundad teori-ansats.
Deduktion används främst när de preliminära resultaten testas i de
företag som har förändrat ledtiderna. Det finns också ett inslag av det i
enkäten eftersom den jämfördes med fallstudiematerialet. Det gör att
studiens ansats bäst beskrivs genom abduktion.

2.3 Tillvägagångssätt

Ett lämpligt metodval i förhållande till syfte och problemställning
bidrar till att säkerställa en god relevans i forskningen (Yin 1987). Det
måste dock tilläggas att metodvalet i sig inte kan säkerställa god kvali
tet i resultaten utan det handlar om tillvägagångssättet inom den valda
metoden. För att läsarna ska kunna bedöma kvaliteten i tillvägagångs
sättet och tillgodogöra sig resultaten följer en beskrivning av de olika
empiriska deistudierna.
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Avsnittet inleds med en översikt av studien som helhet. Därefter
beskrivs tillvägagångssättet i varje deistudie separat. Avsnitten beskri
ver vilka som har intervjuats, antal företag i fallstudien o s v. Innehållet
i intervjuerna, d v s vad som diskuterades, beskrivs mer utförligt i
avsnitt 2.4 som behandlar analysen av faktorerna. En läsare som är
intresserad av detaljer kring tillvägagångssättet kan ta del av detta i de
forskningsrapporter som har publicerats i samband med varje deistudie
(Nilsson 1993 och Nilsson 1994). I bilaga l återfinns en sammanställ
ning över det totala antalet intervjuade/tillfrågade personer fördelat på
intervjugrupp och deistudie.

2.3.1 Studien i kronologisk ordning

Figur 7 visar studiens förlopp och när deistudierna gjordes. I figuren
framgår också vilka av studierna som främst bidrar till det första syftet;
rapporteringstider och det andra syftet; faktorer som påverkar ledtider.

Resultat - rapporteringsrutiner och ledtider
j. j..&

Telefon-
undersökning.,. Deistudie I.
rapporterings- 1992-93
tider, 1991

Deistudie Ii, Deistudie II. Deistudie III,
1993 1993 1994-95

,. Avhandling
1999

,

T • .T T
Resultat - förhållanden som påverkar

Figur 7. Studiens delar och fortskridande.

Den inledande telefonundersökningen som beskrevs i avsnitt l tillhör
inte studien. Den användes för att avgöra om det var ett intressant
område att studera. Studien inleddes med en fallstudie på tre storföre
tag inom verkstadsindustrin - deistudie L Under våren 1993 genomför
des en fördjupad studie på en operativ enhet i ett av fallföretagen. Det
ursprungliga syftet var att minska rapporteringstiden på denna enhet.
Minskningen av ledtiden skedde inte. En anledning var att ansvariga
valde att prioritera andra områden på enheten. Processen och arbetet
kartlades i detalj. Resultaten gav ytterligare förklaringar och beskriv
ningar av faktorer som påverkar ledtiden. Inom ramen för den tidigare
fallstudien hade det också gjorts intervjuer på operativa enheter och
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därför inkluderades även materialet från den fördjupade studien i fall
studiematerialet. I figuren benämns studien därför "deistudie Ii". Där
efter genomfördes deIstudie II - enkätundersökningen. Syftet var att
skapa en bild av rådande rapporteringstider och rapporteringsrutiner
avseende resultatrapporter i svenska storföretag. Respondenterna fick
också namnge och rangordna tre förhållanden som de främst ansåg
påverka rapporteringstiderna.

Under studiens gång genomfördes ett antal seminarier med syfte att
sprida forskningsresultaten. Vid dessa tillfällen etablerades kontakter
med företag som hade för avsikt att minska ledtider eller som redan
hade gjort det. Det ledde till att ett antal intervjuer med ansvariga i
företag som hade minskat ledtiderna - deistudie III. Syftet med dessa
intervjuer var återigen att fördjupa kunskapen kring de förhållanden
som påverkar rapporteringstiderna och testa de resultat som dittills
framkommit i studien.

Detta var lite om studien som helhet, nedan beskrivs varje deIstudie.

2.3.2 DeIstudie I - fallstudien

Syftet med deIstudien var att identifiera och beskriva förhållanden som
påverkar den tid det tar att framställa och distribuera ekonomiska peri
odrapporter till ledningspersoner. Tre företag med samma bransch och
ägarform valdes ut. De tillhörde alla verkstadsindustrin och var börs
noterade. En anledning att välja företag ur samma bransch och med
samma ägarform är att dessa faktorer kan påverka ledtiden och pro
cessen. Det skulle bli för komplext att kontrollera för alla variabler som
kan skilja företag åt mellan ägarform och bransch.

Studien i de tre företagen presenteras som en fallstudie. De faktorer
som identifieras baseras på en analys av de tre individuella fallen. I de
fall det finns skillnader mellan företagen beskrivs detta. Anledningen
till detta angreppssätt är studien syfte - att identifiera faktorer som
påverkar ledtiden. Den avser inte att belysa specifika situationer i varje
enskilt fall. Under dessa förhållanden är det positivt att en faktor base
rades på en analys av tre fall. Perspektivskillnader t ex mellan led
ningen och rapporterande, lyfts upp. Att fallstudien består av tre och
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inte färre eller fler företag, var ett resultat av inledande intresseförfrå
gan. Ett brev skickades till ett antal företag med en förfrågan om det
fanns ett intresse att deltaga i studien.

Yin (1987) menar att multipla fallstudier är lämpliga då det finns ett
gemensamt fenomen som man förväntar sig kunna förklara eller
beskriva bättre genom att använda flera fallföretag, eller i motsats till
detta, producerar motsägande men förväntade resultat. Det viktiga är
att kunna upprepa studien. Galliers (1992) menar att multipla fallstu
dier gör det möjligt att relatera förändringar i kontext till konstanter i
processen och resultatet. Konstanterna var i detta fall den studerade
informationen och processen, bransch och ägarform.

Intervjuade personer

Intervjuer gjordes med personer som ansvarar för och arbetar med rap
portering och analys i koncernstaben samt personer i motsvarande
position i en till koncernstaben rapporterande enhet. De fem rapporte
rande enheter som besöktes, hade alla egna rapporterande enheter. Två
av de besökta enheterna var belägna i Tyskland, resterande i Sverige.
Ett skäl till att genomföra intervjuer på utländska enheter är att ta hän
syn till att förutsättningar för rapportering kan skilja sig beroende på
var bolagen är belägna.

Intervjuer gjordes också med representanter för koncernledningen och
styrelsen. Styrelserepresentanter likställs i studien med ledningsper
soner. Styrelsepersoners behov av information särbehandlas inte. De
intervjuade personerna var både styrelserepresentanter och lednings
personer i andra företag. Syftet med intervjuerna var att få deras syn på
rapportering och rapporteringstider generellt.

Totalt intervjuades 19 personer i fallföretagen och de var fördelade
enligt följande: styrelse; två personer, ledning; två personer, stab; sju
personer och rapporterande enhet; åtta personer.

Intervjuerna baserades på ett antal fördefinierade och semistrukturerade
frågeställningar, se bilaga l. Frågeställningarna definierades utifrån
tidigare studier och egen erfarenhet och anpassades något till varje
intervjugrupp. De intervjuade fick styra vad vederbörande ansåg viktigt
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att utveckla och fördjupa sig i. Parallellt med intervjuerna beskrevs
rapporteringsprocessen i text och grafiskt. Dokumentationen av inter
vjuerna skickades tillbaka till de intervjuade för kontroll och genom
läsning. Publicerat material användes som underlag vid beskrivning av
rapporteringsprocesserna, t ex årsredovisningar och företagsintern
skriftlig dokumentation som företagens rapporteringsinstruktioner.

Referensgrupp

I varje företag fanns en kontaktperson som var representant för kon
cernstaben. De fungerade tillsammans som en referensgrupp. Under
fallstudien genomfördes tre referensgruppsmöten. Under mötet diskute
rades det som framkommit i den pågående studien avseende förhållan
den som påverkar rapporteringstider. I denna grupp återfanns också två
sakkunniga. Det var en professor inom Redovisning och Finansiering
och en inom Information Management. Vid ett tillfälle deltog en
ledningsrepresentant för ett av företagen. Materialet från dessa möten
har använts som underlag vid analysen av faktorer som påverkar ledti
der. Det ingår i den redovisade empirin.

Fallstudien initierades under våren 1992 och avslutades under vintern
samma år. När fallstudien avslutats skrevs en forskningsrapport som
publicerades och distribuerades till alla intervjuade personer. I den pre
senteras de identifierade förhållandena (Nilsson 1993).

Djupstudie (deIstudie Ii)

Den studerade enheten hade ett antal egna rapporterande enheter och
därför genomfördes ett antal semistrukturerade intervjuer med olika
rapporteringsansvariga. Intervjuerna omfattade också de personer som
ansvarade för enheten i förhållande till koncernbolaget. Bland de
intervjuade fanns också en tidigare ekonomichef tillika rapporterings
ansvarig. Då undersökningen gjordes fungerade han som internkonsult
och han hade mångårig erfarenhet av rapporteringsarbete. Han var
därför mycket relevant för studien. Totalt genomfördes intervjuer med
åtta personer. En av dessa var kontaktperson och han intervjuades vid
ett flertal tillfällen.
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Rapporteringsprocessen beskrevs med processgrafer. Intervjuerna do
kumenterades på sedvanligt sätt. De intervjuade fick möjlighet att läsa
och kommentera dokumentet i efterhand. Det empiriska materialet
ingår i den redovisade fallstudien.

2.3.3 Deistudie II . enkätundersökningen

Det första delsyftet med enkätundersökningen var att skapa en bild av
de rapporteringstider som rådde avseende resultatrapporter till koncern
ledning eller motsvarande i svenska storföretag. Respondenterna fick
också uttrycka sin åsikt om ledtidens längd, d v s om de tyckte att den
skulle öka, minska eller vara oförändrad. Det andra delsyftet var att
kartlägga vilka faktorer som respondenterna främst ansåg påverka rap
porteringstiderna positivt eller negativt.

Undersökningsansats, urval och urvalsram

Undersökningen skedde med en postenkät, med vilken man når ett stort
antal personer med en begränsad tids- och penninginsats. Naturligtvis
med förlust i djup, då det finns begränsade möjligheter till förklaringar
(Lundahl och Skärvad 1982). Iden var att respondenten skulle
representera slutmottagaren - ledningsgruppen. Enkäten skickades
därför till den högsta ekonomiansvariga i respektive koncern, d v s eko
nomidirektören, koncerncontrollern eller motsvarande.

Rapporterna och produktionen av dem ansågs spela en större roll i stora
företag än i mindre företag, där ledningen antogs ha mer direktkontakt
med en operativa verksamheten. Studien inriktades på de största företa
gen i Sverige, vilket innebar en totalundersökning. Antalet företag i
urvalet sattes till 200, vilket ansågs vara ett tillräckligt antal för att
representera de största företagen. Dessa företag hade alla en omsättning
på en miljard kronor eller över. En ytterligare anledning att välja detta
antal var att en parallell undersökning genomfördes i dessa företag med
samma respondenter. Syftet var att kartlägga utbredning och använd
ning av ledningsinformationssystem. Undersökningen ägde rum inom
ramarna för det forskningsprogram som studien tillhörde. Utskick och
uppföljningsarbete kunde samordnas samtidigt som det var möjligt att
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korsanalysera materialet från de båda undersökningarna. Det har skett
och redovisas i kapitel 8.

Som urvalsram, ramen som avgränsar de element som ska ingå i under
sökningen, valdes Veckans Affärers (VAs) SOO-lista. Denna publiceras
årligen. Den är en sammanställning över Sveriges 500 största företag
(Veckans Affärers SOO-lista 1993). Denna lista baserades på 1992-års
bokslutssiffror och majoriteten var företag med minst 250 Mkr. i
omsättning. Företagen var koncerner. Listan omfattade inte banker och
försäkringsbolag, varför dessa lades till urvalsramen.

På grund av problem med att identifiera den högsta bolagsnivån, kon
kurser m m, omfattade det slutliga urvalet 210 företag. Detta inklude
rade ett tillägg av de åtta största bankerna och de sex största försäk
ringsbolagen. Svarsprocenten uppgick till 83 procent (175 av 210).

Undersökningsvariabler

För att kunna besvara studiens syften formulerades ett antal frågeställ
ningar. Arbetet syftade till att definiera vad som skulle undersökas och
säkerställa att svaren gick att mäta. Detta kallas undersökningens
variabler (Wallgren och Wallgren 1983). I detta arbete var det också
nödvändigt att ta hänsyn till vad som är möjligt att fråga efter i en
postenkät. Rapporteringsförfarandet kan skilja sig mycket mellan olika
företag avseende vad man rapporterar och det sätt på vilket man rap
porterar och vilken period rapporteringen omfattar. Det gällde att finna
variabler som tog hänsyn till detta och därför fokuserades variablerna
kring rapporteringsförfarandet. Undersökningsvariablerna var:

• I vilken omfattning framställs resultatrapporter och med vilken periodicitet?

• Hur lång tid löper efter periodslut innan koncernledning eller motsvarande får

tillgång till resultatrapporter?

• Hur vanligt är det att en rapporteringsperiod omfattar en annan period än hela

kalendermånader?

• Hur vanligt är det att koncernledning får någon annan typ av formaliserad

information innan de erhåller resultatrapporterna? Vad består den i så fall av

och när efter periodslut tillhandahålls den?
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• Anser respondenten sig nöjd med den rapporteringstid de har eller anser

hanlhon att rapporteringstiden bör förändras? Med hur många dagar anser de

att den i så fall skall minska eller öka?

• Vad anser respondenterna främst påverka rapporteringstiderna?

Frågorna i enkäten definierades utifrån dessa. Enkäten återfinns i bilaga
2. Svaret på frågorna gav information om vad som rapporterades, hur
ofta, ledtider och vad respondenten tyckte om dessa.

Bearbetning av data

Rapporteringstiderna beräknades utifrån antal arbetsdagar. I enkäten
behövde respondenten endast fylla i ett antal rapporteringsdagar. När
respondenterna svarade med att ange ett intervall av dagar räknades
medelvärdet ut för respektive intervall. Det gav medelvärdet för ett
specifikt fall. Detta har legat till grund för vidare beräkningar för urva
let som helhet. I presentationen har alla decimaltal avrundats till när
maste heltal. Medelvärde och de vanligaste spridningsmåtten har
använts t ex standardavvikelse och minimi- och maximivärden. Ofull
ständiga svar följdes upp per telefon. En databas som Veckans Affärer
byggt upp kring sin 500-lista med företagsinformation införskaffades
också. Den utnyttjades t ex för att analysera rapporteringstiderna över
bransch och ägarform.

Statistiska test

I kapitel 3 presenteras huvuddelen av materialet från enkäten. Kapitlet
är huvudsakligen beskrivande men där det är befogat och möjligt
genomförs ett antal statistiska analyser och test. De består av hypotes
testning avseende mönster som framkommer i grafiska översikter och i
spridningsmått. Avsikten är att testa hållbarheten i dessa mönster. Innan
analyserna genomfördes testades huruvida antaganden om normalför
delning gällde för materialet. Det skedde visuellt utifrån diagram och
genom ett Kolmogorov-Smirnov-test. De test som används är T- och
Chi-två-test. T-test används t ex för att undersöka likhet/olikhet mellan
medelvärden. Ett exempel är om genomsnittlig rapporteringstid skiljer
sig beroende på vilken ägarform företagen har. Dessutom presenteras
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resultaten från ett antal regressionsanalyser som skedde för att under
söka om det fanns ett linjärt samband mellan två variabler. Ett exempel
är t ex om det antal dagar som rapporteringstiden ska minska med ökar
med rapporteringstidens längd. Chi-två testet användes för att testa
jämförelser av proportioner. Det avser t ex om andelen som vill minska
ledtiden är större i förlustföretag jämfört med vinstföretag. Dessa
analyser finns främst i kapitel 3, men några finns också i kapitel 8.

2.3.4 Deistudie III- förändringsföretagen

Utgångspunkten för denna deistudie var att de intervjuade själva skulle
berätta varför och hur de förändrat ledtiderna. [ntervjuerna kan dock
fortfarande beskrivas som semistrukturerade. Förutom att de intervju
ade fick berätta om förändringsarbetet diskuterades ett antal på förhand
definierade frågeställningar. Dessa överensstämde i stort med de som
användes i fallstudieföretagen. Därtill korn ett antal frågor kring de
faktorer som redan fanns dokumenterade. Frågeställningarna återges i
bilaga 3. Dokumentationen distribuerades till de intervjuade.

Studien omfattade två företag. I det första företaget genomfördes
endast en intervju i vilken koncerncontrollern och koncernredovis
ningschefen var med. Den tog drygt två timmar. En av styrelseperso
nerna som hade intervjuats i fallstudien satt i styrelsen för detta företag,
och därför var förkunskapen om företaget god.

Studien i det andra företaget baserades på intervjuer med tre personer
som alla deltagit i förändringsarbetet. De var ansvariga för var sitt del
område i förändringsprojektet. En av dem var huvudprojektledare och
hon intervjuades vid två tillfällen.

Materialet från dessa intervjuer ingår i resultatredovisningen. Detta
material har tidigare redovisats i begränsad omfattning (Nilsson 1996).
Redovisningen är uppdelad under rubrikerna förändringsföretag A och
B. Orsakerna till uppdelningen var den tid som hann förflyta mellan
intervjuerna i de båda företagen och omfattningen på materialet. Det
var mindre från företag A. Materialet var inte direkt jämförbart.
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2.4 Förhållanden som påverkar
rapporteringstiden

Avsnittet beskriver hur analysen av faktorerna har genomförts - att en
faktor befunnits påverka ledtiden. Inledningsvis beskrivs det empiriska
materialet som analysen av faktorer baseras på, därefter beskrivs de
olika stegen i arbetet som lett fram till det ramverk som presenteras i
studien. Svårigheterna i detta arbete kommenteras också.

Det empiriska material som faktorerna baseras på omfattar intervjuer i
tre fallföretag, svar på en öppen fråga i en enkät och intervjuer i företag
som nyligen förändrat rapporteringstiden. Studierna kompletterar
varandra. Det djup som kan erhållas under en dialog kan inte uppnås i
en enkätundersökning. Enkäten ger däremot bredd, en bild av vad ett
stort antal personer anser, vilket är svårt att uppnå genom ett mindre
antal intervjuer. Det preliminära resultatet följs upp genom fristående
intervjuer i förändringsföretagen som också kopplas till det tidigare
arbetet. Det empiriska materialet kännetecknas därför av både bredd
och djup.

2.4.1 Tillvägagångssätt vid identifikation

Figur 8 visar hur ramverket av förhållanden gradvis växt fram. I detta
visas också relationen mellan de olika deistudierna. Figuren bygger på
Galliers (1992 sid 161) som i sin originalform visar olika sätt att bygga,
revidera eller vidareutveckla en teori.
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Vilka faktorer påverkar ledtiden?

Deistudie I - fallstudie

•Ramverk med förhållanden

Deistudie Ii - fÖr~jUpad deistudie
""" Deistudie II -rnkätunderSÖkning

)~~sarnnlanSti\llning av förhållanden

Gemensamt ramverk med förhållanden

~
Deistudie 111- intervjuer iförändringsföretag

i

Ramverk me~ förhållanden

Figur 8. Forskningsstrategi -faktorer som påverkar.

Fallstudien inleder studien som helhet, utifrån detta material skapas ett
första ramverk med faktorer. Fallstudien följs av djupstudien. Detta
material integreras med det tidigare. I figuren framgår att enkätunder
sökningen bildar en egen del. Enkätmaterialet jämförs med fallstudie
rnaterialet och utifrån det skapas ett gemensamt ramverk. Detta testas i
och med intervjuerna i de två företag som minskade ledtiderna och det
arbetet leder till det slutliga ramverket.

2.4.2 X-modellen

I avsnitt lA och 1.5 beskrivs att faktorerna ska presenteras i ett ram
verk med hjälp av X-modellen. Modellen omfattar också ett antal del
system (personer, resultat och mål, verksamhet, information och infor
mationssystem och omgivning). Denna modell används både för att
presentera faktorerna i och som verktyg i analysen av empiriskt mate
rial. Modellen bygger på att det finns en skillnad mellan förhållanden
som antingen berör förutsättningarna för processen eller processen som
sådan. Tillämpningen av modellen bidrar till att avgöra huruvida ett
förhållande påverkar ledtiden. De delsystem som beskrivs ovan
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används för att sortera materialet. Dessutom delas materialet in i sak
och personförhållanden. Denna sortering ökar precisionen i analysen
och beskrivningen, vilket ökar möjligheten att avgöra huruvida en fak
tor påverkar ledtiden direkt och eller via sin relation till andra faktorer.

En utgångspunkt för att avgöra om en faktor berör processen eller dess
förutsättningar är en beskrivning av processen. Beskrivningen avser
den information som produceras, olika arbetsmoment och deras place
ring i tiden. Beskrivningen avser också vilka moment som är datorise
rade samt vilka personer och/eller organisatoriska enheter som är
inblandade i produktionen av rapporten.

I avsnitt 1.3 definierades processen med allt det arbete som krävs för att
färdigställa rapporten. En faktor som återfinns i processen, är i linje
med denna definition, något som underlättar och gör processen snab
bare eller försvårar och fördröjer arbetet i den.

Förutsättningar är däremot något som påverkar processen som helhet.
Förutsättningar rör t ex innehållet i rapporten som styr processens
upplägg t ex vilken information som samlas in och hur den samman
ställs. En utgångspunkt för att en faktor ska anses påverka förutsätt
ningarna för processen är att den potentiella faktorn ska ha positiva
eller negativa konsekvenser för processen som helhet.

Utgångspunkten för analysen är de intervjuades utsagor, att faktorn
nämns av någon person och/eller nämns i enkätundersökningen. Den
kan också ha framkommit i analysen av processen och på så sätt dis
kuterats med intervjuade och i referensgruppen.

Detta var en övergripande beskrivning av tillvägagångssättet. Nedan
ges en mer utförlig beskrivning utifrån varje deistudie.

2.4.3 DeIstudie I - fallstudien

De intervjuade (beskrivna i avsnitt 2.3.2) fick beskriva rapporterings
processen och sin roll och arbete i processen. Beskrivningen avsåg vad
som rapporterades, hur rapporteringen skedde, tidsramar och omfatt
ningen på arbetet. De intervjuade fick också berätta vad de ansåg
påverka ledtiderna; orsakerna bakom den ledtid de hade i företaget. I
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alla tre företag inleddes intervjuerna i koncernstaben, därefter gjordes
intervjuer på rapporterande enheter och sist med ledningsrepresen
tanter. Det innebär att beskrivningarna gradvis detaljerades och förtyd
ligades. Slutligen lades ett ledningsperspektiv på processen som också
inkluderade intervjuer med styrelserepresentanter. Dessa intervjuer
handlade främst om processens förutsättningar och inte hur arbetet i
processen gjordes. I alla intervjuer användes ett antal frågor som åter
kom från intervju till intervju. Frågorna modifierades dock för varje
intervjugrupp.

Rapporteringsprocessen beskrevs skriftligt och grafiskt i varje företag
(ett exempel visas i avsnitt 3.1.3). Allt intervjumaterial sammanställdes
i en beskrivning av varje företag. I denna behölls perspektivskillna
derna d v s vem som hade sagt vad. Processbeskrivningarna och inter
vjumaterialet låg till grund för identifikationen av faktorerna. Identi
fikationen aven potentiell faktor skedde utifrån återkommande ord och
teman, samt den logik som fanns bakom förklaringen till varför det var
ett förhållande. I detta arbete togs hänsyn till vem som sagt vad och hur
många som nämnde en faktor. Figur 9 visar angreppssättet. De små
ovalerna är enskilda faktorer och de större grupper av faktorer. Pilarna
visar relationer mellan olika faktorer.

Empiriskt material: styrelse, ledningsgrupp, koncernstab och inrapporterande enhet
'------------------------_.

Figur 9. Identifikation av förhållanden i.fallstudien.
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l botten av figuren finns allt intervjumaterial. Det framgår också vilka
perspektiv som materialet baseras på. Först noterades och beskrevs allt
som kunde vara ett förhållande utifrån varje enskild intervju. Nyckelord
noterades. Nyckelorden sammanställdes per intervju och jämfördes
mellan intervjuerna. Det ledde till en summering av likvärdiga och
återkommande teman. De bildade större grupper. För att testa dessa
teman skedde en omvänd analys. Alla teman numrerades och därefter
analyserades intervjumaterialet igen och nu fick varje potentiellt för
hållande ett nummer som representerade ett visst tema. Därefter sam
manställdes intervjumaterialet grupperat på teman över alla individu
ella intervjudokument. Detta gav en uppfattning om hur många perso
ner som diskuterat ett likvärdigt tema. När väl detta hade skett kodades
varje tema med det delsystem som det berörde (personer, verksamhet
o s v). l analysen noterades också vilka faktorer som verkade påverka
varandra. Resultatet blev ett antal faktorer som påverkar ledtiden som
baserades på material från tre företag och utifrån fyra olika perspektiv.

Under fallstudiens gång genomfördes tre referensgruppsmöten och de
hade en viktig roll i arbetet att identifiera faktorer. Under dessa möten
diskuterades faktorernas relevans och inverkan på ledtiden. Diskussio
nerna ledde till att några faktorers betydelse för att erhålla kortare led
tider förtydligades. Det framkom också att vissa faktorer förbrukade
mer tid än andra i processen. Mötesdeltagarna fick också uttrycka sina
åsikter om vilka faktorer de ansåg vara viktigast. Utifrån dokumenta
tionen av intervjuerna och diskussionerna i referensgruppen bedömdes
slutligen om förhållandet påverkar rapporteringstiden. De faktorer som
identifierades fördes in i X-modellen.

Detta arbetssätt applicerades också på materialet från djupstudien på en
rapporterande enhet. Materialet möjliggjorde fördjupade beskrivningar
och förklaringar av de identifierade faktorerna. Inga nya faktorer till
kom. Materialet integrerades med fallstudiematerialet i arbetet med det
slutliga ramverket.

2.4.4 Deistudie II - enkätundersökningen

l enkäten fick respondenten i en öppen fråga ange och rangordna tre
förhållanden som han/hon främst ansåg påverka rapporteringstiden,
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positivt eller negativt. Ett förhållande var därmed något som respon
denten själv fick definiera. 93 procent av alla som svarade på enkäten
fyllde i denna del av enkäten, vilket gav 414 angivna förhållanden.

Angreppssättet framgår i figur 10 som är kompletterad med de pers
pektiv som materialet baseras på. I brist på djup i beskrivningarna gav
respondenternas rangordning av faktorn en uppfattning om faktorns
betydelse.

'~nng
Avstam~ '. ~

~

Informationssystem

~
;4

~ Rappsyst./

~T-- \\ y~"",~",,
I-\~~--'~-'~--,,-------,-~ /~/ ~----,II

L_ Empiriskt material: ledningsgrupp: ekonomidirektör eller motsvarande _

Figur JO. Ident(fikation av förhållanden i enkätmaterialet.

Alla förhållanden som angavs i enkäten registrerades ordagrant och
med rangordningsnummer i en databas. Därefter grupperades de
angivna förhållanden i ett antal huvudgrupper kring teman som åter
kom. Det är de stora ovalerna i figuren. Det visade sig att huvudgrup
perna i de närmaste helt korresponderade med de delsystem som visa
des i X-modellen i avsnitt 1.5. Detta var inte väntat. Det var bara del
systemet "information" som inte bildade en egen grupp i enkätmateri
alet. En möjlig förklaring till detta är att rapporten var given i under
sökningen. Detta kan ha gjort att de intervjuade inte ifrågasatte infor
mationens betydelse för ledtiden.

Grupperingen av faktorerna skedde i två omgångar. Först identifierades
ett antal huvudgrupper och därefter undergrupper inom respektive
huvudgrupp. För att hantera förhållanden som var svåra att placera
skapades en undergrupp som kallades övrigt inom varje huvudgrupp.
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Trots att grupperna av faktorer skapades utifrån materialet var det i
vissa fall svårt att veta vilken grupp en faktor skulle placeras i. Det
berodde delvis på den beskrivning som respondenten gav, förhållandets
relation till andra och om faktorn utan svårighet passade in i någon av
de skapade grupperna. Enkätmaterialet arbetades igenom tre gånger,
två gånger efter studiens genomförande och en gång när det skulle
jämföras med fallstudien. De två första iterationerna minskade proble
matiken med faktorer som var svåra att gruppera, då det ledde till revi
deringar av undergrupperna. Den tredje genomgången ledde endast till
några omtlyttningar av förhållanden till redan existerande grupper och
hade ingen konsekvens för fördelningen mellan huvudgrupperna totalt.

Huvudgrupperna och den andel av förhållandena som relaterade till
dessa grupper var informationssystem med tillhörande rutiner (29 pro
cent), organisation och verksamhet (25 procent), rapporteringsrutiner
och arbetsuppgifter (21 procent), krav på rapporteringen (]7 procent),
personerna som berörs av rapporteringen (7 procent) och förhållanden
som relaterar till rapporteringsprocessens omgivning (1 procent).
Enkätresultatet placerades inte i X-modellen förrän det arbetades
samman med materialet från fallstudien.

Enkätmaterialet med företagens rapporteringstider möjliggjorde dock
också en separat analys av faktorer som kunde förklara längden på
ledtiden. Analysen gjordes med på förhand definierade kriterier som
valdes på grundval aven sammanställning gjord i Veckans Affärer
(1993). Kriterierna avsåg t ex bransch, ägarförhållande, storlek; antal
anställda, rapporterande enheter, omsättning, försäljning, vinst- eller
förlustföretag och utlandsverksamhet. Enkätmaterialet grupperades
med hjälp av dessa och därigenom var det möjligt att analysera om
rapporteringstiderna skilde sig mellan t ex branscher. På så sätt skulle
en slutsats kunna dras huruvida bransch är en faktor som påverkar led
tiden. Det gjordes ett flertal analyser utifrån de kriterier som tillhanda
hålls i Veckans Affärers sammanställning. Eftersom studien syftar till
att presentera identifierade faktorer beskrivs endast de analyser som
resulterat i att kriterierna definierades som faktorer. Den slutliga
bedömningen av huruvida kriteriet påverkar eller inte, d v s var en
faktor, skedde också i förhållande till materialet från fall- och
förändringsföretagen.
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En annan analys i syfte att identifiera faktorer genomfördes också.
Analysen gjordes genom att undersöka om det fanns några speciella
mönster i företag med vissa rapporteringstider. Resultaten från denna
analys kunde förstärka eller ifrågasätta en faktor. T ex undersöktes om
företag som hade kortast och längst rapporteringstider tillhörde någon
specifik bransch eller hade en viss ägarform. Resultaten från denna
analys presenteras i samband med enkätmaterialet men också i förelig
gande studie.

2.4.5 ~otettge~ensa~tra~verk

Nästa steg i arbetet var att jämföra resultaten från fallstudien och
enkätundersökningen. Faktorer som överensstämde beskrevs i varsin
kolumn i en tabell. Detta gjordes inom ramarna för X-modellen vilket
innebar att faktorerna delades upp i sak- och person, förutsättningar
och process. Därefter noterades det antal företag/personer som angivet
faktorn. Faktorer som bara fanns i en av deIstudierna undersöktes igen.
Materialet i respektive deIstudie analyserades för att se om det innehöll
en förklaring till varför faktorn fanns eller inte fanns där. Motiveringar
bakom faktorerna lästes igenom igen och faktorerna reviderades. En
del faktorer fördes samman till en gemensam grupp och någon ny till
kom. Faktorerna grupperades enligt delsystemen i avsnitt 1.5. r detta
arbete noterades den rangordning som respondenterna hade gett en
faktor och den vikt intervjuade gav faktorerna. Enkätmaterialet var mer
omfattande, men däremot mer svårtolkat vad gäller förklaringar till en
faktors betydelse. Oklarheter var dock möjliga att följa upp genom
intervjuerna i förändringsföretagen, men alla faktorer var inte aktuella i
dessa företag. Detta arbete resulterade i ett preliminärt ramverk som
finns beskrivet i två forskningspapper (Nilsson 1997: 1,2). När ram
verket ansågs spegla resultatet från de två deIstudierna genomfördes
intervjuerna iförändringsföretagen.

2.4.6 Deistudie III - ~ot det slutliga ra~verket

De intervjuade hade alla varit inblandade och ansvariga för ett delom
råde i förändringsarbetet och därför fick de själva berätta om detta.
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Som underlag för intervjuerna fanns ett stort antal frågor kring de fak
torer som redan var identifierade, se bilaga 4. Utgångspunkten var dock
de intervjuades utsagor kring de problem som de hade upplevt i föränd
ringsarbetet. De andra frågorna kompletterade dessa beskrivningar.

Resultaten från intervjuerna jämfördes med övrigt material för att
analysera vilka av faktorerna som korresponderade. Några av de redan
identifierade faktorerna kunde nyanseras och förtydligas. Några nya
faktorer tillkom inte efter dessa intervjuer. Faktorerna sammanfördes i
X-modellen.

Det valda tillvägagångssättet innebär att faktorerna som presenteras i
kapitlen 8 och 9 redan är identifierade och anses påverka rapporte
ringstiden. Det empiriska materialet som presenteras används för att
belysa bakgrunden till denna slutsats, samt lyfta upp intressanta utsagor
och perspektivskillnader.

2.4.7 Svårigheter i analysen

Eftersom studien baseras på separata delundersökningar har analys och
identifikation av faktorerna skett gradvis och iterativt. l de fall där en
faktor återkom i alla tre undersökningarna gick analysen ut på att preci
sera varför den påverkar och ge en relevant beskrivning. I de fall där
faktorn endast fanns i fallstudiematerialet, eller om den betonades mer i
detta, lades stor vikt på förklaringen till varför det var en faktor och om
det var något specifikt för just det fallet. Det svåraste fallet var då en
faktor endast fanns i enkätmaterialet och dessutom inte var speciellt
omfattande, d v s det var relativt få som nämnt den. [ enkäten var
beskrivningarna ofta kortfattade. Underlaget gjorde det emellanåt svårt
att bedöma varför det skulle vara en faktor. I dessa fall analyserades
fallstudiernaterialet igen. Syftet var att undersöka om faktorn faktiskt
fanns där, men att den hade förbisetts. Det kunde också finnas en för
klaring till varför förhållandet inte ansågs påverka ledtiden. Därtill kom
uppföljningsintervjuerna i förändringsföretagen, där det fanns
möjlighet att undersöka om en faktor var relevant. Intervjuerna i för
ändringsföretagen möjliggjorde uppföljning av oklarheter, givet att
faktorn var relevant i de två företagen.
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Det finns många bedömningskriterier för att avgöra om en faktor på
verkar ledtiden. I denna studie var betoningen på teman och återkom
mande ord när faktorerna initialt skulle identifieras och beskrivas. Där
till kom logiken i förklaringar till varför det var en faktor. Problemati
ken med att avgöra vad som är en faktor avser också om förhållanden
berör ett specifikt fall eller om de är mer generella. Till det kommer
huruvida de intervjuade uttryckte något som de bara trodde eller visste
baserat på erfarenhet. I förändringsföretagen gällde förhållandena
främst deras specifika situation. I diskussionen kring faktorerna fram
kom om de intervjuade ansåg faktorn vara relevant även i andra fall. I
dessa företag var en faktor främst de förhållanden som ansvariga eller
rapporterande var tvungna att hantera för att kunna minska ledtiden.
Till det kommer kunskap om andra förhållanden som de ansåg påverka
eller vara tvungna att hantera vid ytterligare förändringar. Enkätmate
rialet var svårare att analysera i dessa avseenden. Svaren var ofta korta,
vilket gjorde att det i de flesta fall var omöjligt att avgöra huruvida
respondenten uttryckte något som denne visste eller bara trodde. Där
emot var det lättare att avgöra huruvida det gällde generellt eller i ett
specifikt fall. Det framkom i beskrivningen av faktorn. I fallstudien
kunde denna problematik lösas genom uppföljningsfrågor.

Några faktorer visade sig vara mer betydelsefulla. Det framkom genom
att intervjuade betonade dem mer eller ett då ett stort antal angav och
rangordnade dem högt i enkäten. Dessa faktorer presenteras som
enskilda faktorer. En del andra faktorer presenteras tillsammans med
andra som en grupp. Det gäller t ex gruppen arbetsrutiner och rapporte
ringsarbete som egentligen består av enskilda faktorer som avstäm
ningar, uträkningar, registrering, analys o s v. Anledningen att föra
samman dem i en grupp var att det var svårt att utreda varje enskild
uppgifts inverkan på ledtiden. Rutinerna hänger ihop och sker ofta
samtidigt. I vilken utsträckning varje rutin påverkar får därför en
undersökning i ett enskilt fall utröna. Däremot har t ex rutinen kon
cernbolagsavstämningar bedömts som en egen faktor. Den återkom som
enskild faktor i både enkät- och fallstudiematerialet. Denna problema
tik kommenteras i de fall den uppkom.

X-modellen har varit en utgångspunkt i analysen. Ibland var det dock
svårt att avgöra vad som skulle ses som en förutsättning och vad som
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var ett förhållande som påverkar rapporteringsprocessen direkt. Det
berodde på perspektivskillnader och avgränsningar. Ett exempel är då
verksamheten är mycket decentraliserad. Enheterna inom denna struk
tur har mer bestämmanderätt över olika faktorer i förhållande till vad
enheter i en mer centraliserade struktur har. Det kan t ex gälla de sys
tem som används i den lokala verksamheten, i både produktion och i
administrativa processer. I detta fall skulle dessa system kunna placeras
i rapporteringsprocessen, men i en centraliserad verksamhet tillhör de
förutsättningarna. Det beror alltså på ur vems perspektiv man ser på
processen. I studien ses processen genomgående ur koncernledningens
eller koncernbolagets perspektiv. De fall där det fanns perspektivskill
nader i detta avseende kommenteras.

2.5 Kvaliteten i studien

Diskussioner kring kvalitet och bedömning därav, kan avse forsknings
processen i form av forskningsdesign och genomförande av de empi
riska studierna. Det kan också avse kvalitet i resultaten d v s en
bedömning av dessa i efterhand (Sarker 1997). I detta avsnitt behandlas
båda aspekter. Det finns ett antal bedömningskriterier som brukar
användas för att säkerställa kvalitet i processen och i resultaten. De
avser t ex huruvida studien uppfyller krav på validitet, reliabilitet och
generaliserbarhet. Kriterierna diskuteras i den nämnda ordningen.

2.5.1 Validitet

Validitet i en mätning kan definieras som frånvaro av systematiska
mätfel (Lundahl och Skärvad 1982 sid 67). En typ av validitet, så kal
lad konstruktionsvaliditet syftar till att säkerställa forskaren använder
korrekta operationella mätvärden för de studerade objekten (Yin 1987).
Det säkerställs lämpligtvis under datainsamlingen. I fallstudier kan det
ske genom att använda multipla källor samt skapa en sammanhängande
kedja av bevis. Dessutom kan forskaren låta nyckelpersoner läsa
igenom beskrivningen och kommentera resultaten löpande. Mot denna
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bakgrund får validiteten anses vara god. Fallstudien bygger på multipla
källor: dokument, intervjuer och en djupstudie. Dessutom har referens
gruppen kommenterat använda begrepp och tillvägagångssätt.

I enkäten säkerställdes en god validitet genom att utforma enkäten med
hänsyn till den avsedda respondenten. Frågeställningarna checkades
också av mot personer verksamma inom området. Detta för att säker
ställa att de begrepp och variabler som skulle användas hade sin mot
svarighet i företagen. Frågorna formulerades mot bakgrund av de på
förhand definierade undersökningsvariablerna. De valda begreppen och
frågeställningarna testades genom att låta ett antal personer fylla i den i
förväg. Det gjordes också en bortfallsanalys av de företag som inte sva
rade på enkäten. Det skedde ingen ytterligare uppföljning av de som
inte svarat efter påminnelse två skickats ut. En anledning till det var
den tid som hann löpa från den ursprungliga undersökningstidpunkten
(juni 1993) och den tidpunkt då att de sista enkäterna inkommit (sep
tember 1993). Pågående förändringsarbete på området bedömdes kunna
påverka svaren som skulle inkomma under november/december 1993.

2.5.2 Reliabilitet

Reliabilitet avser frånvaron av slumpmässiga fel (ibid). Vad gäller reli
abiliteten i surveyn, testades enkätens utformning och frågeställningar
innan huvudutskicket sändes ut. Detta för att säkerställa att frågorna
och enkäten gav tillförlitliga utslag. Dessutom kontrollerades datan
noga innan och när den registrerades i databasen. Kompletterande
information inhämtades där det var nödvändigt.

Reliabilitet syftar också till att demonstrera att om en annan forskare
skulle följa exakt samma procedurer och göra samma delstudier skulle
denne komma fram till samma resultat och slutsatser. Reproducerbar
heten säkerställs under datainsamlingen t ex genom att föra noggranna
anteckningar kring tillvägagångssättet (Yin 1987). Allt material från
studien finns lagrat t ex projektbeskrivning, frågeställningar, intervju
dokumentation, stegvisa analyser av empiriskt material och grafiska
beskrivningar av rapporteringsprocessen. Det gäller också enkätmate
rialet som finns lagrat i en databas tillsammans med ett antal frågor
som ställdes mot databasen. En annan forskare skulle därför kunna
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genomföra samma procedurer igen. Mot denna bakgrund måste därför
reliabiliteten anses vara god.

Det är dock en skillnad mellan att upprepa intervjuer och andra proce
durer i en fallstudie och upprepa en studie som helhet i syfte att erhålla
exakt samma resultat. Lee (1989) anser att det senare inte går. Eftersom
fallstudier sker i en verklig situation, med vissa personer under en viss
tidsperiod är det svårt, på gränsen till omöjligt, att exakt replikera
denna. Det skulle inte vara några problem att upprepa frågeställning
arna och tillvägagångssättet i studien. Däremot kan man inte förvänta
sig att få exakt samma resultat. De ingående förutsättningarna är inte
desamma. Går det t ex att hitta en projektledare som nyligen genomfört
ett förändringsarbete med ledtiderna i en viss typ av företag med exakt
samma initiala förutsättningar? Troligtvis inte. En oberoende forskare
skulle därför få använda samma tillvägagångssätt och inledande teorier
fast i en annan kontext. Det skulle kunna ge andra resultat. Lee (ibid)
menar dock att det ändå är samma teori som testas och konkluderar att
även om vissa förhållanden i en specifik studie inte kan upprepas, kan
resultaten i studien upprepas eller testas igen.

2.5.3 Generaliserbarhet

En tredje viktig faktor vid bedömning av forskningens kvalitet är re
sultatens generaliserbarhet. Det avser huruvida resultaten kan tänkas
gälla utanför de företag som studeras (Lee 1989).

Det är inom detta område fallstudier har fått mest kritik. Kritiken avser
att enkla fall inte är en tillräcklig grund för att generalisera utifrån. Det
sker mot bakgrund av logiken vid surveyundersökningar, där ett urval,
vid korrekt insamling, kan generaliseras till den större populationen
(Dahmström 1991). Lee (1989) menar dock själva begreppet generali
serbarhet är en egenskap eller kvalitet som beskriver en teori som har
testats och bekräftats i ett flertal olika situationer. Det spelar ingen roll
om själva testandet genomförs genom fallstudier, laboratorie-, statis
tiska eller naturliga experiment. Resultaten från en enskild fallstudie
eller ett enstaka experiment måste båda testas i andra fall för att forska
ren ska kunna dra slutsatser om dess generaliserbarhet. Han anser
därför att generaliserbarheten varken innebär mer eller mindre problem
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för fallstudier Inom Information Management eller Inom
naturvetenskapen.

Tillvägagångssättet i denna studie innebär att resultaten har testats
inom studiens ramar. Fallstudieresultaten jämfördes med resultaten från
enkätundersökningen. Den senare var dock en fristående undersökning,
men resultaten överensstämde mycket. Efter detta skedde intervjuerna i
förändringsföretagen. Dessa var egentligen också fristående men
användes också för att testa av det preliminära ramverket. Resultaten
har också testats utanför studiens ramar. En grupp studenter testade en
preliminär version av ramverket i sin magisteruppsats (Bohman,
Dahlmann och Zia 1998). Det skedde i Båkab AB som är en enhet
inom Perstorpskoncernen. Uppsatsförfattarna undersökte vilka faktorer
som påverkade ledtiden i detta företag. Resultaten visade de faktorer
som var viktiga i detta fall och hur de förhöll sig till det ramverk som
finns i Nilsson (1993). Studien var naturligtvis begränsad, som
studentuppsatser måste vara, men den visar på resultatens tillämpbarhet
i andra företag.

Flera av faktorerna som påverkar processen är så pass generella att de
borde vara relevanta även för annan formellt rapporterad information.
Det avser del- och helårsbokslut. Förutsättningarna är dock något
annorlunda. Det finns ganska hårda tidskrav på dessa rapporter. Det
finns därför inte mycket utrymme för att låta verksamhetens särdrag
eller ledarnas inställning till tid påverka processen. Dessutom är slut
mottagarna inte ledningspersonerna utan investerare och myndigheter.
Processen, rutinerna kring framställningen borde dock överensstämma
mycket. Ramverket kan därför utgöra en utgångspunkt vid en analys av
en liknande process. Slutsatsen är att resultaten är generaliserbara, men
slutsatsen innebär inte att resultaten antas gälla för alla typer av
företag. Huvudfokus har varit på rapporteringsprocessen kring en viss
rapport och denna process återfinns i större företag.

Nästa kapitel presenterar resultaten från enkätundersökningen. Det
beskriver rapporteringsrutinerna i svenska storföretag.
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3 Hllr rapporteras ekonomisk
information till ledningen i
storföretag?

I detta kapitel presenteras hur ekonomisk information rapporteras i
svenska storföretag. Redogörelsen skapar en plattform för en vidare
analys om hur rapporterna används och därtill kopplade behov av
kortare ledtider. Framställningen omfattar hur ofta informationen rap
porteras, vilka rapporter informationen avser, rapporteringssätt och
rapporteringstider. Kapitlet beskriver det empiriska materialet, men där
det ansetts relevant sker också ett antal statistiska analyser. Det material
som presenteras baseras främst på resultaten av enkätundersökningen,
men där det är möjligt fördjupas beskrivningen genom en detaljerad
redogörelse utifrån fall- och förändringsföretagens rutiner.

För att placera in rapporteringsprocessen i sitt organisatoriska sam
manhang och öka förståelsen för dess innehåll och funktion, inleds
kapitlet med en beskrivning aven rapporteringsprocess i ett storföretag
och en definition av den information som har studerats. Efter detta
inledande avsnitt beskrivs resultaten från enkätundersökningen om
svenska företags rapporteringsrutiner.

3.1 En rapporteringsprocess i ett
storföretag

Följande avsnitt inleds med en definition av den information som har
studerats - innehållet i rapporterna. Därefter följer en beskrivning av
kopplingen mellan informationsflöde och organisationsstruktur, och
sedan beskrivs en rapporteringsprocess samt det datorstöd som kan
finnas i processen.
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3.1.1 Innehållet i processen - ekonomisk information

Den information som avses i studien är regelbundet återkommande
ekonomisk information som används i det övergripande syftet att säker
ställa att företagets mål uppfylls och att resurserna används på ett
ändamålsenligt sätt (Otley 1994).

Ekonomisk information hämtas vanligtvis från ett ekonomi- och redo
visningssystem, men det behöver inte vara så. Ekonomisk information
behöver inte nödvändigtvis avse information som uttrycks i monetära
storheter. Informationen kan bland annat avse kvantiteter, kundåsikter
och svarstider. Det är inte redovisnings/ekonomisystemet, datoriserat
eller inte, som definierar informationen utan syftet med den. Ekono
misk information kan avse information som hämtas från olika källor.

Denna studie omfattar ett flertal delstudier och för att kunna mäta led
tiden, speciellt i enkätundersökningen, var det nödvändigt att välja ett
objekt som existerade i så många företag som möjligt. Därför valdes en
resultatrapport, eftersom sådana rapporter framställs regelbundet i de
allra flesta företag.

Med resultatrapport avses ett i viss mån uträknat resultat. Det behöver
inte vara en fullständig resultaträkning enligt legala krav (Bokföring
slagen 18§). Det kan t ex vara resultat efter finansiella intäkter och
kostnader eller ett operativt resultat. En fullständig resultaträkning
används normalt inte för att bedöma hur lönsamt företaget är. Det gäller
också det redovisade resultatet, nettovinst eller nettoförlust. I en full
ständig resultaträkning enligt lagens krav har nämligen det redovisade
resultatet påverkats av bokslutsdispositioner; företagsledningen har
vidtagit åtgärder för att uppnå olika bokslutspolitiska mål. Resultat
efter finansiella intäkter och kostnader är normalt det intressanta,
eftersom det är resultatet av företagets ordinarie verksamhet
(Thomasson 1992).

Enkätundersökningen kartlade inte exakt vad som ingick i resultatrap
porten, t ex om den också innehöll verksamhetsspecifika nyckeltal. Det
framkom i intervjuer i fallstudieföretagen att innehållet kan se ganska
olika ut. Någon typ av resultatmått finns med i alla företags rapporter,
men många olika typer av nyckeltal kan ha lagts till, t ex antal
anställda, cykeltider och nöjd-kund-index. Slutsatsen var därför att
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begreppet redovisningsrapport var allt för snävt. De intervjuade perso
nerna skulle inte känna igen sig i den definitionen. Detsamma antogs
gälla för den bredare populationen i enkätundersökningen. De som
besvarade enkäten fick dock också ange vilka andra återkommande
rapporter de fick tillgång till före resultatrapporten. Det innebär att den
empiriska undersökningen avser resultatrapporter och andra närlig
gande rapporter. Dessa täcks av begreppet ekonomisk information, men
ekonomisk information omfattar mer än just resultat- och andra
närliggande rapporter.

Ledtid för informationen - cyklisk eller linjär

Den studerade informationen avser månatliga rapporter. Det finns nor
malt regler i företagen som säger när och hur ofta rapporten ska distri
bueras. Det är i dessa fall relevant att tala om punktlighet när det gäller
hur rapporter tillhandahålls i förhållande till förutbestämda datum. I
figur Il åskådliggörs detta med en rapport som tillhandahålls den 8:e
kalenderdagen. Samtidigt är ledtiden cyklisk eftersom rapporten är
månatligt återkommande.

Stängningsdatum -3~k ledtid tUJjäL~~
Månadsavslut // I ~

/ • Kalendertid

~ •• 3""'_23_4~6~f 9 10 11 12 13 14 15 16 f8192021 "".

Tidpunkt för månadsrapport Tidpunkt för affärshändelse

Figur 1/. Olika typer av ledtider.

Snabbhet - att informationen tillhandahålls så nära händelsetidpunkten
som möjligt - rör främst ad hoc-baserad information som tillhandahålls
i speciella syften. Ledtiden är i detta fall linjär; den beräknas från
händelsen tills information tillhandahålls om den. Det finns också en
linjär ledtid för återkommande rapporter. Den avser tiden som löper
från det datum då redovisningsperioden avslutas, den 30:e i bilden,
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fram till den dag då rapporten lämnas till ledningen, den 8:e. Det är
denna ledtid, uttryckt i arbetsdagar, som är rapporteringstiden i redo
visningen av resultaten i studien. Med rapporteringstid avses den tid, i
arbetsdagar, som löper från den dag då perioden avslutas, periodslut,
till den dag då rapporterna är koncernledningen, eller motsvarande,
tillhanda. Lördagar och söndagar och helgdagar ingår inte. Med period
avslut, ibland kallat brytdatum, avses den tidpunkt då redovisnings
perioden avslutas. I figuren är det sista dagen i kalendermånaden.

Periodavslut eller brytdatum ska inte förväxlas med stängningsdatum
som inträffar den 4:e i figuren. När redovisningsperioden är slut hålls
normalt informationssystemen öppna för registrering i t ex en vecka för
att så mycket som möjligt av det material som tillhör denna period ska
kunna bokföras. Det berör verifikat som avser den gångna perioden;
fakturor med sena utskriftsdatum, avstämningsjusteringar och data från
försystem, o s v. Det innebär att rapporten inte görs klar förrän böck
erna har stängts. Denna dag kallas stängningsdatum. Denna studie tar
inte hänsyn till stängningsdatum när rapporteringstiden beräknas, utan
det sker utifrån periodavslut. Detta påverkar inte resultaten då rapporte
ringstiden har behandlats och mätts på samma sätt i alla företag.

3.1.2 Informationsflöde och organisationsstruktur

Figur 12 visar bolagsstrukturen i ett av fallföretagen med viss modifi
kation för att minska risken för identifiering. Relationerna mellan
enheterna i företaget visas med svarta streck. Relationen avser t ex ett
flöde av varor eller ett ekonomiskt ansvar. De små gafflarna används
för att visa att relationen avser mer än en enhet. En pil innebär att rela
tionen endast avser en enhet; koncernbolaget ansvarar för många
affärssegment, men ett affärssegment ansvarar endast mot ett huvud
kontor. En många-till-många-relation, med två gafflar, innebär att t ex
ett produktbolag har många försäljningsenheter och att varje enhet
säljer åt många produktbolag. Rektanglar med tjockare linjer avser
enheter som både är legala bolag och affärsenheter inom den operativa
strukturen. Den legala strukturen är markerad med den streckade linjen.
Resterande enheter tillhör endast den operativa verksamheten som är
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viktigare ur ett affärsperspektiv; det är här verksamheten återspeglas.
Den legala strukturen avser enheter som är egna skattesubjekt.

Figur J2. Organisations- och ansvarsstruktur, ett exempel.

I denna struktur rapporterar ett affärsområde material som kommer från
regioner, produkt- och säljbolag samt ett FoU-center. Regionen sam
manställer material från produkt- och säljbolag som sedan rapporteras
till affärsområdet. Produkt- och säljbolag rapporter också direkt till
affärsområdet. Regionen vill redovisa vilket resultat man åstadkommit.
Ett visst produktbolag vill samtidigt redogöra för vad man totalt produ
cerat och sålt, oberoende regionsindelning. Samma information flödar
med andra ord åt olika håll inom strukturen. Informationsflödet blir
snabbt komplext - det följer den underliggande strukturen. Det innebär
att en enkel och tydlig struktur underlättar informationsflödet.

Rapporteringsprocessen hade två övergripande funktioner inom denna
struktur. Den första var att samla in nödvändig information från verk
samhetens olika delar för att ansvariga personer skulle kunna sam
ordna, koordinera och planera aktiviteter för verksamheten som helhet
och de delar som hade utbyte med varandra. Denna insamling avser
den operativa delen av strukturen, som i ovanstående exempel är inde
lad efter verksamhet och geografiskt område. Den andra funktionen var
att samla in information från, och om, de legala enheternas verksamhet
för att uppfylla bokföringslagens krav på extern redovisning. I
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processorienterade verksamheter kan informationen istället delas upp
efter delprocess.

Informationen för att uppfylla de två syftena överlappar varandra, men
inte helt. För den legala rapporteringen finns bestämda tidpunkter och
innehållsspecifikationer (Bokföringslagen). För den interna informa
tionen är det, eller borde vara, de interna behoven som styr. Det finns
dock de som anser att den externa rapporteringen dominerar den
interna (Johnson och Kaplan 1987, Joseph et al 1996). Detta diskuteras
mer i avsnitt 5.3. I det ovan beskrivna företaget existerade två separata
funktioner, en för controlling som skötte den interna styrinformationen
och en redovisningsfunktion som såg till att lagen efterlevdes och de
externa informationsbehoven uppfylldes.

Rapporteringen sker i den kontext som har beskrivits ovan. Poängen
med att beskriva exemplet ovan är att visa relationen mellan organisa
tionsstrukturer och informationsflöde. En komplex struktur med många
enheter och inbördes beroende gör att informationsflödet också blir
komplicerat. Detta är ibland oundvikligt beroende på verksamhet,
interna produktflöden o s v, men det ställer desto högre krav på arbetet
med informationsflödet. Till viss del kan detta naturligtvis hanteras och
motverkas genom användning av informationsteknologi. I det företag
som beskrivs här rapporterade alla enheter till en gemensam databas
och med hjälp av koder sorterades och konsoliderades materialet på
olika ansvarsnivåer. Detta ställer dock stora krav på det arbete som sker
i samband med utveckling av informationssystem. Det gäller att de som
utvecklar systemen verkligen förstår den underliggande strukturen och
hur flödena borde se ut. Lösningarna måste också vara flexibla för att
klara framtida förändringar i flöde och organisationsstruktur.

3.1.3 En rapporteringsprocess

Figur 13 visar hur en rapporteringsprocess kan se ut på en övergripande
nivå i ett stort företag likt det som presenterades i det föregående
avsnittet. I figuren framgår att rapporteringsprocessen är ett vertikalt
informationssystem i förhållande till organisationsstrukturen.
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Det finns många olika sätt att rapportera på, men bara två huvudtyper:
stegvis konsolidering/rapportering och direktrapportering. Den steg
visa, som visas med heldragna pilar, sker genom att en ansvarsnivå
rapporterar till närmast överliggande nivå, som i sin tur konsoliderar
materialet innan det skickas vidare till nästa nivå eller till koncernsta
ben. Vid direktrapportering skickar enheterna material till en kon
cerngemensam databas, där det kodade materialet konsolideras och
grupperas på olika nivåer. Enheterna kan sedan hämta bearbetat mate
rial från databasen. Detta rapporteringssätt visas med de streckade
pilarna i figur 13.

Denna enhets egna säljenheter.

Bolag inom regionen, t ex
underkoncern.

Koncernledning och stab

Holdingbolag, t ex tör Sverige.

Inrapporterande enhet, t ex
tillverkningsenhet.

Stegvis

T",Ude"O' ._-+-__-,

Direktrapportering

Figur 13. Rapporteringsprocess stegvis och direktrapportering.

Detta är en mycket förenklad bild av verkligheten. l syfte att visa på
lite av den komplexitet och antalet aktiviteter som är involverade i en
rapporteringsprocess, beskrivs en delprocess i ett av fallföretagen i det
följande. Exemplet är ett affärsområdes rapportering i den bolags
struktur som visas i figur 12.
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Figur 14. En rapporteringsprocess i ett av fallfäretagen.

I detta affärsområde sker en kombination av direkt- och stegvis rap
portering. Rapporteringsprocessen visas i figur 14. I detta fall skickar
alla enheter material till en koncerngemensam databas. Därifrån hämtar
affärsområdet sitt material. Affärsområdet ingår i ett större affärs
segment, vilket innebär att materialet rapporteras till en ledningsperson
som är ansvarig för affärssegmentet. Affärsområdet får material från ett
antal regioner, produkt- och säljbolag. I figuren är rektanglar
arbetsmoment och pappersrapporter åskådliggörs genom rektangel med
en avrundad nederkant. En pil som följs av ett streck avser en väntan
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till den tidpunkt då allt material är komplett och inrapporterat. Först då
vidtar nästa arbetsmoment.

Av beskrivningen framgår också vilka moment som är datorstödda,
samt vilka rapporteringstidpunkter som gäller inom processen. Här
framställs rapporteringsprocessen horisontellt. Det beror på att fokus är
på resultatet av processen, och alla de aktiviteter som krävs för att
producera det.

Den beskrivna processen omfattar tre delrapporter. Den första har kon
cernens controlleravdelning som slutlig mottagare, vilken gör en
sammanställning för koncernen. Den andra har endast affärsområdes
ledningen som mottagare. Den tredje ingår i resultatrapporten som efter
en sammanställning för hela koncernen lämnas till koncernledningen.

Den första rapporten, (l), avser en snabbrapport med resultatskattning
som ska vara klar den femte i varje månad. Materialet hämtas från
koncernens gemensamma databas som i sin tur har uppdaterats med
material från respektive enhet. Detta sammanställs och därefter sker en
resultatprognos som meddelas ekonomistaben på koncernbolaget via
telefon, men affärsområdesansvarig får den naturligtvis också. Den
IO:e distribueras en rapport (2) från varje enhetschef till affärsområ
deschefen via fax. I den lägesrapporten ger varje enhetschef sin per
sonliga beskrivning av viktiga händelser på marknaden och i enheten.
Vid samma datum startar inrapportering och arbete med att samman
ställa en resultatrapport för hela affärsområdet (3). Materialet hämtas
från den gemensamma databasen, och sammanställs för affärsområdet
som helhet. Affärsområdets material integreras sedan i affärssegmen
tets material via databasen, och vidarebefordras i en slutlig rapport till
koncernledningen. RappOlteringsprocessen är fullföljd när materialet
för affärsområdet är sammanställt.

Observera att det arbete som sker på rapporterande enheter, produkt
och säljenheter, samt koncernstaben, inte framgår i figuren (före den
4:e och 10:e och efter den 5:e och 11:e). Det krävdes t ex ytterligare tre
dagar för koncernstaben att färdigställa den slutliga rapporten. Ur ett
koncernperspektiv fortsätter processen med aktiviteter i koncernstaben,
t ex sammanställning, analys och framtagning av presentationsmaterial.
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Rapporteringsprocessen är därför i sin helhet mer omfattande och kom
plex än den som visas här.

För att ge en bild av omfattningen aven rapporteringsprocess i en
koncern visas processen för resultatrapporten i sin helhet i figur 15.
Syftet med figuren är att visa hur rapporteringsarbetet mellan olika
bolagsnivåer hänger ihop och är samordnat. Innehållet i figur 15 kom
menteras inte i detalj. Figuren visar resultatrapportens väg genom tre
bolagsnivåer: rapporterande enhet, affärsområde (AO) och koncernsta
ben. Affärssegmentet är inte inblandat i rapporteringen utan är endast
ett ansvarsområde som är knutet till en viss ledningsperson. I figuren är
ovaler processer i vilka det sker ett visst arbete. Rektanglarna är
resultatet av detta arbete i form av ett dokument eller en informations
mängd. Rapporteringsprocessen läses från vänster till höger och fort
sätter därefter i undre delen av figuren fram till den fullständiga
rapporten lämnas till ledningen. Koncernledningen är rapportmottaga
ren, men det framgår också att styrelseordförande får ett sammandrag
av rapporten.

Processen inleds på rapporterande enheter genom att de skickar mate
rialet till den gemensamma databasen vilket avser de aktiviteter som
visas för rapport (3) i den tidigare figuren. Affärsområdet hämtar mate
rial ifrån databasen och ger feedback till rapporterande som vid behov
skickar in korrigerat material (den 12:e). Den 13:e måste affärsområdet
vara klart med den definitiva rapporten och därefter slutför
koncernstaben arbetet med rapporten för att den 14:e lämna rapporten
till ledningen.
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Detta avsnitt har beskrivit hur en rapporteringsprocess kan se ut.
Beskrivningarna har olika fokus och syfte. Figur 15 ger en helhetsbild
medan figur 14 ger en uppfattning om olika arbetsmoment på en enhet.
Modellerna kan ligga som grund för en förändring av processen. I
studien har de använts för att skapa förståelse för processen och för att
avgöra om en faktor påverkar förutsättningen för processen eller pro
cessen som sådan.

Nästa avsnitt beskriver några allmänna egenskaper hos de informa
tionssystem som används i rapporteringsprocessen.

3.1.4 Rapporteringssystem

Rapportering kräver informationssystem som kan sammanställa och
bearbeta stora mängder data. I stora internationella koncerner krävs
vidare att rapporteringssystemen kan överbrygga tids- och rumsgränser.
De ska kunna placeras ut på enheter runt om i världen och användas på
lokala tider. De system som koncerner använder för inrapportering och
sammanställning av rapporter kallas ofta konsolideringssystem eller
bara rapporteringssystem. Systemen är vanligtvis datoriserade, men
vissa moment kan vara manuella, t ex att siffermateria1 faxas och
registreras manuellt i ett kalkylprogram där det sammanställs för en
grupp enheter. Detta material kan sedan överföras direkt via fil till ett
rapporteringssystem eller t ex skickas med fax till nästa ansvarsnivå.
För att skapa förståelse för hur ett liknande system arbetar följer en kort
beskrivning av ett rapporteringssystem som användes i ett av fallföre
tagen. Liknande lösningar fanns i alla fallföretag. När studien gjordes,
1993, användes denna typ av system i många större företag. System
leverantören var densamma i ett flertal fall. Systemen kunde se ut som
det som beskrivs i figur 16. Av den framgår också hur olika försystem
förhåller sig till konsolideringssystemet d v s andra system som tillhan
dahåller data till konsolideringssystemet.
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----------+-----l---+--------+--......~ Tid

Periodslut Deadline Deadline för
inrapportering underkonsolideraI

material

Deadline
rapport till
mottagarna

Figur 16. Ett koncernrapporteringssystem.

Innan rapporteringssystemet berörs avslutas lokala försystem. Redo
visningens huvudbok uppdateras. Stora delar av rapportinnehållet
hämtas från huvudboken och kompletteras med andra nyckeltal, t ex
antal anställda och kundinformation. Rapporteringssystemet består av
flera delar. De rapporterande enheterna kan ha PC-baserade system
med vilka de skickar in rapporterna via telenätet. Enheter som ansvarar
för underkonsolidering kan ha en egen PC-baserad del för underkonso
lidering av materialet. På koncernstaben finns normalt ett system, stor
datorbaserat eller client-server, där allt material samlas i en gemensam
databas. Från denna databas kan enheterna och behöriga personer
hämta information och sammanställa rapporter. De rapporterande
enheterna brukar endast få tillgång till den information de själva rap
porterat in samt viss koncerngemensam information.

Informationsteknologi för storföretag - megasystem

Idag finns det mycket komplexa och avancerade standardekonomisys
tem som täcker många delar av verksamheten. Dessa s k megasystem
består av olika moduler som integreras. Det kan t ex vara produktions
system, order-lager-fakturering, men också projektplanering, redovis
ning och personaladministration. Systemen är normalt realtidsuppdate
rande vilket gör att information om en händelse finns tillgänglig ome
delbart efter registreringen. Systemtypen har en positiv påverkan på
arbetsuppgifter och rutiner som kan strömlinjeformas. Dubbelarbete,
som existerat p g a separata system, kan tas bort. Den tid som löper
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från en händelse registreras tills informationen tillhandahållas, kan
minskas.

Graden av integration mellan olika delsystem ökar det arbete som krävs
innan systemet implementeras. Delar av verksamheten kan behöva
ändras för att passa systemets sätt att hantera transaktioner. Det beror
på att de är standardsystem; olika funktioner är standardiserade för att
passa många olika verksamheter och därför kan de endast anpassas till
en specifik verksamhet i viss utsträckning. Exempel på sådana system
är People Soft, Lawsen, SAP, Smart Stream, Grac1e och Baan. Den
främsta kritiken - förutom att de kostar mycket och tar mycket tid och
kraft - är att de tenderar att likforma verksamhetsprocesser. Efter sys
temimplementationen blir verksamhetsprocesserna lika i alla företag.
Företag behöver därför tänka igenom vilka processer de inte vill
använda systemet i för att bibehålla sin konkurrenskraft (Davenport
1996). Det är dock mindre relevant för rapporteringsprocesser eftersom
dessa är relativt likformade i olika företag och dessutom är
stödprocesser. Det är inte i dessa som kämverksamheten bedrivs och
konkurrenskraften skapas.

Det som beskrivits ovan avser en systemtyp som omfattar olika del
system. Det finns andra systemlösningar som syftar till att förbättra
informationsöverföring och -bearbetning, men som inte kräver att
samma systern används i hela organisationen. De bygger på att integ
rera de lösningar som redan finns, bl a med hjälp av Internet-tekniken.
lnternet kopplar ihop olika nätverk och databaser på geografiskt skilda
ställen. Denna teknik kan användas inom företag och kallas då intranät.
Genom att använda denna teknik förbättras tillgängligheten av infor
mationen. Det påverkar möjligheterna till att minska ledtiderna positivt.

Dessa inledande avsnitt har förhoppningsvis skapat en grundläggande
förståelse för den information som studeras och hur rapporteringspro
cessen fungerar i en organisation. Mot denna bakgrund beskrivs rap
porteringsrutinerna i svenska storföretag.
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3.2 Ekonomisk rapportering i svenska
storföretag

I följande avsnitt beskrivs hur ofta rapporteringen sker och vad som
rapporteras i svenska storföretag.

3.2.1 Hur ofta rapporteras resultatrapporter?

Det var 175 företag som svarade på enkäten totalt. Figur l visar att 77
procent av storföretagen producerar en resultatrappOlt varje månad, 13
procent distribuerade endast resultatrapporter tre eller fyra gånger om
året (tertial/kvartal). Tio procent rapporterade enligt annan period
indelning än månad eller kvartal/tertial.

10%

11 Månatlig
rapportering

II Endast kvartal
eller tertial

D Annan frekvens

Figur 17. Rapporteringsfrekvel1s.

De olika typer av rapporteringsfrekvens och -perioder som identifiera
des i tio-procents-gruppen är följande:

-Tretton gånger per år (period omfattar fyra veckor).

-Tio gånger per år (exklusive januari och juni).

-Sju till åtta gånger per år.

-Sex gånger per år (per två månader).

-Två gånger per år (halv-/helår).

l företag som producerar rapporter mera sällan, finns naturligtvis andra
informationskällor. Dessa kartlades inte i studien. Det ovanstående
visar att resultatrapporter tas fram i alla stora företag. Det som skiljer
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företagen åt, är frekvensen i rapporteringen. Månatliga rapporter är
vanligast.

3.2.2 Månads- och periodavslut

Av de företag som rapporterar varje månad (147 st) avslutade 86 pro
cent redovisningsperioden det sista datumet i respektive månad. En
grupp om 20 företag avslutade perioden på en fredag eller helgdag
närmast månadsskiftet, vilket gör att perioden alltid omfattar hela
veckor. Nio av dessa företag var dotterbolag eller utlandsägda och
hälften av dessa hade moderbolaget i USA. De nio företagen represen
terade en fjärdedel av alla utlandsägda företag som svarade på enkäten.
Livsmedelsbranschen var väl representerad med sex företag vilket var
nära hälften av företagen som deltog ifrån denna bransch (13 st).

Fallstudien - rapportering och rapporteringsfrekvens

De tre företagen rapporterade med något olika frekvens. Under de
månader då kvartalsrapporter framställdes, rapporterade ett företag som
vanligt. I det andra företaget hade de rapporterande enheterna begrän
sad rapporteringsskyldighet. I det tredje företaget rapporterades inte
månadsrapporten under kvartalsmånader.

De tre koncernerna hade som kravatt enheterna skulle avsluta perioden
per den sista i varje månad. Det fanns dock individuella avvikelser,
men de var inte godkända av koncernstaben.

Förändringsföretag B rapporterade under det året enkäten gjordes,
1993, d v s före förändringen, åtta gånger per år (inte under januari,
maj, juli och november). Detta ändrades i och med förändringsprojektet
till att endast avse årsbokslutsmånaden januari och semestermånaden
juli. Inom respektive affärsområde rapporterade enheterna varje månad.
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3.3 Rapporteringstider för rapporterna

I följande avsnitt presenteras först rapporteringstider för månatliga
resultatrapporter (enligt definitionen i avsnitt 3.1.1). Efter detta avsnitt
följer en bild av de tider som rådde för rapporterande enheter i förhål
lande till koncernstaben. Därefter beskrivs vilka andra rapporter som
ledningen fick tillgång till före resultatrapporten. Sist beskrivs vad de
som svarade på enkäten, respondenterna, ansåg om rapporteringstidens
längd. För att förenkla framställningen används förkortningen MR för
månadsrapport. De vanligaste spridningsmåtten beskrivs och förkortas
för framställningens skull. Det avser medelvärde (medel), standardav
vikelse (stdav), minimivärde (min) och maximivärde (max).

Antal rapporteringsdagar totalt

Den genomsnittliga rapporteringstiden för månadsrapporten var 13
arbetsdagar (147 st, stdav. 6.3). Detta medelvärde befanns vara signifi
kant skilt från noll.

Figur 18 visar hur spridningen såg ut i antal arbetsdagar efter periodslut
då ledningen eller motsvarande fick tillgång till resultatrapporten. Den
tidigaste tidpunkt då koncernledningen eller motsvarande fick tillgång
till en resultatrapport inföll efter tre dagar. Vid den andra ytterligheten
fick koncernledningen vänta 35 dagar efter periodslut.

20

A 15
n
t 10
a
I 5 +

O
O 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39

Arbetsdagar efter periodslut

Figur 18. Rapporteringstid totalt.
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Två toppar fanns vid tio respektive 15 arbetsdagar, vilket kan tyda på
en tendens att bestämma rapporteringstidpunkt till ett visst antal jämna
arbetsveckor, i detta fall efter två respektive tre arbetsveckor.

I figur 19 har rapporteringstid och antal företag grupperats i ett antal
intervall omfattande fem arbetsdagar.

60

50

Ä40 ~--
n
t 30
a
I 20 ~i---

10

o ________ .B
1- 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35

Antal arbetsdagar efter periodslut

Figur /9. Rapporteringstid i intervall.

Figuren visar att flest antal företag rapporterade i intervallet elva till
och med 15 arbetsdagar (38 procent av 147 st) och 31 procent rapporte
rade i intervallet sex till och med tio dagar. Resultaten visar att i nära
åtta av tio svenska storföretag tick koncernledningen eller motsvarande
rapporterna inom tre arbetsveckor efter periodslut.

Fall- och förändringsföretag

I de fallföretagen var månadsrapporten koncernledningen tillhanda
intervallet den elfte t o m den 20:e dagen efter periodslut.

I förändringsföretag A tillhandahölls en fullständig resultat- och
balansräkning mellan den l3:e och den 15:e. I företag B var rapporten
ledningen tillhanda den 35:e arbetsdagen före minskningen och den
elfte arbetsdagen efter förändringen.
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3.4 Rapporteringstider koncernstab 
rapporterande enheter

I studien kartlades också den tidpunkt då företag med egna fristående
enheter, här kallade rapporterande enheter, rapporterar siffermaterialet
till koncernstaben eller motsvarande. Materialet sammanställs sedan för
hela koncernen innan den slutliga rapporten distribueras till koncern
ledning eller motsvarande. Rapporteringstiden har därför delats upp i
två delar. Den första, (l) i figur 20, är den tid efter periodslut och
egentligen också före periodslut, som en rapporterande enhet förfogar
över för att samla in material från egna enheter, sammanställa och
stämma av innan det rapporteras vidare. Det överensstämmer med den
tid som affärsområdet inklusive enheter disponerade innan materialet
skickades vidare i den rapporteringsprocess som beskrevs i början av
kapitlet (figur 14). Den andra delen, (2) i figuren, utgör den tid då
materialet bearbetas och sammanställs på koncernnivå för att slutligen
överlämnas till ledningen i form aven färdig rapport.

CD
Rapporteringstid för
rapporterande enheter

®
Rapporteringstid på
koncernstaben

J~Medel3
Medel 11 dagar dagar -,If

-" ...... Arbetsdagar
•• 30:e 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16:e.. efter periodslut

Medel 14 arbetsdagar .. i
Rapporteringstid till koncernledning eller motsvarande

Figur 20. Rapporteringstider rapporterande enhet - koncernstab.

Den genomsnittliga rapporteringstiden för rapportering till koncernsta
ben, för de 139 företag som hade rapporterande enheter, inföll efter
elva arbetsdagar (stdav. 5.1). Vid denna tidpunkt var enheterna klara
med rapporteringen, förutom att de kunde behöva svara på frågor och
lämna in kompletterande material. I figuren (2) framgår att den genom-
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snittliga arbetstiden i koncernstaben var tre arbetsdagar över alla före
tag vilket också innebär att rapporterande enheter i snitt var klara tre
dagar tidigare i förhållande till den genomsnittliga rapporteringstiden
på 14 arbetsdagar för denna grupp med egna enheter och två dagar i
förhållande till genomsnittet för alla företag med månadsrapporter.

Ett t-test (matchat urval) genomfördes för att testa nollhypotesen att det
inte fanns någon skillnad i rapporteringstid för rapporterande enheter
och koncernstab i förhållande till koncernledningen. Mothypotesen var
att ledtiden var kortare för de rapporterande enheterna. Nollhypotesen
förkastades vid alla signifikansnivåer, d v s resultatet understryker att
rapporteringstiden är kortare för rapporterande enheter.

I en del företag sammanföll den dag då den månatliga resultatrapporten
lämnades in och den dag då den distribuerades till koncernledning eller
motsvarande (21 procent av 139 st). Dessa företag förbrukade därför
mindre än en dag av den totala ledtiden i staben. Denna grupp hade en
genomsnittlig rapporteringstid på tio arbetsdagar (stdav. 5.9), vilket är
något kortare än genomsnittet totalt. Företag med något kortare ledtider
verkar alltså ha minimerat ledtiden i staben.

I tabell 2 är materialet grupperat på genomsnittlig rapporteringstid för
månadsrapporten till ledningen och fördelat på intervall. Tabellen foku
serar endast på de företag som hade rapporteringstid i staben som över
steg en dag. Anledningen är att materialet inte innehöll någon mer
exakt information om den tid som faktiskt förbrukades i staben på de
företag som rapporterade vidare samma dag de fick materialet från
enheterna. Koncernstab och -ledning är förkortat till "k.stab" och
"k.ledning". Medelvärdet är förkortat till "medel" och arbetsdagar till
"arbdgr".
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Intervall Antal Medel tid Medel tid till Arbdgr på Andel av tid på
(MR) till k.stab k.ledn. koncernstab k.stab

1 - 5 dgr 1 4 5 1 20%

6 -10 dgr 31 7 9 2 22%

11 -15 dgr 48 10 13 3 23%

16 - 20 dgr 16 13 18 5 28%

21 - 25 dgr 9 18 23 5 22%

26 - 30 dgr 4 24 30 6 20%

31 - 35 dgr 1 30 35 5 14%

Totalt 110 11 14 3 21%

Tabell 2. Rapporteringstider i koncemstab och rapporterande enhet.

Kolumnen längst till höger visar det procentuella förhållandet mellan
den tid som går åt på koncernstaben i förhållande till den totala tiden.
Totalt sett förbrukade dessa företag ca 20 procent av den totala rappor
teringstiden på koncernstaben. Den tid som koncernstaben förfogade
över ökar t o m intervallet 21 till och med 25 arbetsdagar. Därefter
faller den igen, men det gör också antalet företag i de sista intervallen.
Tabellen visar därför en tendens till att det i de företag med längre rap
porteringstid också användes procentuellt mer tid i koncernstaben
innan rapporten lämnades till ledningen.

I intervallet en till och med fem dagar, var det endast ett företag som
hade en skillnad mellan inrapporteringstidpunkt och tidpunkt då led
ningen fick rapporten. Ett företag hade inte rapporterande enheter.
Resterande företag i intervallet rapporterade till slutmottagaren samma
dag som de själva fick materialet (60 procent, 12 st). I de fem företag
som hade rapporteringstider på eller över 26 arbetsdagar var den
genomsnittliga rapporteringstiden för sammanställning och analys på
koncernnivå sex arbetsdagar. Detta understryker det som redan sades
ovan - företag med korta ledtider verkar ha minimerat tiden i staben.

Den tendens som framkom ovan har också testats genom en regres
sionsanalys, för att utröna om det finns ett linjärt samband och hur
starkt det i så fall är. Differensen, d v s skillnaden mellan inrapporte
ringstidpunkten till staben och till koncernledningen, var den beroende
variabeln och rapporteringstiden den förklarande. Analysen visade att
det fanns ett positivt samband (konelationskoefficienten, R, var 0.52).
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När rapporteringstiden blir längre ökar differensen, d v s det antal
dagar som används på koncernstaben. Lutningskoefficienten var 0.20,
d v s när rapporteringstiden ökar med en enhet ökar differensen, tiden
på koncernstab, med 0.2 dagar. Den förklarande variabeln bidrar dock
endast med att förklara 27 procent (R2

) av variansen i den beroende
variabeln, vilket innebär att modellen inte är speciellt stark. Slutsatsen
är att det finns ett samband men också andra variabler påverkar den tid
som förbrukas i staben.

Fall· och förändringsföretag

I alla tre fall företagen var den tid som förbrukades i koncernstaben
densamma, även om rapporteringen skedde på olika sätt. Den var tre
arbetsdagar. I alla företagen var det de rapporteringsansvariga i kon
cernstaben som hade bestämt datum för rapporterande enheter. Detta
datum gällde endast för de enheter som rapporterade direkt till kon
cernstaben. De rapporterande enheterna kunde själva bestämma tid
punkter för sina egna rapporterande enheter.

I förändringsföretag A behövdes en dag i koncernstaben för att sam
manställa den första rapporten. Koncernledningen fick därför tillgång
till rapporten dagen efter. Vid den slutliga rapporten (l3:e-15:e)
behövde koncernstaben en till två dagar innan rapporten var klar och
lämnades till ledningen. I företag B skulle inrapportering ske senast
den 30:e arbetsdagen före förändringen; koncernstaben hade fem
arbetsdagar på sig att färdigställa rapporten. Efter förändringen mins
kades denna tid till två dagar.

3.5 Rapporter före resultatrapporten

I följande avsnitt presenteras resultatet av den fråga som avsåg att
kartlägga vilka rapporter eller vilken typ av information som koncern
ledningen eller motsvarande fick tillgång till innan resultatrapporten
tillhandahölls, här kallat jörrapport. De som svarat att de lämnade
denna information samtidigt som resultatrapporten finns inte med i
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redovisningen. Förutom detta beskrivs också när denna information
fanns tillgänglig efter periodavslut.

De svenska storföretagen producerar normalt förrapporter till kon
cernledningen eller motsvarande. 64 procent angav att de distribuerade
någon typ av formaliserad information innan månadsrapporten. Med
formaliserad avses från period till period återkommande information.
Sporadiska telefonkontakter eller möten ingår inte.

Ett företag kan ha flera olika typer av rapporter, men endast en av
samma typ: 68 procent hade en typ, 26 procent två och sex procent
hade tre typer av förrapporter exklusive resultatrapporten. Utifrån en
sammanställning av alla namngivna rapporter identifierades fem
huvudgrupper. Av tabell 3 framgår den totala fördelningen av olika
rapporter över de olika huvudgrupperna.

Rapporttyp

• Order och/eller försäljning i kronor eller volym.

• Preliminär resultatrapport, eller ett i viss mån uträknat
resultat som prognos/estimatlbruttoresultat.

• Fakturering och/eller omsättning.

• Övriga nyckeltal t ex anställda, löner, pris, produktion,
kassa, lager, investeringar, likviditet, avvikelseanalys
m.m.

• In - och utlåningsstatistik.

Totalt 130 st namngivna rapporter

Tabell 3. Olika typer avförrapporter.

Procent

40%

24%

18%

16%

2%

100%

När efter periodslut tillhandahålls rapporterna?

De ovan angivna rapporterna placerades in i tidsintervall som skapades
utifrån en totalsammanställning av de rapporteringstidpunkter som
respondenterna angav. Tidsintervallen avser arbetsdagar eller en angi
ven frekvens med vilken rapporterna tillhandahölls. Det var också
intressant att veta när förrapporterna kom i förhållande till den efter
följande resultatrapporten (MR). I tabell 4 är materialet främst sorterat
på tidsintervall efter periodslut som koncernledningen fick förrappor
terna. För varje rapporteringsintervall framgår andelen rapporter samt
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genomsnittlig rapporteringstid för efterföljande resultatrapport. Samma
företag kan förekomma i olika intervall om de har flera rapporter som
kommer vid olika tidpunkter.

Tidp. för förrapp. Andel Medel. Minvärde Maxvärde Medel
efter periodslut rapp. tid MR MR MR skillnad

1-3 22% 12 4 35 10

4-6 30% 12 3 25 7

7-9 10 % 14 11 26 6

10 - 12 9% 16 12 22 5

13 - 3% 24 21 35 5.5

Dagligen 2% 10 9 10

En gång i 15 % 13 7 23
veckan

Var 14:e dag 2% 12 5 19

Övrigt, t ex lö- 7% 16 8 25
pande, muntlig

Totalt 100%

Tabell 4. Rapporteringstider för förrapporta

Av kolumnen längst till höger framgår en uträknad genomsnittlig skill
nad mellan den första rapporten och den efterföljande resultatrappor
ten. Eftersom materialet inte tillhandahöll exakta rapporteringstider för
förrapporterna har detta genomsnitt beräknats utifrån det mittersta vär
det i intervallet för förrapporten. Det första värdet tio arbetsdagar har
erhållits genom att ta tolv minus två. Intervallet l3 och över, baseras på
mittenvärdet i intervallet mellan detta och medelvärdet för resultatrap
porten 24 dagar (24 minus 18.5 ger 5.5).

I nära åtta av tio företag fick koncernledningen förrapporten inom sex
arbetsdagar eller mindre efter periodslut, inklusive de fall där informa
tionen lämnas löpande, dagligen och veckovis. Det kan jämföras med
den genomsnittliga rapporteringstiden för månadsrapporten på l3
arbetsdagar, vilket innebär att de i genomsnitt fick denna information
minst sju (13 minus 6) arbetsdagar före resultatrapporten.

Ett t-test genomfördes för att testa nollhypotesen att det inte existerade
någon skillnad i genomsnittlig rapporteringstid mellan de som hade
förrapporten (94 st) och de som inte hade det (53 st). Den kunde inte
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förkastas. Det finns alltså inget i materialet som tyder på att före
komsten aven förrapport skulle innebära att rapporteringstiden för
resultatrapporten skulle skilja sig från det fall i vilken en förrapport inte
förekommer.

Totalt sett verkar en sen förrapport hänga samman med en sen resultat
rapport. I tabellen framkommer en tendens till att den tid som löper
mellan förrapport och resultatrapport, minskar med ökande genom
snittlig rapporteringstid; ju längre tid ledningen väntar på första rap
porten desto mindre tid därefter behöver den vänta på resultatrapporten.
En regressionsanalys genomfördes för att analysera i vilken omfattning
det fanns ett linjärt samband och hur starkt det i så fall var. Varje före
tag representerades med en förrapport. Den beroende variabeln var
tiden mellan förrapporten och resultatrapporten, differensen, och den
förklarande var rapporteringstiden i antal dagar. Det framkom ett
ganska starkt negativt samband (R=-0.86). Lutningskoefficienten
visade att när rapporteringstiden för ledningsrapporten ökar med en
dag, minskar differensen, tiden mellan förrapport och resultatrapport,
med ca 0.8 dagar. Den förklarande variabeln, rapporteringstider verkar
också förklara variansen i den beroende variabeln rimligt bra
(R2=0.74). Det finns alltså grund för att påstå att ju längre rapporte
ringstid för resultatrapporten, desto senare kommer förrapporten.

Fall- och förändringsföretag

I ett fallföretag producerades en försäljningsrapport som distribuerades
efter fem arbetsdagar. Resultatrapporten tillhandahölls den 13:e arbets
dagen. I det andra företaget fick ledningen en verbal rapport ca fyra
dagar in i månaden. Den följdes aven resultatrapport runt den tionde
arbetsdagen. I det tredje företaget distribuerades en preliminär rapport
den sjätte arbetsdagen. Efter ytterligare två dagar lämnades den slutliga
rapporten till ledningen. Det finns inget i detta material som kan belysa
det samband som beskrevs ovan mellan för- och ledningsrapport

I förändringsföretag A tillhandahölls en rapport den fjärde eller femte i
månaden med bl a bruttovinst baserat på skattningar utifrån försälj
ningssiffrorna. Resultatrapporten var klar mellan den 13:e och 15:e.



74 Kapitel 3 - Rapporteringsrutiner

Innan förändringen hade företag B en snabbrapport klar efter 15
arbetsdagar med viktiga nyckeltal. Vid förändringen togs snabbrap
porten bort och ingen annan formell information tillhandahölls innan
resultatrapporten (efter 13-14 dgr).

Det sista avsnittet nedan redogör för vad respondenterna ansåg om
rapporteringstidens längd.

3.6 Upplevda rörändringsbehov av
rapporteringstider

Det var 57 procent av 147 företag som ansåg att rapporteringstiden
skulle vara oförändrad och 41 procent tyckte att den borde minska. Två
procent ansåg däremot att den borde öka inom de närmaste tolv
månaderna. I figur 21 framgår antalet företag som ansåg att rapporte
ringstiden borde minska, vara oförändrad eller öka i förhållande till den
rapporteringstid som rådde vid undersökningstillfället.
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12.1 Oförändrad

1 . 5 6· 10 11· 15 16 . 20 21· 25 26· 30 31· 35

Antal arbetsdagar efter periods lut

Figur 2/. Antal företag som vill eller inte vill förändra rapporteringstidema.

Det framgår att andelen som ansåg att rapporteringstiden borde minska
ökar i de senare rapporteringsintervallen, med reservation för att antalet
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företag i respektive intervall är mindre i dessa. Även i intervallet med
de kortaste rapporteringstiderna, en till fem arbetsdagar, fanns det de
som ansåg att rapporteringstiden kunde minskas ytterligare. Det verkar
finnas ett samband mellan rapporteringstid och önskvärd förändring,
vilket verkar rimligt. Respondenterna fick också ange med hur mycket
de ansåg tiden borde minska eller öka. En närmare analys av de olika
grupperna följer nedan.

Oförändrad rapporteringstid

Den grupp som ansåg att rapporteringstiden borde vara oförändrad
hade en genomsnittlig rapporteringstid på 12 dagar (83 st, stdav. 5.5).

Ökad rapporteringstid

Den grupp som ville att rapporteringstiden skulle öka hade en genom
snittlig rapporteringstid på tio arbetsdagar (sju, nio och fjorton arbets
dagar för respektive observation) och ansåg att den borde öka med i
genomsnitt två arbetsdagar. Det framgick inte varför de ville öka
rapporteringstiden.

Minskad rapporteringstid

De som ansåg att rapporteringstiden borde minska hade en genomsnitt
lig rapporteringstid på 15 arbetsdagar (61 st, stdav. 6.9). I genomsnittet
ingår också ett företag som ansåg att tiden borde minska, men som inte
kvantifierade förändringen. Den önskvärda genomsnittliga minsk
ningen var fyra arbetsdagar (60 st, stdav. 2.5).

Ett t-test genomfördes. Nollhypotesen var att det inte fanns någon
skillnad mellan den genomsnittliga rapporteringstiden för de 61 företag
som ville minska ledtiden i förhållande till övriga 86 företag. Den
kunde förkastas vid alla signifikansnivåer över 0.1 procent. Det finns
alltså starka belägg för att rapporteringstiden var längre i företag som
ville minska rapporteringstiden jämfört med företag där det inte fanns
en sådan önskan.
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I tabell 5 sammanfattas rapporteringstiderna för de som ville minska
rapporteringstiden och de som ansåg den borde vara oförändrad. Mate
rialet är indelat i intervall efter rapporteringstiden för resultatrapporten
(MR). I varje intervall har ett genomsnitt beräknats av de antal arbets
dagar med vilka företagen ansåg att rapporteringstiden borde minska.

Period- Antai Minska Minska tid Oförändrad
intervall MR % medel dgr rapp.tid %

1-5 12 17% 2 83%

6 -101 46 28% 3 68%

11 -15 56 48% 4 50%

16- 20 16 50% 5 50%

21 - 25 10 60% 5 40%

26 30 5 60% 8 40%

31 -35 2 100% 8

Totalt antal 147 st 61 st 4 arbdgr. 83 st

Tabell 5. Andelföretag som vill minska rapporteringstiden respektive låta den
vara oförändrad.

Tabellen visar att ju längre rapporteringstid desto större andel företag
ansåg att rapporteringstiden borde minska. Det framgår också att det
antal dagar med vilka man ville minska tiden, ökar med rapporte
ringstiderna. Detta testades också statistiskt genom en regressions
analys. I denna analys var den beroende variabeln antal dagar som man
vill minska rapporteringstiden med, och rapporteringstiden (dagar) den
förklarande variabel. Resultatet var en positiv korrelation (R=0.59). Ju
längre rapporteringstiden var desto mer ville man minska den i antal
dagar. Lutningskoefficienten innebar att om rapporteringstiden ökar
med en dag förväntas man vilja minska rapporteringstiden med 0.2
dagar. Detta resultat understryker den tendens som framkom i tabell 5,
men samtidigt kan det finnas andra faktorer som förklarar den beroende
variabeln. Det visar sig t ex i ett lågt R2

• I detta fall förklarar
rapporteringstiden, den förklarande variabeln, endast 34 procent av

l Intervall 6-10 och 11-15 summerar inte till 100 procent då det i dessa fall fanns

två respektive ett företag som ansåg att tiden istället borde öka.
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variansen i den beroende variabeln. Det finns alltså ett milt linjärt sam
band, men det finns fler faktorer som påverkar huruvida ledtiden borde
minska förutom längden på ledtiden.

Vid en närmare analys av alla observationer framkom det att flertalet
(64 procent) ansåg att ledtiden borde minska från och med den 13:e
arbetsdagen och uppåt. Fram till och med tolv dagar ansåg endast en
tredjedel att den skulle minska. Figur 22 visar den procentuella andelen
som vill minska rapporteringstiden i förhållande till det totala antalet.
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Figur 22. Andel som vill minska ledtiden iförhållande till totalt antal vid olika
rapporteringstider.

Här framkommer att andelen företag som vill minska rapporteringsti
den ökar och i vissa fall är i majoritet. Det gäller med vissa avvikelser
för 17, 19 och 21 dagar. Vid den 13:e arbetsdagen var de som ansåg att
rapporteringstiden borde minska för första gången i majoritet. Det ver
kar alltså finnas en brytpunkt vid den 13:e arbetsdagen avseende vad
som anses vara rimlig rapporteringstid. Denna dag råkar sammanfalla
med medelvärdet.
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Fall- och förändringsföretag

De flesta intervjuade ur styrelsen, koncernledningen och staben skulle
ha uppskattat om rapporten kommit några dagar tidigare än vad den
faktiskt gjorde vid tidpunkten för undersökningen (Il t o m 20 arbets
dagar för de tre företagen). Ingen av de intervjuade angav ett absolut
antal dagar som de ansåg att rapporteringstiden borde minska med. I
alla tre företagen hade det skett gradvisa förbättringar av rapporte
ringstiden de senaste åren. Flera intervjuade angav den tionde kalen
derdagen, vilket motsvarar sex till åtta arbetsdagar, som ett önskvärt
datum för en fullständig månadsrapport. Denna rapport avsåg också
presentationsmaterial och analyser. En styrelse- och en ledningsrepre
sentant ansåg att rapporten inte fick komma senare än den IS :e, ca tio
till elva arbetsdagar, i månaden efter periodslut. De ansåg att detta
datum var ett minimikrav.

I förändringsföretag A var förändringen av ledtider en del i en löpande
förbättring och effektivisering av rapporteringsrutinerna. I företag B
togs i maj 1994 ett beslut om en förändring av rapporteringstiderna.
Detta var i sin tur ett resultat aven tidigare studie av ekonomiska ruti
ner inom företaget på uppdrag av koncernledningen. Tre områden
utkristalliserades som viktiga att agera på, varav rapporteringen var ett.
Det avsåg t ex vad som rapporterades och hur det skedde. Målet var att
med bibehållen kvalitet minska rapporteringstiden med 50 procent på
alla nivåer. En förutsättning för projektet var att det skulle genomföras
inom ramarna för befintlig organisationsstruktur och informationssys
temsstruktur samt att kvaliteten på rapporten skulle bibehållas eller
förbättras. Projektet skulle vara avslutat och genomfört i augusti 1995,
vilket det också var.

Vid tidpunkten för fallstudien (1992/93) var den tionde kalenderdagen,
ca åtta arbetsdagar, en kort rapporteringstid för en fullständig månads
rapport till koncernledningen. Ett av de deltagande företagen hade vid
studiens genomförande uppnått denna rapporteringstid. Denna slutsats
håller också vid en jämförelse med materialet från enkätundersök
ningen. En rapporteringstid på åtta arbetsdagar understiger klart den
genomsnittliga rapporteringstiden, även om den minskas med de fyra
dagar, vilket företagen i genomsnitt ansåg vara önskvärt.
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Det som framkommit i detta avsnitt motsäger delvis det behov av kor
tare ledtider som identifierades inledningsvis och i fallföretagen.
Mindre än hälften av de som svarade på frågan ansåg att ledtiden borde
minska. Det finns dock en brytpunkt vid ca två arbetsveckor, därefter
verkar det finnas ett större behov av kortare ledtider. En möjlig förkla
ring till detta kan vara de förrapporter som ledningen får tillgång till.
De kanske räcker för att hålla dem underrättade. I följande avsnitt
undersöks huruvida åsikten om rapporteringstidens längd skiljer sig
mellan de som har och inte har dessa förrapporter.

3.7 Tillgång till information innan
resultatrapport och önskvärd
förändring

Totalt
128% (15 dgr) 35% (12 dgr) 63% (91 st)

114% (15 dgr) 23% (12 dgr) 37% (53 st)

142% (61 st) 58% (83 st) 100% (144st)

Har förrapporter?
JA

NEJ

Totalt

En hypotes var att den åsikt en person har om rapporteringstiderna kan
skilja sig åt beroende på om denne får eller inte får tillgång till någon
annan information före resultatrapporten.

I följande tabell har svaren grupperats utifrån om man ansåg att rap
porteringstiden borde förändras eller inte och om man svarade att man
hade tillgång till s k förrapporter före resultatrapporten eller inte. De tre
företag som vill öka rapporteringstiden ingår inte. Av parenteserna
framgår den genomsnittliga rapporteringstiden per grupp.

Vill minska ledtid?
JA NEJ

Tabell 6. Tillgång till förrapport och önskemål på förändring.

De som ville förändra rapporteringstiderna hade längre rapporteringstid
oberoende om de hade andra rapporter eller inte. De genomsnittliga
rapporteringstiderna sammanföll i grupperna som vill minska/inte
minska och har förrapportlhar inte förrapport.
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Ett statistiskt test (chi-två) genomfördes för att testa fördelningen i de
olika grupperna mot varandra. Nollhypotesen var att det inte är någon
skillnad i andelarna företag som vill minska ledtiden i grupperna som
har respektive inte har förrapporter. Mothypotesen var att andelen som
vill minska är större i gruppen som inte har förrapporter. Nollhypotesen
kunde inte förkastas. Det innebär att materialet inte innehåller några
direkta belägg för att de som saknar förrapporter skulle vilja minska
ledtiden mer än motsvarande grupp i de som har förrapporter.

Tillgång till rapporter före resultatrapporten är därför inte en tillräcklig
förklaring till att andelen som ansåg att rapporteringstiden skulle vara
oförändrad var större än den andel som ville minska ledtiden. Det
understryker vad som redan inledningsvis framhölls - det finns ett
flertal faktorer som påverkar behovet av kortare ledtider.

3.8 Slutsatser - rapporteringsrutiner i
svenska storforetag

Materialet visar att svenska storföretag regelbundet tillhandahåller
ekonomiska rapporter i form av resultatrapporter. Rapporterna distri
bueras normalt varje månad. En del företag rapporterar med en annan
frekvens, t ex per kvartal eller tertial, men resultatrapporter finns i alla
företag. År 1993 var den genomsnittliga rapporteringstiden för denna
rapport 13 arbetsdagar efter periodslut. I nära åtta av tio företag tillhan
dahölls rapporten inom tre arbetsveckor och i fyra av tio av fall fick
ledningen den inom två arbetsveckor. Vid denna tidpunkt, 1993, var det
ett fåtal företag som hade en rapport klar inom en arbetsvecka. Det
absolut snabbaste företaget hade en rapport klar efter tre arbetsdagar.
Ett fåtal företag distribuerade rapporten först efter 35 arbetsdagar, d v s
mer än en månad efter den aktuella rapporteringsmånaden. Slutsatsen
är att resultatrapporter produceras i alla svenska storföretag. Det som
skiljer företagen åt är frekvensen i rapporteringen och rapporterings
tiden från periodslutet.

Storföretagen har normalt ett stort antal fristående enheter som rappor
terar till dem. Under 1993 rapporterade enheterna in sitt material i
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genomsnitt tre dagar innan den fullständiga rapporten lämnades till
ledningen. Det visar att de flesta enheterna i realiteten redan klarade av
kortare rapporteringstider. Den tid som rapporterande enheter använde
av den totala rapporteringstiden låg i snitt på 80 procent. Resterande tid
användes av koncernstaben. Det fanns en tendens till att andelen tid i
koncernstaben ökar med rapporteringstiden. Företag med långa rap
porteringstider konsumerade procentuellt sett mer tid i koncernstaben
jämfört med dem som hade kortare rapporteringstider. Bland de snabba
företagen, de som rapporterade inom fem arbetsdagar efter periodslut,
återfanns företag som lämnade rapporten till ledningen samma dag som
de själva fick materialet. Snabba företag verkar ha minimerat tiden i
staben.

Majoriteten av Sveriges största företag, 57 procent, var nöjda med rap
porteringstiden, 41 procent ansåg däremot att den borde minska med i
genomsnitt fyra arbetsdagar inom tolv månader. Andelen som ville
minska rapporteringstiden ökade med rapporteringstidens längd. Det
antal dagar med vilka man ansåg att ledtiden borde minska ökade också
med rapporteringstiden. Det visade sig att den genomsnittliga rapporte
ringstiden, två och en halv arbetsvecka efter periodavslut, var en bryt
punkt för vad som ansågs vara en rimlig rapporteringstid. Från och med
denna tidpunkt och uppåt ansåg en majoritet att ledtiden borde minska.
Slutsatsen är att ledningen accepterar en ledtid som avser halva
rapporteringsperioden, men inte ledtider över denna.

Förutom resultatrapporten producerade de flesta företagen (drygt sex
av tio) någon typ av formell rapport som tillhandahölls före resultat
rapporten. I nära åtta av tio företag med förrapporter tillhandahölls
dessa inom sex arbetsdagar efter periodslut. De vanligaste förrappor
terna var order- och/eller försäljningsrapporter samt preliminära resul
tatrapporter. I företag med förrapporter kunde ledningen ganska tidigt
skapa sig en bild av resultatet, givet att den hade en rimlig uppfattning
om kostnadsnivåerna. Tillgången till dessa rapporter verkade dock inte
påverka uppfattningen om ledtidens längd. Det var inte fler av dem som
saknade dessa rapporter som ville minska ledtiden i förhållande till de
som hade tillgång till rapporterna. Det verkar snarare vara
rapporteringstidens längd som avgjorde om man ville minska ledtiden.
Företag med längre rapporteringstider tillhandahåller också för-
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rapporterna senare, men avståndet mellan förrapport och
resultatrapport minskade med rapporteringstiden. Förrapporterna
tillhandahölls emellertid också med kortare intervall, som per dag,
vecka eller liknande. l dessa fall valde ledningen att följa verksamheten
kontinuerligt. Slutsatsen är att ledningen i de allra flesta företagen
ganska tidigt kan bilda sig en uppfattning om några av de viktigaste
nyckeltalen för verksamheten. Förrapportens relation till
resultatrapporten är dock fortfarande oklar vad gäller dess inverkan på
användarens uppfattning om ledtiden för resultatrapporten.

Figur 23 visar slutsatserna avseende svenska storföretags ledtider för
återkommande ekonomisk information och vad mottagarna anser om
dessa. Slutsatserna är person- och sakresultatet i X-modellen.

Personförutsättningar Personresultat

I Kapitel 8, avsnitt 8.1. I Rapporterings- I Ledningspersoner som är nöjda
i . --"1 process I eller missnöjda medledtidema.

Sakförutsättningar Person-
l och sak-

Användning - kaPitel4'ili i faktorer Sakresultat
Information - kapitel 5. ' - kapifal9. \ Ekon~a rapporter med viss
Tidsuppfattning - kapitel 6. led1id. År 1993 är medelvärdet

iÖvriga sakförutsättningar 13 arbetsdagar i svenska
I -kapitel 8, avsnitt 8.2-8.5. I storföretag.

'-------~-------

Figur 23. Person- och sakresultat från rapporreringsprocessen.

Resultaten i kapitlet talar för att resultat- och andra näraliggande rap
porter är viktiga. Materialet visar att alla svenska storföretag har denna
typ av rapport, även om inte alla företag rapporterar den varje månad.
Vad gäller uppfattningen om ledtiden överensstämde inte resultaten
från enkätundersökningen avseende rapporteringstidens längd med de
önskemål som framkom i intervjuerna i fallföretagen. l de senare
upplevdes ett starkare behov av kortare ledtider och därför förväntades
en större andel i enkätmaterialet tycka att ledtiden borde minska.
Längden på ledtiden talar också för det. Den genomsnittliga rapporte
ringstiden på 13 arbetsdagar överstiger klart de åtta arbetsdagar som
intervjuade ledningspersoner såg som en önskvärd ledtid. Figuren visar
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att studien visar motsägande resultat på personsidan. Det finns både de
som vill minska och de som är nöjda med eller till och med vill öka
rapporteringstiden.

Person- och sakresultaten är utgångspunkt för undersökningen av de
andra områdena. Förklaringar till rapporteringstidens längd och ett
eventuellt behov av kortare ledtid kan enligt X-modellen återfinnas i
förutsättningarna eller i processen. En möjlig förklaring till ledtidernas
längd och ett eventuellt behov av kortare ledtider kan finnas i rappor
ternas användning. Detta undersöks i kapitel 4.
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4 Hur påverkar allvändningen
av informationen ledtiden?

Detta kapitel beskriver och analyserar hur ledningspersoner använder
ekonomisk information och hur det kan påverka deras uppfattning om
ledtiderna. Det sker mot bakgrund av den bild som gavs i kapitel 3 samt
empiriskt material från fallstudieföretagen som analyseras i förhållande
till tidigare studier av användning av ekonomisk information.

4.1 De intervjuades syn på kortare
ledtider

Kapitlet inleds med intervjuresultat där de tillfrågade ombads beskriva
varför snabb rapportering var viktigt eller inte. Frågan bevarades utifrån
de intervjuades uppfattning om den ledtid de hade i respektive företag.
Den diskussion som fördes runt svaren på denna fråga kom mest att
handla om olika användningsområden för informationen och hur
användningen påverkar uppfattningen om ledtidens längd. I diskus
sionen kring frågan om ledtidens betydelse identifierades också ett
antal situationer där ledtiden uppfattades som mer eller mindre viktig.
Dessa beskrivs också.

Tabell 7 är en sammanställning av det som framkom i intervjuerna och
innehåller ett antal påståenden kring ledtiden - varför snabb rapporte
ring, kortare ledtider upplevs som viktiga eller inte. Påståendena är
grupperade utifrån ett antal återkommande teman. Om ett argument
både talar för och emot kortare ledtider, presenteras först det som talar
för och därefter i kursiv det som talar emot kortare ledtider. I tabellen
framgår också vilka grupper som står bakom ett visst påstående (sty
relse = S, ledning = L, koncernstab = K, rapporteringsansvarig = R).
Det omfattar inte antalet personer i varje grupp.

Innehållet har strukturerats kring ett antal teman som återkom i svaren
på frågan. Dessa teman bildar egna avsnitt inom vilka olika
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användningsområden för ekonomisk information presenteras. Varje
avsnitt innehåller empiriskt material och referat av tidigare studier. Det
sker också en koppling till den bild som gavs i kapitel 3. Utifrån detta
dras slutsatser av hur användning av ekonomisk information påverkar
betydelsen av ekonomisk rapportering och därtill kopplade ledtider.

Varför är snabb rapportering viktig eller inte? Vem?

S,L,K,
R

R

a) Informationen är viktig för den övergripande styrningen
av företaget.
b) Mer relevant och snabbare information erhålls lokalt
rapporterna används inte.

2 Kortare ledtider är en signal på att styrsystem fungerar. S,L,K
Rapporteringen signalerar hur verksamheten fungerar
internt och externt.

3 Bakomliggande aktiviteter och verksamhetens tempo ska S,L,K,
avspeglas i rapporteringen, snabbt tempo kräver snabb R
information, långsammare tempo inte.

4 a) Rapporterna är viktiga som underlag för att agera eller S,L,K
initiera åtgärder utifrån. De används för att initiera djupare
studier. Vid verksamhetsförändringar eller då det går då-
ligt krävs oftare snabbare information för att få ordning på
verksamheten.

b) En enskild rapport är inte underlag för viktiga beslut
eller handlingar -ledningen har många informationska- S,K,R
naler.
c) Rapporteringsfrekvensen är viktigare än hur snabbt L
efter periodslut rapporten kommer.

S a) Informationen tappar nyhetsvärde snabbt (historiska S,L,K,
data). Långa ledtider ökar t ex risken för läckor och spe- R
kulationer.
b) Historisk information ska inte vara huvudfokus, därför R
gör det inget om rapporten kommer fem eller tio dagar
efter periodslut. Det är viktigare att fokusera framåt.

Tabell 7. Sammanställning - vmför kortare ledtid är viktigt (normal text) eller inte
(kursiv text)?

Varje påstående behandlas i det följande och följer tabellen i kronolo
gisk ordning. Det empiriska materialet presenteras först för att få en
starkare koppling mellan denna och tidigare studier. Tidigare under
sökningsresultat används för att förklara mönster som framkommer i
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det empiriska materialet. Angreppssättet har hjälpt till att avgränsa
vilka tidigare studier som varit lämpliga att analysera.

4.1.1 Rapporternas roll for den övergripande
styrningen av verksamheten

Alla grupper delade uppfattningen att rapporterna var viktiga för den
övergripande styrningen av verksamheten. En koncerncontroller sade:

"Vi styr egentligen hela verksamheten på den formella rapportering
som förmedlas med koncernrapporteringssystemet."

Han berättade vidare:

"Koncernledningen får den mesta informationen via de rapporter som
tillhandahålls med hjälp av koncernrapporteringssystemet."

Koncernledningen väntar på rapporterna och det gäller speciellt kon
cernchefen:

"Han kan i princip stå och slita listorna ur skrivaren!"

Koncerncontrollern underströk dock att ledningen också ägnade
mycket tid med att prata med de olika ansvariga i verksamheten.

Det visade sig i intervjuerna att rapporternas betydelse skiljer sig bero
ende på vilken position en individ hade. Informationen har större bety
delse som informationskälla högre upp i organisationen. I och med
detta var också ledtiden viktigare. En rapporteringsansvarig på en enhet
påpekade detta:

"Rapporterna spelar stor roll för den övergripande styrningen i kon
cernen. Det innebär att de bör komma snabbt. Det visar sig genom den
snabba reaktion vi får om vi inte rapporterar i tid. Koncernledningen
går nog och väntar på rapporterna och det är den preliminära versio
nen av rapporten som är den viktiga. Härfår ansvariga mer detaljerad
information via styrelsemöten i enheterna och denna information
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används mer vid styrning av vår verksamhet jämfört med den
information som rapporteras via koncernrapporteringssystemet."

Detta uttalande visar på en förståelse för att rapporterna är viktiga för
ledningen och att lokala ledningsgrupper delvis arbetar med annan
information. Det exemplifieras genom påståendet att rapporterna inte
används (l b i tabellen), vilket flera personer på rapporterande enheter
står bakom. En rapporteringsansvarig sade t ex:

"Det är viktigare med snabbhet ju högre upp i organisationen man
kommer, eftersom ledningen på lokal nivå får information på annat
sätt, t ex genom möten."

De ansvariga på enheterna får mer detaljerad, verbal och troligtvis
också snabbare information direkt från den operativa verksamheten.

En person i en koncernstab trodde inte på uttalandet att informationen
har mindre värde på enheterna. De lokalt ansvariga borde vara lika
intresserade av att få tillgång till den aktuella informationen:

"Det är få enhetschefer som har kontroll på rörelseresultatet för finan
siella poster innan resultatets tagits fram, d v s man har kontroll på
försäf;jning och order men vet inte vad resultatet blir. Detta bör inne
bära att de har lika stort intresse av att få tillgång till resultatet som
koncernledningen och koncernstaben."

Påståenden om huruvida rapporterna används eller inte lyfter upp pers
pektivskillnaderna. Ledningspersoner kan inte avstå från att använda
denna rapport i samma utsträckning som lokalt ansvariga kan. Led
ningen har inte tillgång till operativ information på samma sätt som
lokalt ansvariga. Ledningen har t o m svårare att hålla denna kontakt
idag. Organisationerna växer och blir mer komplexa och ledarnas tid är
begränsad. Även om lokalt ansvariga inte tycker att informationen är
viktig har de dock incitament att använda rapporterna. Innehållet
används t ex av ledningen när den följer upp och kommunicerar med
enheterna. Rapporten fungerar dock inte som förstahandsinformation
som den gör för ledningen.

Om rapporterna endast fyller en bekräftande funktion på vad de lokalt
ansvariga redan har en föraning om kan det förklara varför de inte anser
att det är viktigt att minimera ledtiden: de har redan en viss förkunskap.
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Det finns också stöd i tidigare studier för att mellanchefer inte använder
rapporterna. Anledningar till detta är att informationen inte anses rele
vant för personens arbete eller ansvarsområde och då är inte ledtiden
viktig (Dew och Gee 1973, Johnson och Kaplan 1987, McKinnon och
Bruns 1992).

En del intervjuade förklarar rapporternas betydelse som informations
källa med förändrade villkor för företagen och aktiviteterna inom
dessa. Företagen är t ex större och verksamma på många olika markna
der med skiftande villkor. Det är svårare att förstå sig på verksamheten
och vad som påverkar denna. Några stabspersoner poängterar att
minskad kunskap om verksamheten är ett problem. Det ser de som en
anledning till att de ansvariga vill ha in informationen tidigare. När det
är svårare att göra korrekta förutsägelser vill de snabbt kunna kontrol
lera hur det går. En stabsrepresentant ansåg t ex att behovet av kortare
ledtider uppkom under slutet av 1980-talet då ekonomerna tappade
greppet om verksamheten:

"Vi fokuserade på att göra snygga årsredovisningar, räkna ut omräk
ningsdijJerenser m m, istället för att förstå verksamheten. När kunska
pen är otillräcklig om verksamheten och vad som påverkar denna blir
personerna beroende av den formella informationen som ska tillhan
dahålls snabbt för att minska osäkerheten."

Detta gäller de som producerar rapporterna, men även ledningen i den
aspekten som diskuterats ovan. Det krävs allt mer av ledningen när
företagen expanderar. Företagsomgivningen förändras också ständigt
och kännetecknas därför aven hög osäkerhet.

Det empiriska materialet visar att ledning och stab tillskriver infor
mationen större betydelse än vad de lokalt ansvariga gör. Detta är i linje
med tidigare forskning. Östman (1973) och Schiller (1987) studerade
redovisningsinformation i ett antal svenska företag och kom fram till
att informationen hade större betydelse för personer på högre ansvars
nivåer. Några förklaringar till att denna typ av information mer
meningsfull på högre ansvarsnivåer är att problemen är mer långsiktiga,
de beslut som fattas berör också stora delar av organisationen och då är
aggregerad information mer användbar. Denna typ av information kan
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också vara den enda som gör det möjligt att jämföra mycket olika typer
av verksamheter (Dixon, Nanni, Vollmann 1990).

Det ovanstående handlar om rapporternas övergripande funktion och
roll i företagen och i denna kontext är det relevant att göra kopplingar
till några mer grundläggande användningsområden för information som
också gäller ekonomisk information. De presenteras nedan.

Informationens roll i storföretag

Information behövs för att organisationen och personerna ska kunna
fullgöra sina uppgifter. Uppgifter skiljer sig i förutsägbarhet och där
med skiljer sig den grad av osäkerhet som personer och organisationer
måste hantera för att kunna fullgöra uppgifterna (Weick 1979, Daft och
Lengel 1984). Osäkerhet definieras här som skillnaden mellan till
gänglig information och den information som behövs för att slutföra en
uppgift (Galbraith 1973). Ju större osäkerhet personer och organisatio
ner upplever, desto mer information bearbetas (Galbraith 1973, Tush
man och Nadler 1978, Daft och Lengel 1984). Chenhall och Morris
(1986) fann t ex att uppfattad osäkerhet om omgivningen var kopplad
till en preferens för bred och snabb information. Bredden omfattade
intern såväl som extern information, finansiella som icke-finansiella
nyckelta1 och prognoser. Tidsaspekten avsåg både hur ofta rapporte
ringen skedde och hur fort efter händelsen information tillhandahölls.
Detta pekar på ett behov av kortare ledtider. Det stödjer det som fram
kom ovan om osäkerheten.

Av det ovanstående följer att ju mer komplex verksamheten är, ju större
antal enheter och individer en organisation omfattar, desto mer ökar
osäkerheten kring hur uppgifterna ska fullgöras. De organisationer eller
företag som denna studie berör är stora i den bemärkelsen att de alla
omfattar ett antal mer eller mindre självständiga enheter, allt från
underkoncerner d v s egna juridiska objekt, till produktlinjer, divisioner
och funktioner. Många av företagen är decentraliserade och enheterna
har stor bestämmanderätt över den dagliga verksamheten. Ett flertal har
också en stor andel av verksamheten förlagd utomlands. Information
bidrar i detta sammanhang till att samordna verksamheten, att få de
mer eller mindre autonoma enheterna att fungera tillsammans (Weick
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1979, Daft och Lengel 1984, Galbraith 1973). Ju snabbare de ytterst
ansvariga får informationen i denna kontext desto tidigare kan de agera.
Det talar också för kortare ledtider för styrinformation.

Det ovanstående handlade om information i allmänhet. Ekonomisk
information diskuteras mer utförligt i kapitel 5, men några övergri
pande egenskaper är viktiga att nämna redan här. Ett syfte med ekono
misk information är att mäta ekonomisk effektivitet; hur resurser
används och utnyttjas (Johansson och Östman 1992). Ekonomiska rap
porter används också för att t ex följa hur företaget utvecklar sig i för
hållande till budgetar, årsplaner eller andra liknande dokument. Led
ningen använder informationen till att styra och leda verksamheten mot
de övergripande målen och för att säkerställa att företagets strategier
uppfylls (Anthony 1990). Det har också sedan andra världskriget fun
nits en allmän trend, tryck från omgivningen, att fokusera på resul
tatinformation (Johnson och Kaplan 1987). Ekonomiska rapporter
hjälper också användarna att tolka vad dagliga aktiviteter får för effekt i
större sammanhang och i ekonomiska termer. Ekonomiska rapporter
blir ett språk som en grupp med olika bakgrund kan ha en diskussion
kring (McKinnon och Bruns 1992).

Den information som avses i studien underlättar för ledningen att sam
ordna och styra verksamheten. Visst kan man hävda att osäkerhet alltid
finns i en organisation och att personer vid en viss tidpunkt alltid anser
sig uppleva mer osäkerhet än de som levt tidigare. Trots detta måste
affärslivet kännetecknas som turbulent nu. Förhållanden på marknader
långt från företagens hemmamarknader påverkar verksamheten. Led
ningen måste kunna styra verksamheten även om den är starkt decent
raliserad. De har dock varken tid eller möjlighet att involvera sig per
sonligen i enheterna: de måste förlita sig på viss nyckelinformation.
Ekonomisk information är exempel på sådan information - ett gemen
samt språk i en stor verksamhet.

Sammanfattningsvis visar det empiriska materialet att rapporterna har
stor betydelse för den övergripande styrningen. Det understryks av
resultaten i kapitel 3 som visar att nära åtta av tio storföretag produce
rar dessa rapporter varje månad. Resterande företag rapporterar
antingen oftare eller mer sällan, men faktum är att informationen finns
där och rapporteras löpande. En majoritet av företagen tillhandahåller
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också annan formell ekonomisk information, s k förrapporter, och de
tillhandahålls före resultatrapporten. Kapitel 3 visade också att antalet
företag som vill minska rapporteringstiden ökar med rapporterings
tidens längd. En för lång ledtid accepteras inte. Det visar att informa
tionen är viktig.

4.1.2 Rapporteringen som signalsystem

Intervjuerna visar att en väl fungerande rapportering, snabb och med
hög kvalitet, har stor betydelse som signalsystem. En styrelserepre
sentant sade t ex:

"Koncernledningen visar att den har kontroll på verksamheten när
rapporter tillhandahålls snabbt. En väl fungerande rapportering inger
förtroende och då kan man som styrelserepresentant anta att det är
kvalitet på andra delar av styrsystemet också."

En ledningsperson påpekar samma sak:

"Snabb rapportering är en del av ett kvalitetsmått på verksamheten. En
enhet som snabbt kan redovisa resultatet från sin verksamhet. visar att
den har kontroll på denna."

Rapporteringen och hur den fungerar, ger ledningen information om
hur företaget sköts och hur verkställande ledning styr verksamheten.
Det handlar mer om rapporteringen som fenomen än om innehållet i
rapporterna. Om en verksamhet har problem framkommer det t ex
genom att enheten rapporterar för sent. En ledningsperson sade:

"Om enheterna inte kan åstadkomma rapporter, till givna deadlines. är
det en signal på att det inte står rätt till i verksamheten."

Ett ytterligare användningsområde är att rapporteringen signalerar hur
långt ett förändringsarbete fortskridit. Det understryks av vad lednings
personen också sade:

"[ tider av förändringar ger snabb rapportering information om hur
långt man konllnit i förändringsprocessen. Däiför borde man följa hur
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det går varje dag i turbulenta tider. Snabbhet, kortare ledtider; är ur
denna aspekt en konsekvens aven förbättrad kvalitet i organisationen."

När förändringarna genomförts har enheterna lättare att rapportera i tid
och med kvalitet i materialet. Kortare ledtider har därför en symbol
funktion för ledningen och styrelsen. Den visar att verksamheten sköts
effektivt, och utifrån detta kan ledningen bedöma om andra delar av
styrsystem också fungerar bra.

Det finns också ett behov av att utåt visa att företaget har en väl funge
rande rapportering. Det visar konkurrenterna att man har ordning på
verksamheten. Bilden av effektiva rutiner kan också öka förtroendet
hos potentiella investerare. En stabsrepresentant sade:

"Det som driver snabbare rapporter i vår verksamhet är benehmarking
gentemot konkurrenter. Vi vill inte vara sämre än de samt har egna krav
på att vi inte ska hålla påför länge med siffrorna innan de släpps."

Den signalfunktion som diskuterats här har också tillskrivits besluts
fattande. Beslutsfattande kan vara viktigare som handling (institution)
än själva resultatet av beslutet (Feldman och March 1981, March
1987). Beslutsfattande representerar lämpligt beteende, värderingar,
attityder och vem som bestämmer. En förfrågan om information från en
beslutsfattare är t ex en signal att informationen är viktig för ett beslut.
Frågan signalerar vad som är viktigt.

Signaleffekten av kortare ledtider var den viktigaste anledningen för att
minska ledtiderna för kvartalsbokslut i det amerikanska företaget Texas
Instrument. Företaget ville demonstrera att de hade ett förstklassigt
finansiellt kontrollsystem och visa investerarna att det inte rådde någon
osäkerhet vad gäller att bestämma resultatet (Arterian 1992).
Rapporteringens signalfunktion är ett användningsområde som inte
framkommer i kapitel 3, men den kan ligga bakom några respondenters
önskan att minska ledtiden. De vet eller tror att förändringen kommer
att leda till en förbättring av rutinerna och en förhöjd kvalitet. Led
ningen kan kräva kortare ledtider för att signalera att arbetet ska göras
på ett visst sätt. Det framkom i de företag som minskade ledtiderna.
Anledningen till den förbättrade kvaliteten var den noggranna genom
gång som krävdes av rutinerna vid minskningen av ledtiden.
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Verkligheten ska styra informationen

Påstående att verkligheten ska styra innebär att rapporterna ska vara
anpassade till mottagarens vardag. Användarens verklighet ska
avspeglas i innehåll och ledtider. En styrelserepresentant exemplifie
rade påståendet med att poängtera att en person som är verksam i pro
duktionen inte har användning för månatliga rapporter:

"Dessa personer lever i nuet. Det händer mycket varje dag, kanske
varje timme. En vecka är mycket lång tid för dem. Om du ställer krav
på månadsbasis på dessa personer blir situationen overklig. Om du
frågar om en siffra från föregående månad har de ingen aning. Tid
punkten ligger för långt borta. De måste ha rapporter som återspeglar
deras verklighet och som de kan påverka - rapporteringen ska vara en
spegel av tempot som finns i respektive verksamhet."

Det handlar om att den information som en mottagare får och därtill
kopplade ledtider ska relateras till mottagarens vardag och berörda
aktiviteter. r linje med detta är t ex en enhetschef inte betjänt av dagliga
siffror från produktionen när frågor som berör resursanvändningen i
enheten som helhet behandlas. Informationen ska avse sådant som den
ansvarige kan påverka (Frenckner 1981). Informationen kan vara för
snabb om inte alla aktiviteter som rör en viss händelse eller period
finns med (Östman 1973 sid 64). Detta framkommer också i det empi
riska materialet.

Överensstämmelsen mellan ledtid och aktivitet avser inte bara enskilda
personers arbete utan också verksamheten som helhet. Flera intervju
ade ansåg t ex att en verksamhet som kännetecknas av ett högt tempo,
t ex med stora orderstockar och en produktion som omsätts snabbt,
behöver snabb återföringsinformation. En verksamhet med ett lång
sammare tempo behöver inte lika snabb information, det kan exempel
vis avse kraftverksindustrin.

Anthony (1990) beskriver inom ramen för administrativ styrning att
olika verksamhetstyper skapar behov av olika typer av information.
Några av dem kräver snabb återföringsinformation, andra inte. En
finansiell verksamhet karaktäriseras t ex av förhållanden som ändras
snabbt och kräver information därefter. En icke vinstdriven verksamhet
använder andra styrinstrument, budgeten är t ex mycket central. Detta
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behöver dock inte ställa speciella krav på ledtiden. Kontentan är som
Simon et al (1954) också sammanfattar att informationen ska spegla
användarens behov och detta varierar mellan uppgift och verksamhet.

Styrning som är ett övergripande användningsområde för ekonomisk
information, avser olika aktiviteter. I linje med det ovanstående kan den
kräva olika typer av information och ledtid. Anthony (ibid) har valt att
kategorisera information för styrning utifrån tre övergripande styr
ningsaktiviteter. Styrningsaktiviteterna är strategisk planering, admi
nistrativ (alternativt taktiskt) styrning eller aktivitetsstyrning. Strategisk
planering är den process som består i att besluta om organisationens
mål och de strategier som krävs för att uppnå dessa mål. Administrativ
styrning är den process som varmed chefer påverkar andra medlemmar
i organisationen att genomföra organisationens strategier.
Aktivitetsstyrning, också kallad verksamhetsstyrning, syftar till att
säkerställa att specifika aktiviteter utförs effektivt och produktivt.
Dessa aktiviteter sker med olika frekvens. Det ställer i sin tur olika krav
på ledtiderna för informationen. Anthonys styrningsaktiviteter har
kombinerats med egenskaperna hos den information som varje styr
ningsaktivitet kräver. Det har skett av Gorry och Scott Morton (1989)
och visas i tabellen:

Informationsegenskap Aktivitetsstyrn . Adm.styrn. Strat.plan.

Källa Till stor del intern --------------> Extern

Omfattning Väldefinierad, --------------> Väldigt bred,
begränsad, mindre mycket data
data

Aggregationsnivå Detaljerad --------------> Aggregerad

Tidshorisont Historisk --------------> Framtid

Aktualitet Väldigt aktuell, --------------> Ganska
realtid gammal

Precision, noggrannhet, Hög --------------> Låg

Användningsfrekvens Mycket ofta --------------> Mindre ofta
till sällan

Tabell 8. Karaktäristika för styrinformation.

De högsta cheferna i ett företag är främst inblandade i strategisk plane
ring, delvis i den administrativa styrningen, och minst i aktivitetsstyr
ningen. Den sista handlar om dagliga aktiviteter och information om
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dessa går normalt till de som närmast berörs och kan påverka aktivite
terna direkt.

I detta ramverk används den ekonomiska rapporten delvis i den strate
giska styrningen, som en del av ett större underlag. Den huvudsakliga
användningen sker dock i den administrativa styrningen. Innehållet
jämförs regelbundet med tidigare rapporter, budgeterade värden och
prognoser. En tolkning av tabellen vad gäller administrativ styrning och
relaterade tidsaspekter, är att tidshorisonten ligger någonstans mellan
historisk tid och framtid - nutid. Fokus är på nuvarande aktiviteter och
därför borde det vara positivt att få informationen i snar anslutning till
den aktuella aktiviteten och inte efter två eller fler veckor. Det talar för
kortare ledtider.

Aktiviteternas koppling till ledtiden innebär att detta förhållande både
kan tala för och emot kortare ledtider. Det faktum att ledtiden ska
spegla den underliggande verksamheten, kan vara en förklaring till att
inte fler tycker att ledtiden borde minska. Olika typer av verksamheter
ställer olika krav på ledtiden. Det kan också förklara att några ville öka
rapporteringstiden men också spridningen i rapporteringstiderna: tre till
och med 35 arbetsdagar för månadsrapporten. Vi får anledning att
återknyta till detta i kapitel 8, där kopplingen mellan bransch och
ledtider undersöks.

4.1.4 Rapporter som direkt beslutsunderlag eller som
del i större sammanhang

Detta avser punkt 4a-c i tabellen och handlar om huruvida rapporten är
ett tillräckligt underlag att agera utifrån eller om den endast är en av
flera informationskällor. I detta sammanhang diskuteras också rap
porternas roll i att återkommande uppdatera mottagaren kontra att
uppmärksamma en person på något för omedelbar åtgärd. Dessutom
diskuteras vad dessa olika funktioner ställer för krav på ledtiderna.

En ledningsperson uttryckte sig så här:

"Drömmen är att den sista i månaden, helst, kunna trycka på knappen
och få ut rapporten. Varje dag som man kan tidigarelägga rapporte
ringen och sätta in åtgärder innebär stora besparingar för företaget."
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Detta pekar på att en kort ledtid har högt värde då rapporten innehåller
viktig information som gör att ledningspersonen kan agera om behov
finns. Kortare ledtider ökar generellt möjligheterna att tidigt bekräfta
att allt är som förväntat. Vid eventuella avvikelser kan mottagaren
bestämma huruvida det krävs någon typ av åtgärd. Ledningspersonen
utgår från att månadsavsluten ligger fast, d v s han eller hon reflekterar
inte över möjligheten till realtidsuppdatering och löpande information.
Ett annat uttalande som ligger i linje med det ovanstående gjordes av
en representant för en koncernstab:

"Rapporterna fungerar som primärt beslutsunderlag för koncernled
ningen och föranleder åtgärdsprogram hos de operativa enheterna."

En annan medlem aven koncernstab berättade att rapporterna ska vara
tillräckliga för att vidta åtgärder utifrån:

"De operativa rapporterna (förrapporter och månadsrapport) ska vara
beslutsunderlag, och då är det viktigt med färskvara och därför är det
viktigt att arbeta med uppstramning av tiden och att enheterna håller
deadlines."

Ett flertal intervjuade menade att de använde rapporterna för att följa
upp planer och förväntningar och vid avvikelser initiera åtgärder. En
styrelserepresentant:

"Snabbhet kan vara speciellt viktigt då det går dåligt eller verksamhe
ten avviker från uppställda mål. Då är det viktigt att få tillgång till
information innan det är för sent att agera."

En stabsrepresentant uttalade sig också i linje med det:

"Snabb rapportering är viktigt, då verksamheten har ny ägare, styrelse
eller ledning, då de vill lära känna verksamheten snabbt för att känna
att de har kontroll över situationen."

Rapportens roll under förändringar, eller då utfallet avviker från plan,
har en nära koppling till det som diskuterades under punkt l som avser
behovet av att minska osäkerheten. Förändringar innebär ökad osäker
het för att det är svårt att förutse och planera för allt som kan hända
under den period som förändringen sker. De ytterst ansvariga vill ha
snabb information för att snabbt kunna agera om förändringsarbetet
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inte går enligt plan. En enhet kan t ex tillåtas att gå med förlust en viss
tid, men därefter måste ledningen vidta åtgärder. Snabb rapportering
kan också krävas i syfte att lära känna verksamheten. Ansvariga vill
känna att de har kontroll över den verksamhet de ansvarar för. I en
sådan situation är snabb information positivt.

Intervjugrupperna var samtidigt samstämmiga om att rapporten endast
var en bland flera informationskällor. En stabsperson sade:

"I ett långsiktigt perspektiv är de enskilda rapporterna varken gas eller
broms. Rapporterna måste ses tillammans med affärsplaner och bud
getar. Ledningen får en strukturerad bild av verkligheten genom rap
porterna som sedan ligger till grund för andra planer och budgetar.
Årets samlade rapporter och intryck ger underlag för beslut. En isole
rad rapport är inte tillräckligtför handling - det är en för kort period."

Detta ligger i linje med vad en rapporteringsansvarig sade:

"Det är inte bra om bokslutet kommer för långt efter periodslut. Å
andra sidan kan man vända på diskussionen och fråga sig vad t ex två
dagar gör om ett strategiskt beslut ska tas? Ledningen fattar inte lik
nande beslut med endast denna rapport som underlag."

Observera att de två intervjuade anser att informationen främst ska
användas i syfte att lägga upp långsiktiga planer. Den används för
strategisk planering i Anthonys (1990) termer. De refererar inte till
användning som avser korrigering av nuvarande aktiviteter. Det innebär
att det finns skilda åsikter om vad rapporterna främst används till. En
del betonar handling och beslutsunderlag, andra rapportens del i ett
större sammanhang. Lednings- och stabspersoner underströk den första,
och rapporterande samt stabspersoner betonade den andra.

Den övergripande skillnaden som diskuteras i detta avsnitt kan beskri
vas med en metafor kring ett fotografi som Mouritsen (1994) använde
vid diskussion om ekonomistyrning. Ett fotografi omfattar t ex en per
son. Denne finns någonstans, t ex i ett rum. Personen på bilden kan
vara det som avbildas, figuren, eller tvärtom rummet är det som avbil
das och personen råkar bara finnas med, personen är i det fallet bak
grund. Ekonomiska rapporter kan antingen vara figurer eller bakgrund.
Somfigur reflekterar rapporterna det som är viktigt och är underlag för
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handling. Som bakgrund är rapporten med och kontextualiserar beslut
och handling, men den är inte det enda underlaget.

Distinktionen mellan figur och bakgrund motsvarar den skillnad som
kan finnas mellan ledningspersoner samt rapporterande. Ledningsper
soner betonar rapportens roll som figur medan rapporterande betonar
rapportens roll som bakgrund. Det understryker den perspektivskillnad
som också framkom i avsnitt 4.1.1 - informationen har mindre bety
delse som informationskälla för rapporterande än vad den har för
ledningspersoner.

Rapporterna används dock i båda syftena. En enskild rapport är inte det
enda underlaget vid beslut. Detta får också stöd av Mintzbergs (1973)
forskning som visar att chefer sällan är beroende aven enda informa
tionskälla. Mintzbergs forskning visar också att skriftliga sifferbaserade
rapporter kan ha en mindre betydelse i att hålla en ledningsperson upp
daterad: muntliga källor kan upplevas som mer betydelsefulla. Det har
dock redan under punkt l visats att rapporterna har stor betydelse att
hålla ledningen informerad. De har mindre möjlighet till direktkontakt
med den lokala verksamheten i stora organisationer.

Förutom den övergripande skillnaden i användningen som beskrevs i
metaforen om figur och bakgrund, finns det ett antal tidigare studier
som har definierat något olika användningsområden för ekonomiska
rapporter. De lyfter också upp skillnaden mellan ekonomiska rapporter
som en pusselbit bland andra eller som direkta beslutsunderlag. Några
av dessa ansvarsområden formulerades i en studie av Simon, Guetzkow,
Kozmetsky och Tyndall (1954). De var ekonomisk information (egent
ligen redovisningsinformation) för utvärdering (scorecard), som upp
märksammare (attention direction) och för problemlösning (problem
solving). I studien var "utvärdering" och "uppmärksammare" de van
ligaste användningsområdena för ekonomisk information på alla chefs
nivåer. Utvärdering avser underlag för att bedöma huruvida strategier
och mål uppfyllts och för att värdera individers prestationer, t ex att
jämföra utfall mot budget. Det handlar till viss del om att bekräfta vad
man på förhand hade en viss bild av eller förväntning om. I rollen som
uppmärksammare hjälper rapporterna mottagaren att uppmärksamma
områden för närmare analys och kanske åtgärd. T ex att följa kostnads
utveckling för olika enheter och vid stora förändringar inleds en dialog.
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Det tredje syftet, problemlösning, rör sig mer om specialutredningar, i
många fall engångsrapporter, och informationen är normalt endast en
bland flera informationskällor t ex ett underlag för att ta ett beslut om
en investering i produktionsutrustning. Naturligtvis kan samma rapport
och information användas i alla syften och informationen kan också
användas i olika syften av olika personer.

Dessa användningsområden ligger nära de som Magnusson (1974)
definierade i sin avhandling kring budgetuppföljning. Han delade upp
(information för) budgetuppföljning i två delsyften. Det första var att
identifiera sådana avvikelser gentemot budget som borde leda till
åtgärder. Det andra var att ge tillräckligt underlag för att kunna välja
åtgärd. Det första del syftet kallade han alannsyftet. Det kan jämföras
med uppmärksammare i Simon et als terminologi. Det andra syftet
kallade han diagnoss)ftet eftersom det baseras på analys av historisk
data med avsikt att dra slutsatser om skeenden och dess orsaker i
gångna perioder. Det handlar om utvärdering och problemlösning en
ligt ovan. Det andra syftet omfattar också ett undersyfte som avser
aktiviteter som berör framtida prognostisering och beslutsfattande. Det
benämnde Magnussonfeedforward-syftet.

Citaten från de intervjuade omfattar alla dessa användningsområden.
T ex används rapporten som uppmärksammare då verksamheten för
ändras eller om det går dåligt. Rapporten används för att utvärdera
planer och aktiviteter och utifrån detta initiera åtgärder på enheterna.
Den används som en del i en problemlösningsprocess då långsiktiga
planer och strategier utarbetas. Kortare ledtider betonas främst inom de
två första användningsområdena.

Både Magnussons och Simon et als olika användningsområden inne
håller den distinktion som finns mellan rapporter som distribueras
löpande och de som lämnas vid enstaka tillfällen. Rapporter som
används för att uppmärksamma ett område för åtgärd kan t ex vara
avvikelserapporter eller rapporter med kritiska framgångsfaktorer.
Faktorerna kallas för kritiska framgångsfaktorer då de är viktiga för att
förklara en organisations framgång eller misslyckande (Anthony 1990,
Simons 1995). Faktorerna följs under normala förhållanden kontinuer
ligt i månads- eller t o m dagliga rapporter. När något avviker produce
ras dock avvikelserapporter. Motsatsen är en återkommande rapport
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som är en del i en ström av rapporter. Den uppdaterar användaren inom
ett givet området regelbundet och på så sätt kan en användare också
upptäcka områden för åtgärd. Det kan vara en och samma rapport som
används i olika syften, men kan också avse olika rapporter. Poängen är
dock att de olika användningsområdena ställer något olika krav på
ledtiden. En ledningsperson sade:

"Frekvensen är viktigare än snabbhet."

Han ville vara säker på rapportens leveranstidpunkt och att han vid
detta tillfälle kunde bekräfta sina förväntningar. Ett flertal intervjuade
underströk regelbundenheten i rapporteringen och att det gör att använ
daren också vet när informationen kommer. Frekvensen kontra snabb
heten relaterar till det som diskuterades i avsnitt 3.1.1, vilket avser
skillnaden mellan återkommande och ad hoc-baserad information.
Ledtiden för de återkommande rapporterna avser i första hand att
bestämma med vilken frekvens rapporten ska tillhandahållas och det
datum eller arbetsdag då rapporten ska vara klar. Utifrån detta blir både
frekvens och punktlighet viktigare än snabbhet. En implikation av detta
kan vara ökade krav på frekvensen. Istället för månatliga rapporter
kanske det är bättre med rapporter varje vecka eller var 14:e dag. Det
skulle tillgodose ledningens behov av snabb information. Ju oftare
ledningen får den, desto mer uppdaterad är den på området. Anthony
(1990) poängterar dock att oberoende av frekvensen bör denna typ av
rapport komma i snar anslutning till den period som den avser. Infor
mationen tappar snabbt värde med tiden.

I förändringsföretag B beskrev projektansvariga att de upplevde en
ökad efterfråga på informationen efter förändringen och användarna
frågade också om det gick att få den ännu tidigare. Simon et al (1954)
fann t ex också att snabbare tillhandahållen information användes mer.
Det talar för att minimera den linjära ledtiden även för återkommande
rapporter. Det kan vara en indikation på att mottagarna upplevt en ökad
nytta och användning av informationen när den kommer tidigare.
Dessutom vet de att det är möjligt att få den tidigare.

Den ad hoc-baserade rapporteringen syftar till att göra mottagaren
uppmärksam på ett visst område. Det går inte att generalisera rakt över
de olika användningsområdena och säga att ledtiden alltid borde vara så
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kort som möjligt. Avvikelserapporter tillhandahålls lämpligen med liten
eller ingen ledtid, så fort avvikelsen upptäckts. Engångsrapporter som
däremot ingår i en problemlösningsprocess, som bakgrundsinforma
tion, behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas med minimal ledtid i
förhållande till månadsavslutet. Rapporten är en pusselbit bland andra.
Å andra sidan finns det ingen anledning att låta mottagaren vänta på
informationen, speciellt om den finns tillgänglig med enkla medel.

Forskning kring snabbare beslutsfattare talar för att tidigare tillhanda
hållna rapporter (med högre frekvens) leder till en mer informerade och
framgångsrika beslutsfattare. Eisenhardt (1989) fann att snabba besluts
fattare generellt, använde mycket mer information och mer realtidsin
formation än långsammare beslutsfattare. De snabba beslutsfattarna
som studerades ledde företag i en snabbt föränderlig och högteknolo
gisk bransch och de befanns vara mer framgångsrika än de långsamma.
Eisenhardt menade att den kontinuerliga analysen av information som
de gjorde underlättade en snabbare identifikation av möjligheter och
problem. Beslutsfattare som använde realtidsinformation utvecklade sin
intuition och kunde därför reagera direkt när förhållandena förändras,
istället för att först då börja samla in information (ibid). Slutsatsen av
denna forskning är att information som tillhandahålls oftare och/eller i
realtid gynnar användarnas inlärning. De lär sig att förutse eller
upptäcka förändringar tidigare. En längre tid för ett beslut kan också
vara positivt. Tiden gör att beslutsfattaren kan få mer relevant
beslutsunderlag (Hickson et al 1986). För mycket information kan dock
försvåra beslutsfattandet.

Sammanfattningsvis visar diskussionen i detta avsnitt att rapporten i
vissa fall används som direkt beslutsunderlag och handling, ibland är
den endast en pusselbit bland andra. Snabba rapporter är t ex speciellt
viktiga då det går dåligt eller då målvärden avviker från väntade. En
återkommande rapport är dessutom en del i en kontinuerlig ström av
rapporter. Det har också framkommit en skillnad mellan rapporter som
figur och som bakgrund. De mer specifika användningsområdena kan
placeras inom dessa användningsområden. Det första användningsom
rådet, figur, ställer högre krav på ledtiden. I tidigare avsnitt framkom
att omgivningens och uppgifternas osäkerhet också påverkar behovet av
kortare ledtider. En rapport som används som figur i en osäker
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omgivning borde därför ha en kort ledtid. I figur 24 har rapportens roll
som figur eller bakgrund kombinerats med huruvida omgivningens
osäkerhet är låg eller hög. I de olika rutorna framgår olika använd
ningssituationer och vad dessa ställer för krav på ledtiden. Observera
att detta åskådliggör vissa typfall. Det har inte skett några mätningar av
omgivningens osäkerhet.

Hög
osäkerhet

Låg
osäkerhet

~märksa~mar~ under föränd- TstrategifOrmUlering, långsiktig
ringar. Bekrafta forvantnlngar under I affärsplanering. Specialutredningar -
turbulenta förhåll~nden. Minimal I problemlösning. Ledtid - rapport ska
.~edtld och eller hog frekvens. ... inte vara föremål för väntan. j

I

I ~Uppföljning och be.k",.else. Ledtid rProblemlösning, up~öijning och ". I
- i nära anslutning till händelse, I enheter och personal. Ledtid - rapport I
aktivitet och period~__~ska inte vara föremål för väntan. ..J

Figur: rapport innehåller det viktiga. Bakgrund: del i större sammanhang.

Figur 24. Ledtid och rapport somfigur eller bakgrund samt grad av osäkerhet.

Det framgår att ledtiden har större betydelse i de fall då rapporten fun
gerar som figur än i de fall den fungerar som bakgrundsmaterial. Ledti
dens längd och frekvensen blir också viktigare då osäkerheten ökar. Ett
snabbt föränderligt område kan gynnas aven tätare uppföljning och
kortare linjär ledtid mellan periodavslut (som i dessa fall avviker från
månadsavslut) och rapporteringstidpunkt.

4.1.5 Informationens nyhetsvärde

Denna punkt handlar om att rapporten kan minska i värde med tiden.
Det går för lång tid mellan händelsen och den tidpunkt då information
tillhandahålls om den.

En ledningsrepresentant sade:

"Innehållet är färskvara och därför ska rapporten komma i nära
anslutning till den period den avser. Det är också svårare att
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koncentrera sig på en tidigare period när man redan är inne i en ny.
Det vore idealiskt om månadsrapporten var klar den första dagen i ny
period, men frågan är då till vilket pris det ska ske?"

En stabsperson jämförde rapporten med en dagstidning:

"När kvällen är kommen är innehållet redan historia - därför är det
viktigt att rapporten kommer så snabbt som möjligt."

Det faktum att informationen avser aktiviteter som redan har skett
innebär att informationen borde tillhandahållas så snabbt som möjligt.

En koncerncontroller sade:

"Affärer borde bokas när de inträffar. Ju tidigare man får tillgång till
informationen desto aktuellare är den. Det är nästan sjukt att man efter
periodbokslut i flera månader eller veckor senare talar om denna pas
serade tid."

Ett högt nyhetsvärde kan öka risken för läckor. En stabsrepresentant
sade:

Långa ledtider ökar risken för läckor, som i sin tur kan leda till 5peku
lationer och ge återverkningar på börskursen."

Detta gäller främst kvartals-, tertial-, halv- och helårsbokslut, men det
kan vara viktigt internt också för att minska ryktesspridning.

I motsats till detta anser en del att det faktum att informationen speglar
aktiviteter som redan har skett, borde leda till ett mindre intresse för
rapporten. En rapporteringsansvarig sade:

"Det är oväsentligt om rapporten kommer två dagar efter periodslut
eller senare, men rapporten måste komma innan den nya perioden är
slut. Om det är fem eller tio dagar in i ny månad spelar dock ingen roll,
besluten måste tas innan den nya perioden är till ända. Man ska inte
titta bakåt för mycket när beslut tas, det är viktigare att titta framåt."

Det ligger mycket i det påståendet: att fokus borde vara på nuvarande
aktiviteter och inte på det som redan varit. Den intervjuade verkar dock
utgå från att ledningen har tillgång till mer aktuell och relevant infor
mation via andra kanaler. Om ledningen inte har tillgång till annan
information av den här typen är nyhetsvärdet högt och ledtiden
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fortfarande viktig. Dessutom gäller, speciellt i en osäker omgivning, att
ju fortare man kan bekräfta vad man tror desto bättre.

Informationens nyhetsvärde kan tolkas på olika sätt. Ett högt nyhets
värde kan t ex tolkas som avsaknad av alternativ information. Tidigare
studier visar att en viktig funktion för återkommande ekonomisk
information är att bekräfta det mottagaren har en viss föraning om.
Denna information har personen fått via andra, kanske mer informella
källor. Det kan också vara en förväntan som baseras på tidigare rap
porter (Simon et al 1954, Anthony 1990). I kapitel 3 undersöktes huru
vida de rapporter som tillhandahålls före resultatrapporten påverkar
åsikten om ledtiden. Slutsatsen var att dessa rapporter inte hade någon
direkt inverkan på respondenternas åsikter om ledtidens längd.

En annan tolkning av nyhetsvärde är att de aktiviteter som rapporten
avser eller förhållanden kring dessa, har förändrats mycket sedan den
sista rapporten, att innehållet misstänks avvika från det väntade. Rap
porten värderas därför högt. Detta pekar på en viss relation mellan
omgivningens osäkerhet och informationens nyhetsvärde. Figur 25
kombinerar osäkerhetsgrad och nyhetsvärdet och i de olika ruterna
framgår vilka kraven viss kombination kan ställa på ledtiden.

Lågt

N
Högty

~ )
r
d
e

Frekvensen kan vara
viktigare än minimal Awikelser, förändringar.
linjär ledtid, men ledtid Ledtid ska minimeras.
ska vara kort.

Snabbt bekräfta förvänt-
Rapport skall inte vara ningar. Ledtid ska vara
föremål för väntan. kort ev. är högre frekvens

också viktig.

Låg ~ Hög

Osäkerhet i företagsomgivning och uppgifter

Figur 25. Ledtidens betydelse när infonnationen har olika nyhetsvärde och vid
olika grader av osäkerhet.

l figuren framkommer att ledtiden spelar större roll när osäkerheten
ökar och eller när nyhetsvärdet är högt. Hög osäkerhet och högt
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nyhetsvärde har liknande konsekvenser för ledtiden. En förklaring är
att materialet inte innehåller information om vad som exakt skiljer dem
åt. Observera också ovanstående matris inte baseras på några mätningar
av osäkerhet och eller nyhetsvärde. Matrisen visar ett antal typfall och
ledtidens betydelse i dessa.

Sammanfattningsvis visar det ovanstående att nyhetsvärdet är högt för
ledningen och det talar för att informationen är viktig. Rapporternas
nyhetsvärdet kan naturligtvis skilja mellan företag och nyhetsvärdet är
också mindre för personerna på rapporterande enheter. Ett högt nyhets
värde talar för ett behov av kortare ledtider. Nyhetsvärdet motsvarades
dock inte av det antal som ville minska ledtiden i enkäten. Resultatet i
enkäten pekar snarare på en uppfattning att informationen används för
att bekräfta vad man redan vet via tidigare rapporter eller genom alter
nativa källor. Materialet pekar alltså i båda riktningarna.

4.2 Slutsatser - användningens inverkan
på ledtiden

Det empiriska materialet visar att den ekonomiska informationen utgör
en väsentlig del av den information som ledningen styr verksamheten
med. Både empiriskt material och tidigare studier visar samtidigt att
ekonomisk information används olika i olika situationer och olika av
olika grupper inom ett företag. Inom de diskuterade användningsom
rådena finns nästan alltid en situation som talar för respektive emot
kortare ledtider. Slutsatsen är därför att det råder en komplex relation
mellan ledtider och olika användningsområden för ekonomisk infor
mation. Trots detta framkom ett antal tendenser i materialet som
sammanfattas nedan.

Materialet visade en skillnad mellan mottagare och avsändare vad gäl
ler betydelsen av de ekonomiska rapporterna och behovet av kortare
ledtider. Koncernledningen är i större utsträckning beroende av infor
mationen än de lokala enhetscheferna. De senare får information direkt
från källan.
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Det framkom också att informationens nyhetsvärde är högt för stabs
och ledningspersoner. Mottagarna väntar på informationen, de vill
snabbt bekräfta vad de har haft en föraning om eller så har de inte fått
tillgång till den alls tidigare. Nyhetsvärdet är också en förklaring till
varför det finns ett behov av kortare ledtider. Användarna upplever att
informationens värde snabbt minskar med tiden. Även här framkom
perspektivskillnader. Rapporteringsansvariga upplever inte ett lika högt
nyhetsvärde som ledning och stab. Det hänger samman med vad som
tidigare framhållits; lokalt ansvariga får information snabbare och
direkt från verksamheten. Dessutom pekar det antal som ville minska
ledtiden i enkäten också mot nyhetsvärdet. Ett högt nyhetsvärde borde
ha gett fler som ville minska ledtiden. En förklaring till detta kan finnas
i vem det är som har besvarat enkäten. Det är den högst ekonomiansva
riga inom respektive koncern, d v s ekonomidirektör eller motsvarande.
Dessa personer är normalt också ledningspersoner men de ansvarar
också för processen. Att kräva kortare ledtider innebär att kritisera sig
själv. Dessutom kan deras perspektiv bygga äldre bilder av rapporternas
funktion, d v s som del i administrativ styrning.

En orsak till att informationens betydelse och ett behov av kortare led
tider återfanns i en förändrad företagsmiljö och omgivning. Det är
svårare att göra förutsägelsen i en miljö som snabbt förändras. Snabb
information hjälper mottagaren att vara uppdaterad och agera innan det
är för sent. Ledningen har visserligen många olika informationskällor,
men inte avseende denna typ av information. Det gör att informationen
har ett högt nyhetsvärde.

Resultaten visar också att styrelse, ledning och koncernstab använder
rapporteringen och hur den fungerar som ett signalsystem för hur verk
samheten fungerar. Oförmåga att rapportera i tid signalerar att en enhet
har någon typ av problem. Det kan vara ett pågående förändringsarbete,
förändringar i ägarstruktur eller att enheten är ny. Kortare ledtider ger i
detta sammanhang ännu tydligare signaler till ledningen när en enhet
har problem. En väl fungerande rapporteringsprocess signalerar
samtidigt effektivitet gentemot konkurrenter, investerare och myndig
heter. Det kan öka förtroendet för företaget.

Det framkom också att frekvensen och huruvida rapporterna tillhanda
hålls till förutbestämda rapporteringstidpunkter, kan vara viktigare för
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återkommande rapporter än hur snabbt efter periodslut informationen
lämnas. Om det kombineras med ett behov av kortare ledtider kan det
vara en indikation på att frekvensen i rapporteringen istället ska öka.
Det var dock inga användare som framhöll att frekvensen borde öka.
En ökad frekvens och kortare linjär ledtid får dock stöd i studier av
snabba och framgångsrika beslutsfattare. De använder mer realtidsin
formation och följer upp verksamheten oftare. I föreliggande studie
visar resultaten att ledningen generellt är positiv till en kort linjär led
tid. Dessutom framkom att tidigare tillhandahållna rapporter används
mer. En kort ledtid ökar rapporternas användning.

Det finns många olika användningsområden för ekonomiska rapporter.
Det finns dock en huvudsaklig skillnad, rapport som figur; den speglar
det viktiga och bakgrund; rapporten ingår som en del i ett större sam
manhang. Den förstnämnda ställer högre krav på kortare ledtider. När
rapporten används som direkt beslutsunderlag har den rollen som figur.
Rapporten leder till åtgärder i verksamheten som t ex när verksamheten
går dåligt eller under förändringsarbeten. Rapporten kan fungera som
bakgrund i andra situationer. Det kan vara fallet när t ex strategier och
långsiktiga planer formuleras. Det framkom en skillnad i perspektiv i
några fall. Rapporterande betonade informationens främsta roll som
bakgrundsinformation, medan att styrelse, ledning och stab också lyfter
upp informationens beslutsrelevans. Det gällde även då rapporte
ringsansvariga fick uttala sig om rapportens betydelse för ledningen.
Det visade på en skillnad i uppfattningen om rapporternas
användningsområden.

De olika användningsområdena överlappar och ställer något olika krav
på ledtiden. Information som används för att uppmärksamma mottaga
ren tillhandahålls lämpligtvis med minimal ledtid efter händelsen.
Detta för att mottagaren snabbt ska kunna utvärdera huruvida händel
sen kräver åtgärd. Samtidigt kan en kontinuerlig ström av rapporter t ex
leda till att mottagaren lättare kan se och förutse händelser. Det kan
minska behovet av kortare ledtider. Det understryker att det råder en
komplex relation mellan ledtider och olika användningsområden för
rapporterna.

Tabell 9 sammanfattar slutsatserna kring de olika användningsområ
dena. I tabellen kombineras varje användningsområde med en slutsats
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huruvida ledtiden borde minska eller inte. Ett "NJA" innebär att det
finns förhållanden som talar för och emot kortare ledtider. I tabellen
särskiljs endast mellan ett ledningsperspektiv, L, och de rapporterandes
perspektiv, R. Det var mellan dessa grupper de största perspektivskill
nader framkom. Slutsatserna kommenteras i kolumnen till höger.

Kortare ledtid?

Anv.område Ledn. Rapp. Kommentar:

Övergripande JA NEJ Förståelse hos rapporterande,
styrning, 4.1.1. men inget eget behov.

Signalsystem, JA Rapporterande har ingen uttalad
4.1.2. åsikt - inte berört.

Verklighet ska NJA NJA Finns medvetenhet hos alla
styra, 4.1.3. grupper. Huruvida ledtid ska

vara kortare eller inte beror på
aktivitet.

I

Direkt beslut NJA NJA Figur; speglar det viktiga - JA
eller del i bak- Bakgrund; en bland flera infor-
grund, 4.1.4. mationskällor - NEJ.

Nyhetsvärde, JA NEJ Nyhetsvärdet är klart högre hos
4.1.5. ledningspersoner.

Tabell 9. Slutsatser olika användningsområden och ledtid.

Tabellen understryker det som redan har framhållits - informationens
betydelse för den övergripande styrningen och dess nyhetsvärde är de
förhållanden som främst talar för kortare ledtider. Inom de övriga
områdena finns det situationer som både talar för och emot kortare
ledtider.

Det har skett en hel del förändringar i rapportinnehållet. Det har fram
skymtat redan i detta kapitel. Innehållet behandlas i nästa kapitel.
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5 Hur påverkar informationens
egenskaper ledtiden?

I detta kapitel beskrivs och analyseras i vilken utsträckning egenskaper
hos den ekonomiska informationen kan påverka betydelsen av ekono
misk rapportering och behovet av kortare ledtider. Dessa egenskaper
kan också påverka den tid det faktiskt tar att producera rapporterna.
Området diskuteras såväl empiriskt som teoretiskt. Upplägget är det
samma som i tidigare kapitel, empirin presenteras först och följs av
tidigare studier. Det empiriska materialet baseras på intervjuer i fall
och förändringsföretagen.

Flera personer i både enkät- och fallstudien poängterade att de krav
som de ställer på precision och noggrannhet, samt att informationen är
aven viss typ, gör att de inte ställer högre krav på ledtiden. I enkätun
dersökningen relaterade ca nio procent av de förhållandena som res
pondenterna ansåg påverka ledtiden till egenskaper hos eller krav som
ställs på informationen (414 förhållanden totalt). Den ekonomiska
information som studeras i denna studie och i enkätundersökningen,
definierades redan i kapitel 3, men detta kapitel utvecklar diskussionen
av innehållet. Rapportinnehållet beskrivs detaljerat för att senare följas
aven diskussion kring mer generella egenskaper hos denna typ av
information som kan göra att informationen upplevs som mer eller
mindre viktig.

Rapporterna innehåller ekonomisk information, men vad som är infor
mation för en person behöver inte vara det för en annan, då förkunska
pen sällan är densamma. Av denna anledning inleds kapitlet med en
definition av begreppet information. Efter avsnittet om information
beskrivs månadsrapporterna i fallföretagen. Det sker under rubrikerna
innehåll, typ av information, antal detaljer och förändringar i innehål
let. Vad gäller det sista har det under senare år skett en breddning av
rapportinnehållet från att avse ren redovisningsinformation till infor
mation för affärsstyrning. Förutom att förändringarna beskrivs analyse
ras också konsekvenserna för ledtiden. Därefter beskrivs begreppet
kvalitet i rapporter och rapportering. Det visade sig att ett nertal perso
ner i undersökningen var oroade att kvaliteten i materialet skulle
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försämras när ledtiderna minskade. Innebörden i kvalitetsbegreppet
bygger på en persons subjektiva uppfattning. Det intervjuade fick där
för definiera vad kvalitet i rapportering betydde för dem. Resultatet av
detta kapitel är slutsatser kring den ekonomiska informationens egen
skaper och hur egenskaperna hos informationen påverkar betydelsen av
ekonomiska rapporter och rapporternas ledtider.

5.1 Information och data

Information kan beskrivas genom den infologiska ekvationen
(Langefors 1986). I denna är information resultat aven tolkningspro
cess (i): I =i(D, S, t). Den information (I) som en individ får ut av t ex
en rapport beror förutom på datamängden (D) också på individens för
kunskap (S) samt den tid som finns till förfogande till tolkningen (t).
Sett ur detta perspektiv är information kunskap eller tillskott av kun
skap (I). Data (D) är symboler och bärare av information eller kunskap.
Definitionen av information innebär att samma datamängd ger olika
personer olika information då förkunskapen sällan är densamma. Det
innebär att information i denna mening är individuell.

Den infologiska ekvationen används i detta sammanhang för att lyfta
fram att en rapports värde alltid baseras på en subjektiv bedömning
utifrån en individs perspektiv. Vad som är relevant, viktig och trovärdig
ekonomisk information ur en persons perspektiv behöver inte vara det i
en annan persons ögon. Det är dock både önskvärt och nödvändigt att
kunna skapa gemensamma referensramar inom avgränsade områden. I
företag skrivs instruktionsböcker och rapporteringsregler som syftar till
att utbilda och skapa förståelse för det innehåll som finns i ekonomiska
rapporter. Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och
Redovisningsrådet har formulerat standards kring vad som kan anses
vara god redovisningssed och vilken information som det omfattar. Det
påverkar både innehåll och ledtider.

Nästa avsnitt beskriver den ekonomiska informationen ifallföretagen
och avser innehållet i rapporterna, typ av information, mängden detal
jer och eventuella förändringar i innehållet.
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5.2 Rapporterna i faUföretagen

Rapportinnehållet i de olika företagen var ganska likartat och därför är
detta avsnitt en sammanställning av fall- och förändringsföretagens
rapporter. Tillvägagångssättet minskar också risken för identifiering.

Månadsrapporterna innehöll i princip posterna i en resultaträkning
kompletterade med ett antal nyckeltal. Resultatrapporterna omfattade
t ex mottagna order, intäkter, kostnader, utdelningar och räntor, antal
anställda och tillfälligt anställda m m. Till det kom information om
kassaflöde, inventarier, kundfordringar och leverantörsskulder och ett
antal nyckeltal som var specifika för respektive bransch eller verksam
het. Beroende på organisationsstruktur rapporterades denna information
av operativa enheter som affärsområden, produktions- och försälj
ningsenheter samt legala enheter. De rapporterande enheterna fördelade
den rapporterade informationen på interna bolag och försäljning
gentemot extern kund. Rapporterna avsåg innevarande period och nor
malt också en prognos. De kunde också innehålla budgeterade siffror.

Skriftliga kommentarer förväntades om viktiga eller speciella händelser
som hade skett under perioden samt ansvarig persons förväntningar om
framtida utveckling på marknaden. Skriftliga kommentarer krävdes
också till vissa viktiga nyckeltal, som t ex antalet mottagna orders.

Fallföretagens förrapporter omfattade en försäljningsrapport, en verbal
rapport, innehållande försäljning och andra viktiga händelser samt en
preliminär resultatrapport. l förändringsföretag A tillhandahölls en
förrapport som innehöll nettoförsäljning och bruttovinst, och utifrån
dessa siffror räknande koncernstaben ut prognoser och resultatskatt
ningar. Förändringsföretag B hade tidigare en förrapport med viktiga
nyckeltal, men den togs bort när ledtiden minskades.

Av denna beskrivning framgår att innehållet till stor del var baserat på
kvantitativ och/eller monetär information. Innehållet bestod till stor del
av olika nyckeltal och siffersammanställningar. En del av materialet
presenterades också grafiskt. Innehållet i rapporterna, hur det skulle
beräknas och presenteras, beskrevs i företagens rapporteringsinstruk
tioner. Resultaträkningar byggde på bokföringslagens instruktioner,
men anpassades för interna ändamål i månadsrapporterna.
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Tidigare studier av ekonomisk information

Frågan är då vad det är som är så viktigt med denna information att
ledtiden kan vara av betydelse? Ekonomisk information används som
en del i ekonomisk styrning i syfte att förbättra den ekonomiska effek
tiviteten inom ett avgränsat område. Ekonomisk effektivitet kan defini
eras som ett godtagbart förhållande mellan framtagna och använda
prestationer (Östman 1993). Johansson och Östman (1992) skriver t ex
att anledningen till att använda ekonomiska mått är att ambitionerna att
nå ekonomisk effektivitet kan förstärkas. Måtten synliggör både interna
mål och krav från omvärlden, och ökar därför förutsättningarna för att
dessa ska förverkligas. Ekonomiska rapporter är ett språk som en grupp
med olika bakgrund kan ha en diskussion kring och kunskapen krävs
också när enheterna blir utvärderade och vid jämförelse med andra
enheter eller företag (McKinnon och Bruns 1992).

Rapportinnehållet ger mottagaren möjlighet att bedöma chanserna för
företagets kort- och långsiktiga överlevnad. Informationen omfattar
intäkter, efterfrågan på företagets produkter (försäljning, order), kost
nadsnivåer, tillgångar och skulder. För en ledningsperson handlar det
om att säkerställa att det finns en tillräcklig efterfrågan på företagets
produkter och kapital för att bedriva verksamheten nu och i framtiden.
Det första bidrar naturligtvis till det andra, men det gör också en verk
samhet som använder resurserna på ett effektivt sätt. Kapitalet ökas
genom att generera vinst eller genom tillskott från externa finansiärer.
Externa finansiärer kräver i sin tur information för att kunna bedöma
om det är värt att investera i ett specifik företag i förhållande till andra.
Den informationen avser t ex tidigare vinster och avkastning på satsat
kapital, betalningsförmåga och företagets framtidsutsikter; detta för att
kunna bedöma den risk som är förknippad med investeringen. Denna
information är även intressant och relevant för ledarna även om den
interna styrinformationen är mer omfattande och detaljerad än den som
produceras för externa mottagare, som aktieägare och myndigheter.
Kärnan i informationen kan sägas vara densamma även om fokus i
rapporterna kan skilja något. I en engelsk undersökning (Joseph et al
1996) framkom t ex att respondenterna ansåg att kassaflödet och likvi
diteten var de viktigaste nyckeltalen för beslut om den interna
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verksamheten. Investerare ansågs däremot behöva vinst- och
avkastningsinformation.

Det föregående kapitlet visade att rapporterna är viktiga för den över
gripande styrningen och i vissa fall fungerar de som direkt beslutsun
derlag. Det understryks ytterligare när innehållet analyseras. Innehål
lets betydelse talar för att det borde vara positivt med kortare ledtider,
givet att inte kvaliteten minskar eller att innehållet blir ofullständigt.
Frågan är dock om ledarna är betjänta av att veta vinst, produktvoly
mer, kostnader o s v varje dag? Det beror på omständigheterna, vilka
aktiviteter som genomförs och vilka målen är. Det är t ex viktigt att
kontinuerligt följa utvecklingen i förhållande till mål och planer, men
det behöver nödvändigtvis inte ske dagligen. Det måste som det fram
hölls i kapitel 4 finnas en överensstämmelse mellan aktiviteterna och
hur ofta uppföljning av dem sker. Återigen: om aktiviteterna genomförs
i en osäker omgivning som förändras snabbt ökar dock kraven på
informationen och ledtiderna.

5.2.1 Förändringar i innehållet

Det har sedan länge förts en diskussion om den inverkan den externa
redovisningsinformationen har på den interna ekonomiska informatio
nen. Den information som samlas in och distribueras till externa parter,
som t ex investerare, kreditgivare och myndigheter, kallas ekonomisk
eller extern redovisningsinformation. Den måste överensstämma med
de bestämmelser som utfärdas av myndigheterna. Ett exempel är bok
föringslagens regler om resultat-och balansräkningar. I kontrast till
detta är det upp till respektive ledning att bestämma den information de
vill ha för att styra den operativa verksamheten.

I förändringsföretag B separerades koncernredovisningsinformation
och information för affärsstyrning i samband med att ledtiderna mins
kades. Med det ville projektansvariga och ledningen betona vikten av
information för affärsstyrning. Redovisningsrapporten gjordes endast
per kvartal, men innehöll delvis samma siffror som månadsrapporten
med tillägg och uträkningar enligt koncernredovisningsregler. Månads
rapporten för affärsstyrning, var en resultatrapport med vissa företags
specifika nyckeltal. I förändringsprojektet användes uppdelningen av
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informationen också som ett argument för att ledtiden kunde minskas
för den operativa informationen. Argumentet var att den inte behövde
uppfylla samma krav på exakthet som redovisningsinformationen.

Projektledaren sade:

"Uppdelningen av informationen bidrog till en snabbare rapportering,
men innehållet i de två informationssystemen (rapporterna) måste
också överensstämma när det avser samma sak, annars tappar infor
mationen trovärdighet. Användaren blir förvirrad."

Den interna styrinformationen speglar affärsverksamheten och upplevs
som mer betydelsefull av enheterna. Internkonsulten på rapporterande
enhet bekräftade att enheterna prioriterar den operativa rapporteringen,
samt att det ställs andra tidskrav på den jämfört med den legala:

"Den legala rapporten är något som bokhållarna sitter och knåpar
med när allt lugnat ned sig."

Redovisningsrapporterna är dock inte mindre betydelsefulla. De är
viktiga ur olika aspekter:

"i vissa fall kan den legala vara ännu viktigare, då den ligger till grund
för de fiskala boksluten. i boksluten vågar man inte göra några miss
tag. De operativa rapporterna ges dock större vikt, då de är underlag
för helt andra beslut, t ex bedömning av lönsamma produkte l; kassa
flöde o s v. Det är en fråga om överlevnad."

Den sista meningen i citatet understryker informationens betydelse. Det
borde vara positivt med frekventa rapporter och kortare ledtider. Det
stödjs också av Eisenhardts (1989/90) studie av framgångsrika besluts
fattare. De använder mycket realtidsinformation, se avsnitt 4.1.5.

De informationsteknologiska lösningar som numera finns underlättar
uppdelningen. Det går att separera information för affärsstyrning och
redovisning utan att enheterna måste rapportera dubbelt eller själva
hålla isär informationen för de två ändamålen. lntervjuresultaten under
stryker samtidigt att det viktigt att informationen överensstämmer när
den avser samma fenomen. Annars leder det, som Anthony (1990)
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också understryker, till förvirring och osäkerhet. Det kan på sikt leda
till att informationen tappar trovärdighet. 2

En utbredd tro är att den externa rapporteringen av redovisningsrap
porter dominerar den information som produceras för interna ändamål
(Johnson och Kaplan 1987, Hopper et al 1992, Joseph et al 1996). Det
finns dock en hel del forskning som pekar på att det snarare är interna
behov som styr. I flera fall har den interna och den externa rapporte
ringen helt separerats. I en engelsk enkätundersökning (Joseph et al
1996) framkom ett intressant motsatsförhållande i detta avseende. Res
pondenterna ansåg inte att den externa rapporteringen, regler och stan
dards helt dominerade den interna. Samtidigt redovisade en stor andel
att deras system för att samla in data var integrerade eller desamma.
Rapporterna sammanföll i stor utsträckning eller var integrerade. För
fattarna gör här den reflektionen att denna motsägelse kan vara ett
resultat av att chefer och ekonomer ser på ledningsinformation ur ett
externt redovisningsperspektiv. Den externa redovisningsinformationen
dominerar ekonomernas sätt att tänka om verksamheten i ekonomiska
termer. Redovisningsinformationens dominans understryks också av att
datoriserade redovisningssystem bestämmer vilken information som
tillhandahålls. Detta stödjer det som diskuterades i avsnitt 4.1.3, om
informationens roll i den administrativa styrningen, som fortfarande
tenderar att styra kraven på ledtiderna.

I samma engelska studie framkom att redovisningspersonal som var
verksam på huvudkontoret på stora och noterade företag upplevde
större påverkningar av externa standards och regler på interna redovis
ningssystem och beslut i förhållande till de personer som var verk
samma i mindre företag. Externa krav skulle därför kunna ha större
inverkan på informationen i de företag som är aktuella i denna studie.
Det är ett rimligt antagande. I en artikel i Svenska Dagbladet i den 26
juni 1998, rapporteras t ex att den svenska börsen ändrar kraven på

2 I ett stort svenskt företag som inte är ett av studieföretagen. men med vilket en

viss dialog har skett hade de först separerat informationen i två rapporter. men

slog samman dem igen då användarna inte kunde hålla isär innehållet de olika

rapporterna. De blev förvirrade.
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noterade företag från januari 1999. Anledningen är att svenska stor
företag är för långsamma. Informationen är viktig för investerarna.
Företagen måste därför bli snabbare på att producera ekonomiska
rapporter. Dessa krav lär få återverkningar även på den internt rapporte
rade ekonomiska informationen, som är underlag för den externa.

I detta sammanhang är det relevant att beskriva några nyare aktiviteter
avseende information till ledningsfunktioner. Sedan ett antal år pågår
aktiviteter i syfte att åstadkomma s k balanserad rapportering (engelska
balanced score-card) som syftar till att skapa en mer nyanserad och
flerdimensionell bild av företagsverksamheten. En balanserad rapport
omfattar både ekonomiska och icke ekonomiska mått, t ex nöjd-kund
index och personalfrågor. Balanserad rapportering kan tolkas som
aktiviteter för att göra rapporteringen mer inriktad på interna behov
(Kaplan och Norton 1992, 1993, 1996). Den balanserade bilden innebär
att den information som produceras ska reflektera verksamheten och
därmed det tempo som finns där. Det innebär att viss information kan
tillhandahållas i realtid och viss information med längre ledtid; att till
handahålla all information vid en tidpunkt är att likforma. I den balan
serade bilden återfinns den ekonomiska informationen som en del, men
det är fortfarande bakomliggande rutiner och systemlösningar som
bestämmer ledtiden för informationen. Balanserad rapportering leder
inte automatiskt till kortare ledtider för ekonomiska rapporter.

Det finns också några mer generella förändringsaktiviteter som delvis
syftar till att minska ledtider. Dessa är t ex Time-Based-Management
(Stalk och Hout 1990), Business Process Reengineering (Hammer och
Champy 1993) och Process Innovation (Davenport 1993). Förändrings
aktiviteterna har tydliggjort ett ökat behov av information som mer
direkt reflekterar företags kärnprocesser; rapporter som omfattar både
ekonomiska och icke ekonomiska mått, i linje med balanserad rappor
tering. I företag som t ex har genomfört JIT-aktiviteter har den ekono
miska rapporteringen förändrats. Den finansiella månadsrapporten har
övergivits för en rutin där processerna följs dagligen, varje vecka eller
månad. Det övergripande syftet med detta är att göra organisationen
och dess medlemmar mer reaktionsbenägna (Cobb 1993). Det överens
stämmer med de resultat som framkom i företag som hade snabba
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beslutsfattare och som använde realtidsinformation för att snabbt kunna
agera (Eisenhardt 1989/90).

Förändringar i innehållet och konsekvenser för ledtiderna

Det är svårt att dra någon skarp gräns mellan information för interna
och externa ändamål. Den senare har styrt och styr fortfarande till viss
del vilken information som samlas in och hur den används. Det är den
interna som borde styra. Rutiner kring redovisningsinformation har
naturligtvis inte bara påverkat innehållet i rapporterna, men också hur
de framställs. Rutinerna kring denna information har också bestämt den
tid det tar att producera dem och när de publiceras. Standardiserade och
datoriserade redovisningssystem har utformats utifrån övergripande
externa regler för redovisning. Det innebär t ex att rapporter framställs
varje redovisningsperiod har avslutats och inte när behov av
information uppstår. Denna periodindelning styr också när därtill
knutna aktiviteter utförs, t ex periodiseringar, avräkningar, avstäm
ningar, budgetering och prognoser. Rutiner likt dessa påverkar i sin tur
när rapporterna kan bli klara. Det behandlas i kapitel 8 och 9.

Det måste dock framhållas att informationen för externa ändamål inte
är mindre viktig. Den tillhandahåller viktig information till företagets
omvärld. Dessutom överlappar de två typerna varandra mycket och det
sker förändringar på båda områdena. Krav från externa aktörer på
snabbare information har ökat. Media följer aktivt huruvida företagen
lämnar in års- och delårsrapporter i tid. Det framkom också i kapitel 4
att externa krav från banker, börs och myndigheter samt konkurrenterna
påverkar om företag anser det viktigt att minska ledtiden eller inte.
Samtidigt som detta sker genomförs aktiviteter som syftar till att öka
bredden i den information som rapporteras internt. Företag arbetar med
information för affärsstyrning och balanserad rapportering. Slutsatsen
är att om den externt rapporterade informationen till stor del överens
stämmer med den interna borde de hårdare kraven från börsen, myn
digheter och investerare också påverka ledtiderna för den interna
informationen. Om utvecklingen däremot går mot separerad informa
tion för interna och externa mottagare har det framgått att den interna
informationens innehåll förändras och troligtvis också ledtiderna (mer
realtid). Båda strömningarna, omgivningens krav och förändrad intern
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information, borde därför leda till ett allt större krav på kortare ledtider.
Rapporterna är viktiga.

5.2.2 Rapporterad information - olika typer

En del information kan rapporteras löpande och i nära samband med
affärshändelsen. Exempel på detta är t ex order- och försäljningssiffror.
Annan information kräver bearbetning innan den kan presenteras, t ex
en resultaträkning. Avgörande för skillnaden mellan informationsty
perna är hur lätt fenomenet kan representeras i en muntlig eller skriftlig
rapport. En order representerar direkt det fenomen som är av intresse.
Ett resultat måste räknas fram. Resultatet är beroende av minst två
delar; intäkter och kostnader. Den första typen av information, t ex
order och försäljning, kallas ett enkelt och den andra, resultatmåttet, ett
sammansatt mått CÖstman 1973). En stor del av arbetet med att sam
manställa en resultaträkning är i dag automatiserat, vilket innebär att
den i princip också kan rapporteras i realtid. Det faktum att den är
beroende av olika delar innebär dock att resultatet inte kan räknas ut till
fullo, om det uppstår en fördröjning i någon av dess delar.

I fallstudien föreslog styrelse-, lednings- och stabspersoner att infor
mationsproducenter och -användare skulle kunna arbeta mer med
skattningar. Dessa skulle baseras på den information som var tillgäng
lig tidigt från enheterna t ex i form av order- och försäljningssiffror.
Genom det får man informationen tidigare. Efterföljande rapport fun
gerar som uppföljning och bekräftelse. Ett exempel på det är att räkna
ut ett resultat utifrån faktiska försäljningssiffror. Alla andra poster
skattas utifrån kunskap om produktionskostnader vid vissa volymer. En
förutsättning för att arbeta med skattningar är att personerna som gör
dem har tillräckligt med kunskaper om faktorer som påverkar verk
samheten. Om denna kunskap saknas, vilka en del intervjuade ansåg
vara fallet, är det svårt att skatta ett rättvisande resultat.

Det som har diskuterats avseende olika typer av information pekar på
att ledtiden för en resultatrapport kan minskas genom att mottagarna
får information baserad på skattningar utifrån tidig information. Det
kan delvis förklara förekomsten av förrapporter som finns i minst sex
av tio företag. Utifrån dessa kan mottagaren skapa sig en första bild av
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resultatet. Samtidigt kan ifrågasättas om detta är en lämplig lösning.
Det finns tekniska och praktiska möjligheter att ändra rutinerna för att
tillhandahålla önskvärd information direkt från källan och därmed
också snabbare. Det framkom också i kapitel 3 att förekomst av förrap
porter inte påverkar uppfattningen om ledtiden för den efterföljande
resultatrapporten.

5.2.3 Antal rapporterade detaljer

Antalet detaljer som ska rapporteras in och struktureras upp i olika
dimensioner, t ex efter land, produkt o s v, påverkar också den tid det
tar att rapportera.

De intervjuade styrelserepresentanterna ansåg att rapporter till styrelse
och koncernledningen inte ska vara allt för detaljerade, en av dem sade:

"Det är viktigare att det är väsentliga mått som presenteras. Styrelsen
vill t ex kunna se trender, få överblick, kunna sätta saker i sitt sam
manhang och då behövs inte detaljerade rapportel:"

Ett flertal personer på både rapporterande och stabsnivå tyckte att det
som rapporterades var på gränsen till för detaljerat. En rapporterings
ansvarig sade:

"Vi behöver inte spec{ficera vissa poster, men måtten som de ska rap
portera kräver ändock att det.finns en detaljerad uträkning bakom."

En annan rapporteringsansvarig menade att enheterna föredrar att
arbeta med detaljer. Det är viktigt på den lokala nivån.

Grupperna är egentligen överrens. Den högsta ledningen vill inte ha för
detaljerade rapporter. På lokal vill de ha denna typ av information vid
styrning av enheten däremot vill man helst slippa rapportera den detal
jerade till koncernstaben. Staben kan dock behöva detaljerad informa
tion för att kunna räkna ut vissa nyckeltal. Det tvingar enheterna att
rapportera ganska mycket detaljer.

I ett av fallföretagen såg man över detalj nivån i det som rapporterades.
Tidigare rapporterade alla enheter oberoende av imiktning och storlek
samma mått, vilket de projektansvariga ansåg onödigt. I förändrings-
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företag B skedde också en översyn av rapportinnehållet i samband med
minskningen av ledtiderna. En del information togs bort och vissa mått
förenklades. Om enheterna hamnade i tidsnöd skulle de koncentrera
analysen på ett fåtal utvalda nyckeltal. I amerikanska företag som har
minskat ledtiderna för månadsrapporter genomfördes också stora för
ändringar i innehållet. Efter förändringen fick ledningen endast en A4
sida med noga utvalda nyckeltal och innehållet fokuserade på varianser
i dessa mått (Allen 1995).

Sammanfattningsvis varken ökar eller minskar antalet detaljer betydel
sen av rapporterna och detta ger varken ett ökat eller minskat behov av
kortare ledtider. Antalet detaljer borde däremot påverka den tid det
faktiskt tar att rapportera. I de företag som minskade ledtiderna valde
de ansvariga ut ett färre antal nyckeltal som enheterna skulle fokusera
på. Förutom att detta underlättar rapporteringen förtydligar det styrpro
cessen. Bearbetning av detaljer kan också underlättas med datorstöd.

5.3 Kvalitet i rapporter och rapportering

I den empiriska delen av studien visade det sig också vara viktigt att
reda ut kvalitetsbegreppet. En vanligt förekommande bild var nämligen
att det fanns en relation mellan kvalitet och tid: att kvaliteten minskar
med ökad längd på rapporteringstiden. I kontrast till detta visar studier
i företag som har genomfört TQM-aktiviteter att kvalitet och ledtid går
hand i hand. Minskad ledtid ökar kvaliteten eftersom det kräver en
genomgång av processerna. Samtidigt kräver ökad kvalitet kunskap om
processerna och problemen i dessa. Eliminering av problem och fel
ökar kunskapen och därmed förbättras kvaliteten och det leder till kor
tare ledtider (Waterman 1996).

Kvalitet är dock ett mångtydigt begrepp. Det betyder olika saker for
olika människor. Kvalitet i rapporter och rapportering diskuterades
därför utförligt i fallstudieföretagen. Först presenteras vad de intervju
ade ansåg att begreppet kvalitet omfattade. Därefter beskrivs några
tidigare studier av information som omfattar kvalitet och andra egen-
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skaper hos information. Sedan jämförs det empiriska och teoretiska
materialet.

En ledningsrepresentant ansåg att det finns en utbytesrelation mellan
tid och kvalitet. Han sade:

"Det är bättre att ha rapporter som kommer vid en viss bestämd tid
punkt och veta att de är rätt, än att ha en mycket snabb rapportering
och inte vara helt säker på hur korrekt innehållet är."

I konstrast till detta sade en styrelserepresentant:

"Det är bättre att ha en snabb rapportering, där rapporterna kanske
inte är helt rätt, än att ha en helt korrekt rapport som kommer senare.
Genom detta får man en snabb indikation på resultaten."

Denna person ansåg att kvaliteten fortfarande var hög om styrelsen fick
informationen snabbare. Villkoret var att mottagaren måste veta att
materialet inte är helt fullständigt. Det ligger i linje med det som en
ledningsperson ansåg:

"Verksamhetsrapporterna får innehålla mindre avvikelser så länge
mottagarna är medvetna om dem. Rapporterna ska ändock vara rätt,
det gäller speciellt bokslut."

Ett flertal intervjuade underströk betydelsen av att få veta om det är
några speciella villkor som gäller för det rapporterade materialet. En
rapporteringsansvarig menade att kvaliteten kunde förbättras i detta
avseende:

"Enheterna skickar in siffror och är sedan nöjda med det. De talar inte
om vid rapporteringen om det gäller några specifikaförutsättningarför
siffrorna, som det är viktigt att känna till vid analys av dem."

Han får stöd aven person på staben som berättade att när de får en
slutlig version aven rapport som innehåller överraskningar, visar det
sig ofta att de rapporterande har känt till dem men inte sagt något. Han
trodde att det berodde på organisationsstrukturen. I deras struktur var
det flera enheter och ansvarsnivåer som väntades meddela samma sak
till samma personer.

Det ovanstående understryker att kvalitet i rapporter innebär att de
rapporterande är noga med att berätta förutsättningarna bakom
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materialet. Uttalandet visar också att rapporterna har en bekräftande
funktion. Avvikelser och liknande ska rapportmottagaren redan ha fått
information om via direktkontakter eller avvikelserapporter. Denna
information ger rapportmottagaren en bild av vad han eller hon kan
förvänta sig. När rapporten kommer bekräftas det. Det stöds av
diskussionen i kapitel 4.

Hittills har förutsättningarna bakom kvalitetsbegreppet diskuterats. Det
avser faktorer som lägger grunden för kvalitet. Det går dock att preci
sera innebörden i begreppet mer. I förändringsföretag B delade pro
jektledaren upp kvalitet i två begrepp: precision och kvalitet.

"Precision avser hur väl materialet överensstämmer med det som det
avser att beskriva. Det är ganska lätthanterligt - det går att mäta vad
som har kommit in och inte. Kvalitet definierar dock användaren uti
Fån sitt behov och önskemål på rapporten, vilket är svårare - det är
individuellt."

Affärsområdescontrollern i samma företag skilde på kvalitet i boksluts
respektive analysprocessen. Den förstnämnda avsåg t ex att få med de
poster som tillhörde den specifika perioden och att uträkningarna var
korrekta. Han tyckte att företagets rapporter var bra i detta avseende.
Han ansåg dock att det fanns en viss risk för att kvaliteten skulle bli
lidande om tiden minskar i analysprocessen. Han menade att analysen
underlättar för läsaren och berikar innehållet.

Han tyckte också att en kvalitetsparameter i bokslutsprocessen var att
rapporten kom i tid och snabbt, med viss rimlig felmarginal vad gäller
innehållet. Felmarginalen överskrids om en mottagare skulle ha gjort
en annan bedömning eller kanske tagit ett annat beslut om den felande
posten eller posterna varit med.

Det som framkommit här innebär att kvalitet också avser innehållets
fullständighet, att det som ska vara med finns med. Det bygger på att
det finns riktlinjer i detta avseende. Dessutom omfattas analys samt
tillhörande kommentarer av kvalitetsbegreppet. Det framkommer också
att kvalitet är ett subjektivt begrepp. Det kan därför vara svårt att
erhålla hög kvalitet om det inte finns uttalade krav på vad begreppet
innebär. Slutsatsen är att kvalitet både kräver en kravspecifikation och
uppföljning därav.
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Lednings- och koncernstabsrepresentanter ansåg att kvaliteten byggs
upp på enheterna längst ut i verksamheten. Samtidigt tyckte de att det
var svårt att sprida ett entydigt krav på kvalitet i en hel organisation.
Det kan lätt hända att enheterna tolkar innebörden på sitt eget sätt.
Några stabspersoner ansåg att avsaknad av ett entydigt krav på kvalitet
i en organisation, kan leda till att de ansvariga runt om på enheterna
själva driver upp kraven på kvalitet. Det kan ske på bekostnad av ledti
den. En stabsperson sade:

"De självpåtagna kvalitetskraven hänger ihop med en gammal inställ
ning hos de som rapporterar att siffrorna ska vara korrekta till sista
öret. Allt annat är försämrad kvalitet."

Uttalandet leder oss återigen in på diskussionen kring förändringar i
innehållet. Om det förändras borde det därför vara ännu viktigare med
tydliga riktlinjer och krav. Detta för att individerna ska veta vad som
förväntas av dem. Det ovanstående talar för att det är viktigt att ställa
tydliga krav på kvaliteten och förmedla dessa, även om det kan vara
svårt. Internkonsulten på rapporterande enhet ansåg att kvaliteten
gradvis förbättras vid nya krav:

"Nya krm~ t ex tre dagar mindre rapporteringstid. får den konsekven
sen att de första månaderna resulterar i sämre kvalitet i det rapporte
rade. Sedan blir det bättre, sedan bra, då enheterna hunnit ändra ruti
ner, engagerat nödvändiga människor tidigare i rapporteringskedjan
o s v . Det är inte en fråga om antingen eller, utan att man börjar från
en viss punkt och förbättrar hela tiden."

Han poängterade dock att kraven på kvalitet måste variera med den
situation som enheten befinner sig i. En enhet med problem kan inte
förväntas prestera samma kvalitet som en utan problem, samtidigt kan
den förstnämnda också följas mer noggrant.

Ett flertal av de intervjuade var bekymrade över att kortare ledtider
skulle leda till förlust av kvalitet i det rapporterade. De var också oro
liga för att de själva eller deras enheter skulle tvingas avsluta perioden
tidigare än det sista datumet i månaden, för att hinna med allt arbete.
Om perioden avslutas tidigare är informationen inte fullständig, och
kvaliteten går ned.
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I motsats till detta rapporterade båda förändringsföretagen att de fått
förbättrad kvalitet genom minskningen av ledtiden. Orsaken till det var
den genomgång som skedde av rutinerna och av vad som rapporterades.
Kortare ledtider kan därför öka kvaliteten. Om inte rutinerna ändras
samtidigt som ledtiden minskar finns det dock risk för att kvaliteten
försämras. En ledningsrepresentant sade:

"En anledning till att vi har fått vissa kvalitetsproblem i rapporterna är
att de som rapporterar inte ändrar arbetssättet när ledtiderna minska,;
utan de ökar arbetstakten, vilket ökar risken för fel."

Uttalandet understryker att kvalitet kräver att rutiner och procedurer
ändras när ledtiden minskar, det går inte att bara arbeta fortare. Ett
högre tempo ökar risken för fel, vilket påverkar kvaliteten.

Sammanfattningsvis har det framkommit att kvalitet i rapporter avser
att rapporterna kommer i tid och innehåller alla de poster som tillhör
denna period. Innehållet ska också vara korrekt och försett med kom
mentarer som ger det mer substans och som kan avse mer kontextuella
förklarande förhållanden. Ett viktigt villkor vad gäller kvaliteten är att
mottagarna kan acceptera ofullständig information givet att de vet om
det. Det finns samtidigt en allmän önskan att bli underrättad om speci
ella förhållanden som gäller för informationen. Till dessa mer formella
villkor kommer en subjektiv bedömning av mottagaren som värderar
rapporten utifrån dess användbarhet för olika syften.

I följande avsnitt redogörs för några tidigare studier av olika egenska
per hos information. De omfattar kvalitetsbegreppet. Efter detta avsnitt
jämförs det empiriska materialet kring kvalitet med resultaten från
tidigare studier.

5.4 Tidigare studier av
illformationsegenskaper

Kvalitet är ett svårhanterat begrepp. Det är mycket värdeladdat och
innebörden varierar mellan individer. Standards formuleras inom olika
områden för att hantera denna problematik och underlätta för både
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konsumenter och producenter. Redovisningsrådets rekommendationer
för redovisningsinformation fyller delvis denna funktion. För intern
ekonomisk information existerar inte sådana regler. Det är upp till varje
företag att definiera. En utgångspunkt kan dock vara allmänna rekom
mendationer för presentation av data.

I detta sammanhang kan det därför vara lämpligt att relatera till en
officiell deklaration av kvalitetsbegreppet. Statistiska Centralbyrån
(SCB) diskuterar t ex kvalitetsbegreppet (SCB 1994:3). Kvalitet är ett
centralt begrepp i deras verksamhet att leverera trovärdig statistik. SCB
poängterar användarens betydelse då det är denna som avgör kvaliteten.
Ett viktigt budskap är att det viktigt med en deklaration av innebörden
för att uppnå kvalitet - det hjälper användaren att bedöma kvaliteten
utifrån sina krav och förväntningar. Dessutom behöver informations
producenten veta hur informationen ska presenteras för att uppnå den
förväntade kvaliteten. SCB delar upp kvalitetsbegreppet i fyra delar:
innehåll, tid, tillförlitlighet och tillgänglighet. Innehåll avser t ex vilket
objekt som avses och population m m, som i ekonomisk rapportering
kan översättas med vad det är som mäts och med vilka parametrar eller
mått. Tid omfattar den tidsperiod som undersökningen avser, när mate
rialet är framställt, punktlighet, frekvens och jämförbarhet över tid.
Tillförlitligheten avser olika typer av osäkerhetskällor t ex bortfall, vad
som inte finns med och konsekvenserna av detta. Tillgängligheten har
med materialets förståelighet och fysiska tillgänglighet att göra (ibid
sid 10). SCB:s utsagor understryker det som framkom i avsnittet innan
avseende det behov som finns av formulerade krav på kvalitet och en
redogörelse för innebörden av begreppet. Något som verkar saknas i
fallföretagen, även om det i vissa avseende kommer till uttryck i olika
former i företagens rapporteringsinstruktioner.

Q'Reilly (1982) studerade informationens kvalitet i förhållande till dess
användning. Studien visade att information som uppfattas ha hög kva
litet; i tid, relevant, specifik och noggrann, användes mer. Det gällde
källor som dokumenterat material, interna grupper och externa källor.
Det framkom i studien att informationens tillgänglighet var viktigare
för hög användning än den uppfattade kvaliteten. Beslutsfattare kan
veta att det finns källor av högre kvalitet, men inte använda dem, utan
mer lättillgängliga källor med lägre kvalitet. En förklaring till det kan
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vara att det inte finns tillräckligt med tid för att ta reda på den bättre
informationen. Det kan också vara organisationsstrukturen, ansvars
förhållanden, som gör att det är svårt att få tag i den. Organisatoriska
belöningssystem kan också uppmana individer att bara hämta viss typ
av information (ibid). I denna studie har det visats att ledningspersoner
föredrar snabbare skattad information med viss felmarginal före full
ständig och långsammare information, vilket talar för att tillgäng
ligheten prioriteras före kvaliteten. Det stödjer O'Reillys slutsatser.

McKinnon och Bruns (1992) menar att tre egenskaper utmärker eko
nomisk information - redovisningsinformation - som anses vara
användbar, värdefull och av hög kvalitet. Egenskaperna är att informa
tionen kommer i tid och är aktuell, exakt och noggrann, samt relevant.
Informationens ledtid och noggrannhet bidrar till dess relevans. Rele
vansen påverkar i sin tur användningen av informationen. Fokus i
McKinnon och Bruns studie är operativa chefer, chefer på mellannivå.
För operativa chefer innebär redovisningsrutinerna en lång förskjutning
i tid mellan den tidpunkt något händer och när det reflekteras i rappor
terna Ufr aktivitetsstyrning i Anthonys termer, avsnitt 4.1.3). Studien
tar också upp den tid som kan gå mellan en händelse och tills den re
gisteras i ett datoriserat system. För en chef som väntar på information
för att eventuellt agera utifrån kan värdefull tid gå förlorad. Det pekar
på ett behov av kortare ledtider, speciellt för mellanchefer, eftersom
kortare ledtider ökar informationens relevans och användbarhet. En
förklaring till att de inte anser att informationen är viktig är att den är
för sen. Den är inte anpassad till deras verklighet.

Zmud (1978) testade empiriskt ett antal på förhand teoretiskt definie
rade dimensioner av information. Efter att ha låtit ett antal informa
tionsanvändare bedöma tre olika rapporttyper; tabell, stapeldiagram,
grafik, identifierade han fyra huvuddimensioner. Dessa presenteras i
tabell 10. Vänstra kolumnen visar huvuddimensionen och den högra de
undergrupper som förklarar huvuddimensionen.
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Kvalitet: • Relevant, tillämplig, hjälpsam,
behövd, betydelsefull, användbar.

Relevans komponenter: • Precis, noggrann.

• Saklig, verklig, sann.

• Kvantitet, komplett, verksam,
väsentlig, fullständig, tillräcklig.

• Trovärdig/i tid (tajming), gängse eller
aktuell, gällande, pålitlig, läglig.

Formatkvalitet: • Arrangemang, välordnad, noggrann.

• Läsbar, klar, lämplig, enkel.

Kvalitet i innehåll: • Rimlig, förståndig, skälig.

Tabell JO. In{ormationsdimensioner.

De två första dimensionerna, kvalitet och relevans, understryker att den
tänkta användningen inverkar på hur informationen bedöms. Den
tredje, formatet, relaterar till hur informationen presenteras. Den fjärde
relaterar till innehållet och hur det uppfattas. Tidsbegreppet, i tid och
aktuell, relaterar till den avsedda användningen av informationen. Det
är en relevanskomponent - att informationen kommer i tid till t ex ett
beslut. Gängse, aktuell och gällande pekar på att det finns ett nyhets
värde i informationen. Problemet är att nyhetsvärdet ändå kan relatera
till information som är gammal. Om resultatrapporten t ex tillhanda
hålls den 20:e och mottagarna inte har fått någon annan information om
resultatet tidigare, är informationen den gällande och den färskaste. Det
gäller även om den tid som har löpt från både det att perioden avsluta
des, eller händelsen inträffade, är lång. Den linjära ledtiden från en
händelse tills information tillhandahålls om den, täcks därför inte av
dimensionerna.

Östman (1973) använde tre tidsbegrepp vid en studie av ekonomiska
rapporters utveckling: aktualitet, frekvens och dataåtkomst. Den första
är likvärdig med Zmuds. Frekvens, hur ofta informationen tillhanda
hålls är relevant i denna studie, men kan inte anses vara en beskrivande
egenskap av informationen. Den ingår inte heller bland Zmuds dimen
sioner. Dataåtkomst avser den lätthet med vilken en användare kan få
tillgång till informationen. Det avser både den tid det tar att få tag i
informationen och om informationen direkt återspeglar det fenomen
som är intressant eller om det behövs en uträkning först (avsnitt 5.2.2
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ovan, enkelt kontra sammansatt mått, ibid). Åtkomst som också kan
kallas tillgänglighet påverkas också av datoriserade informationssystem
som kan underlätta men också försvåra detta. Informationen kan t ex
finnas registrerad, men användaren kan inte komma åt den, då systemet
inte möjliggör det, t ex då uppdatering sker en gång i månaden.

Den tredje dimensionen av information i tabellen relaterar till informa
tionsformatet. Det finns ett flertal studier som pekar på att informa
tionsanvändare t ex föredrar grafiskt rapportformat framför siffror och
tabeller (Zmud 1978, O'Reilly 1982). Frågan är om och på vilket sätt
formatkvaliteten har eller kan ha konsekvenser för ledtiden? Blocher,
Moffie och Zmud (1985) visar i sin studie att grafiskt format hjälper
användaren bättre vid lösandet av enklare uppgifter än vad numerisk
information gör. Skriftliga rapporter kännetecknas av att de är sämre på
att bära information och passar mindre bra till de uppgifter som en
ledningsperson måste lösa och arbeta med (Daft och Lengel 1984).
Muntlig information kan t ex direkt förtydligas, och när det är riktigt
bråttom är denna att föredra. Det tar för lång tid att producera grafiska
översikter. Sifferrapporter lämpar sig mer för vecko- och månadssam
manställningar (McKinnon och Bruns 1992). Studier har också visat att
en användare snabbare och lättare tillgodogör sig grafisk information,
men bilden blir mer korrekt om användaren får några minuter till för att
studera t ex tabeller (Vessey 1991). Formatet är dock inte något stort
problem när det gäller ledtider. Grafiska översikter kan produceras lika
snabbt som numeriska rapporter. Det kan däremot vara lättare att sprida
sitIerbaserad information snabbt, då den inte är beroende av kontextuell
beskrivning och nyansering. Det krävs dock att användaren kan tolka
innebörden och att den tolkas på lika sätt av alla som får den (Boisot
1987). Det kan underlättas med rapporteringsinstruktioner.

För att sammanfatta den diskussion som förts här i förhållande till det
tidigare presenterade empiriska materialet har de viktigaste kvalitets
egenskaperna sammanfattas i tabell l l. I denna sammanfattas vad de
intervjuade ansåg att kvalitet omfattar. Detta jämförs med Zmuds
informationsdimensioner (fetstil i tabellen) och dessa täcker även de
egenskaper som Östman (1973) och McKinnon och Bruns (1992) tog
upp. Dessutom återges SCB:s fyra kvalitetsegenskaper, då dessa kan
sägas representera en etablerad norm. De visas med kursiv text.
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ZmudlSCB

• Rapporterna kommer i tid, d v s till bestämda rap
porteringstidpunkter.

Relevans

Tid

•

•

•

•

•

Innehållet i rapporterna är trovärdigt och korrekt.
Det innebär t ex att den information som rappor
terna ger är tillräcklig bra för att fatta beslut och
vidta åtgärder utifrån. Alla relevanta poster som hör
till perioden finns med. Rapporterna är genomar
betade och väl underbyggda. De ansvariga är
insatta i materialet.

Informationen baseras på skattningar utifrån tidig
information och mottagaren vet om det. Det ger
aktuell och snabb information.

Informationen innehåller inga överraskningar, den
bekräftar vad användaren väntat sig.

Rapporteringen har skett enligt gällande principer,
vilka avser både redovisningsnormer och egna
regler för beräkning och presentation av material.

Informationen presenteras på ett snyggt och
strukturerat sätt. Det finns personliga kommentarer
från ansvariga personer, presentationsmaterialet är
bifogat och rapporterna är underskrivna.

Tabell 11. Kvalitet enligt de intervjuade.

Relevans

Innehåll och

tillförlitlighet

Kvalitet

Tillgänglighet

Kvalitet

Tillförlitlighet

Innehålls
kvalitet

Tillförlitlighet

Format
kvalitet

Tillgänglighet

Som uppställningen visar täcker kvalitetsbegreppet i det empiriska
materialet alla de dimensioner som också tidigare har identifierats i
arbeten av t ex Zmud (1978) och McKinnon och Bruns (1992). Beto
ningen ligger på relevans och kvalitet. Huruvida informationen är rele
vant och av hög kvalitet bedöms i förhållande till den tänkta använd
ningen. Tabellen visar också att tid - i tid och aktualitet - är en dimen
sion av kvalitet. Om informationen tillhandahålls i tid och så tidigt som
möjligt efter händelsen, ökar informationens relevans. Det får åter
verkningar på dess användning - den används mer. Det talar för kortare
ledtider. Utsagorna täcker också de kvalitetsegenskaper som SeB
arbetar med, även om varje egenskap i sitt ursprung är mer omfattande
än det som beskrivs i tabellen. Det som inte framgår i tabellen och som
måste anses vara det svåraste problemet är själva formuleringen och
förmedlingen av kvalitetskraven. En kvalitetsdeklaration som är tydlig
för både användare och producenter av informationen. Det blir svårare
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att uppnå de andra kvalitetsegenskaperna innan denna klar. Utan kvali
tetsdeklaration har varken användare eller producent en tydlig utgångs
punkt att relatera till. I tabellen framgår det också att informationsan
vändarna helst inte vill bli överraskade, vilket innebär att information
med hög kvalitet egentligen inte innehåller några nyheter - informatio
nen bekräftar vad mottagaren förväntar sig.

5.5 Slutsatser - informationens inverkan
på ledtiden

Materialet visar att ekonomisk information behövs för att bedöma fö
retags kort- och långsiktiga överlevnad. Företagens rapporter innehåller
information om resultat, försäljning, antal order, antal anställda, lager,
kassaflöde, tillgångar och skulder, viktiga händelser på marknaden och
i verksamheten. Till det kommer verksamhetsspecifika nyckeltal som
kan beröra produktionen i form av cykeltider och kvalitet eller kun
derna i form av nöjd-kund-index. Informationen används, som kapitel 3
och 4 visar, till att styra och planera verksamheten, samt för att bedöma
vilka åtgärder som behöver sättas in. Informationen ramar in
ledningens handlingsutrymme i ekonomiska termer. Den visar huruvida
det finns kapital för att fortsätta verksamheten med och hur resurserna
används. Informationen används också för att utvärdera och förbättra
effektiviteten i aktiviteterna. Den används också i dialog med enhe
terna. I en stor organisation med många enheter och olika verksamhets
typer är informationen ett gemensamt språk.

Resultaten visar också att användarna kan tänka sig att minska ledti
derna genom att arbeta med skattad information. Skattningen sker på
basis av sådan information som går att få tillgång till tidigt. Det avser
t ex att resultatet skattas utifrån ordervolymer eller försäljningssiffror
och en skattad produktionskostnad vid en viss produktionsvolym. Detta
sätt innebär dock inte att ledtiden för resultatrapporten minskar utan det
är ett sätt att få tillgång till information snabbare. Materialet visar att
ledningspersoner föredrar snabb information som inte är fullständig
istället för att behöva vänta på komplett information. Tidigare studier
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har också visat att informationens tillgänglighet är viktigare än dess
kvalitet. En kritik mot detta sätt att hantera ledtiden på, är att föränd
rade rutiner och dagens teknik möjliggör snabbare rapporter. Det går att
få informationen tidigare utan skattning.

Materialet visar också att det skett förändringar i innehållet och hur det
används. Företagen i studien hade separata funktioner för att hantera
information för affärsstyrning och för att säkerställa bokföringslagens
krav på redovisning. Det rådde en samstämmighet bland de intervjuade
att information för affärsstyrning är den viktigaste. Detta innebär dock
inte att redovisningen är oviktig utan att det är väsentligt att de olika
användningsområdena reflekteras i innehåll och ledtider. Den externa
redovisningen har standardiserat både innehåll och arbetet med rap
porterna. Det har påverkat den interna informationen som verkar hante
ras och uppfattas som redovisningsinformation. Vid en kartläggning av
ett behov av kortare ledtider och förändringar i innehållet är det därför
viktigt att ifrågasätta detta och istället utgå från mottagarnas önskemål
och behov.

I kapitlet undersöktes också kvalitetsbegreppets relation till ekonomisk
information. Generellt kan konstateras att kvalitet är ett komplicerat
begrepp som tolkas på olika sätt. För att kunna dra mer vidgående slut
satser behövs en undersökning som fokuserar på detta begrepp endast. I
materialet framkommer dock några tendenser som både stödjer och kan
bidra med nya ideer till tidigare forskning. Intervjuerna visar att kvali
tet i rapportering främst relaterar till den tänkta användningen, vilket är
i linje med tidigare forskning. Det avser t ex att informationen är rele
vant för frågeställningen. Relevant information omfattar att alla poster
som ska vara med finns med, och att innehållet är korrekt. Dessutom
förväntar sig användarna att innehållet är kommenterat. Det ska också
vara snyggt presenterat och läsbart. Alla tillfrågade nämnde också tid
som en dimension av kvalitetsbegreppet. Tidsdimensionen avser t ex att
rapporten kommer i tid och att informationen är aktuell. Den linjära
ledtiden, tiden mellan händelse och rapport är också en del av kvali
tetsbegreppet. Det blev tydligt när användaren frågade efter skattad
information. Denna informationstyp minskar nämligen den linjära led
tiden genom att mottagaren får snabbare information. Kvalitetsbegrep
pet omfattar därför också skattad information. Både lednings- och
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stabspersoner var dock överrens om att det gäller under förutsättning
att mottagaren vet att informationen inte är fullständig. Generellt är ett
viktigt villkor för den rapporterade informationen att mottagarna vill
bli underrättade i förväg om det gäller några speciella villkor för den.

Dessutom verkar det som att användarna inte vill bli överraskade av
denna typ av information. Ekonomisk information av hög kvalitet har
främst en bekräftande funktion. Detta är intressant, då det till viss del
motsäger vad som framkom i kapitel fyra avseende nyhetsvärdet. Det
framgick att det var högt för lednings- och stabspersoner vilket det inte
borde vara om rapporten bara bekräftar. En förklaring finns i rapporter
nas återkommande funktion. Ledningen i storföretagen får denna
rapport en gång i månaden och den får normalt också tillgång till en
förrapport som vanligtvis är en preliminär version, order- eller försälj
ningssiffror eller andra utvalda nyckeltal. Det innebär att den sista rap
porten, eller summan av alla tidigare rapporter, skapar en viss förväntan
hos mottagaren. Denna förväntan kan få en viss bekräftelse genom
förrapporten, som kan ge en föraning om vad som kommer. Detta
bekräftas slutligen när månadsrapporten levereras. Ledningen vill
minimera denna tid av förväntan eller ovisshet och uppskattar därför
också skattad information som baseras på förrapport eller ännu tidigare
tillgänglig information. Om verksamheten är turbulent och känne
tecknas aven hög osäkerhet kan de inte vara lika säkra på att innehållet
motsvarar det väntade och då ökar intresset för att snabbare kunna
bekräfta att saker är som de ska vara. Detta talar för kortare ledtider
eller som det också framhölls i kapitel 4, mer frekvent rapportering.
Tätare uppföljning minskar perioden av osäkerhet.

En slutsats är att rådande kvalitetskrav påverkar ledtiden negativt. En
anledning är att kraven baseras på en bild av att kvaliteten går ned när
ledtiden minskar och därför ställs inte högre krav på ledtiden. Resulta
ten visar däremot att både informationens kvalitet och relevans ökar
med kortare ledtider. Resultat i företag som har minskat ledtiderna
visar att kvaliteten tillvaratas då arbetet och rutinerna förändras till
sammans med ledtiden. Innehållet behöver också ses över. Informatio
nens användbarhet kan t ex öka om innehållet fokuseras på ett antal
viktiga nyckeltal. Detta, förändringar i arbetssätt och information, får
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också stöd av studier i företag som genomfört ledtidsminskningar som
del av TQM- och JIT-aktiviteter.

Materialet visar samtidigt att det är svårt att förmedla entydiga kvali
tetskrav i stora organisationer. Det kräver först och främst att kraven
formaliseras och kommuniceras. En del intervjuade menade dock att
kraven på kvalitet måste variera med den situation en enhet befinner sig
i. Enheter som har problem kan inte förväntas levererar rapporter med
hög kvalitet. Ett problem i detta sammanhang är att kombinera tydliga
och fasta kvalitetsdeklarationer med flexibilitet för de som inte klarar
av att uppnå dem. Kraven kan inte vara så hårda att enheterna hellre
väljer att dölja fel och problem än att erkänna att de inte kan uppnå
kraven. Vem och vad avgör t ex när kraven inte gäller? Huruvida
kvaliteten kan förbättras i rapporterna som avses i föreliggande studie
verkar i stor utsträckning handla om attityder. Kvalitet är ett svårt och
samtidigt respekterat begrepp som det är lätt att dölja sig bakom. Det
kan t ex vara lätt att acceptera ett nej till minskad ledtid om anled
ningen är försämrad kvalitet. Detta, när det snarare handlar om en atti
tyd och ovilja till förändring.

I tidigare och i detta kapitel har det också framkommit att omgivning
ens krav på ledtiderna ökar. Investerare och myndigheter kräver att få
nyckelinformation snabbt för att kunna bedöma investeringar och risk
nivåer. Även om det främst gäller extern information kommer det san
nolikt få återverkningar på de ledtider som finns för intern information.
Extern redovisningsinformation och intern ekonomisk styrinformation
bygger i stort på samma ekonomiska kärna eller grundinformation.

Sammanfattningsvis understryker detta kapitel slutsatserna i kapitel 4;
rapporterna har stor betydelse för ledningspersoner. Ekonomisk infor
mation som har hög kvalitet är relevant för användaren och tillhanda
hålls i tid och snabbt.

Nästa kapitel handlar om tid och hur individers uppfattning av tid kan
påverka behovet av snabb information.
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6 Hur påverkar människors
tidsuppfattning ledtiderna?

I ett senare skede av studien framkom att det finns en hel del förklaring
i industrisamhällets syn på tid till ett behov av kortare ledtider för
ekonomisk information. I studien har tid som fenomen behandlats
empiriskt genom att intervjuade personer har fått förhålla sig till ledti
den för vissa typer av rapporter, men det är också allt. Detta presente
rades i avsnitt 3.6. Det fördes t ex ingen diskussion om hur företaget
och dess ledning hanterade tid i övrigt, även om det framskymtade i de
uttalanden som gjordes om rapporteringstiden. Därför baseras detta
kapitel i stor utsträckning på tidigare studier av tid och tidsuppfatt
ningar. Där det varit möjligt sker dock kopplingar till det empiriska
materialet. I kapitlet diskuteras huruvida en persons eller grupps upp
fattning om ledtider kan vara en förklaring till ett behov av snabbare
information. Förklaringen kan också finns i en allmän trend med
ökande krav på hur tid utnyttjas.

Tid och studier av tid är ett omfattande område som har analyserats
från många olika perspektiv. Kapitlet inleds därför med en beskrivning
av valt angreppssätt.

Tid som forskningsfält

Lundmark (1989 sid Il) ställer frågan varför ett visst samhälle präglas
av ett visst sätt att uppfatta tiden och vilken betydelse tidsuppfattningar
har för samhällsutvecklingen och tvärtom. Han delar upp tidigare tids
forskning i fyra fält. Det första är tid och materia och till detta fält hör
att tid baseras på himlakropparnas rörelse, samt tid i biologiska proces
ser som avser processen från födelse till död. Det andra fältet avser tid
och mänskligt psyke. Hit hör forskning från psykologer. De tittar t ex
på människans subjektiva upplevelse av tid, d v s att tid uppfattas olika
av olika människor. Det tredje fältet avser tidsfilosofin. Den återfinns
någonstans mellan det materiella och det psykologiska. Tidsfilosofins
främsta syfte är att utröna vad tid är för något och vad som karaktäri
serar den. Det fjärde fältet avser tid som samhällsföreteelse. Det gäller
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människors attityder till tid och baseras på att föreställningar om tid
varierar under olika tidsperioder, mellan olika samhällen och kulturer.

Westlund (1996) studerar skolbarns uppfattning av tid och delar in
tidsdiskussionen i två nivåer: den ontologiska och den epistemologiska.
Den första avser vad tid är eller kan vara, och dess egenskaper. Det
omfattar perspektiv på tid som hämtats från fysiken och biologin som
båda tillhör "tid som materia" i Lundmarks termer. Westlund lägger
även till tidsfilosofin till den ontologiska nivån med motiveringen att
filosoferna sällan testat ideerna empiriskt. Den andra, den epistemolo
giska tidsaspekten som Westlund använder, omfattar det psykologiska,
sociologiska och historiska perspektivet. Detta överlappar med Lund
marks "tid och mänskligt psyke" samt "tid som samhällsföreteelse".

I denna studie antas att den uppfattning och förhållningssätt som
informationsanvändarna har till tid också kommer att påverka hur de
förhåller sig till och hanterar ledtider för ekonomisk information. Det
innebär att det individuella, i form av det psykologiska perspektivet på
tid, är relevant. En person kan tycka att ledtider är mycket viktigt, me
dan en annan inte alls bryr sig. En person upplever tidsstress medan en
annan inte gör det. Det psykologiska perspektivet handlar mer om tider,
än tid, då olika personer upplever tiden olika (Starkey 1989). Beto
ningen ligger dock på tid som samhällsföreteelse och social norm, t ex
hur den tid som styr oss har blivit en samhällsföreteelse och hur
tidsuppfattningen kommer till uttryck. Tid som samhällsföreteelse
begränsas till de förhållningssätt och attityder till tid som utvecklats i
industri- och västvärlden. Ur ett samhällsperspektiv handlar ledtids
diskussionen om fenomenet ledtider, och varför det upplevs som viktigt
eller inte i dagens samhälle. Förutom tid ur ett individuellt och sam
hällsperspektiv beskrivs också det filosofiska perspektivet kort. Anled
ningen är att den nutida tidsuppfattning i mångt och mycket har sitt
ursprung i de mätningar som skedde av himlakroppars rörelse. Det
utmynnade i en diskussion av tidsbegreppet av Galilei och senare
Newton (Westlund 1996). Detta innebär att tre av Lundmarks fyra fält
beskrivs i kapitlet och det filosofiska får inleda.
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6.1 Det filosofiska perspektivet
Westlund (1996) anser att det främst varit tre frågor som diskuterats i
den filosofiska debatten. Den första frågan avser huruvida tiden är ett
objektivt faktum utanför individen eller om tiden endast kan upplevas
subjektivt. Den andra fokuserar på tidens homogenitet eller heteroge
nitet. Den tredje gäller tidens mätbarhet. Till filosoferna hör t ex Aris
toteles som såg tid som något objektivt yttre, och talade om en kos
miskt tid som inte hade något med mänskligheten att göra. Den filoso
fiska tidsdiskussionen återfinns också inom naturvetenskaperna och
speciellt i den klassiska fysiken. Till denna hör Newtons tid som base
rades på händelser och mätningar av himlakroppars rörelse i univer
sum. Tiden kallades därför mekanisk. Dess hastighet kunde varken
saktas eller påskyndas, den var homogen. Denna tidssyn blev kritiserad
och egentligen helt ifrågasatt genom Einsteins relativitetsteori. Trots
detta kan Newton sägas vara den objektiva, kvantitativa tidens fader 
tid som den mäts och uppfattas idag (Hawking 1988). Newtons lära om
himlakroppars rörelse byggde på gravitationslagen. Den liknade den
fysiska världen vid en mekanism med vändbara processer. De kunde
fungera bakåt och framåt. Denna syn på tid skilde sig dock stort från
den som t ex avsågs i de biologiska och de historiska vetenskaperna.
Här försvann det gamla för evigt och ersattes av något nytt, av proces
ser som inte gick att vända. Under många hundra år var irreversibla
processer uteslutna från fysikens fundamentala lagar. Detta förändrades
dock i takt med att kunskapen om termodynamiken ökade i slutet av
1800-talet. Termodynamiken är läran om värmeenergins omvandling
till mekaniskt arbete och tvärtom. Ur denna forskning framkom gradvis
teorier om icke vändbara processer som var knutna till energiomvand
ling. På så sätt fick också tidsbegreppet inom fysiken en riktning. Nu
mera har fysiken närmat sig biologin där irreversibla processer är en av
utgångspunkterna (Lundmark 1989).

Sammanfattningsvis beskriver det filosofiska perspektivet på tid, i
Newtons termer, den tidssyn som råder i vår del av världen. Tiden är
objektiv och mätbar; den mäts med klockor.
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6.2 Det psykologiska perspektivet
Tidspsykologin studerar främst hur människan uppfattar tid. Det hand
lar mer om en individuell och social tid än tidens ontologi, d v s vad tid
är som den behandlas av filosoferna (Starkey 1989). Westlund (1996)
anser dock att även filosoferna har behandlat tid utifrån ett psykolo
giskt perspektiv. Hon hänvisar bl a till Bergson och Durkheim (båda
från början av 1900-talet). Durkheim skilde t ex på privat och offentlig
tid. Den senare var kopplad till den sociala organisationen och var uni
form. Den uppfattades som den enda tiden och gick obevekligen
framåt. Den privata tiden var däremot multipel. Flera tider kunde exis
tera och variera mellan individer och inom grupper. Tiden kunde t ex
vara nyckfull, skiftande och vändbar.

Starkey (1989 sid 38) anser att Ornsteins teori (1969) om upplevelsen
av tid är en av de viktigare när psykologiska aspekter diskuteras.
Ornstein såg på tidsupplevelser utifrån ett informationsbearbetnings
perspektiv. Tidens längd var enligt detta perspektiv knutet till storleken
på det minne som används för att tolka informationen. Uppfattningen
av tid var också knuten till typen av stimuli som gav upphov till erfa
renheten, dess intensitet, antal och vilka associationer den resulterar i.
Nya händelser tar mer utrymme än gamla och kända. Tidens längd är
också relaterad till antal händelser inom ett visst intervall. Om det är
nya händelser upplevs tiden som längre än om det är mer kända saker
som inträffar. Ornstein relaterade också till informationsinnehållet. Tid
som är fylld med händelser går snabbt, innehållslös tid drar sig fram.
Människor tenderar att notera tiden då den känns för lång eller kort,
d v s går för sakta eller för fort (Starkey 1989).

Olika yrkesgrupper upplever också tiden olika beroende på att deras
arbete är mer eller mindre tidsbegränsat. En person som är beroende av
andra för arbetets utförande måste i stor utsträckning anpassa sig till
tidsscheman som bestäms på arbetsplatsen. Andra har större frihet att
bestämma när arbetet ska utföras och hur lång tid det får ta. Stress
påverkar också uppfattningen av tid. Stressen kan kopplas till den takt
med vilket ett arbete ska utföras och huruvida arbetet upplevs som för
omfattande i förhållande till tillgänglig tid. Tidsstress uppkommer när
tiden går för snabbt eller är för fullbokad. Stressen och pressen ökar när
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det är andra som bestämmer över tiden och därmed arbetstakten. Det
har dock visat sig att t ex chefer, som har stor bestämmanderätt över
andras tid och arbete, tenderar att tappa denna kontroll när det gäller
sitt eget arbete. De har svårt att avsätta tid till något annat än arbete och
det ger långa arbetsdagar (ibid sid 51).

Sammanfattningsvis innebär det psykologiska perspektivet att tid upp
levs olika. Föreliggande studie visar t ex att rapportproducenterna
oftare än mottagarna anser att ledtiden är för kort. En förklaring är att
de upplever stress och en hög arbetstakt eftersom de inte kan påverka
de olika rapporteringstidpunkterna. För mottagaren är förhållandet det
motsatta, stabs- och ledningspersoner väntar på rapporten och det är en
tid de inte kan påverka ren väntetid.

6.3 Tid som samhällsföreteelse

För att kunna fungera i ett samhälle eller i en grupp är människan mer
eller mindre tvingad att anpassa sig till den tidsuppfattning som styr
den sociala organisationen. När ett barn föds är det främst biologiska
och psykologiska behov som styr när det äter, sover och vill leka,
Ganska snabbt får det dock lära sig lämpliga tider för dessa aktiviteter.
Barnet styrs av normer som skapas i familjen, skolan och arbetslivet
(Hassard 1989). Företag måste också möta tidskrav från omgivningen
(Lewis och Weigart 1981). Normer styr också rapporteringsprocessen
för extern information, det finns t ex regler som säger att företag ska
rapportera vid vissa tidpunkter. Intern information styrs däremot av
företagens rapporteringsinstruktioner.

Lundmark (1989) delar upp tid som samhällsföreteelse i en kvantitativ
och en kvalitativ del. Den kvantitativa tidsaspekten avser uppfattningen
att tiden är en mätbar resurs och fysisk i den bemärkelsen att den näs
tan går att ta på. Mer symboliska aspekter relaterar till en tid som
Lundmark kallar för den kvalitativa tidsaspekten. Den avser attityder
till dåtid, samtid och framtid och hur de kopplar till varandra. Till detta
kommer uppfattningar av förändringar och utveckling. Sociologer gör
en liknande indelning, men kallar dem klocktid och social tid (Hassard



Ledtiderför ledningsinformation 139

1990). Den första avser den objektivt mätbara tiden som den framställts
i Newtons termer. Den sociala tiden på baseras på underliggande soci
ala aktiviteter (Hassard 1990). Det är dock viktigt att understryka att
det är människor som tillskriver tiden egenskaper som gör att det är
lämpligt att tala om dem i dessa former. Det är inte tiden i sig som är
social, kvalitativ, objektiv eller kvantitativ. Lundmarks (1989) uppdel
ning bibehålls i detta avsnitt för att lyfta upp skillnaden mellan det
objektiva och det subjektiva. Det kvantitativa perspektivet inleder.

6.3.1 Kvantitativ tid - klocktid, objektiv och linjär

Tid i den form som den mäts med klockor, klocktid, började att få be
tydelse då människol11a övergick från självförsörjning, från den lilla
gruppen, till att utbyta varor och tjänster med varandra. Betydelsen blev
dock ännu viktigare då olika individer började samarbeta för att uppnå
gemensamma resultat. Utbytet över gruppgränserna ökade behovet av
koordination av aktiviteterna och en samordning av kalendrar. Det
krävde ett gemensamt förhållningssätt till tid (Hassard 1990).

Till den kvantitativa aspekten av tid hör uppfattningen att tiden är linjär.
Runt Kristi födelse ersattes en cyklisk bild av tid där allt återkom i
ändlösa cykler aven historisk förklaring av mänskligt liv. I den senare
fanns en definitiv början, och då framstår tid som linjär. Det evigt åter
kommande ersattes med en ide om det oåterkalleliga (ibid).

Industrialiseringen

I samband med industrialiseringen förändrades människornas tillvaro.
Tidigare hade uppgiften styrt när en aktivitet genomfördes. Under
industrialiseringen kom arbetslivet att styras av de tidpunkter då fabri
kel11a var öppna (Blyton et al 1989). Tidigare hade människans behov
av föda, naturens och årstidernas skiftningar bestämt när individel11a
arbetade. Tillvaron inrättades t ex efter om det var skördetid, mark
nadstid eller viloperiod (Lundmark 1989).

I det industrialiserade samhället förfogade individen över ett antal
timmar och kunde välja att använda dem till att arbeta eller inte. De
fick betalt för arbetstimmarna och tiden blev på så sätt medlet med
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vilket pengar kunde uppskattas. Pengar användes för att köpa tid; tid
och pengar blev utbytbara varor och tid blev en resurs. Tid var inte
längre bara något som flöt utan tid blev ett begränsande faktum. Upp
fattningen om tid som knapp resurs etablerades (Hassard 1990 och
Lundmark 1989). Det måste tilläggas att på landsbygden var det fort
farande uppgiften och årstiden som styrde. Den tidsuppfattning som
rådde i städerna spreds dock gradvis.

Industrialiseringen ledde till en tydlig skillnad mellan arbetstid och
fritid. Den förde också med sig ett fokus på att varje enskild tidsenhet
skulle användas så bra som möjligt. Maskinparken och den tid som
arbetarna var i fabrikerna kostade företagen mycket pengar. Detta till
sammans med uppfattningen av tid som en knapp resurs, inledde den
strävan som har rått sedan dess - att utnyttja varje enhet maximalt.
Det leder till ökad produktivitet. Tidens värde i produktion blev en
huvudfråga på svenska arbetsmarknaden i början av la-talet
(Lundmark sid 106). Det skedde i samband med lagen om åttatimmars
dag. Arbetarna krävde lönekompensation för en kortare arbetsdag.
Arbetsgivaren krävde samtidigt att tidsutnyttjandet skulle effektivise
ras. I samband med detta började tidsstudier användas och utifrån dessa
bestämdes löneackord. I diskussionerna kring lagen om åttatimmarsda
gen var ett viktigt kravatt arbetarna skulle få mer tid för familj och
kultur. En bakomliggande motivering var utmattning och hälsorisker
vid för långa dagar. I de diskussioner om minskade arbetstider som har
följt decennierna efter la-talet har detta varit viktigt, men argumenten
var istället att tiden var för packad under dagen. Lundmark poängterar
dock att den direkta intensiteten i tidsutnyttjandet inte ifrågasattes. Det
var istället ökad fritid som skulle kompensera.

Den tekniska utvecklingen

Tekniken och den tekniska utvecklingen har en viktig del i tidens upp
fattade värde. Den möjliggör en ytterligare förbättring av tidsanvänd
ningen. När det sker ökar tidens uppfattade värde och då höjs kraven på
tekniken ytterligare - för att förbättra användningen av den redan högt
värderade tiden ännu mer. Lundmark bygger sitt resonemang på Becker
(1965). Om t ex produktionen ökar från fem till tio enheter under en
timme värderas varje tidsenhet högre. Den uppfattningen tenderar att
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överföras även på fritid - vi värderar tiden högre generellt. l dagens
samhälle finns det en mångfald aktiviteter som individerna kan lägga
sin tid på och antalet aktiviteter ökar, men den tillgängliga tiden är i
stort densamma - det leder till ständiga uppfinningar för att öka avkast
ningen på tiden och ta bort onödiga tidskrävande aktiviteter
(Burenstam-Linder 1969). I början var det produktionsteknologin i
tillverkande företag som utvecklades. Den möjliggjorde en förbättrad
effektivitet och produktivitet och den utvecklas naturligtvis fortfarande.
På senare tid har informationsteknologi stått för de främsta framstegen
i detta avseende.

Tid centralt för organisering av aktiviteter

Frekvens, synkronisering och sekvens är viktiga begrepp i samband
med ett kvantitativt perspektiv på tid. Ett behov av samordning, syn
kronisering, av olika aktiviteter var en anledning till att klocktid fick
stor betydelse i den industrialiserade världen. Det ledde också till upp
rättande av tidsscheman. Sekvens avser att ordna aktiviteter i viss följd
för att aktiviteterna ska få avsett resultat. När de två förstnämnda har
hanterats i en arbetsprocess, kan frekvensen ökas. Det avser antalet
aktiviteter inom en viss tidsperiod (Hassard 1989 och Lundmark 1989
som båda hänvisar till Moore 1963 och Lauer 1981).

Det gamla massproduktionssystemet med en produktionslinje som
bestod av ett antal fristående och utbytbara delar, fokuserade på fre
kvensen. Detta efter att ha hanterat sekvens och synkronisering av upp
gifterna. Massproduktionen var ett sätt att öka avkastningen på tiden. I
en verksamhet där slutprodukten är kundanpassad eller helt unik är det
svårare att öka frekvensen. Produktionsprocessen kanske inte alls går
att återupprepa från gång till gång. Det gör att material-, informations
och beslutsvägar kan vara svåra att definiera i förväg. l dessa fall är
frekvensen underordnad synkronisering och sekvens. Det innebär att
mindre krav ställs på frekvensen. Det gör det svårare att öka avkast
ningen på tiden (Lundmark 1989). Rapporteringsprocessen är omgiven
av tidsscheman för att samordna olika försystem och arbetsuppgifter.
Om ledtiden förkortas utan att ta bort eller ändra sekvensen och syn
kroniseringen av uppgifterna ökar antalet uppgifter (frekvensen) inom
vissa givna tidsintervall. Det ökar arbetstakten och stressen för den som
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producerar rapporten. Rapporteringsprocessens utseende i detta
avseende är därför en förklaring till varför krav på ledtiden inte tidigare
varit relevanta. Numera finns det dock informationsteknologi som löser
problem med sekvens och synkronisering - det kan skötas automatiskt.
Olika delsystem skickar data mellan varandra. Det gör det möjligt att
ställa högre krav på ledtiden utan att behöva arbeta fortare. Detta går
naturligtvis också att uppnå med mer manuell datahantering, men det
ställer stora krav på planering och organisering av aktiviteterna.

Det har framkommit i beskrivningarna ovan att den tidsuppfattning som
etablerades i samband industrialiseringen har gått hand i hand med
aktiviteter som syftar till att öka avkastningen på tid. Det berör den
tekniska utvecklingen samt nya sätt att arbeta och organisera produk
tionsprocesser på. I följande avsnitt beskrivs ett antal medel som har
använts och används för att förenkla och förfina affärsprocesser. De
berör alla tidsanvändningen i rutiner och processer. Aktiviteterna avser
i kronologisk ordning Industrial Engineering (lE), lust-In-Time (lIT)
och Time Based Competition (TBC). Framställningen är inte fullstän
dig, den syftar endast till att spegla lite av den utveckling som har skett
inom företagsverksamheten avseende tidshantering. Detta kopplas
också till tid i administrativa processer.

6.3.2 Aktiviteter för att förbättra tidsanvändningen

Aktiviteterna syftade inledningsvis till att förbättra effektivitet och
produktivitet i produktionen. Detta fokus har vidgats till att omfatta
hela företagsverksamheten och frågor kring kvalitet, flexibilitet och
ledtider i processer gentemot slutkund. De huvudsakliga skillnaderna
mellan lE, lIT och TBC beskrivs i tabell 12 (Blackburn och Van
Wassenhove 1993 tabell 2, sid 23).
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Industrial Engineering -7

Uppgiftsorienterad

Fokus på arbetsstation

Centraliserad pro
cesskontroll

Lokal effektivitet

Just-In-Time -7

Processorienterad

Tillför människor
och process

Decentraliserad
processkontroll

Global effektivitet

Tabell 12. IE-JIT-TBM.

Time-Based-Competition

Systemorienterad

Tillför kunden och infor
mationsteknologi

Kunddriven koordination
av processteam

Global effektivitet

Industrial Engineering fokuserade från början på hela tillverkningspro
cessen, men med massproduktionen minskades fokus drastiskt. Mass
produktion möjliggjordes genom detaljstudier av varje aktivitet och
individs uppgifter. Studierna gjordes med hjälp av Scientific Manage
ment (Taylor 1911). Tidsstudier förbättrade den lokala uppgiftseffekti
viteten och reducerade tidsåtgången. Åtgärderna ledde till stora lager
mellan isolerade arbetsstationer. Individen fokuserade på att göra sin
uppgift på så kort tid som möjligt. Det viktigaste var utfallet, produk
tionsresultatet. Arbetstillfredsställelse och produktkvalitet samt ledtider
var mindre relevanta. Just-In-Time (JIT) som är en nutida aktivitet,
fokuserar däremot på effektivitet i hela tillverkningsprocessen. JIT
aktiviteterna syftar bl a till att minimera ledtider och lager av produkter
i arbete. JIT ska i motsats till massproduktion, också ta hänsyn till indi
videns kunskap och kompetens. Time-Based-Competition, också kallat
Time-Based-Management, tar ett steg mot ett helhetsperspektiv på
verksamheten genom att fokusera på total kundtillfredsställelse. Målet
är processeffektivitet, snarare än produktivitet; först göra rätt saker och
sedan göra dem på rätt sätt. I TBC är syftet bl a att minska tidsförbruk
ningen i hela värdekedjan. Sammantaget innebär det att lE strävade
efter effektivitet i värdeaktiviteterna, JIT på hela kedjan av tillverk
ningsaktiviteter och TBC på helheten (ibid).

Det finns många olika tillvägagångssätt i förändringsarbete - inte alla
behandlar tidsaspekten separat eller tydligt. Till de som likt de ovan
behandlar tid tillhör Process Innovation (PI) (Davenport, 1993), Busi
ness Process Reengineering (BPR) (Hammer och Champy 1993) och
Business Process Redesign (BPR) (Lundeberg 1993) samt Total Qua
litY Management (TQM) (t ex Juran 1988). De omfattar mindre eller
stöITe steg av förändringar i syftet att förändra det sätt på vilket
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verksamheten bedrivs (Davenport och Beers 1995). Det övergripande
syftet är naturligtvis att förbättra det finansiella resultatet.
Kvalitetsförbättringar, ökad flexibilitet och tidsreduktion o s v leder till
ökad försäljning och eller kostnadsminskningar i produktionen. Det
påverkar resultatet positivt (Davenport 1993).

Dessa aktiviteter kan också ske i service- och informationsbaserade
processer. Stalk och Hout (1990) understryker t ex att tidsförseningar
kan uppstå var som helst i en företagsverksamhet och därför kan t ex
TBC också appliceras på serviceprocesser och informationsflöden.
Snabba beslut som omsätts omgående, reducerat pappersarbete och
andra administrativa uppgifter kan leda till ökad kvalitet, kortare ledti
der och minskade kostnader (Stalk och Hout 1990, Davenport 1993).
Blackburn (1992) anser att en förklaring till att det inte tidigare skett
något med informations- och serviceprocesser är att de är svårare att
följa och kartlägga än produktionsprocesser. Det kan vara en delförkla
ring. Det problemet finns dock inte i rapporteringsprocessen där det
ganska enkelt går att följa en rapport. En annan kanske mer relevant
förklaring är att behovet av samordning av och en viss turordning i
arbetsuppgifter, rutiner och system har fått styra processernas utseende.
Det finns naturligtvis även andra förklaringar till ledtiden, dessa dis
kuteras i kapitel 8 och 9.

Det som har diskuterats här avser det kvantitativa perspektivet på tid,
hur tid uppfattas idag i den industriella världen. Krav på ökad avkast
ning på tid återkommer ständigt. Tekniken utvecklas hela tiden och
möjliggör ett förbättrat tidsutnyttjande. Andra återkommande teman är
att ständigt tala om att inte ha tid, att tiden är dyrbar och att inte hinna
med allt som man vill göra. Det som framkommit ger en naturlig för
klaring till ett behov av kortare ledtider. Behovet är helt i linje med den
allmänna trenden att öka avkastning på tid samt ett önskemål att för
bättra effektiviteten i processen.

6.3.3 Kvalitativ tid - dåtid, nutid och framtid

Ur ett kvantitativt perspektiv ses nuet som en abstrakt punkt som för
flyttar sig på en tidsaxel utan att ha någon egen utsträckning. Det för
flutna existerar inte. Tiden är förbi och därmed förlorad (Lundmark
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1989). I kontrast till detta uppfattas nuet i det kvalitativa perspektivet
som något aktuellt. Nuet befinner sig någonstans mellan dåtid och
framtid. Den kvalitativa aspekten är därför knuten till upplevelsen (på
social nivå, inte individuell). Den avser människors attityder till dåtid,
nutid och framtid. Det kan därför vara svårt att dra gränser mellan vad
som ses som dåtid och nutid. Lundmark har löst denna problematik
genom att relatera till upplevelsen av förändringar. En snabb förändring
leder till att nuets utsträckning minskar. Om en förändringsprocess
upplevs som långsam får nuet en större omfattning. En hastig föränd
ring förpassar snabbt händelser till det förflutna (ibid).

Enligt detta resonemang kan förväntningar om framtida snabba föränd
ringar leda till att framtiden förväntas avvika i allt högre grad mot nuti
den. Det leder till att nuet upplevs som allt mer värdefullt. Nuet är en
bristvara och då är det naturligtvis positivt att arbeta för att öka avkast
ningen på tiden (ibid).

Sambandet tid och rum

Det finns ett samband mellan förmågan att orientera sig i tiden och i
rummet. När den ena aspekten ökar minskar utrymmet för den andra
(Marton 1977 sid 48). I figur 26 åskådliggörs detta resonemang
(Lundmark 1989 sid 131, med viss modifikation). En grupp personer är
samrumsliga med alla de människor som under tidens lopp levt inom
samma område som dem själva. Om perspektivet begränsas till ett visst
rum, område, ökar den tidsmässiga dimensionen. Det visas med pelare
A och kan exemplifieras med tidsuppfattningen i ett litet samhälle. I
detta är de generationer som har bott där eller är släkt med dem som
bott där viktiga när grundläggande kulturella synsätt och ställ
ningstaganden formuleras och underhålls. Rummet är litet, vilket gör
att tidsdimension får större utrymme.
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Rum

A) Samrumslighet B) Samtidighet

Tid

Figur 26. Förhållandet mellan samrumslighet och samtidighet.

I kontrast till det kan individerna i dagens kultur både fysiskt och
informationsmässigt snabbt förflytta sig till andra kulturer. Information
om vad som hänt eller händer kan i princip överföras när händelsen
inträffar. Samhället präglas i stort aven samtidighet med hela världen 
rummet är stort. Det tidsspann som upplevs som nu, samtid, är dock
komprimerat. I detta fall står pelare B upp. Den omfattar ett större rum,
men avser ett kortare tidspann.

En förklaring till den samtidighet som vi kan uppleva med stora delar
av världen är informations- och kommunikationsteknologin. Den
inkluderar etermedier som TV och radio. Tekniken hjälper oss att få
snabb information från hela världen och den bidrar till att vidga
begreppet här (pelare B). Samtidigt gör den snabba överföringen av
information att begreppet nu blir snävare. Nu blir snabbt föråldrat och
informationen blir därför gammal i snabb takt. Medierna komprimerar
också händelser som skulle ta lång tid att uppleva själv. Informations
medier ökar avkastningen på varje tidsenhet. Avkastningen ökar ännu
mer om exempelvis TV-tittande och radio-lyssnande kombineras med
arbete (ibid).

Sammanfattningsvis har denna beskrivning visat att vår uppfattning av
vad som är samtid krymper. På grund av snabb information och snabba
förändringar upplevs nuet som kort och därför vill vi ha ännu snabbare
information - för att utnyttja nuet maximalt. Tekniken har också en
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betydande roll i dagens tidsuppfattning. Informationsteknologi mOJ
liggör kortare ledtider och samtidigt är den en orsak till att informatio
nen snabbare upplevs som gammal. Den tekniska utvecklingen förkla
rar ett behov av kortare ledtider samtidigt som tekniken är faktorn som
möjliggör kortare ledtider. Ledningen i storföretag befinner sig en
komplex miljö där mycket händer, den får hantera många icke rutin
mässiga aktiviteter och bombarderas med information. Miljön talar för
att informationen snabbt blir gammal. Snabb nyckelinformation hjälper
dem att fokusera på det viktiga då det händer inte efteråt.

6.4 Slutsatser - tidsuppfattningens
inverkan på ledtiden

Detta kapitel har främst handlat om att hitta förklaringar till ett behov
av kortare ledtider i den syn människor har på tid.

En allmän förklaring till ledtidens ökade betydelse ligger i den tidssyn
som är utbredd i västvärlden. Denna tidssyn härstammar från Newton
och hans arbete med att analysera himlakroppars rörelse. Ett resultat av
detta är en tid som uppfattas som objektiv, linjär och mätbar.

Denna tidssyn har förstärkts och utvecklats ännu tydligare sedan
industrialiseringen startade i vår del av världen. Under industrialise
ringen fick tiden ett värde för gemene man. Individerna kunde byta sin
tid mot pengar genom att arbeta i fabrikerna. I takt med att produktivi
teten steg, ökade tidens värde. Det var och är därför naturligt att arbeta
för att utnyttja tiden bättre, att öka avkastningen på varje enhet. Analy
sen visar att den tekniska utvecklingen spelar en viktig roll i detta. När
det gäller rapportering möjliggör t ex informationsteknologi snabbare
informationsbearbetning och -överföring. Samtidigt leder den tekniska
utvecklingen till att informationen upplevs som gammal allt snabbare.
En person kan idag med sin PC, TV och radio följa nyheter världen
över. Ledtiden består i den tid som går från händelsen till den registre
ras av nyhetsmedia. Snabbare informations- och kommunikationstek
nologi gör att vår uppfattning av nuets utsträckning krymper; gårdagen
blir allt snabbare irrelevant. Denna utveckling gör att vill vi utnyttja
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nuet till fullo och det kräver snabb information. Detta förklarar ett
behov av kortare ledtider. När samtidens omfattning krymper vill vi
öka avkastningen på den och då är det positivt om informationen till
och med tillhandahålls i realtid. Analysen visar också att snabba för
ändringar eller uppfattningar om snabba förändringar påverkar vår
tidsuppfattning. Snabba förändringar leder också till att samtiden
upplevs som kortare och gör att vi vill öka avkastningen på den. I
denna kontext är det också positivt med snabb information.

Vår tidsuppfattning förklarar också varför en del av de tillfrågade i
studien inte ansåg att ledtiden var viktig. Förklaringen är att den infor
mation som avses i undersökningen redan upplevs vara för gammal när
den produceras och varför minska ledtiden för irrelevant information? I
kontrast till detta ger nuets korta utsträckning också en förklaring till
varför ledtiden borde minska. Informationen används inte på grund av
att den är irrelevant eftersom ledtiden är för lång - därför ska ledtiden
minska.

I analysen framkom också att några begrepp som är viktiga i diskussio
nen kring ledtider i processer, etablerades under industrialiseringen.
När människor samarbetar för att uppnå gemensamma resultat är sam
ordning och turordning av uppgifterna viktig. Det avser synkronisering
och sekvensen av uppgifterna och det kräver tidsscheman som styr
uppgifterna. När synkronisering och sekvensen av uppgifterna hanterats
kan frekvensen öka d v s det antal uppgifter som kan utföras inom ett
visst tidsintervall. När datorerna infördes handlade det mycket om att
ersätta manuella och tidskrävande moment. Det ökade frekvensen i
aktiviteterna och gav en ökad avkastning på varje tidsenhet. Numera
ligger betoningen mer på synkroniserings- och sekvensaspekter. Data
skickas automatiskt mellan delsystem och bearbetas direkt vilket möj
liggör en förbättrad process utan att individerna måste arbeta snabbare
eller hårdare mellan vissa förbestämda datum. Detta är en viktig förut
sättning för förbättringar av rapporteringsprocessen som fortfarande
styrs av olika aktiviteter som t ex måste ske i viss turordning.

Materialet visar också att TQM-, BPR- och JIT-aktiviteter som har varit
populära medel för att öka avkastningen på resurserna, inkluderat tiden,
understryker den tidssyn som härskat sedan industrialiseringen. Akti
viteterna har dock främst används i tillverknings- och produktions-
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processer och att det nu är de administrativa processernas tur kan
förklaras genom den tekniska utvecklingen och en ökad medvetenhet
om resursförbrukningen i processerna.

En negativ aspekt av tid är stress som är nära relaterad till individens
möjlighet att styra över sin egen tid. Det avser en enskild individs
tidsuppfattning. Tiden går t ex snabbt om det är nya saker som händer.
En tid som är fylld med aktiviteter går också snabbt, en inaktiv tid går
långsamt. Ett flertal av de rapporterande personerna tyckte att den tid
de hade till förfogande var för kort. Denna åsikt baserades på deras
uppfattning om det arbete som skulle göras inom den givna tidsramen
samt det avsedda resultatet - rapporten. Rapporten måste uppfylla vissa
kvalitetskrav. Stress uppkommer om arbetet är för omfattande i
förhållande till de kvalitetskrav som ledningen eller de själva ställer.
Flera intervjuade har t ex nämnt olustkänslan att behöva lämna ifrån sig
ett material som de inte har analyserat tillräckligt. Ledtiden kan dock
fortfarande minskas men arbetet måste också ändras - annars leder det
till mer arbete under en kortare period. Ur ett användar- och mottagar
perspektiv är däremot kortare ledtider önskvärt. Ledningspersonerna
vistas i en miljö där det händer mycket och där det sker snabba föränd
ringar. I linje med Ornsteins (1969) teori om informationsbearbetning
och uppfattning om tid, borde snabbare information vara positivt - det
minskar den upplevda stressen.

Sammanfattnings talar det som framkommit i analysen av tid för kor
tare ledtider. Det gäller tidstrenden att ständigt utnyttja tiden bättre,
samt att vår uppfattning av vad som är samtid minskar i takt med den
tekniska utvecklingen.

I nästa kapitel sammanfattas slutsatserna som helhet för detta och före
gående kapitel. Det leder också till slutsatser kring behovet av kortare
ledtider.
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7 Slutsatser - vilken betydelse
har ekonomisk information?

Kapitlet innehåller slutsatser kring svenska företags rapporteringsruti
ner och den betydelse ekonomisk rapportering har i dessa företag. I
samband med detta dras slutsatser kring behovet av kortare ledtider för
ekonomisk information. I kapitlet beskrivs också ett antal förväntade
effekter vid en minskning av ledtiden. Effekterna kan ses som anled
ningar till att förändra ledtiderna.

7.1 Den ekOnOnliska rapporteringens
betydelse i svenska storföretag

Materialet i de föregående kapitlen visar att ekonomiska rapporter har
stor betydelse för att hålla ledningen i stora företag informerad, för en
delledningspersoner fungerar rapporterna som direkt beslutsunderlag.
Rapportinnehållet är viktigt eftersom att det hjälper mottagaren
bedöma hur resurserna används. Informationen används för att planera
framtida aktiviteter och utvärdera resultatet av tidigare. Rapportinne
hållet är också ett gemensamt språk i en stort företag som kan omfatta
vitt skilda verksamheter. Innehållet hjälper ledningen att bestämma
ramarna för verksamheten i ekonomiska termer. Ju mer rättvisande,
relevant och snabb denna information är desto tidigare kan ledningen
besluta om framtiden.

I de allra flesta svenska storföretagen produceras rapporten varje
månad och i andra fall antingen oftare eller mer sällan. I företagen
tillhandahålls också andra ekonomiska rapporter regelbundet som
distribueras före resultatrapporten. Dessa rapporter innehåller viktiga
nyckeltal som order- och försäljningssiffror. Dessutom är det vanligt att
företag har en rutin med avvikelserapportering. En enhet förväntas att
rapportera direkt när vissa viktiga nyckeltal avviker från förbestämda
målvärden. Samtidigt understryker undersökningsresultaten tidigare
forskning - rapporterna är inte den enda information som ledningen
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förlitar sig på vid större uppgifter och beslut. Studien visar dock att
informationen har en klart större betydelse som informationskälla för
ledningen på koncernnivå än på lokal nivå. Trots att rapporten åter
kommer varje månad och har en bekräftande funktion, är nyhetsvärdet
högt för ledningspersoner.

Det framkom också att rapporteringen har en viktig funktion som sig
nalsystem för ledningen. Processen som helhet och hur den sköts, ger
ledningen information om hur verksamheten fungerar. Det gäller speci
ellt vid förändringar, eller då något har hänt som påverkar enhetens
förmåga att klara av de administrativa rutinerna. En enhet som inte
rapporterar i tid signalerar tydligt att den har problem. Rapporteringen
har också en signaleffekt gentemot omgivningen. En kort ledtid signa
lerar effektivitet i företagets styrsystem. Företaget har ordning på ruti
nerna och inger därför förtroende.

Studien visar också att informationen är så pass viktig att ledningen
prioriterar tillgänglighet framför fullständighet - d v s hellre snabb
information med vissa brister i kvalitet än långsammare och helt kor
rekt. Förutsatt att de vet om bristerna. Materialet visar också att det inte
finns någon egentlig utbytesrelation mellan snabb information och
kvalitet i rapportinnehållet. Kvaliteten tillvaratas och kan t o m öka om
rapporteringsrutinerna och rapportinnehållet revideras samtidigt som
ledtiden minskar. Informationen med hög kvalitet kännetecknas av att
den är relevant för den tänkta användningen och trovärdig. Relevansen
ökar när informationen är aktuell och kommer i tid.

Baserat på det som framkommit avseende företagen rutiner för ekono
misk rapportering, innehållet och ledningens användning av rappor
terna, är slutsatsen att ekonomisk rapportering har stor betydelse i
svenska storföretag.

I det ovanstående framkommer också förhållanden som förklarar ett
behov av kortare ledtider. De summeras i nästa avsnitt.
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7.2 Behov av kortare ledtider

Den kontext i vilken ledningspersoner är verksamma talar för ett behov
av kortare ledtider. Ledningens omgivning och arbetsuppgifter känne
tecknas av hög komplexitet. Företagen som de leder växer i storlek, det
blir svårare att hålla kontakt med den operativa verksamheten, även om
viljan finns. Eftersom många företag också är verksamma på ett flertal
olika marknader påverkar t ex en finanskris på andra sidan jordklotet
verksamheten i Sverige. När verksamheten blir mer global, ökar också
antalet faktorer som påverkar företaget. I denna kontext hjälper tidig
information mottagarna att snabbt kunna bekräfta att allt är som det ska
eller om det har skett förändringar som kan betyda att de behöver
agera. Ju tidigare detta kan ske desto bättre. Den ekonomiska informa
tionen uppdaterar ledningspersonerna regelbundet, men en turbulent
omgivning gör förväntningarna osäkrare, snabbare information kan
tidigare bekräfta att det man tror är riktigt eller inte. Eftersom det hän
der mycket saker hela tiden minskar också informationens nyhetsvärde
snabbt. I detta sammanhang är ledtiden för lång och därför uppkommer
ett behov av kortare ledtider.

Mot bakgrund av den betydelse som informationen tillskrivs och led
ningens önskemål på ledtiden i förhållande till den faktiska, är ledtiden
i svenska storföretag för lång. Studien har visat att det finns ett ännu
större behov av snabb information då företagsomgivningen är turbulent,
när verksamheten förändras, då verksamheten avviker från plan eller då
det går dåligt.

Ett behov av kortare ledtider kan också baseras på den signalfunktion
som beskrevs ovan. Ledningen vet att kortare ledtider kräver föränd
ringar i verksamheten och använder krav på kortare ledtider för att
signalera att de vill att verksamheten ska skötas på ett visst sätt. Samti
digt kan behovet baseras på en önskan att mäta sig mot konkurrenter
och signalera effektivitet gentemot omgivningen. Effektiva och välfun
gerande styrsystem och stödprocesser är viktigt för att attrahera
investerare, speciellt i turbulenta tider.

Studien har visat att informationsinnehållet har förändrats och föränd
ras fortfarande. Rapporterna är mer balanserade vad gäller förhållandet
mellan monetär redovisningsinformation och viktiga nyckeltal för



Ledtider för ledningsinformation 153

affärsverksamheten. Denna förändring verkar inte riktigt reflekteras i
rapporternas ledtider både vad gäller frekvens och linjär ledtid till peri
odavslut och affärshändelse. Förändringarna i innehållet är också en
förklaring till ett behov av kortare ledtider.

Analysen av tid och människors uppfattning av tid handlade om ledti
den: t ex hur attityder och förhållningssätt till tid har utvecklats i
industrivärlden och hur den uppfattningen kan påverka de krav som
ställs på t ex väntetider. Det har t ex sedan industrialiseringen vuxit
fram en tidssyn som poängterar att tid är en knapp resurs och därför ska
den behandlas som en sådan. I det synsättet ligger att det är viktigt att
få maximal avkastning på varje satsad enhet. När avkastningen ökar,
stiger dock också tidens uppfattade värde. Därför uppfinner vi också
hela tiden hjälpmedel för att utnyttja den bättre och det förklarar också
varför behovet att minska ledtider har uppkommit. Ledtider kan ses
som rapporteringsprocessens spill och ska minimeras. Minskade led
tider ökar effektiviteten i hela processen.

En ytterligare förklaring till ett behov av kortare ledtider är informa
tions- och kommunikationsteknologin som förstärker uppfattningen om
tid som knapp resurs. IT är medlet som förmedlar ny information hela
tiden. Ny information förpassar snabbt nuet till dåtid. Vår uppfattning
av nuets utsträckning blir kortare. Hos informationsanvändarna upp
kommer ett behov av snabbare information. Tekniken både driver på
den rådande tidsuppfattningen och är hjälpmedlet för att kunna utnyttja
nuet och den knappa tiden på bästa sätt.

Det finns några faktorer som kan modifiera behovet av kortare ledtider.
Den viktigaste är att ledtiden och frekvensen i rapporteringen ska
spegla verkligheten, d v s de aktiviteter som informationen avser att
stödja och reflektera. Uppföljningsfrekvensen ska spegla tempot i akti
viteterna. En rapport kan t ex vara för snabb om den inte omfattar de
aktiviteter som tillhör den perioden eller alla delar som tillhör en viss
aktivitet. En produktionsansvarig som följer dagliga aktiviteter är t ex
inte betjänt aven månadsrapport i just detta arbete och en enhetschef
behöver inte dagliga rapporter från produktionen för att planera för
enheten som helhet. Samtidigt är det för enkelt att säga att en viss rap
port används på ett visst sätt och ska därför ha en viss ledtid. Samma
rapport kan användas på olika sätt och ställa olika krav på ledtiden.



154 Kapitel 7 - Betydelsen av ekonomisk il1formation

Ledningen kan t ex använda en daglig rapport för att lättare kunna upp
täcka avvikelser i tid. I detta fall använder ledningen inte rapporten för
att utvärdera den närmast ansvariga. Ledningen får också annan
information som gör att de kan se förhållanden och samband som andra
inte har möjlighet att göra. Detta resonemang understryker att ledtider
är ett komplext fenomen - olika situationer ställer olika krav.

En annan faktor som talar emot kortare ledtider är stress: industrisam
hället präglas aven tidshysteri - tidsutnyttjandet ska maximeras. Det
finns en massa fördelar med snabbare information, men det behövs ett
kritiskt förhållningssätt till dessa förändringsaktiviteter. Ledtiden ska
t ex inte minskas om det leder till mer arbete och stress för de involve
rade. Rätt planerat och genomfört leder förändringar av ledtiden till
förbättringar för både producenten och mottagaren av rapporten.

En ytterligare faktor som kan minska värdet av kortare ledtider är att
det kostar att förändra processer. Detta kommer att belysas i kommande
kapitel, men klart är att minskade ledtider kräver förändring av rutiner
och system. Kostnaden måste därför ställas mot den nytta som snabb
information ger.

En anledning att minska ledtiderna som återkommit i olika former är
att rapporteringen förbrukar resurser som kan användas bättre. Det
handlar om en högre effektivitet i processen. För att belysa detta reso
nemang tydligare följer ett avsnitt med effekter av kortare ledtider. De
baseras på utsagor från intervjuade i förändringsföretagen. De bes
krivna effekterna kan ses som direkta anledningar till att minska led
tiderna. Några av dem svarar mot de behov som redan har diskuterats.

7.2.1 Effekter av kortare ledtider

Tabell 13 visar en sammanställning av de effekter som de intervjuade
ansåg att kortare ledtider ledde till. Alla punkter baseras på intervjuer
med personer i koncernstab och rapporterande enheter. Några av dem,
om förändrad användning och information, har redan behandlats i
kapitel 4 och 5. De kommenteras inte igen.
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Kortare ledtider:

1. Leder till mer tid för annat arbete.

2. Kräver ett förändringsarbete som i sin tur ökar kunskap om verksam
heten. Det sker genom en detaljerad genomgång av processen.

3. Eliminerar dubbelarbete och tar bort onödiga uppgifter. Det ger ett nytt
arbetssätt som omfattar parallella aktiviteter vilket gör att uppgifterna
sprids ut i tiden.

4. Ger synligare fel. Det märks direkt om rutinerna inte fungerar.

5. Ger förändrat förhållningssätt till rapportering. Det kräver ett proaktivt
agerande, att kunna förutse och planera. Det leder till attitydförändring.

6. Tvingar fram åtskillnad mellan affärs- och redovisningsinformation.

7. Tvingar till fokus på det som är viktigt, att välja ut väsentliga nyckeltal.

8. Ger högre kvalitet i det rapporterade materialet.

9. Minskar kostnaderna för rapporteringen genom minskad tidsåtgång.

10. Ökar informationens användbarhet. Det ökar i sin tur krav på snabb
information.

Tabell 13. Effekter vid minskning av ledtidet:

Ett flertal intervjuade betonade t ex att en förändrad rapporteringspro
cess frigör tid och personal till annat arbete. Själva förändringsarbetet
leder också till att dubbelarbete och onödiga uppgifter identifieras och
kan tas bort (punkt l och 2). En annan effekt av kortare ledtider var att
en tidssnålare process ännu tydligare signalerar när någon enhet har
problem (4). En längre rapporteringstid möjliggör rapportering för de
flesta enheterna. även om de har problem. Det går inte om rapporten
ska vara klar ännu tidigare. Som punkt 5 visar kräver kortare ledtider
att man har tänkt igenom de problem som kan uppstå.

Förändringsarbetet ger också en ökad förståelse för hur olika aktiviteter
hänger samman i verksamheten - vad som ligger bakom siffrorna.
Denna effekt skulle kunna bli kortvarig. De som inte var med i föränd
ringsarbetet kan inte överta denna kunskap. Det framgick inte hur
företagen har tänkt att hantera detta i framtiden. En ide kan vara att
dela upp processen i delprocesser och låta olika grupper ansvara för
dessa. I företag som genomfört TQM- och JIT-aktiviteter organiseras
personalen ofta i mindre grupper som ansvarar för olika delar av t ex en
produktionsprocess. De leder ofta till mer kunnig och motiverad perso
nal. De har lättare att hantera problem och gör det snabbare. En anled
ning till det är att de själva ansvarar för området (Waterman 1996).
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Punkt 6, 7 och 8 har berörts i tidigare kapitel och avser informationen
och kvaliteten i rapporterna. Punkt 9 avser en ökad medvetenhet om de
kostnader som den administrativa delen av företagsverksamheten står
för. Det är inget som hindrar att man får både en resurseffektiv process
och snabb information. Inom förändringsföretag B räknade projek
tansvariga med att spara ungefär 14 000 rapporteringstimmar genom att
minska ledtiden med 50 procent. Inom ett specialstuderat affärsområde
räknade de med att sänka kostnaderna för rapporteringen med ca två
miljoner kronor. Ledtidsprojekt genomförs normalt med en målsättning
att minska ledtiden och kostnaderna utan att det ska behöva kosta mer.
Dodd och Doucet (1997) skriver t ex att produktens leveranstid kan
minska med upp till 90 procent utan att företaget behöver investera mer
i processen. Bara det talar för kortare ledtider.

En viktig och egentligen oväntad effekt var att kortare ledtider resulte
rade i en ökad efterfrågan på snabb information. Rapportmottagarna
frågar efter informationen ännu tidigare. Detta har redan tidigare
beskrivits men tål att upprepas. Kapitel 3 visade att det även bland de
som har kortast ledtider finns respondenter som kan tänka sig att för
korta ledtiden ytterligare. En förklaring kan vara att användarna funnit
informationen värdefull när den tillhandahålls tidigare. Detta är i linje
med tidigare forskningsresultat som säger att snabbare rapporter
används mer. Det kan också finnas en kunskap om möjligheterna till
ännu snabbare information bland de som redan har minskat ledtiderna.
Därför efterfrågar de den ännu tidigare.

I några amerikanska företag som minskade ledtiderna för månads- och
kvartalsavslut sänktes kostnaderna också. Tid frigjordes på koncernnivå
och personalens övertid minskade. En annan effekt var att rapportinne
hållet blev färskare och kvaliteten ökade. Rapporterna uppfattades som
mer användbara. Ekonomipersonalen fick också en mer aktiv roll i upp
följning av innehållet (Arterian 1992 och 1993).

Detta avsnitt har belyst att behovet av kortare ledtider kan bygga på en
önskan att effektivisera processen. Anledningar till kortare ledtider
finns i ett förbättrat arbetsflöde och minskade kostnader snarare än i
användningen av informationen och innehållet i sig.
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Varför är inte ledtiderna kortare när mycket
talar för det?

Mycket av det som hittills framkommit talar för att ledtiderna borde
vara kortare. Ett genomsnittsföretag har en ganska lång rapporteringstid
om det jämförs med företag som har rapporteringstider under fem
arbetsdagar, med vad intervjuade ledningspersoner anser är önskvärt
och med vad som är tekniskt möjligt att åstadkomma. Den genomsnitt
liga rapporteringstiden skulle fortfarande vara ca två arbetsveckor om
den minskas med de fyra dagar, som är den genomsnittliga önskvärda
förändringen. Mer än hälften i enkäten anser dock att ledtiden är bra
som den är. Frågan är varför så få vill minska rapporteringstiden när
rapporternas användningsområden, innehållet, den allmänna tidstren
den och möjliga effektivitetsvinster talar för att förhållandet borde vara
det motsatta?

Materialet som har presenterats hittills ger några tänkbara förklaringar.
Den första är egentligen ett förtydligande. Respondenterna accepterar
inte vilken ledtid som helst. Ledtider över drygt två arbetsveckor anses
generellt för långa. I detta fall anser en majoritet att den ska minska.
Tidigare forskning har t ex visat att användarna verkar vara nöjda när
informationen tillhandahålls inom halva den period som den avser
(Simon et al 1954). Det verkar gälla även i denna studie. Varför det är
på det viset är dock inte klart. Johnson och Kaplan (1987) anser att det
är en inarbetad tradition kring kostnads- och redovisningsinformation
som innebär att informationen först behöver vara klar i mitten av efter
följande period.

Den andra förklaringen är att information är aven viss typ. Skriftlig
ekonomisk information är en bland flera källor och dessutom är den
återkommande, en rapport i en rad av rapporter. Det ger användaren en
viss föraning och förkunskap om vad som kommer. Regelbundenheten
upplevs som viktigare än minimal ledtid mellan periodavslut och rap
port. Det kanske snarare är frekvensen i rapporteringen som ska öka
istället för att minska den linjära ledtiden.

Den tredje förklaringen avser också informationstypen och hur den
används. Informationen används traditionsenligt i den administrativa
styrningen i vilken rapportinnehållet stäms av mot budgeterade
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målvärden. Den dominerande uppfattningen är att rapporterna används
för att bekräfta vad mottagaren redan fått information om t ex genom
förrapporter. Respondenterna, ekonomiansvariga, anser helt enkelt att
det inte är nödvändigt att följa upp denna information förrän efter två
veckor. Då är allt också avstämt. I studien betonar dock flera lednings
personer rapporternas roll som direkt beslutsunderlag och att de före
drar snabb framför komplett information. Rapportinnehållet har också
förändrats. Det avser inte längre redovisningsinformation utan viktig
information för affärsstyrning. Den informationen behövs tidigt, men
den uppfattningen har inte slagit igenom.

Den fjärde förklaringen till att bara en minoritet vill minska ledtiderna
är att mottagarna inte inser rapporternas användbarhet förrän de verk
ligen kommer tidigare. Tidiga rapporter verkar användas mer och ökar
också efterfrågan på snabb information. Eftersom de flesta respon
denterna inte har upplevt detta ännu, ställer de inte heller några krav.

En femte förklaring är att det inte är ledningspersoner som besvarat
enkäten. Behovet av snabbare rapporter var större i fallstudien som
omfattade intervjuer med styrelse, ledning, stab och rapporterande.
Enkäten besvarades av ekonomiansvariga, som i många fall är led
ningsrepresentanter, men också ansvariga för processen. Högre krav på
snabb information är att kritisera sig själv. Det har dock framkommit
att omgivningens krav på snabb information ökar. Dessa krav kommer
säkert att få genomslag på den interna informationen eftersom det finns
en gemensam kärna i denna. Det gäller speciellt i noterade och publika
företag.

En sjätte förklaring kan vara att ledningen är van vid och har inrättat
sig efter nuvarande förhållanden och om ekonomin inte är kritisk
ifrågasätts inte ledtiderna. Först vid en kris eller då något viktig händer,
uppkommer krav på snabbare information. I avsnitt 4.1.4 framkom t ex
att ledningen ville ha snabbare information under perioder av föränd
ring och eller då det går dåligt för företaget.

En sjunde förklaring till att så få tycker att ledtiden ska minska kan
vara att respondenterna anser att kvaliteten minskar med rapporte
ringstiden. Därför ställer de inga ytterligare krav på ledtiden. Studien
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visar dock att det snarare kan vara tvärtom: kvaliteten ökar då
processen förfinas.

Slutligen, den sista föreslagna förklaringen är att ansvariga på företa
gen vet att det finns många faktorer som påverkar ledtiden. Även om
informationen är viktig finns det faktorer som försvårar möjligheten att
ta fram den och därför anser de två arbetsveckor är en rimlig tid. Det är
dessa faktorer som den andra delen av denna studie avser att kartlägga.
De behandlas i kapitel 8 till 10.



160 Kapitel 8 - Färutsättningsfaktorer

8 Vilka förutsättningsrelaterade
faktorer påverkar ledtiderna?

I föregående kapitel har den ekonomiska rapporteringens roll för stor
företag och företagsledare diskuterats. Som inledningsvis antagits,
framgick att olika användningsområden, rapportinnehållet och tidskrav
påverkar behovet av kortare ledtider. Det framkom också att det råder
en stor spridning i rapporteringstider bland svenska storföretag. Det har
också framgått att när ledtiden sträcker sig över två arbetsveckor finns
det ofta önskemål om att minska den, men det går inte att säga att detta
alltid är fallet. Ledtidens längd är inte enda förklaringen till att ledtiden
minskas i vissa fall, men inte i andra. Den avsedda användningen är det
inte heller. Det finns andra faktorer som påverkar ledtiden.

I föregående kapitel identifierades ett antal förklaringar till ett behov av
kortare ledtider. l studien behandlas förhållanden som påverkar behovet
av kortare ledtider också som faktorer som påverkar ledtiden som
sådan. I kapitel 4 visades t ex att rapporternas användning borde
påverka de krav som ställs på innehållet och ledtiderna. Faktorerna
påverkar varandra och processen och därmed ledtiden. Tidstrenden
påverkar t ex hur ledningspersonerna förhåller sig till tid. Det kan i sin
tur påverka de krav de ställer på ledtiden. Ledningspersonerna är rap
portmottagare och deras användning sker inte i rapporteringsprocessen.
I rapporteringsprocessen produceras rapporten. Detta innebär att alla
hittills berörda områden avser förutsättningarna för rapporteringen och
bestämmer ramarna för den. Resonemanget kring detta fördes i avsnitt
lA och 1.5 och där framgick också att identifierade faktorer skulle
placeras i X-modellen. I figur 27 återfinns de faktorer som redan har
identifierats: ledningens användning av rapporterna, informationen i sig
och tidstrenden att arbeta för ett bättre tidsutnyttjande. De berör alla
sakförutsättningar.
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Personresultat
Ledningspersoner I
som är nöjda I

eller missnöjda I
med ledtiderna.

Sakförutsättningar
\

Rapporterings
process

Person- och
sakfaktorer

Kapitel 4-6 - kapitel 9. 1\
-Ledningens användning av rapporterna. II
-Kvalitetskrav på informationen. '---__~ \
-Direkt tillgänglig eller kräver beräkning, detaljer. ,--Sa~k~re~s~ul~ta~t_--,
-Tillgång till annan information. Ekonomiska rap-
-Syfte med informationen, återkommande eller porter med viss
ad·hoc. ledtid. År 1993 är
-Krav på extern information dominerar. medelvärdet 13
-Tidskrav från omgivningen. arbetsdagar Isven-
-Tidstrend att effektivisera tidsuttnyttjandet. ska storföretag.

Personförutsättningar

Kapitel 8• personförutsättningar
-Ledningspersoners intresse och krav,
avsnitt 8.1.

Kapitel 8•övriga sakförutsättningar•
-Mål och resultat, avsnitt 8.2.
-OrganIsation och verksamhet, avsnitt 8.3.
-Informationssystem, avsnitt 8.4.
-Omgivningen, avsnitt 8.5.

Figur 27. X-modellen medfaktorer som har och ska {fetstil} ident(fieras.

I detta kapitel kompletteras X-modellen med faktorer som avser del
systemen: ledningens intresse och krav (avsnitt 8.1), mål och resultat
(avsnitt 8.2), organisation och verksamhet (avsnitt 8.3), informations
system (avsnitt 8.4) och omgivningen (avsnitt 8.5). I kapitel 9 presente
ras de faktorer som berör processen som sådan.

Både kapitel 8 och 9 är huvudsakligen empiriska. Det material som
presenteras baseras på enkätundersökningen och intervjuer i fall- och
förändringsföretag. De faktorer som befunnits påverka ledtiden totalt,
d v s både förutsättningar och processen, sammanfattas i kapitel 10.

När varje faktor presenteras förklaras också varför den påverkar ledti
den och varför den har klassats som en förutsättning, eller som något
som påverkar processen direkt. I avsnitt 2.4 beskrevs förfaringssättet
vid identifikation och definition aven faktor. Eftersom denna beskriv
ning gjordes mnan det empiriska materialet presenterades,
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kommenteras förfaringssättet delvis igen inom ramarna för varje faktor.
Beskrivningen förtydligar vad som avgjort att en faktor identifierats
som en faktor som påverkar ledtiden, samt problem som uppkom i
analysen.

En kommentar återfinns där det var nödvändigt för att förtydliga reso
nemanget och dra slutsatser. Dessa kommentarer återges i samband
med att en faktor presenteras. Avsnittet inleds med förutsättningar som
relaterar till personerna och därefter följer sakförutsättningar.

8.1 Ledningens intresse och krav

Ledningspersoner är slutmottagare och användare av rapporterna. De
ansvarar för rapporteringen och de som rapporterar och därför är de
nyckelpersoner i detta sammanhang. Hur betydelsefulla ledtider och
rapporterna är för ledningen visar sig i dess aktivitet vad gäller att for
mulera krav, samt att följa upp dem. Ledningens intresse, den prioritet
som den ger rapporteringen och ledtiderna har fått bilda en egen faktor.
Detta för att poängtera att det är en förutsättning för rapporteringen och
för att ledtiden skall bli kortare. Ledningens intresse i frågan och de
krav de ställer på ledtiden är mycket nära sammankopplade. Därför
presenteras de som en faktor. Kraven behöver också följas upp. Upp
följningen understryker rapporternas och kravens betydelse och därför
är uppföljning av kraven den andra faktorn. Krav samt uppföljning av
dem har fått bilda två separata faktorer för att betona att det inte räcker
med att formulera krav för att de ska få genomslag. Det behövs också
en aktiv uppföljning.

En ledningsperson är väl medveten om att det är ledningen som
bestämmer förutsättningarna för rapporteringen:

"Förutsättningarna för att snabba upp rapporteringen är inget som de
rapporterande enheterna kan påverka eller specificerar. Förutsätt
ningarna bestäms på koncernnivå. Det är här man bestämmer ramen
för rapporteringen. Det är sedan upp till vm:ie enhet att bli så bra den
kan inom denna ram."
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Det fanns också en förståelse för detta hos de rapporterande. En inrap
porteringsansvarig sade:

"Det är viktigt att ledningen ser till att det finns förutsättningar för
enheterna att uppfylla kraven. Det kan de t ex göra genom att meddela
kraven i god tid, samt att tillhandahålla system som enheterna kan
använda sig av."

I fallstudien hade två av företagen klart uttalade krav på rapporterings
tider och de arbetade löpande med att förbättra rapporteringen. Förbätt
ringarna gällde innehållet, kvaliteten och ledtiderna. l dessa två företag
ansåg ledning och rapporteringsansvariga att snabb rapportering var
viktigt. I det tredje företaget fanns det också uttalade krav på rapporte
ringen, men ledningen bedrev inget löpande förändringsarbete i syfte
att minska rapporteringstiden. De intervjuade poängterade dock att
detta inte skulle tolkas som om ledningen inte prioriterade rapporte
ringen. Anledningen var främst att verksamhetens inriktning och
utformning hade påverkat de krav som ställdes på rapporteringstiderna.
I detta fall kan det dock ha varit en skillnad i vad de intervjuade sade
och vad ledningen faktiskt gjorde. Under studiens förlopp skedde inga
större förändringar av ledtiderna. Den intervjuade ledningspersonen
gav intryck av att han tyckte att ledtiden måste vara rimlig. Han fram
höll dock inte ledtiden som ett prioriterat område.

Bedömningen av hur viktig informationen är kan skilja sig mellan per
soner, en del företagsledare förlitar sig t ex på andra källor. Rapporter
nas och ledtidens betydelse speglar sig i kraven och aktiviteterna på
området. Det framkom i de två företag som beskrivs ovan. I föränd
ringsföretag A hade koncernledningen, speciellt koncernchefen, också
höga krav på snabb rapportering. Koncerncontrollern berättade om
hans prioritering av rapporteringen:

"Han kan i princip stå och slita listorna ur skrivaren. Men den före
detta koncernchefen var än mer rapportjokuserad - han kunde sitta
fran!för datorn och vänta på informationen för att kunna se resultatet
direkt när materialet kom in från bolagen. Problemet var att han i
bland var för snabb - han slängde sig på luren innan den slutliga ver
sionen eller korrigeringar inkommit från det berörda bolaget."
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Formulerade krav ökar medvetenheten om rapporternas betydelse. En
styrelserepresentant sade t ex:

"Om jag ställer krav och frågor, får det konsekvenser för hur snabbt
informationen tillhandahålls och hur väl de berörda personerna är
insatta i materialet. Vid sådana tillfällen sker rapporteringen ännu
snabbare ute i organisationen."

Om det saknas krav ägnas inte rapporteringen samma uppmärksamhet.
Det kan leda till att rapporterande varken ifrågasätter det sätt rapporte
ringen sker på eller innehållets kvalitet. En ledningsperson menade:

"En anledning till att det måste finnas mål och krav från ledningsnivå
är att de som har det operativa ansvaret vänjer sig att arbeta på visst
sätt. De kör på i gamla hjulspår om det inte kommer krav på rapporte
ringen."

Det kan exemplifieras med att projektledaren i förändringsföretag B
angav avsaknad av krav som direkt orsak till att företaget inte hade
snabbare rapportering före förändringen. I frånvaro av krav sköt enhe
terna upp aktiviteterna till närmare rapporteringstidpunkten och med
tiden cementerades rutinerna fast. De ifrågasattes inte.

Slutsatsen är att ledningen får den rapporteringstid den efterfrågar.
Internkonsulten på en rapporterande enhet exemplifierar:

"Skulle huvudkontoret inte vara intresserat av resultat per produktlinje,
skulle säkert över femtio procent av enheterna inte bry sig om att göra
denna analys. Kraven uppifrån ska genomsyra organisationen och då
ger de gynnsamma effekter: - Man får de rapporter som man
förtjänar."

Hög prioritet från ledningens sida måste också komma till uttryck i
form av stöd till de som ska driva frågan. En stabsperson underströk
också att hög prioritet av frågan gäller verksamhetsansvariga på alla
nivåer. De måste, som han sade, "prata samma språk i hela verksam
heten" för att budskapet ska få genomslag.

Centralt satta krav för rapportering av nyckelinformation är en förut
sättning för att hålla ihop en stor koncern. Det underströk flera stabs
personer. Två av dem menade till och med att ju mer decentraliserad
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verksamheten är desto viktigare är det med centralt bestämda krav på
rapporteringen. Viktig information måste fram till ledningen - det finns
inte utrymme för individuella avvikelser. Naturligtvis kan koncernsta
ben underlätta arbetet för enheterna t ex genom att tidigt meddela vilka
rapporteringsdatum som gäller för den kommande perioden.

Krav och ledarskapsfrågor är viktiga i förändringsarbeten. Det gäller
också ledtidsprojekt. Materialet visar att det måste finnas personer
bakom kraven som förmedlar dem och berättar varför ledtiden är vik
tig. I förändringsföretag B leddes ledtidsprojektet av koncernekonomi
chefen samt hans närmaste man. Projektledaren ansåg dock att kon
cernchefen fanns bakom dessa personer. I detta företag hade de tidigare
försökt att förändra rapporteringstiden men försöket hade misslyckats.
Anledningen ansåg projektledaren vara avsaknad av stöd och mandat
att genomföra förändringen på alla berörda bolagsnivåer. I nuvarande
förändringsprojekt bestod projektgruppen av personer som hade befo
genhet att förändra processen i varje berört affärsområde, en så kallad
delprocessägare.

Projektledaren trodde inledningsvis att systemfrågor skulle ta mycket
mer tid och kraft än ledningsfrågor:

''Det handlade dock mycket mer om ledarskap, om att arbeta med
förankring och om att samla ihop det bästa av olika personers kreativa
sidor. "

Koncernledning och styrelse behöver också följa upp kraven om de ska
få genomslag. Uppföljningen säkerställer att budskapet når ut. Det är
nästa faktor.

8.1.1 Uppföljning av krav

Ett antal stabsrepresentanter poängterade att en snabb rapportering
kräver snabb uppföljning. Det understryker att det rapporterade är vik
tigt. Uppföljningen ökar kvaliteten i det rapporterade. En styrelserepre
sentant underströk detta:

"Det finns tillfällen då jag följer upp en rapport med en fråga egentli
gen bara för att markera att rapporten är viktig."
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Ett exempel på ledningens prioriteringar och aktiviteter i frågan fram
kom på en rapporterande enhet:

"Det händer ganska ofta att personer från en högre ansvarsnivå inom
organisationen ringer och frågar om siffrorna finns tillgängliga redan
innan tidpunkten för inrapportering har infallit."

Det sista uttalandet visar att ledningens prioritet har fått genomslag på
enheterna och pekar på ett intresse för kortare ledtider.

8.1.2 Ledningens krav och uppföljning - konlmentar

En hög prioritet och tydligt formulerade och förmedlade krav är en
förutsättning för att en väl fungerande och snabb rapportering ska
kunna finnas i en större organisation. Ansvariga på varje organisations
nivå måste vara införstådda med vad som gäller. Det understryks av de
företag som minskat ledtiderna. Ledningens intresse måste finnas för
att få drivkraft i projektet. Vid en eventuell förändring måste de som
driver förändringen också ha tillräckligt stor befogenhet. Det fram
kommer i det fall där man nu minskat rapporteringstiden. Ett tidigare
försök misslyckades på grund av för lite engagemang från ansvariga i
olika delar av verksamheten. Ett tydligt mandat att bedriva föränd
ringen kan vara ännu viktigare i en integrerad verksamhet. I dessa fall
är möjligheten att lyckas mycket beroende av enheternas förmåga att
samarbeta och koordinera aktiviteterna. Komplexiteten och grad av
integration diskuteras mer i avsnitt 8.3.1 som berör organisations
förutsättningar.

I kapitel 4 framkom att rapporterna har en större betydelse högre upp i
organisationen än vad de har på rapporterande enheter och därför är det
ännu viktigare att säkerställa att detta når ut. Det finns olika agendor.
Frånvaro av krav gör att cementerade rutiner icke ifrågasätts. Led
ningen får informationen när rapporteringsarbetet är klart, inte när de
behöver den. Slutsatsen är att ledningen får de rapporter som de efter
frågar, och det gäller även rapporteringstiden.

Med ledningens intresse och krav startar en förändring av rapporte
ringstiden samt förbättringar av innehållet. Dessutom får kraven
genomslag på andra faktorer, t ex de som relaterar till processen. I
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intervjuerna upplevdes faktorn vara den absolut viktigaste. Faktorn var
däremot ganska liten i enkäten, bara 17 procent av alla i enkäten
angivna förhållanden (414 st totalt) relaterade till kraven på ledtiden
och rapporten. Det förklarar delvis varför ledtiderna inte är kortare: det
ställs inga krav och då händer inget. Avsaknad av krav kan också för
klara att det var mindre än hälften av respondenterna som ville minska
ledtiden. Ekonomidirektör och motsvarande ansvarar för processen
gentemot de övriga i ledningen, och ställer inte ledningen några krav
finns det ingen anledning för de ekonomiansvariga att göra det.

En kritik mot faktorns betydelse för ledtiden är en amerikansk studie av
ledtider för årsbokslut (Dodd och Doucet 1997). Krav från ledningen
var en oberoende faktor och den befanns inte påverka ledtiden. Rela
tionen mellan kraven och ledtiden var inte statistiskt signifikant. I stu
dien framgick inte hur de hade mätt faktorn. I denna studie var det
också ett flertal faktorer som påverkade ledtiden. En viktig skillnad i
förhållande till intern ekonomisk information är att årsbokslut styrs av
krav från myndigheter på när informationen skall lämnas (ibid) samt
styrelsens möjligheter att träffas (Nilsson 1994).

Detta var de förhållanden som befunnits beröra personförutsättning
arna. Nedan presenteras de faktorer som ansetts relatera till sakförut
sättningarna för processen.

8.2 Resultat och mål för processen

Två faktorer hör till denna grupp, som berör sakförutsättningar. Det
avser det antal personer som finns disponibla för rapporteringsarbetet
och de regler eller instruktioner som ger uttryck för ledningens krav.
Instruktionerna innehåller regler och tidpunkter för rapportering.

8.2.1 Antal personer

I enkätundersökning relaterade totalt sju procent av svaren (414 st) till
personerna som var involverade i rapporteringen. Av dessa svar berörde
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drygt 40 procent antalet personer som stod till förfogande för
rapportering. Antalet personer ses som en sakförutsättning, eftersom
det sätter ramarna för rapporteringsarbetet. Det antal personer som står
till förfogande för rapportering bestäms utanför processen av t ex
ekonomichef och till sist också av ledningen. Det är en resursfråga. I en
starkt decentraliserad verksamhet bestämmer däremot varje enhet uti
från sina egna resurser hur många personer som ska arbeta med rap
porteringen. Detta sker fortfarande utanför rapporteringsprocessen.
Antalet personer som finns tillgängliga för arbete med rapporterna
nämndes också i intervjuerna i fall- och förändringsföretagen.

Ett flertal personer ansåg att ett sätt att minska ledtiderna är att öka
antalet som arbetar med rapporteringen. Arbetet kan spridas ut på ett
flertal personer som kan arbeta parallellt. Samtidigt visade intervjuer i
förändringsföretagen att antalet rapporterande kan minskas om arbets
uppgifterna förändras t ex genom att arbetet sprids ut i tiden och revi
deras avseende vad som görs och hur det sker. Utifrån det empiriska
materialet är slutsatsen att antalet personer påverkar ledtiden. Antalet
personer påverkar främst den mängd arbete som kan genomföras. Detta
arbete återfinns i processen, som behandlas i kapitel 9.

8.2.2 Instruktioner för rapporteringen

I alla fallföretag fanns koncernövergripande instruktioner som kon
cernstaben utarbetat och som enheterna skulle använda i rapporterings
arbetet. Dessa innehöll leveransdatum för olika rapporter, vad som
skulle ingå i rapporterna, hur olika nyckeltal skulle räknas fram, samt
vilka principer som gällde vid t ex värdering. I instruktionerna ingick
också en rekommenderad kontoplan. En rapporteringsansvarig under
strök deras betydelse:

"Instruktionerna är egentligen viktigare än snabbhet. De underlättar
rapporteringen, vilket gör att den går snabbare."

"Egentligen är det bibeln ", säger en annan rapporterande. Instruktio
nerna används som uppslagsverk vid frågor, men detaljer i dem kunde
upplevas som onödiga för vissa enheter. Det fanns dock en utbredd
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medvetenhet om att instruktionerna inte kunde vara anpassade till varje
enskild enhet.

Till denna faktor hör också regler och rutiner kring bestämning av rap
porteringsdatum och huruvida dessa bestäms i kalender- eller arbetsda
gar. Riktlinjerna för bestämning av rapporteringsdagar placerades i
gruppen rapporteringsinstruktioner då det är förhållanden som regleras
i instruktionerna. Både instruktionerna och bestämningen av rapporte
ringsdagarna diskuterades i fallstudien. Det var endast ett fåtal som
nämnde dem i enkäten.

Rapporteringsdatum uppdateras vanligtvis en eller två gånger om året. I
fallföretagen meddelades kommande rapporteringstidpunkter ett eller
ett halvt år innan de började gälla. Tidpunkterna var fastställda i
antingen kalender- eller arbetsdagar. Det senare är mer konsekvent på
så sätt att enheterna alltid får samma antal arbetsdagar på sig för att
genomföra arbetet. I förändringsföretag B berättade koncerncontrollern
att deras tidpunkter var fastställda i kalenderdatum. Han menade att
problematiken kvarstår i ett stort företag oberoende om de väljer
kalender- eller arbetsdagar:

"1 en stor världsomspännande koncern kan man vara ganska säker på
att det är helgdag någonstans i världen vilken dag man än väljer."

I ett antal företag omfattade redovisningsperioden hela veckor, vilket
visades i avsnitt 3.2.1. Det är ett alternativt sätt att göra arbetet under
olika perioder likvärdigt. Redovisning av hela veckor underlättar också
jämförelse av olika perioder som då överensstämmer helt.

Rapporteringstidpunkterna bestämmer enheternas disponibla rapporte
ringstid. De kan därför inte läggas så tidigt efter månadsavslutet att
enheterna börjar avsluta redovisningsperioden tidigare än den sista i
månaden bara för att hinna med arbetet. Det är en viktigt förutsättning
för bestämning av rapporteringstiderna. Det underströks av ett flertal
intervjuade som påstod att det var en anledning till att de inte ställde
högre krav på ledtiden.

I studien beräknas ledtiden utifrån den dag redovisningsperioden
avslutas t o m den dag då ledningen får rapporten. När i perioden
huvudboken och därtill kopplade system och lösningar stängs tas inte
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hänsyn till. Detta beskrevs i avsnitt 3.1.1. Däremot skulle stängnings
datum kunna vara en faktor. Ju senare en enhet stänger böckerna desto
senare kan de starta med rutiner som först kan eller måste ske efter
detta datum. Det borde påverka ledtiden negativt. Det gäller dock
främst de fall där man fortfarande är styrd aven viss sekvens av upp
gifterna. Det är dock ingen, varken i enkät eller fallföretag som har
nämnt detta. I en amerikansk studie av årsbokslut framkom en statistisk
säkerställd relation mellan stängningsdatum och publiceringsdatum.
Om stängningsdag försenades med en dag förlängdes publiceringsda
tum med en halv dag (Dodd och Doucet 1997). I föreliggande studie
nämns detta som en del av instruktionerna eftersom stängningsdatum
regleras i dessa. Studien tillhandahåller inte data för att göra en analys
på samma sätt som skedde i den amerikanska studien. Eftersom ingen
heller nämnt stängningsdatum som en egen faktor behandlas den inte
heller som en sådan.

En annat likvärdigt problem är månadsavslutet som sådant. Det var
inga, varken intervjuade eller de som svarade på enkäten som ifråga
satte behovet av att stänga redovisningsperioden varje månad. l dagens
systemlösningar är detta egentligen en valbar och flyttbar företeelse.
Rapporternas leveransdatum kan i större utsträckning styras av använ
darna och inte av rutinerna kring bokslut. De amerikanska företagen
Texas Instruments och General Electrics har tagit bort månadsavsluten.
De arbetar med så kallade "soft closes", mjuka avslut, under normala
månader. Böckerna stängs endast under kvartalsmånader. Mjuka avslut
kan tolkas som att rapporterna innehåller det användarna anser viktigt
för att styra verksamheten (Arterian 1993). En kritik av mjuka avslut är
att de ändå sker när månaden är slut, inte när behovet av informationen
uppkommer - månadsavslutet finns fortfarande kvar.

8.2.3 Instruktioner och antal personer - kommentar

Förekomst och användning av instruktioner är en förutsättning för en
väl fungerande rapportering i en stor koncern. De manifesterar kraven
för rapporteringen samtidigt som de syftar till att underlätta för de rap
porterande. [nstruktionerna säkerställer att det finns en gemensam refe
rensram inom området i organisationen. Det avser att viss information
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förmedlas inom en viss given tid och att den tolkas på likartat sätt: hela
koncernen talar samma språk.

Instruktionerna påverkar också rapporternas kvalitet, eftersom de t ex
innehåller instruktioner om hur olika nyckeltal ska räknas fram. Klara
och tydliga regler som distribueras en rimlig tid innan de börjar gälla,
ökar enheternas möjlighet att uppnå dem. I enkäten framstod inte
instruktionerna som en faktor. En förklaring till det måste vara att de
tas för givna. De måste finnas i alla större företag och i bakgrunden
finns också bokföringslagens krav på redovisningen.

Rapporteringsinstruktioner understryker det behov som finns av regler
och fasta rutiner i en stor organisation. Betydelsen ökar också med
företagens decentraliseringsgrad. I en starkt decentraliserad organisa
tion har instruktionerna ännu större betydelse eftersom det finns sva
gare band mellan enheterna och enheterna och huvudkontoret. Det
bekräftas också av intervjuade som underströk att företagen var mycket
centraliserade vad gäller regler för rapportering. Instruktionerna
underlättar t ex kommunikation och samordning - enheterna vet att de
talar om samma saker (Galbraith 1973, Tushman och Nadler 1978).

l fyra av fem studerade företag rapporterade de enligt kalenderdagar.
Visserligen uppkommer helgdagar ofta vid olika tidpunkter i olika
delar aven världsomfattande koncern. Frågan är ändå om inte rapporte
ringstider enligt arbetsdagar ändå måste ses som mer konsekvent och
rättvist än rapportering enligt kalenderdagar - då har de rapporterande
alltid x antal dagar till förfogande. Ett alternativt sätt är att ändra redo
visningsperioderna för att alltid omfatta samma antal dagar. Frågan kan
minska i betydelse med den framförhållning som koncernstaben har
genom att meddela vilka tidpunkter som gäller för rapporteringen
under kommande år. Rapportering enligt kalenderdagar innebär dock
att oförändrade rutiner tvingar de rapporterande att arbeta hårdare och
snabbare under de perioder de har mindre arbetstid till förfogande.

En annan viktig förutsättning är naturligtvis att instruktioner och krav
på rapportering varken tvingar eller frestar enheter att avsluta perioden
tidigare än den sista. Det kan vara en möjlig förklaring till den genom
snittliga rapporteringstiden i svenska storföretag under 1993. Företagen
vågade inte flytta fram tidpunkten för rapporteringen. De ville inte
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riskera att enheterna skulle avsluta perioden tidigare. Detta problem
minskar om systemen uppdateras direkt och om rutiner sprids ut i tiden.
Det var dock få av företagen som hade denna typ av system när studien
genomfördes.

8.3 Organisation och verksamhet

Denna grupp var den näst största huvudgruppen i enkätsvaren (25 pro
cent av 414) och omfattade ett större antal undergrupper. De förhållan
den som gällde organisationen och verksamhetens inriktning placerades
bland förutsättningarna eftersom de sätter ramarna för rapporteringen,
som ju ska spegla den underliggande verksamheten och följa
strukturen. Faktorer som berör organisationen och verksamheten är
förutsättningar även för andra processer i ett företag. De påverkar
företagets hela styrsystem, t ex vilka faktorer som ledningen väljer att
styra efter (Otley 1994). Organisations- och verksamhetsfaktorer avser
t ex verksamhetens inriktning, ägarförhållanden, strukturens utseende
och antal enheter.

Det första avsnittet avser en samlingsgrupp för faktorer som berör
organisationen. Några förhållanden bedömdes dock ha större inverkan
och de nämndes också oftare. Därför har de fått bli egna faktorer och
presenteras efter det inledande och mer generella avsnittet. Egna fakto
rer är antal konsolideringsnivåer, antal enheter och verksamhetsföränd
ringar. Avsnittet inleds med de förhållanden som identifierades och
analyserades i enkäten och fallstudien. Därefter följer de faktorer som
identifierades med hjälp av på förhand utvalda kriterier som t ex
bransch och ägarform.

8.3.1 Strukturens utseende och internt beroende

Detta avser komplexiteten i organisationsstrukturen. Faktorn är en
samlingsfaktor för en rad olika förhållanden som har med organisa
tionsstrukturen och verksamhetens utseende att göra. Den omfattar t ex
geografisk spridning, hur decentraliserad verksamheten är, hur stor
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andel som är utlandsbaserad och hur bolags- och ansvarsstrukturer ser
ut, t ex i form av legal och operativ uppdelning. Det fanns två anled
ningar till att föra samman dessa i en grupp. Den första var att inte
någon av faktorerna diskuterades i detalj. De har dock nämnts som
faktorer. Den andra är en följd av den första och bestod i att det var
svårt att avgöra faktorns betydelse för ledtiden. En studie i ett enskilt
företag kan dock förklara faktorns betydelse i det specifika fallet.

Vad gäller organisationsstruktur svarade ett flertal personer i enkäten
att de hade en förenklad sådan som de ansåg bidrog till en väl funge
rande rapporteringsprocess. En verksamhet med många likartade
enheter underlättar också en snabbare rapportering. En ledningsrepre
sentant lyfte fram att en enkel och klar bolagsstruktur är en förutsätt
ning för en enkel rapportering. Samtidigt menade han att det inte alltid
är möjligt:

"Verksamheten måste dock vara av den typen att den går att organisera
på ett enkelt sätt. Den befintliga organisationsstrukturen måste spegla
den verksamhet som bedrivs."

Den koncern som ledningspersonen uttalade sig om hade nyligen delats
upp i olika affärsområden och regioner. Det förenklade deras verksam
het och flöden, och enheterna blev i stort sett helt oberoende av andra
delområden inom koncernen. Det underlättade rapporteringen. Led
ningspersonen uppskattade att han skulle kunna få information om
periodens resultat den tjugonde i innevarande månad, p g a enheternas
oberoende. Han menade dock samtidigt att:

"Problemet med detta är att vi inte kan skapa ett eget tempo för rap
portering inom vår delverksamhet då andra delar av koncernens verk
samhet är beroende av vårt material. Det innebär att vi bör ligga i fas
med varandra."

Till denna faktor hör också uppdelningen i en legal och en operativ
struktur, där den operativa rapporteringen är den viktiga ur ett affärs
perspektiv. Uppdelningen kan leda till en hel del problem vid rapporte
ringen. Det avser främst de fall där de rapporterande måste hålla reda
på vilket material som hör till vad och hanteringen av datan är manuell.
Det borde dock vara ett avtagande problem, eftersom nya system-
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lösningar kan hantera detta: de rapporterande behöver inte hålla reda på
vad som tillhör vad.

Slutsatsen är att en verksamhet med komplex struktur och komplexa
flöden har svårare att rapportera. Det borde därför krävas mer arbete
vid en minskning av ledtiden eftersom olika enheter påverkar varandra.
Organisationsstrukturen ligger som grund för rapporteringen och
påverkar därför också andra förutsättningar t ex de krav ledningen kan
ställa och de informationssystem som behövs för att förmedla informa
tionen. Det har också framkommit att det är svårt att skapa ett eget
tempo inom en given struktur. Denna faktor påverkar rapporteringsti
den och ökar också komplexiteten i ett eventuellt förändringsarbete.

8.3.2 Konsolidering på olika bolagsnivåer

Som framkom i avsnitt 3.1.1 kan organisationsstrukturen omfatta
underkoncerner eller liknande som först sammanställer ett siffer
materiel för sin egen grupp innan det skickas till koncernstaben.
Organisationsnivåer som sammanställer rapportmaterial kallas
konsolideringsnivåer.

Flera intervjuade på rapporterande enheter betonade att de får mindre
tid på sig att arbeta med materialet när detta ska konsolideras på vägen
till koncernstaben. Deras egna enheter är också tvungna att rapportera
tidigare än andra för att de själva ska hinna konsolidera materialet
innan det rapporteras vidare.

Det fanns en medvetenhet bland personer på stab- och ledningsnivå om
att en minskning av antal konsolideringsnivåer kunde förbättra
rapporteringstiden. Ett företag arbetade aktivt med att minska antalet
konsolideringsnivåer genom att dela upp nyinköpta företag i enheter.
Rapporterande enheter upplevde inte detta som uteslutande positivt.
Uppdelningen gjorde det lättare att fokusera på enskilda enheter.
"Verksamheten blir mer genomskinlig" som en intervjuperson uttryckte
det. Direktrapportering innebär också att information i princip finns
tillgänglig på lokal och central nivå samtidigt. De lokalt ansvariga
personerna får då mindre tid på sig att sätta sig in i materialet innan de
eventuellt får frågor från personer på högre nivåer.
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Om konsolideringsnivåerna tas bort flyttas delar av arbetet med konso
lideringen från de rapporterande enheterna till koncernstaben. En stabs
person ansåg att problemet skulle kvarstå om varje bolagsledning
skulle kräva att få informationen en viss tid innan det lämnas till sta
ben. I det fallet löser eliminering av konsolideringsnivåer endast pro
blemet för dem som tidigare konsoliderade materialet. Informationen
måste ändå tas fram tidigare.

I förändringsföretag B var en förutsättning för förändringsarbetet att det
inte fick leda till förändringar i organisationsstrukturen. Därför fortsatte
enheterna att rapportera stegvis. Projektledaren var dock övertygad om
att strukturen skulle behöva förändras vid ytterligare minskning av
ledtiderna. Förändringarna omfattar också informationssystemen för att
säkerställa att de skulle stödja den nya strukturen.

Detta, antalet konsoliderings- eller rapporteringsnivåer, var den största
gruppen i organisationsgruppen i enkätmaterialet. Flest respondenter
rangordnade faktorn som nummer ett i gruppen. Den betonades också i
intervjuerna. En förklaring till det är att antal konsolideringsnivåer och
organisationsstrukturen på en övergripande nivå styr hur informationen
flödar i en verksamhet. Antalet konsolideringsnivåer är också nära
sammankopplat med antalet enheter i en organisation. Det är nästa
faktor.

8.3.3 Antal enheter som rapporterar

Detta förhållande är en egen faktor, eftersom ett antal personer betonat
att det påverkar möjligheten att rapportera snabbt. Ju fler enheter som
är inblandade desto fler intressenter behöver få sina behov tillgodo
sedda. Kommunikationen med enheterna tar också mer tid, mer data
ska sammanställas o s v. Faktorns betydelse minskar med användning
av relevant teknologi med vars hjälp stora datamängder snabbt kan
sammanställas. Samtidigt kräver många enheter mer uppföljning, och
det kan också vara flera enheter som har problem, och därför kräver
många enheter mer tid och arbete.

Enkätmaterialet tillät en djupare studie av förhållandet. För att under
söka om antalet enheter i en koncern återspeglas i rapporteringstiderna
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räknades antalet registrerade bolag för varje koncern som deltog i
enkäten. Det skedde med hjälp av ett koncernregister som framställs av
Statistiska Centralbyrån varje år (Koncernregistret 1994). En legal
enhet behöver dock inte vara aktiv i den operativa strukturen, vilket är
svårt att veta om man inte känner till verksamheten. Antal rapporte
rande enheter redovisas dock inte i offentliga årsrapporter. Av denna
anledning fick antalet registrerade bolag och dotter- samt dotterdotter
bolag vara en approximation på antalet enheter i en koncern. För åtta av
företagen fanns ingen uppgift vilket innebär att 139 företag återstod.
Materialet delades in i intervall efter antal bolag, antal företag i
respektive intervall, och en uträknad genomsnittlig rapporteringstid för
denna grupp. Frågan var om rapporteringstiderna skilde sig mellan
företag med många kontra få bolag. Detta framgår av tabell 14.

Antal registrerade Antal företag Rapporteringstid
bolag medelvärde

0- 25 70 13

26- 50 25 15

51 - 100 23 13

101 - 150 10 11

151 - 200 11 15

Totalt 139 13

Tabell 14. Antal bolag och rapporteringstid.

I tabellen framkommer ingen tydlig tendens till rapporteringstider och
antal enheter skulle följas åt. Rapporteringstiden överensstämmer i
stort med den genomsnittliga eller är lite längre. I gruppen med kortast
rapporteringstid är minst antal företag representerade.

En regressionsanalys genomfördes för att undersöka förekomsten av ett
linjärt samband mellan antal enheter och rapporteringstid och styrkan
på sambandet. Den förklarande variabeln var antal enheter och den
beroende rapporteringstiden i antal dagar. Analysen visade inte på
något som helst samband mellan antal enheter och rapporteringstid
(R2=O.02). Detta resultat var väntat eftersom det redan inledningsvis
antagits att ett flertal faktorer påverkar rapporteringstiden. Analysen
skedde för att bekräfta antagandet.
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För att kontrollera om stora och små företag upplevde olika problem
med rapporteringsprocessen, d v s ansåg att olika faktorer påverkar mer
eller mindre, delades de faktorer som respondenterna angivit i enkätun
dersökningen upp i två grupper. Grupperna var de företag som hade
mer och de som hade mindre än 25 bolag (50 procent i varje grupp). I
gruppen som hade mer än 25 bolag angav en majoritet av responden
terna organisationsrelaterade förhållanden. Det följdes av arbetsrutiner,
och på tredje plats kom förhållanden som relaterade till informations
system. I gruppen som hade mindre än 25 bolag angav flest respon
denter faktorer som gällde informationssystemen, därefter kom arbets
rutiner och på tredje plats organisationsrelaterade förhållanden. Detta
pekar på att förhållanden som relaterar till organisation och verksamhet
spelar en större roll i företag med många enheter jämfört med de som
har färre enheter. Det är också rimligt och det ligger i linje med vad
som framkommit tidigare.

8.3.4 Verksamhetsf6rändringar

Avsnitt 4.1.2 och 4.1.4 beskrev olika situationer som kan kräva snab
bare information, och tillfällen då rapporteringen och hur den fungerar
signalerar hur verksamheten fungerar. En sådan situation var pågående
förändringar i verksamheten. Detta är en förutsättningsfaktor eftersom
förändringar påverkar behovet av snabb rapportering, och det påverkar
dessutom enheternas möjlighet att rapportera i tid. Det framkom i
avsnitt 4.1.2 att ledningen önskade snabbare information i turbulenta
tider, samtidigt som enheterna kunde ha svårare att leverera den just då.
Ett ökat behov av information under förändringar påverkar också de
krav som mottagarna ställer på ledtiden.

Denna faktor avser t ex försäljning och köp av företag och interna
omorganisationer. Några respondenter betonade att liknade föränd
ringar påverkade rapporteringstiderna negativt. Det fanns också de som
menade att en genomförd förändring resulterat i en bättre fungerande
rapporteringsprocess .

Ett problem i detta sammanhang är att få hela koncernen att gå i takt.
Det tar viss tid att inkorporera nyförvärvade bolag och få dem att fun
gera i bolags- och ansvarsstrukturen. En ledningsrepresentant gissade
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t ex att upp till 90 procent av företagets alla enheter skulle kunnat rap
portera tidigare om nya eller förändrade enheter hade uteslutits.

Förändringsföretag A försökte hantera denna problematik genom att
sända några personer från koncernstaben till det nyinköpta företaget.
Syftet var att utbilda personalen på enheten i hur rapportering skulle
ske. På detta sätt försökte de få nya bolag att snabbt passa in i struktu
ren. De tog också bokföringsmässigt hand om förvärv och försäljningar
löpande och sparade inte detta arbete till årets sista månader.

Verksamhetsförändringar kan sägas vara en situationsspecifik faktor
som påverkar ledtiden. I en stor organisation är dock detta något fre
kvent återkommande. Företag köper och säljer enheter, alla marknader
går inte bra samtidigt o s v. Förändringar, enheter som går med förlust
e t c, påverkar de krav som ledningen kan ställa på ledtiden. Det fram
kom i avsnitt 4.1.2 att enheter som hade problem ofta hade svårt att
klara rapporteringskraven. Detta samtidigt som både stab och ledning
anser att man inte kan ställa för höga krav på enheter med problem. Om
ledningen vill ha en bättre rapporteringstid generellt sett, behöver kon
cernens ledning och stab vidta några slags åtgärder i problemenheter.
Förslag som lednings- och stabspersoner gav var att låta berörda enhe
ter rapportera in ett bästa estimat eller utesluta dem helt från den
gemensamma rapporteringen. Ur ett koncernperspektiv är man inte
bättre än den sista enheten som rapporterar.

8.3.5 Verksamhetens inriktning och bransch

Verksamhetsinriktning likställts i studien med bransch och i detta
avsnitt undersöks huruvida bransch påverkar den tid det tar att rap
portera. Stora företag kan omfatta affärsområden som är inriktade på
väldigt olika produkter. Olika verksamhetsinriktningar har olika tempo.
I avsnitt 4.1.3 framkom att rapporteringen och dess ledtid helst ska
spegla den verklighet som den avser. Det avsåg t ex att verksamheter
med ett snabbt affärstempo som producerar och säljer produkter i stora
mängder på dagsbasis, har ett större behov av snabb rapportering än en
verksamhet med långsammare affärstempo som arbetar med längre
orderstockar. [ den senare verksamhetstypen baseras resultatsiffrorna
till stor del på uppskattningar om framtida utfall. Avsnittet inleds med
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en beskrivning av de verksamhetstyper som respondenterna ansåg
påverka ledtiden, innan materialet delas upp efter bransch.

Verksamhetstempo och ledtider

I enkäten gav respondenterna följande exempel: Verksamheten basera
des på stora projekt som tar tid att värdera. I ett annat fall var företagets
verksamhet långsiktig vilket minimerade efterfrågan på korta uppfölj
ningsperioder som per månad. En person menade att företaget hade en
stabil verksamhet vilken gav liten efterfrågan på snabbhet. En annan
person sade att företaget bestod av några stora transaktionstunga bolag,
vilket påverkade ledtiden mycket. Verksamhetstypen handelsföretag
påstods också påverka ledtiden och det gällde också när företaget var
investmentbolag. En verksamhet som bedrivs i en förutsägbar omgiv
ning kan minska behovet aven snabb rapport: förhållandena kring
företaget ändras inte så ofta. I en turbulent omgivning som däremot
förändras ofta och snabbt, ökar behovet av snabb information. Verk
samhetstypen påverkar också möjligheten att rapportera snabbt. Långa
orderstockar ger t ex upphov till en viss problematik vid värdering av
pågående arbete. Värderingsarbetet är en faktor som återkommer i
rapporteringsprocessen och diskuteras i kapitel 9.

Bransch

För att undersöka branschens inverkan på ledtiden delades enkätmate
rialet in efter bransch. Tabell 15 visar antal företag per bransch,
medelvärde för och spridning i rapporteringstiderna.
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BRANSCH Antal Medel arbdgr Min Max Std.av

Banker 8 15 9 19 3.0

Bilhandel 1 10 10 10

Byggnadsentreprenör 2 9 8 10 1.8

Byggnadsmaterial 3 9 8 12 2.3

Detaljhandel 9 18 8 35 8.9

Elektronik 3 9 7 13 2.9

Fastighetsbolag 2 5 4 7 2.5

Förlag 3 10 6 14 3.8

Försäkringsbolag 3 24 13 30 10.1

Handelsföretag 9 15 10 20 3.9

Import- och säljbolag 7 10 4 25 7.6

Investmentbolag 4 13 5 20 6.9

Kemisk industri 5 11 8 14 2.2

Konglomerat 7 15 8 23 5.7

Konsultföretag 5 18 8 30 8.5

Kraftföretag 5 14 10 20 4.1

Livsmedelsindustri 11 12 4 25 6.6

Läkemedel 2 11 11 12 1.1

Oljebolag 3 8 7 9 1.2

Partihandelsföretag 3 10 5 15 5.0

Rederi 2 17 13 21 6.0

Service 10 13 3 35 8.9

Skogsindustri 10 14 5 25 6.2

Spedition 1 30 30 30

Stål, metall & gruvor 4 13 10 14 1.8

Transport 3 16 11 20 4.6

Verkstadsindustri 16 11 5 18 3.1

Övrig industri 2 10 8 12 2.8

Övriga 4 11 7 15 3.3

Totalt 147 13 3 35 6.3

Tabell 15. Rapporteringstider fördelade på bransch.

Indelningen efter bransch skedde utifrån Veckans Affärers rankinglista
i vilken 29 olika branscher var representerade. Det var stor spridning i
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rapporteringstiderna i olika branscher, och de var dessutom svåra att
jämföra på grund av den ojämna fördelningen av antal företag i olika
branscher. I branscher med störst representation t ex livsmedel och
verkstadsindustri, var dock den genomsnittliga rapporteringstiden något
kortare jämfört med genomsnittet (13 arbetsdagar). Ett t-test
genomfördes för att testa nollhypotesen om lika medelvärden mellan
dessa respektive grupper och resterande material. För verkstadsindu
strin kunde nollhypotesen förkastas vid signifikansnivåer högre än 6.5
procent. Det innebär att materialet innehåller svaga belägg för att
ledtiden skulle vara kortare i företag som tillhör denna bransch i för
hållande till andra. Fallstudieföretagen tillhörde verkstadsindustrin och
bland dessa fanns en spridning i rapporteringstiderna från sju till och
med 14 arbetsdagar, vilket inte ger några ytterligare förklaringar till
resultatet av t-testet. För livsmedelsindustrin kunde nollhypotesen inte
ens förkastas vid tio procents signifikansnivå. Livsmedelsbranschen
hade också ett något större bortfall (32 procent), vilket innebär att det
bland de företag som valde att inte svara, kan finnas sådana som har
längre rapporteringstider.

I banker, handelsföretag och verkstadsindustrin var spridningen i rap
porteringstider något mindre än för övriga grupper med större repre
sentation (standardavvikelsen var ca tre dagar). Företagen i respektive
bransch hade därför ganska lika rapporteringstider.

Studier av ledtider för årsbokslut visar också en stor spridning i ledtider
mellan bransch. Ashton, Willingham och Elliott (1987) kom dock fram
till att ledtiden var kortare i finanssektorn än i industrisektorn. Courteau
och Zeghal (1998) finner dock att det skiljer sig mellan land. Det finns
inte exakt samma branschrnotsvarighet i ovanstående uppställning och
det försvårar en direkt jämförelse. Bank och försäkring finns dock med.
Bankföretagens ledtid överensstämde med genomsnittet totalt och
nollhypotesen om olika medelvärden kunde överhuvudtaget inte
förkastas. När försäkringsföretagen adderades ökade den
genomsnittliga ledtiden ordentligt, den steg till 17 arbetsdagar och då
kunde nollhypotesen förkastas vid 3.5 procent. Endast fyra bolag repre
senterade försäkringsbranschen och alla fyra företag hade ledtider lika
med eller över 13 arbetsdagar. Det slår naturligtvis igenom. Slutsatsen
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är att materialet inte stödjer tidigare resultat. Det pekar snarare i mot
satt riktning - ledtiderna kan t o m vara längre i denna bransch.

Branscher som representeras av ca tio företag t ex detaljhandeln,
importföretag, service- och skogsindustrin analyserades också. I dessa
kunde nollhypotesen om lika medelvärden endast förkastas för detalj
handeln (vid 5 procent). Antalet företag per bransch var dock så få att
resultatet måste tolkas med försiktighet.

En förklaring till svårigheten att identifiera skillnader mellan bran
scher, förutom antalet företag i respektive bransch, kan vara att bran
scherna innehåller verksamheter med olika tempo. Tidigare har fram
hållits att ledtiderna ska spegla atTärstempot, vilket de faktiskt kanske
också gör. Det kan vara en förklaring till spridningarna i ledtiderna
inom respektive bransch och att det som följd av detta är svårt att hitta
mönster i ledtiderna över bransch. Det innebär att branschens egentliga
inverkan på ledtiden kan ifrågasättas. I brist på mer data som motsäger
enkätsvar och intervjuresultat behandlas dock bransch som en faktor
som påverkar ledtiden. Det sker vanligen i studier av årsbokslut (ibid).

8.3.6 Ägarformens inverkan

En annan tänkbar faktor som borde kunna påverka ledtiden är olika
ägarformer. En inledande fråga var t ex om börsnoterade företag rap
porterade snabbare, då både börsen och investerarna pressar företagen
att publicera information. Studier av årsbokslut visar t ex att dessa
företag rapporterar tidigare (t ex Ashton et al 1987). Med ägmiorm
avses om företaget är börsnoterat, privatägt, kommunalt, statligt,
kooperativt eller OTC-noterat (källa VA). I tabell 16 har materialet
grupperats efter dessa.
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Ägandeform Antal Medel Min Max Std.av T-test

Börsnoterat 38 14 5 30 6.2 Ej förkasta Ho

Kommunalt 7 12 4 20 5.5 Ej förkasta Ho

Kooperativt 18 16 6 35 7.8 Förk vid 5% ej 2.5%

OTC, inoft. noterat 4 17 7 23 7.2 Förk vid 10% ej 5%

Statligt 15 15 4 35 6.9 Ej förkasta Ho

Utlandsägt 25 9 3 15 3.9 Förkasta, signifikant

Övriga privatägda 40 13 5 25 4.8 Ej förkasta Ho

Totalt 147 13 3 35 6.3

Tabell 16. Rapporteringstiderfördelade på ägmjorm.

I kolumnen till längst höger har nollhypotesen testats huruvida den
speciella gruppens medelvärde är lika med genomsnittet för resterande
företag. Antalet företag per ägandeform varierade, men det framgår i
tabellen att de utlandsägda företagen hade en signifikant kortare
genomsnittlig rapporteringstid. I denna grupp fanns dock ett 25-procen
tigt bortfall. Det gör det svårt att dra slutsatsen att detta skulle gälla
även om ett större antal svarat. Det är dock inte orimligt att tänka sig
att de faktiskt har kortare rapporteringstider. De ansvarar rapporte
ringsmässigt inför ytterligare en nivå, moderbolaget. Om moderbolaget
ställer krav på att få tillgång till rapporterna inom en rimlig tid efter
periodslut, påverkar det rapporteringstiderna för rapporterande dotter
bolag. Detta framgick också i avsnitt 3.4, som visade att rapporterande
enheter hade kortare rapporteringstider. Materialet innehåller också en
del belägg på att rapporteringstiden är längre i kooperativa företag.
Nollhypotesen om lika medelvärden kunde förkastas vid 5, men inte
vid 2.5 procent.

Det framkommer också att börs- och OTC-noterade företag inte har
kortare ledtider. Undersökningsmaterialet härrör från 1993. Resultaten
är ändå förvånande. Investerares intresse av informationen är något
som framhålls som ett viktigt drivkraft bakom studier av ledtider för
årsbokslut (t ex Courteau och Zeghal 1998) och också en faktor som
förklarar varför ledtiden borde vara kortare (t ex Davis och Whittred
1980). I Nilsson (1994) framgår att ledtiden för kvartalsrapporter i
börsföretag inte är kortare än vad den är i andra företag, d v s här finns
inte heller något som pekar på att ledtiderna är kortare för noterade
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företag. Förhållandena borde ha förändrats för noterade företag. Det
finns dock grund att påstå att ägarformen påverkar ledtiden. Det visar
sig bl a i de utlandsägda och i de kooperativt ägda företagen.

8.3.7 Olika organisationskategoriers inverkan

I tabell 17 presenteras rapporteringstider för ett antal utvalda kategorier
som direkt eller indirekt berör organisationen eller verksamheten: t ex
företagets storlek, ägarförhållanden och i vilken omfattning som för
säljningen sker utomlands. Kategorierna är valda både på basis av till
gängligt analysmaterial, d v s möjligheten att analysera kategorin, och
den egna uppfattningen att förhållandet i något avseende borde påverka
rapporteringstiden. Utgångspunkten för de två sista kategorierna,
snabba och långsamma företag, finns emellertid i undersökningsresul
taten. Syftet var att undersöka om det fanns några gemensamma förut
sättningar för företag som hade korta respektive långa ledtider avseende
t ex faktorerna bransch och ägarförhållanden.

Tabellinnehållet har begränsats till några gemensamma och jämförbara
mått. I första kolumnen återfinns den kategori efter vilket materialet är
sorterat, därefter följer totalt antal i respektive grupp och sedan den
genomsnittliga rapporteringstiden totalt i gruppen. Därefter visas den
andel som ville minska rapporteringstiden och genomsnittlig rapporte
ringstid för denna grupp. I parentesen visas det antal dagar med vilka
tiden i genomsnitt borde minska. Till höger finns rapporteringstiden för
den andel som ansåg att tiden borde vara oförändrad. Antalet som
ansåg att tiden borde öka var litet och har därför uteslutits för att be
gränsa framställningen. I kolumnen längst till höger finns resultatet av
ett t-test, där nollhypotesen om ingen skillnad i medelvärdet mellan den
berörda gruppen och resterande del av materialet framgår. I materialet
söktes också efter mönster avseende bransch, ägarförhållande, rappor
teringsfrekvens och periodavslut inom respektive kategori.

I de grupper som visas i tabellen framkom tendenser till mönster i
gruppen snabba eller långsamma företag, de största företagen och de
företag som var dotterbolag samt vinst- eller förlustföretag. Därför
kommer endast dessa grupper att beröras nedan. Kommentarer till de
övriga kategorierna finns i Nilsson (1994).
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Totalt Minska Oförändrad
rapp.tid.

Indelningskategori Ant Dgr Proc Dgr Proc Dgr T-test

De största företagen 17 16 41 16 59 16 Förk 2.5%
(25 st) enligt VA. (3) ej 1%

De mest utlandsin- 28 12 46 12 54 11 Förk 10%
riktade företagen. (4) ej 5%

Snabbväxande ftg, 28 15 46 16 54 15 Förk 5% ej
försäljn i kr (1991-92). (4) 2.5%

Andel som är dotter- 37 10 22 11 73 9 Signifikant
koncerner. (4)

Förlustföretag. 47 15 55 15 45 14 Förk.2.5%
(4) ej 1%.

Vinstföretag. 99 12 35 15 62 11 Se förlustf.
(4)

Snabba företag - 12 4 17 5 83 4 Signifikant
intervall 1-5 dgr. (2)

Långsamma företag - 7 31 71 31 29 30 Signifikant
intervall 26-35 dgr. (8)

Tabell 17. Rapporteringstider fördelat på olika kategorier.

Tabellen visar att ledtiden var något längre i de största bolagen (på
basis av omsättningen) och det fick också en del stöd i det statistiska
testet. I ett nertal studier av helårsbokslut var storleken på bolagen
däremot en faktor som bidrog till att företagen hade kortare ledtider för
bokslutet. Ju större företag med avseende på totala tillgångar, desto
kortare ledtid (Davis och Whittred 1980, Ashton et al 1987 och 1989,
Dodd och Doucet 1997, Courteau och Zeghal 1998). Författarna har
några tänkbara förklaringar till denna relation som främst avser den
revisionskontroll som måste ske vid årsbokslut. Stora företag kan t ex
betala mer för att skynda på processen, revisorer prioriterar stora före
tag och omvärlden, myndigheter och finansiärer följer dessa mer nog
grant och kräver snabbare information. Undersökningarna kan inte
riktigt jämföras eftersom det gäller intern kontra extern information.
Det är mycket möjligt att svenska företag uppvisar samma mönster för
extern information. Detta har inte undersökts. En effektiviserad årsbok
slutsprocess skulle dock kunna tänkas "spilla över" till internt rapporte
rad information eftersom det finns många beröringspunkter mellan
dem. Resultaten talar dock emot detta. Ledtiden är något längre i de
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största företagen. I avsnitt 8.3.3 undersöktes t ex antal enheters
inverkan på ledtiden, men denna analys gav inte heller några tydliga
mönster. Det enda som framkom var att stora företag upplevde större
problem med organisationsrelaterade frågor än andra företag. Studierna
av årsboksluten visar dock att det är möjligt med kortare ledtider även i
stora företag och att storleken på företag inte behöver påverka ledtiden
negativt.

Dotterbolag

Figur 28 har kompletterats med den andel av företagen i respektive
intervall som var dotterbolag (37 st totalt). En klart större andel dotter
bolag återfanns i de tre första intervallen.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10% -
0% ~

D Dotterbolag

• Övriga
--------

1 - 5 6 - 1O 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31- 35

Arbetsdagar efter periods lut

Figur 28. Dotterbolags rapporteringstidel:

Dotterföretagen till svenska och utländska företag hade en genomsnitt
lig rapporteringstid på tio arbetsdagar. Den var signifikant kortare i
förhållande till resterande företag. En förklaring till den kortare ledti
den är troligtvis att moderbolagets ledning kräver att få rapporten vid
en viss tidpunkt. Dotterbolagen får anpassa sina rapporteringstider efter
det, vilket innebär att det sker något tidigare än företagen där rapporten
går till ledningen direkt (14 dgr, 110 st). Detta understryker också att
det redan 1993 var möjligt att rapportera tidigare. Det som huvudsakli
gen skiljer dessa från andra bolag borde vara kraven från
moderbolagets ledning. Det som framkommit här stöds också av
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analysen av utlandsägda företag. De är dotterbolag och rapporterar
snabbare.

Vinst- och förlustföretag

Kapitel 4 visade att alla intervjugrupper ansåg att snabb rapportering
var viktigare då periodens utfall avvek från uppsatta mål/krav. I sådana
situationer vill mottagarna ha många och snabba rapporter för att kunna
följa utvecklingen i detalj. För att analysera huruvida förluster respek
tive vinster påverkar respondenternas åsikter om rapporteringstider,
sorterades alla svar där uppgift fanns (146) efter resultat efter finans
netto. Materialet grupperades i en vinstgrupp; resultat efter finansnetto
större eller lika med noll, och en förlustgrupp; resultat efter tlnansnetto
mindre än noll. Följande mönster framkom:

Mått Vinstföretag Förlustföretag

Genomsnittlig rapporteringstid MR 12 arbdgr. 15 arbdgr.

Ho medelvärde i vinstftg =förlustftg Förkastas vid 2.5 %, men ej 1%

Standardawikelse 6.4 5.7

Andel minska rapporteringstid 35% 55%

Medel. rapp.tid för andel minska 15 arbdgr. 15 arbdgr.

Andel oförändrad rapporteringstid 62% 45%

Medel. rapp.tid för andel oförändrad 11 arbdgr. 14 arbdgr.

Andel öka rapporteringstiden 3%

Totalt antal 99 47

Tabell 18. Rapporteringstider i vinst- och förlustföretag.

Det finns rimliga belägg för att rapporteringstiden i vinstföretag är
något kortare än i förlustföretag. Nollhypotesen kunde förkastas vid 2.5
procents signifikansnivå och högre. Det framgår också att en större
andel av respondenterna i förlustföretag ville minska rapporteringstiden
jämfört med svarspersonerna i vinstföretag. Det var dock en ojämn
fördelning av företag i de olika grupperna. Bland vinstföretagen åter
fanns också den lilla grupp (tre procent) som ansåg att rapporteringsti
den borde förlängas (genomsnittlig rapporteringstid 10 arbetsdagar).
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Visserligen har vinstföretagen en något kortare rapporteringstid, men i
den grupp som vill minska den är ledtiden densamma i förlust- och
vinstföretag (I5 dagar). Det innebär att den större andelen, som vill
minska rapporteringstiden i förlustföretagen, inte kan förklaras med en
längre rapporteringstid. Resultaten gjorde det intressant att undersöka
huruvida den andel av förlustföretagen som ville minska ledtiden skil
jer sig mot motsvarande andel i vinstföretag. Därför genomfördes ett
statistiskt Chi-två test. Nollhypotesen var att det inte fanns någon skill
nad mellan andelarna som vill minska ledtiden i förlust- och vinstföre
tag. Mothypotesen var att andelen var större i förlustföretag. Nollhy
potesen kunde förkastas vid alla signifikansnivåer över 1.6 procent.
Materialet innehåller alltså rimliga belägg för att andelen som vill
minska ledtiden faktiskt är större i förlustföretag. En riskanalys, där
andelarna ställs mot varandra och testas, visade att chansen är dubbelt
så stor att ett förlustföretag vill minska ledtiden i förhållande till att ett
vinstföretag vill göra det.

l en studie av företag som gick dåligt fann Fredenberger, DeThomas
och Ray (1993) ett ökat behov av snabb ekonomisk nyckelinformation.
Användarna var i detta fall personer som hade engagerats för att han
tera den problematiska förlustsituationen, men detta behov har också
konstaterats hos lednings- och stabspersoner i föreliggande studie när
verksamheten avviker från det normala (avsnitt 4.1.2). I studier av
ledtider för årsbokslut har negativt resultat visats ha en negativ och
signifikant inverkan på ledtiden. Företag som går med förlust har nor
malt längre rapporteringstider för årsbokslutet (Davis och Whittred
1980, Ashton et al 1987 och 1989 och Courteau och Zeghal 1998). Det
får stöd i resultaten ovan som visar att förlustföretagen har något längre
rapporteringstider för resultatrapporten. Det verkar alltså finnas två
olika intressen i förlustföretag - ledningen vill ha informationen snabbt
samtidigt som den kan ha ett intresse i att fördröja rapporteringen av
resultatet externt.

Snabba och långsamma företag

Hälften av företagen i gruppen med rapporteringstider upp till och med
fem arbetsdagar hade en rapporteringstid på just fem dagar. Det snab
baste företaget hade en rapporteringstid på tre arbetsdagar. Två
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respondenter ansåg att rapporteringstiden kunde minska med ytterligare
två dagar. En tredjedel av företagen avslutade perioden på fredagen
eller under helgen närmast den sista i månaden och två tredjedelar av
de tolv företagen var utlandsägda. Det fanns en spridning avseende i
vilket land moderbolaget fanns, men ett flertal återfanns i USA. Det
representerade ca en fjärdedel alla utlandsägda företag (32 totalt) som
svarat på enkäten. Tre av företagen tillhörde import- och säljbolags
branschen. Det innebär att dryga 40 procent av företagen i denna
bransch (sju stycken) placerade sig i gruppen med de kortaste
rapporteringstiderna.

Gruppen långsamma företag inkluderade sju företag i intervallen 26 till
och med 35 arbetsdagar. Fem respondenter ansåg att tiden borde
minska med i genomsnitt åtta arbetsdagar, med en spridning på fem till
och med tio arbetsdagar. Tre av företagen rapporterade inte varje
månad, utan istället sex till och med åtta gånger per år. Inga andra
mönster framträdde.

8.3.8 Organisation och verksamhet - kommentar

Affärstempot och den interna verksamhetens processer och struktur
påverkar den mängd av information som behövs in en organisation
(Galbraith 1973, Tushman och Nadler 1978). Med mängden informa
tion ökar den tid som behövs för insamling och bearbetning. Komplexa
verksamheter med stort internt beroende mellan enheterna eller företag
som befinner sig i en osäker omgivning borde därför minska kravet på
rapporteringstidens längd. Det är svårare att ta fram rapporten. I kon
trast till detta borde dock den osäkerhet som är kopplad till komplexa
och svåröverblickbara verksamheter leda till ett ökat behov av snabbare
information. Detta stöds t ex av Chenhall och Morris (1986) som fann
en preferens för snabb och bred information i företag som är verk
samma i en osäker omgivning. Vilken rapporteringstiden faktiskt blir
borde därför vara en avvägning mellan dessa två förhållanden, samt
naturligtvis andra faktorer. I verksamheter med mindre internt bero
ende, enklare processer, är det lättare att ta fram standardiserade regler
för vad som ska rapporteras, och också göra det rimligt snabbt. Ett stöd
för denna slutsats kan vara de sälj- och importbolag som var
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välrepresenterade bland den grupp som hade kortast ledtider i enkät
undersökningen. De har ingen egen produktionsprocess. Kortare
ledtider borde vara lättare att åstadkomma i denna verksamhetstyp
eftersom den mindre komplexiteten underlättar åtkomsten av
information. Detta argument finns för finansbranschen i studier av
årsbokslut, men i föreliggande studie har denna bransch inte kortare
ledtider. Verksamheter som kännetecknas av ett högt tempo, stora
produktionsmängder och stora fluktuationer i orderstockarna, d v s
större osäkerhet, kräver också snabbare rapporter än företag som har ett
långsammare tempo.

Chenhall och Morris (ibid) fann också att organisatoriskt beroende
ledde till en preferens för bred, aggregerad och integrerad information.
I decentraliserade verksamheter efterfrågades aggregerad och integre
rad information. Ledtiden, snabbheten, hade en underordnad betydelse
i dessa fall. Det var viktigare att få information som gjorde det möjligt
för användaren att följa processer och förstå verksamheten. Det under
stryker slutsatsen i första stycket. Komplexiteten är högre i integrerade
verksamheter, vilket kan minska kraven på ledtiden. Dessa förutsätt
ningar innebär dock inte att man kan slopa kravet på rimliga ledtider
för informationen. Ledtider kanske inte är den viktigaste faktorn, men
det finns ingen anledning att fördröja rapporteringen om det går att
göra den tidigare. Det borde gälla ännu mer i en turbulent omgivning.

Antalet konsolideringsnivåer påverkar också rapporteringstiden. De är
dock tätt kopplade till ansvarsstrukturen i en organisation. En elimine
ring av konsolideringsnivåer kan därför påverka ansvarsförhållandena.
Rapporteringsprocesser kan effektiviseras genom att data samlas in vid
källan och förmedlas direkt till en databas som uppdateras. Materialet
konsolideras på olika nivåer med hjälp av koder och användarna får
informationen grupperad på det sätt som de vill ha den. I hel integrerade
system överförs data direkt till det eller de delsystem som ska använda
den. Tillvägagångssättet gör det fortfarande möjligt för lokala led
ningsgrupper att få informationen innan den görs tillgänglig för andra.
Åtkomsten kan kopplas till behörighetskoder. Företaget som helhet
borde vinna på en förändring av rapporteringssättet. Detta diskuteras
mer i kapitel 9.
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En slutsats för kopplingen mellan bolagsstruktur och informationsflöde
är att ju enklare och tydligare strukturen är, desto enklare och mer rätt
fram blir informationsflödet. Ju mindre beroende och integration mel
lan enheter, desto enklare informationsflöde. Dessa slutsatser stöds av
en studie som Lind (1996) gjorde av ekonomistyrningens roll i en verk
samhet som förändrades från funktionellt inriktad till flödesorienterad.
Han konstaterade att flödesorienteringen minskade komplexiteten och
genom detta ökade användningen och tillämpbarheten av ekono
mistyrningen, som bl a omfattande de ekonomiska rapporterna. Rap
porteringen blev snabbare och innehållet var lättare att koppla till den
operativa verksamheten. Linds slutsatser understryker faktorn "verk
samhetsförändringar", då dessa kan ställa nya och förändrade krav på
information och ledtiden. Hans studie visar att processorienterade verk
samheter kan leda till ett ökat behov av snabbare information.

Utlandsägda företag har något kortare ledtider. En majoritet av de
utlandsägda företagen i första intervallet (l-5 dagar) hade sitt moder
bolag i USA. I USA är rapporteringstiderna kortare än vad de är i
Sverige (Arterian 1992 och 1993, Dodd och Doucet 1997). Detta visar
sig naturligtvis också på dotterbolagsnivå. Det framkom också att dot
terbolag generellt sett har kortare ledtider, troligtvis av samma anled
ning. Ledningen vill ha informationen i rimlig tid och det får konsek
venser för hela rapporteringskedjan. Snabba företag tenderar därför att
vara dotterbolag och/eller utlandsägda. De verkar också ha minimerat
tiden för rapporteringsarbete i koncernstaben, se avsnitt 3.4. I strikt
mening är dessa företag inte den högsta bolagsnivån, även om det var
fallet i Sverige. Det innebär att det egentligen kan ifrågasättas om de är
snabba. Det empiriska materialet innehåller dock ingen information om
den tid det tar innan den absolut högsta bolagsnivån har fått rapporten.
En approximation kan vara de två dagar som var den genomsnittliga
tidsskillnaden mellan rapportering från rapporterande enheter och den
tidpunkt då rapporten lämnades till koncernledningen (avsnitt 3.4). Det
innebär att "snabba" företag skulle ha en ungefärlig rapporteringstid på
sex arbetsdagar istället för fyra. Det får fortfarande anses vara en kort
ledtid som klart understiger medelvärdet.

Vid ett större urval eller färre antal branscher skulle eventuellt ett
mönster kunnat framgå som pekade på kortare eller längre
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rapporteringstider i vissa branscher. Materialet tillåter dock inte några
slutsatser i den riktningen. Frågan är snarare om faktorn har eller ska
ha betydelse. Betoningen kanske ska vara på verksamheter med olika
tempo.

Det som framkommit avseende vinstföretag och dotterbolag understry
ker det som diskuterades i avsnitt 8.1 avseende krav. Den viktigaste
förutsättningen för kortare ledtider är ledningens krav. Om ledningen
vill ha kortare ledtider kan den få det - det var möjligt redan 1993.

8.4 Informationssystem

Rapporteringssystem ingår i en infrastruktur av informationssystem
som omfattar hela koncernen. Faktorer som relaterar till denna berör
förutsättningarna för rapporteringen. Informationssystemen bidrar till
en smidig rapportering i en stor koncern. Enheternas system måste
samordnas och det behövs en databas med företagsgemensam infor
mation. En enskild enhet kan inte styra frågor som berör koncernens
gemensamma informationssystem. I en decentraliserad organisation
kan dock informationssystem också ses som något som respektive
enhet bestämmer över. De används i rapporteringsprocessen och hör då
hemma bland förhållanden som relaterar till rapporteringsprocessen.

Ett rapporteringssystem är en viktig förutsättning för en väl fungerande
rapportering i ett stort multinationellt företag. Det ingår i infrastruktu
ren med olika informationssystem. Informationsmängden gör snabbt ett
manuellt system ohållbart, även om manuella system kan användas i
delar av verksamheten. Rapporteringssystem är något som det beslutas
om på koncernnivå. Användningen av dem är något som enheterna inte
kan välja bort. Det finns däremot ett antal olika typer av lösningar i
samband med användningen av rapporteringssystem och lokala system.
Därför har förekomst av ett rapporteringssystem placerats bland förut
sättningarna för processen. Förhållanden som avser användning av
rapporteringssystemet och andra därtill relaterade system har placerats
bland faktorer som relaterar till rapporteringsprocessen. Problem som
relaterar till användning av informationssystemen presenteras därför i



Ledtiderför ledningsinformation 193

efterföljande kapitel. Alla studieföretag hade rapporteringssystem och
ett exempel på ett sådant beskrevs i avsnitt 3.1.4.

En infrastruktur av olika informationssystem är som sagt en förutsätt
ning för rapporteringen och många andra rutiner i ett stort företag. Det
innebär att koncernen kan påverka och bidra till enheternas IT-lös
ningar. Hjälp och stöd kan ges från koncernbolaget till enheterna för att
de ska kunna se över sina lokala informationssystem och hur de funge
rar i relation till rapporteringssystemet. Det kan också bli billigare om
olika lösningar tas fram gemensamt i koncernen än om varje enhet
måste sköta det själv.

Det finns många förutfattade meningar och åsikter om informations
teknologi. En av anledningarna är att många av dagens företagsledare
har begränsad egen erfarenhet av tekniken; de får förlita sig på experter
på området. Olika branscher använder IT på olika sätt och i olika stor
utsträckning. Dessutom är utvecklingen så snabb att till och med
experter har svårt att följa med. Tekniken kan användas som orsak till
att det inte går att förändra rapporteringstiderna. Personer som behöver
ändra både sitt tanke- och arbetssätt påstår t ex att systemen inte möj
liggör en minskning av ledtiden, när det snarare handlar om deras
attityder. Det var också flera som hävdade att beslutsfattarna har en låg
tilltro till tekniken och därför ställer de inga krav i detta avseende.

En systemtyp som har diskuterats det senaste årtiondet är s k led
ningsinformationssystem. Förespråkarna har hävdat att denna system
typ ska råda bot på ledarnas behov av information och vara anpassad
till och användas direkt av dem. Ett ledningsinformationssystem defi
nieras som ett datoriserat system som används av ledningspersonen
själv eller en person i hans eller hennes absoluta närhet (Thodenius
1994). Systemet tillhandahåller information från företaget och dess
omvärld. I och med att undersökningen av rapporteringstider skedde
parallellt med undersökningen av utbredning och användning av led
ningsinformationssystem i samma företag, se kapitel 10, var det möjligt
att undersöka om denna systemtyp är en faktor som påverkar ledtiden.
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8.4.1 Förekomst av ledningsinformationssystem

Resultaten av studien av ledningsinformationssystem visade att en
huvudanledning att införa denna typ av system var att minska ledti
derna för viktig information (ibid). Därför var det intressant att jämföra
materialet mellan de två separata undersökningarna. Informationen
som tillhandahölls i dessa system bestod till störst andel av intern eko
nomisk information, även om andelen extern information stadigt ökar
(Thodenius 1996). Den externa avser i detta fall marknadsinformation
och börskursutveckling m m.

Det var 135 företag som svarade på båda enkäterna. Resultaten avse
ende ledningsinformationssystem delades upp efter om företaget hade
ett system, planerade ett, inte hade några planer alls på att införskaffa
ett eller om de hade skrotat ett tidigare använt system. I tabell 19 visas
den genomsnittliga rapp0l1eringstiden för resultatrapporten för varje
kategori samt standardavvikelse (Stdav) och spridning.

Kategori Antal Medelv. Stdav. Spridning

Har system 27 12 4.9 5-25

Planerar system 52 13 6.6 3-35

Inga planer 55 13 6.1 4- 30

Skrotat system 1 11

Totalt 135 13 6.0 3- 35

Tabell /9. Rapporteringsfider och ledningsinjormafionssysfem.

Det framgår att den grupp som har 1edningsinformationssystem har
något kortare rapporteringstid än de andra kategorierna och spridningen
är mindre i materialet. Ett t-test genomfördes. Nollhypotesen var att det
inte fanns någon skillnad i medelvärden mellan de som hade system
och resterande företag. Nollhypotesen kunde inte förkastas ens vid 10
procents signifikansnivå. Materialet innehåller därför inget som skulle
kunna föranleda en slutsats att de som har dessa system har kortare
rapporteringstider för resultatrapporten. Ledningsinformationssystem
är därför inte en förutsättning för snabb rapportering.

De som uttryckligen angav att de ville minska ledtiderna för viktig
information med hjälp av denna systemtyp (16 procent av 135) hade en
genomsnittlig rapporteringstid på 14 arbetsdagar (stdav 5.3). Det var
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därför intressant att analysera i vilken utsträckning som dessa företag
också angivit att de vill minska rapporteringstiden för den månatliga
resultatrapporten. Huruvida svaren korresponderar beror delvis också
på om det är samma person som besvarat de två enkäterna. I två tredje
delar av fallen (totalt 21) besvarade samma person båda enkäterna.
Tabell 20 visar resultatet av analysen.

Antal Medel. Stdav.

Minska 13 15 5.7
Oförändrad 6 9 5.0
Öka 2 11 4.9

Totalt 21 14 5.3

Tabell 20. Minska ledtider med hjälp av ledningsinjormationssystem.

En majoritet av de som angav minskad ledtid för viktig information
som anledning till att införa ett ledningsinformationssystem ville också
minska ledtiden för resultatrapporten. Det fanns alltså en korrespon
dens mellan svaren i det två undersökningarna. Den genomsnittliga
rapporteringstiden var också något längre för den grupp som vill
minska rapporteringstiden. Intressant nog svarade också två företag att
de istället ville förlänga rapporteringstiden.

8.4.2 Ledningsinformationssystem - kommentar

Resultaten avseende ledningsinformationssystem visar inte något som
kan föranleda slutsatsen att de som har ledningsinformationssystem har
kortare ledtider för månatliga resultatrapporter. Det gäller även de som
har angivit att de planerar eller använder ett system. Innehav av led
ningsinformationssystem kan därför inte ses som en förutsättning för
kortare ledtider. Däremot kan systemtypen påverka informationsför
sörjningen positivt då de underlättar insamling och bearbetning av
information i rapporteringsprocessen. Förbättrad försörjning av infor
mation är dock inte begränsad till just denna systemtyp. I avsnitt 3.1.4
beskrevs t ex att intranät-tekniken också kan ha denna funktion.
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8.5 Omgivning
Den sista sakfaktorn avser omgivningen. Företagets omgivning är inget
som företaget och dess ledning direkt kan påverka. Omgivningen, som
inte direkt har med den interna styrinformationen att göra, påverkar
ändå hur informationen används och förändras i en verksamhet (t ex
Johnson och Kaplan 1987). Det framkom också i kapitel 4, 5 och 6 att
omvärlden påverkar hur företagen och dess ledning förhåller sig till och
hanterar ledtider. På så sätt är det en förutsättning på rapporteringspro
cessen. I avsnitt 4.1.2 beskrev en intervjuad att en drivkraft för kortare
ledtider i hans företag var benchmarking i förhållande till konkurren
terna. Till det kommer nya krav från myndigheter och börsen, samt en
allmän trend att utnyttja tid bättre.

Faktorer som relaterade till omgivning var få till antalet i enkätmateri
alet (en procent). I intervjuerna framkom dock att dessa förhållanden
faktiskt hade en ganska stor inverkan på ledtiden. Det följande är några
exempel på förhållanden som avser omgivning och som kan påverka
ledtiden: en respondent ansåg t ex att den finansiella krisen medfört
ökade krav på rapportering och skapat nya behov av information. En
annan respondent menade att valutainstabiliteten efter att den svenska
kronan började flyta i november 1992 påverkade rapporteringstiden. I
fallstudien ansåg en stabsperson att det är marknaden som efterfrågar
snabbhet. Det ligger i tiden med snabbhet. Detta kan i sin tur leda till
att kortare ledtider krävs inom en verksamhet fast man egentligen inte
är i behov av det. Detta är exempel på händelser eller förhållanden som
kan påverka hur ledningen förhåller sig till ledtiderna, och de krav som
man sedan ställer.

Det uttalande som gällde den finansiella krisens inverkan ligger i linje
med det som framkom i avsnitt 8.3.7. I det avsnittet visades att behovet
av kortare ledtider var större i företag som gick med förlust än i de som
gick med vinst. l fallstudien gjordes också intervjuer på rapporterande
enheter lokaliserade i Tyskland. Skillnaden mellan dessa enheter och
andra låg främst i de intervjuade personernas uppfattning om ledtidens
betydelse. De intervjuade ansåg att det viktiga var att nödvändiga be
slut fattas innan efterföljande månad var slut. Snabb rapportering upp
fattades inte som viktigt. En förklaring till detta kan vara att Tyskland
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vid det tillfället, 1992, var ett land med stark ekonomi. Börsen, mark
naden och myndigheter efterfrågade därför inte snabb information. Det
finns inte heller några bestämda tidsramar för externt rapporterad
information i Tyskland. Reglerna säger att informationen skall rappor
teras inom en rimlig tidsperiod (Artikel 243 (3), Handelsgesetzbuch,
Courteau och Zeghal, sid 15 1998). Det påverkar troligtvis uppfatt
ningen om ledtiden. Det finns ingen lättillgänglig information om
dagsläget. Landets ekonomi utsattes t ex för starka prövningar i sam
band med upplösningen av DDR. Till det kommer de förändringar som
skett på senare tid på olika marknader. Det är inte orimligt att anta att
snabb rapportering blivit viktigare. De förändringar som har skett på
Asienmarknaden och i Ryssland har ökad mängden information och
frekvensen i uppföljningen i svenska media. Exemplet pekar på att
omgivningens krav och önskemål påverkar förutsättningarna för
rapporteringen.

Det ovanstående berör snabb rapportering som fenomen, varför det är
viktigt eller inte. Till det kommer faktorer som mer direkt påverkar
ledtiden och möjligheterna att minska den. Exempel på den senare
typen av faktorer är t ex att rapporteringspersonal måste vänta på rän
tebesked och kontoutdrag från banken, på post och material från
servicebyråer.

De förhållanden som denna faktor baserades på var få. Det som fram
kom måste ändå sägas vara av stor betydelse för företagen och rappor
teringstiden. En studie nu skulle säkert kunna bekräfta att de händelser
som t ex har skett på de finansiella marknaderna har fått återverkningar
på företagens rapportering. Omvärlden och konkurrenterna påverkar
företagen mycket, och faktorn är därför viktig. I Johnson & Johnson
Vision Products var en jämförelse mot konkurrenterna anledningen till
att minska ledtiderna (Allen 1995). Omgivningen i form av t ex kon
kurrenter påverkar t ex de krav ledningen ställer på informationen,
behovet av kortare ledtider, och förutsättningarna för rapporteringen.
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8.6 Slutsatser - förutsättningsfaktorer

Tabell 21 sammanfattar faktorerna från detta kapitel i ett antal huvud
grupper. I tabellen sker en bedömning av faktorernas betydelse.

Personförutsättningar Betydelse

Personer och deras beteende. Den viktigaste faktorn. Ledningen får de
Ledningspersoners intresse för och rapporter den efterfrågar. Styr på en
krav på rapporteringen. Deras övergripande nivå de övriga faktorerna.
uppföljning av krav. Krav påverkas av omgivningen och led-

ningens intresse.

Sakförutsättningar

Resultat och mål. Antal personer påverkar, men med pla-

Antal personer och instruktioner för
nering kan ledtiden minska med bibe-
hållet eller minskat antal rapporterande.

rapporteringen. Instruktioner inne- Instruktionerna manifesterar ledningens
håller krav på ledtiden och på inne- krav. Mycket viktiga för att krav på inne-
hållet i form av vad som ska rap- håll, kvalitet och ledtid ska kunna för-
porteras och kvalitetskrav. medlas.

Organisation och verksamhet. Den näst största gruppen i enkäten. I

T ex verksamhetens inriktning;
intervjuerna underströks antal konsolide-
ringsnivåer samt komplexiteten i struktur

affärstempo och bransch, storlek; och flöden. Faktorn ökar i betydelse när
omsättning och antal rapporterande

företaget blir större. Verksamhets-
enheter. Till det kommer ägarform, förändringar kan minska och förlänga
organisations- och ansvarsstruktur, ledtid. Organisations- och ansvars-
komplexitetsgrad, antal konsoli-
derings- och ansvarsnivåer, verk-

struktur utgör grunden för rapporteringen
i en verksamhet. Enkla strukturer

samhetsförändringar samt ett underlättar. Strukturen är mycket viktig
företags affärssituation; vinst/förlust för kortare ledtider, däremot går det att
eller turbulent omgivning. förbättra ledtiden inom rådande struktur.

Informationssystem Förhållanden som tillhör informations-

En grundläggande infrastruktur av
systemen var den största gruppen i
enkäten. Den största betoningen var

informationssystem, integrations- dock på användning av systemen, d v s
möjligheter, rapporteringssystem , faktorer som diskuteras i nästa kapitel.
helintegrerade ekonomisystem. En genomtänkt infrastruktur med olika

informationssystem, t ex ett rapporte-
ringssystem är dock en viktig förut-
sättning för rapporteringen.

Omgivningen: krav från myndighet Den minsta faktorn när det gäller antal
och investerare, finansiella kriser, som nämnt den, men får anses vara en
material från externa parter. betydande drivkraft bakom krav på kor-

tare ledtider.

Tabell 2J. Färutsättningsfaktorer - sammanfattning.
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Tabellens gruppering av faktorer bygger på de delsystem som definie
rades i avsnitt 1.3 och 1.5. Delsystemen påverkar varandra och ledti
den. Detta har också framkommit i presentationen i kapitlet. I tabellen
finns alla delsystem utom informationen representerad. Förklaringen är
att detta område redan har diskuterats i kapitel 5.

Bedömningen av faktorernas betydelse har skett i relation till de inter
vjuades utsagor, antal personer som har nämnt faktorn i enkätunder
sökningen, och den betydelse som faktorn har vid en förändring av
ledtiden. Som det vid ett flertal tillfällen påpekats, kan en faktor visa
sig vara mer betydelsefull i ett visst företag. Bedömning av faktorernas
betydelse måste därför ses som en indikation. Dessutom var bedöm
ningen svår att göra eftersom underlaget för slutsatserna är en kombi
nation av förklaringar från intervjuer och mer kvantitativt material från
enkätundersökningen. Det innebär att den viktigaste faktorn inte
behöver vara den som namngivits av flest personer i enkäten.

Krav bedöms vara den viktigaste faktorn - den styr och påverkar de
andra faktorerna. Studien visar att ledningen får de rapporter och de
ledtider som den vill ha, egentligen oberoende om andra faktorer skulle
försvåra detta. Instruktionerna för rapporteringen är medlet som mani
festerar och förmedlar kraven. Instruktionerna hjälper också enheterna
att uppnå dem. Det borde därför ställas höga krav på instruktionernas
innehåll och hur ofta de uppdateras och distribueras.

Organisationsstrukturen lägger grunden för rapporteringen i en organi
sation, men det har framkommit att rapporteringen kan ske snabbare
även om strukturen försvårar det. Detsamma gäller informationssys
temen. Integrerade system underlättar och bidrar till en snabb rapporte
ring. Det går dock fortfarande att minska ledtiderna inom en given
infrastruktur av informationssystem. Omgivningens inverkan på led
tiden ska inte underskattas även om det var relativt få som nämnde den.
Det har visat sig vara viktigt för företag att utåt visa att de har ordning
på processerna.

Förutsättningsfaktorer påverkar rapporteringsprocessen men också
andra processer och funktioner i ett företag. Förutsättningarna kan
hindra ett företag från att få kortare ledtider. Samtidigt har det fram
kommit att det går att förändra ledtiden avsevärt inom givna
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förutsättningar - de är inte en tillräcklig anledning för att inte göra
något alls åt ledtiden. Ledtiden påverkas också av faktorer i processen.
De presenteras i nästa kapitel.
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9 Vilka processrelaterade
faktorer påverkar ledtiderna?

Föregående kapitel presenterade förutsättningar för processen. X
modellen visas i figur 29, förutsättningarna framgår i den vänstra delen.

Personförutsättningar

-Ledningspersoners intresse. krav och
uppföljning.

Sakförutsättningar

Kapitel 4-6: l
-Ledningens användning av rapporterna.
-Kvalitetskrav på informationen. I

-Direkt tillgänglig eller kräver beräkning, detaljer. II

-Tillgång till annan information.
l-Syfte med informationen, återkommande ad-hoc
-Krav på extern information dominerar.
-Tidskrav från omgivningen.
-Trend - effektivisera tidsuttnyttjandet.

Kapitel 8:
-Tillgängligt antal personer.
-Instruktioner för rapporteringen.

, -Strukturens utseende, komplexitet.
I -Konsolidering på olika nivåer.
-Antal enheter.
-Verksarnhetsförändringar.
-Verksamhetens inriktning - bransch och tempo.
-Ägarform, dotterbolag.
-Affärssituation: vinst- eller förlustföretag.
-Infrastruktur IS - rapporteringssystem.
-Krav från myndigheter, kriser.

Rapporteringsprocess I
rersonfaktorer '\

I
,Personerna i
processen, avsnitt 9.1.

Sakfaktorer

·Rutiner och
rapporferingsarbete,
avsnitt 9.2.

-Informationssystem i
processen, avsnitt 9.3.

Personresultat

Ledningspersonerl
som är nöjda eller
missnöjda med I
ledtiderna.

Sakresultat

Ekonomiska
rapporter med
viss ledtid. Är
1993 är
medelvärdet 13
arbetsdagar i
svenska
storföretag.

Figur 29. X-modellen med alla förutsättningsfaktorer.

Rapporteringen sker enligt de givna förutsättningarna. 1 detta kapitel
presenteras faktorer som berör rapporteringsprocessen. De återfinns i
mitten av figuren. Faktorerna presenteras i grupperna: personerna i
processen (avsnitt 9.1), arbetsrutiner och arbetsuppgifter (avsnitt 9.2)
samt informationssystem (avsnitt 9.3). Förhållanden som relaterar till
personerna inleder för att följas av de sakorienterade som arbetsrutiner
och informationssystem.
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9.1 Personer i processen

I enkätmaterialet utkristalliserades två huvudgrupper som relaterade till
personerna i rapporteringsprocessen. Den ena gruppen avsåg bristande
kunskap och kompetens hos rapporterande. Den andra var de värde
ringar eller attityder som personerna ger uttryck för och deras disciplin
vad gäller att följa uppställda regler och krav på rapporteringen.
Värderingar och attityder rangordnades som nummer ett av flest res
pondenter. Det som framkom i fall- och förändringsföretagen stödjer
det som framkom i enkätmaterialet. Attityder ansågs t ex vara det
största problemet i arbete med att minska rapporteringstiderna. Nedan
presenteras faktorerna kunskap och kompetens samt attityder. Dessa
faktorer har en nära koppling till varandra. Den attityd som en person
har är nära relaterad till individens kunskap inom det berörda området.
Det visade sig dock att det i flera fall fanns tillräcklig kunskap, men
personerna hade en uppfattning om rapporteringen som inte låg i linje
med denna. För att belysa skillnaderna mellan attityd och kunskap har
faktorerna separerats.

9.1.1 Kunskap och kompetens

Denna faktor avser de rapporterandes kunskap om verksamheten och
rutinerna. Denna kunskap är nödvändig för att de ska kunna producera
rättvisande och trovärdiga rapporter, men omfattar också förståelse för
varför det är viktigt att rapportera och följa de regler som finns. Denna
kunskap påverkar inställningen till rapporteringen, d v s attityderna.

En ledningsrepresentant berättade att företaget hade minskat rapporte
ringstiden med några dagar under året endast genom att informera och
arbeta med utbildning av personalen som rapporterade.

Vad gäller kunskapsläget ansåg både koncerncontrollern och redovis
ningschefen i förändringsföretag A att personerna på enheterna hade
stor förståelse för de uppställda kraven:

"Visst klagas det, men å andra sidan har de .~jälva nytta av att få till
gång till informationen så snabbt som möjligt. Krav föder krav. det är
inget nytt", sade controllern.
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En annan controller sade sig veta att enheterna förstod att rapporterna
var viktiga. Han trodde att de problem som uppkom mestadels var
praktiska. Problemen berodde inte på att personalen ansåg att rappor
terna var oviktiga.

En stabsperson ansåg däremot att kunskapen om rapporteringen mins
kar ju längre ut i verksamheten man kommer.

Kunskapen omfattar inte bara rapporteringen utan också kunskap om
verksamheten. Detta för att snabbt få fram information om normala
rutiner inte fungerar. En 1edningsrepresentant sade:

"Man måste ha folk därute som kan verksamheten och som kan ge
estimat om man inte kan få tag i det verkliga resultatet i tid. Det viktiga
är att få individerna attförstå att det inte är sista decimalen som är det
viktigaste. utan att få fram ett resultat."

Totalt sett måste dock framhållas att den lokala kunskapen om respek
tive verksamhet verkade vara hög. Eventuellt minskar kunskap och
förståelse för den ekonomiska rapporteringens betydelse med avståndet
från koncernstaben. I motsats till det kan koncernstaben sägas karaktä
riseras av motsvarande kunskapsbrist om den lokala verksamheten.
Koncernstaben arbetar mest med aggregerade siffror som inte ger
detaljinformation, men däremot är kunskapen om rapporteringen hög.

Kunskapsnivån i ett företag är naturligtvis också nära kopplat till hur
ledarna förmedlar och följer upp de krav som ställs. Som de ropar får
de svar. Det visade sig dock att det emellanåt inte var något problem
med de rapporterandes kunskaper, utan att det mer handlade om deras
inställning till arbetet och till förändring. Attityder är nästa faktor.

9.1.2 Attityder

Attityder handlar i denna kontext mycket om den inställning som rap
porterande har till det arbete som ska göras och den information som
ska rapporteras. Attityderna avsåg t ex att de tyckte att kvaliteten för
sämrades vid en minskning av rapporteringstiderna och hur arbetet
skulle ske för att säkerställa en bra kvalitet. En person kan t ex veta att
rapporterna är viktiga och ha tillräcklig kunskap om rapporteringen,
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men fortfarande inte känna ansvar för den. Om en persons åsikt bygger
på att den rapporterade informationen ska följa redovisningskraven till
fullo är det inte konstigt om hanJhon anser att kvaliteten försämras om
de förväntas göra avsteg från de kraven. Det senare är ett exempel på
attityder till förändring. Det är inte onormalt att tycka illa om föränd
ringar. Det är krävande att ändra rutiner som har varit desamma en
längre tid. Det kan också vara svårt att se fördelarna med en förändring.

Attityder handlar som sagt om personernas förhållningssätt och inställ
ning till rapporteringen. En rapporteringsansvarig sade:

"Det viktigaste är att man har en controller som känner ansvar för att
den information som han/hon rapporterar är korrekt."

Ibland skyller de ansvariga eller de som måste förändra sitt arbetssätt
på t ex tekniken när problemet egentligen är att de inte vill förändra sitt
sätt att se på rapporteringen. En ledningsperson sade t ex:

"Teknologin får emellanåt agera 'strykpojke' när det egentligen är den
ansvariga personens attityd eller rutiner som är den verkliga orsaken
till problemet. Det kan t ex inträffa då vi vill minska rapporterings
tiderna, då skyller ansvariga eller berörda på systemen när det istället
är personerna som inte vill ändra sin inställning."

I förändringsföretag B märktes en positiv attitydförändring sedan ledti
den minskats. Personerna som arbetade med rapporteringen var nöjda
och rapportmottagarna frågade efter informationen tidigare. En con
troller sade:

"Kanske är det t o m så att de som envist hävdade att kvaliteten för
sämras när man minskar ledtiderna faktiskt har ändrat inställning - de
har insett att man faktiskt kan få både kvalitet och kortare ledtid."

Attityderna till förändring är också nära kopplade till hur ledningen och
ansvariga genomför förändringen - hur de arbetar med att förmedla och
förankra ideerna bakom förändringen. I förändringsföretag B bestämde
sig projektansvariga t ex för att genomföra en behovsdriven förändring;
efter att ha förklarat att ledningen behövde informationen tidigare fick
varje delansvarig med personal själva utreda vad förändringen skulle ge
dem. När de väl gjort det blev drivkraften starkare ansåg de projek
tansvariga. De flesta hade något att vinna på projektet, t ex frigörelse av
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tid. Projektansvariga använde aldrig minskning av kostnader som
huvudargument till förändringen eftersom det skulle sända fel signaler.

En controller för ett affärsområde var medveten om att en del av pro
blematiken med attityder har sin grund i skillnaden mellan personer
som arbetar med information för affärsstyrning och redovisning:

"När det gäller rapportering av ekonomisk information måste de sam
arbeta, ingen av dem är viktigare än den andra. De har dock olika syn
på t ex innehåll och det arbete som är förknippat med rapporteringen."

Hon berättade också att även om projektansvariga kunde visa att över
99 procent av allt material som tillhörde den föregående perioden fanns
med tre arbetsdagar efter periodslut fanns det många som ansåg att det
skulle vara 100 procent, allt annat innebar försämrad kvalitet. För att
hantera detta problem försökte hon få ett antal nyckelpersoner att förstå
att informationen för affärsstyrningen inte behöver vara helt fullstän
dig. Ett argument var att berörda inte skulle göra avsteg från att stämma
av allt, men att arbetet kunde ske senare i perioden. Ett ytterligare
argument var att det inte gjorde något att några små poster bokades
först i efterföljande period.

9.1.3 Attityder och kunskap - kommentar

När det gäller förändring av ledtider och arbetsuppgifter verkar det
handla mer om attityder än kunskap. Ett nertal intervjuade har fram
hållit att de rapporterande i det stora hela förstår rapporteringsinstruk
tionerna och varför det är viktigt att rapportera i tid. Det omfattar också
vad som förväntas av dem när de inte kan uppfylla kraven. När däremot
frågeställningen avser i vilken utsträckning som rutinen kan ändras är
ett nertal mycket mer skeptiska. Det gäller även förändring av
systemen (avsnitt 8.4). Tekniken används t ex som argument för att det
inte går att minska ledtiderna, när det egentligen är personernas inställ
ning som först borde förändras och sedan rutinerna. Det verkar som om
de rapporterande utgår från rutinernas nuvarande utseende, med given
sekvens och synkroniseringsordning och hur de kommer att påverkas
av kortare ledtider. De tänker inte på att rutinerna också borde föränd
ras. Detta synsätt leder till att samma arbete ska genomföras inom
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loppet av kortare tid. Dessa omständigheter leder till en negativ
inställning till förändring.

I företag som har minskat ledtiderna för månatliga avslut, och i vissa
fall även tagit bort de månatliga avsluten, framkommer också en viss
skepsis till förändringarna innan de är genomförda (Arterian 1992 och
1993). I General Electrics och Texas Instrument underströk projekt
ansvariga betydelsen av att informera berörda personer om föränd
ringsarbetet och uppmuntra dem under arbetets gång. En viktig uppgift
var t ex att öka kunskapen om rapporternas och förändringens bety
delse. Det var också viktigt att ledningen stod bakom projektet. Dessa
företag noterade också viss skepsis hos chefer som kände att de skulle
förlora kontroll över informationen när ansvaret för processen över
fördes till dem som faktiskt gjorde arbetet. Denna känsla försvann dock
när de fick rapporter med mer användbara nyckeltal , bättre kvalitet och
kortare ledtider. Rapporterna uppfattades som mer användbara (ibid).

En slutsats är att problem vid förändringar av ledtider till stor del beror
på attityder till förändring och till arbetets utformning. Attityder som
delvis bygger på en bild att informationen ska följa kraven på redovis
ningsinformation och att arbetstakten ökar när ledtiden minskar. Atti
tyderna påverkar viljan att förändra och göra ett bra arbete. Vid tankar
på förändringar av innehåll och ledtider är attityderna en viktig uppgift
för ledningen och den berör ansvariga på alla nivåer i ett företag. En
minskning av ledtiden genomförs visserligen för att ledningen ska få
snabbare rapporter, men eftersom arbetsuppgifterna också förändras
har också de rapporterande något att vinna på förändringen.

Nedan följer de faktorer som berör sakförhållanden.

9.2 Rutiner och rapporteringsarbete

Rutiner avser de procedurer som styr det arbete som sker i samband
med framställningen av rapporterna. Rapporteringsarbetet är det arbete
som faktiskt sker. Procedurerna som sådana avser t ex att avstämning
av konton sker på ett viss sätt och vid vissa givna tidpunkter. Rutinerna
kan beskrivas i rapporteringsinstruktionerna, men kan också ha
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etablerats genom en längre tids arbete som har resulterat i en norm för
uppgiften. Procedurema styr arbetets utförande, men hur arbetet
faktiskt sker påverkas också av andra omständigheter, t ex av de
hjälpmedel en person förfogar över. En analys kan vara manuell och
ske på papper likväl som den kan göras med hjälp av ett
kalkylprogram.

Arbetsrutiner var den tredje största gruppen i enkätmaterialet (21 pro
cent av 414). Två rutiner nämndes mer än de andra: avstämningar av
koncemmellanhavanden och värdering av pågående arbete. Dessa dis
kuterades också i intervjuema, och fick därför bilda två separata fakto
rer. Resterande rutiner placerades under samlingsfaktom arbetsrutiner
och avsåg t ex avstämning av konton, beräkningar, korrigeringar, kom
mentarer, analys och framtagning av presentationsmaterial. Orsaken till
detta var att det var svårt att separera ut någon av rutinerna som mer
eller mindre tidskrävande. Arbetsuppgifterna interagerar, sker paral
lellt, och är knutna till de system som används i processen. Detta till
vägagångssätt innebär dock inte att faktorn "arbetsrutiner och rapporte
ringsarbete" är mindre betydelsefull. Arbetet med rapporten, som styrs
av rutinerna, förbrukar tillsammans mest tid i processen. Avsnitt 3.4
visade t ex att ca 80 procent av rapporteringstiden används på rap
porterande enheter; här görs det huvudsakliga arbetet med rapporten.
Det var också flest antal personer som rangordnade dessa rutiner som
nummer ett.

Vilket arbete som görs, när, hur och i vilken omfattning blir tydligt vid
ett förändringsarbete. Förändringsföretag B arbetade igenom och för
ändrade en hel del rutiner under förändringsprojektet. Förändringar av
rutinerna sparade in mest tid. Projektansvariga beskrev och kartlade
rapporteringsprocessen med hjälp av processgrafer som hjälpte dem att
förstå processen, identifiera vad som gjordes och när. Genom att identi
fiera när viktiga resultatpåverkande poster inträffade kunde rapport
mottagarna bestämma vid vilken tidpunkt de var nöjda med innehållet.
Utifrån dessa tidpunkter arbetade projektansvariga bakåt i processen.
De analyserade vilka konsekvenser dessa viktiga tidpunkter hade för
resterande arbete. Den tredje dagen efter periodslut var 99.1 procent av
allt det material som rapportanvändarna ville ha med i rapporten klart.
Poster som tillkom hade därför en mycket marginell inverkan på
resultatet. När projektansvariga och rapportanvändarna väl hade
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bestämt när och var i processen perioden kunde avslutas var det dags
att se över rutinerna. Rutinernas relevans och utformning ifrågasattes
och de gjordes mer tidseffektiva. Processbeskrivningen hjälpte både
projektansvariga och rapporterande att identifiera onödigt arbete, dub
belarbete och parallella aktiviteter. Den noggranna kartläggningen
visade att det fanns extra tid inlagd i processen för felkorrigeringar s k
"tidskuddar". En närmare analys visade att felen inte uppkom då tid var
avsatt för korrigering av dem. Den extra tiden förlängde därför bara
rapporteringstiden.

Till denna grupp med allmänna rutiner och rapporteringsarbete hör
också det sätt på vilket företagen rapporterar, stegvis, direkt eller ge
nom en kombination. Olika rapporteringssätt beskrevs i avsnitt 3.1.3.
Rapporteringssättet har en mycket nära koppling till antal konsolide
rings- och ansvarsnivåer i en organisation (avsnitt 8.3.2). Skillnaden är
att antalet konsolideringsnivåer kan behållas samtidigt som enheterna
rapporterar direkt till koncernstaben eller till en gemensam databas.
Enheter som ska konsolidera material hämtar informationen från data
basen. J en del fall fanns fortfarande en mängd manuella moment vid
inrapporteringen. I dessa fall upplevdes det positivt att rapportera steg
vis allt eftersom innehållet blev klart. De rapporterande fick snabbare
respons på sitt material. De fick också tid på sig att korrigera siffrorna
innan sista rapporteringstidpunkt inföll. För koncernstaben underlättade
stegvis rapportering på så sätt att de behövde färre antal personer som
arbetade med att registrera materialet. Materialet upplevdes också vara
mer lättarbetat - det gick snabbare att sätta sig in i det när det var upp
delat. Detta avser ett manuellt förfaringssätt. Det kan jämföras med ett
mer automatiserat förfarande där rapporteringen sker löpande och upp
dateringen genomförs omedelbart eller satsvis. I det fallet behövde de
rapporterande inte spara arbetet till vissa specifika tillfällen, utan det
gjordes löpande. Det underlättade rapporteringsarbetet.

Nedan presenteras de rutiner som bildat egna faktorer. Den första avser
olika typer av värderingar, t ex av pågående arbete, projekt, lager och
liknande och den andra avser mellanhavanden mellan koncernbolag.
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Värdering av lager och pågående arbete

I vissa verksamheter är produkten av sådant slag att den tar lång tid att
producera, ibland flera år. För att kunna få en uppfattning om hur ar
betet fortskrider och huruvida kostnaderna ligger i nivå med budget
o s v måste produkten och arbetet värderas. En visst värderingsarbete
sker dock i de flesta verksamheter, speciellt om ledningen följer upp
resultatet varje månad. Det avser t ex produkter i arbete, lager och
projekt. Företaget får genom värderingsarbetet en rättvisande periodi
sering av intäkten. Flera personer ansåg att de delar av verksamheten
som krävde värderingar var svåra att hantera.

Det har också tidigare framgått i avsnitt 4.1.3, att en del anser att verk
samheter som är inriktade på produkter med denna problematik inte
behöver lika täta uppföljningsperioder som andra. Det tar viss tid att
göra värderingar. En rapporterande controller ansåg att problematiken
låg i att utvärdera en framtida teknisk lösning. Rapporteringsansvariga
måste bestämma ett framtida värde på kundfordringar och kostnader på
levererade produkter. Han hade vid ett tidigare tillfälle försökt att
etablera en rutin där detta arbete skulle ske en gång i veckan. Det vi
sade sig dock att kvaliteten i informationen gick ner. Projektledarna
orkade inte göra arbetet med värdering för ofta. De angav samma
belopp som de gjorde veckan innan. Controllern valde därför att låta
projektansvariga fortsätta rapportera en gång i månaden.

Fyra av fem studieföretag hade affärsområden som bestod av mång
åriga projekt. De var dock tvungna att rapportera med samma periodi
citet och tidsramar som de andra enheterna. Om rutinen tar extra tid
och kraft kräver den också mer planering och förberedelse för att den
ska fungera inom de givna ramarna. Det verkar ha skett i dessa fall. Det
är därför svårt att utvärdera vilken inverkan faktorn egentligen har på
ledtiden. Det får en studie i ett specifikt fall utröna. Det råder dock
olika uppfattningar om betydelsen av månatlig uppföljning i denna typ
av verksamhet. En del stabs- och ledningspersoner anser att det är en
för kort period. Resultatet bygger på skattad information. Därmed
minskar också den linjära ledtiden i betydelse. Huruvida informationen
är godtagbar även om den är skattad berör dock förutsättningarna och
inte processen som sådan.
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9.2.2 Avstämning av koncernbolagsmellanhavanden

Avstämning av mellanhavanden mellan koncernbolag ansåg flera per
soner i fallföretagen vara den rutin som krävde mest tid av alla i pro
cessen. Avstämning av dessa mellanhavanden innebär reglering av
fordringar och skulder som uppkommit genom internhandel mellan
enheter. De är i de allra flesta fallen endast relevanta på kvartals-, terti
als-, halvårs- eller helårsbasis, d v s i samband med den externa rap
porteringen. De måste vara utredda i boksluten, annars riskerar man
anmärkningar. Det finns dock ett flertal anledningar till att ändå inklu
dera dem i diskussionen. Det finns företag som löpande stämmer av
mellanhavandena. I ett av fallföretagen pågick diskussioner att förändra
periodvis avstämning till löpande för att underlätta arbetet. Under den
månad som den externa rapporteringen sker kan avstämningen påverka
månadsrapporteringen och därmed rapporteringstiden.

Ett flertal intervjuade ansåg att en orsak till att differenser uppkommer
är att det lättare att säga ifrån internt om det är något man inte är över
ens om, än vad det är när man har med en extern kund eller leverantör
att göra. När en av parterna inte accepterar en fordran eller skuld upp
kommer en differens.

Problematiken med penningdifferenserna uppkommer på den nivå där
konsolideringen sker. Det är här det framkommer om materialet inte
balanserar. Denna nivå får normalt också reda ut differenserna. Det
innebär i sin tur att en stegvis konsolidering underlättar för koncernsta
ben. Ur koncernstabens perspektiv är därför avstämningar av koncern
mellanhavanden direktrapporteringens baksida. Direktrapportering till
koncernstaben snabbar upp rapporteringen, samtidigt får koncernstaben
som har minst med transaktionerna att göra, reda ut differenserna.

En ytterligare anledning till att avstämningarna tar extra mycket tid är
att det är svårt att automatisera behandlingen av transaktionerna. Orsa
ken är att det uppstår fel som är mycket svåra att förutse och de är inte
återkommande. En automatisering kräver en viss mån av repetivitet och
förutsägbarhet som inte riktigt verkar finnas vad gäller dessa trans
aktioner.

Arbetet med att stämma av bolagsmellanhavanden genomförs normalt i
slutet av månaden, ofta den sista. Det är då det framkommer om det
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råder oenighet mellan två enheter huruvida en fordran eller skuld exis
terar. Normalt beskrivs hur bolagsmellanhavanden ska behandlas i rap
porteringsrutinerna. Dessa följdes dock inte i de fall då det uppstod
oenigheter. Redovisning av differenserna hade låg prioritet hos de
ansvariga på enheterna. De ansåg att det inte var deras problem.

En ledningsrepresentant berättade att de för att lösa problemen med
avstämningen funderade på att kräva rapportering av interntransaktio
ner en månad före kvartalsboksluten. Det rådde dock motstridiga åsik
ter i företaget huruvida detta var möjligt och önskvärt.

Det fanns de som ansåg att mängden transaktioner och komplexiteten i
dessa gjorde att avstämningarna tog mycket tid. Andra ansåg att endast
mängden material gjorde det tidskrävande. Det var dock flera intervju
ade som medgav att arbetet skulle kunna ske varje månad. Det skulle
leda till en mindre arbetsbelastning vid delårsbokslut. En rapporte
ringsansvarig ansåg dock att de skulle riskera att missa att boka ett
antal transaktioner om dessa inte analyseras i samband med boksluten.

9.2.3 Rutiner och rapporteringsarbete - kommentar

Avstämning av koncernmellanhavanden påverkar rapporteringstiderna.
Det är en rutin som kräver mycket arbete under en begränsad tids
period. I de studerade företagen var arbetet styrt till en viss period i
samband med periodavslut. En löpande avstämning skulle underlätta
arbetet avsevärt. Värdering av produkter i arbete framstår också som ett
problematiskt område. Det är samtidigt svårt att uttala sig om värde
ringsarbetet eftersom det som ska värderas kan skilja sig mycket i olika
situationer. Det som framkom talar dock för att det ska ske löpande och
så tidigt som möjligt, för att inte vara den procedur som stoppar pro
cessen. Vanliga bokslutsrutiner som t ex avstämning påverkar natur
ligtvis också rapporteringstiden. Arbetet ska t ex kombineras med vill
koret att enheterna inte stänger perioden tidigare än den sista. Det går
dock att sprida ut detta och göra det löpande. Det gäller speciellt med
nya informationssystem.

Vad gäller bolagsmellanhavanden innebär direktrapportering att kon
cernstaben får ta hand om avstämningarna. Frågan är dock om detta är
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lämpligt, då staben är den del i organisationen som befinner sig längst
ifrån affärshändelsen, även om den är intern. Det borde i sig innebära
vissa problem vid utredning av differenser. Det ter sig rimligt att de
enheter som ger upphov till problemen med avstämningar också får ta
konsekvenserna av att det inte har skett eller sker. Delar av problemati
ken faller tillbaka på de verksamhetsansvariga som till sist också är de
som ansvarar för utbildning i frågan och att gällande regler förankras.
Det finns alltså en nära koppling till tydliga regler och krav samt upp
följning av dem.

Problematiken med avstämningarna gör att direktrapportering verkar
mindre fördelaktigt. Bolagsmellanhavandena kan dock stödjas med s k
handskakningssystem, som inte tillåter en bokning om inte motparten
samtidigt godkänner dem. Ett större problem i detta sammanhang är
om behandlingen av transaktionerna överhuvudtaget inte går att auto
matisera. Det krävs viss repetivitet och förutsägbarhet för att en rutin
ska kunna automatiseras. Detta talar för, som några av de intervjuade
varit inne på, att sprida ut arbetet. Det är bättre att det löpande varje
månad eller liknande. Huruvida det är genomförbart eller inte verkar
dock handla mer om attityder än tekniska svårigheter. Det finns en
inarbetad rutin som säger att transaktionerna ska hanteras på ett visst
sätt vid vissa tidpunkter.

Generellt kan sägas att rapporteringsarbetet och rutinerna som styr
arbetet tar mest tid i processen. Om arbetet modifieras kan ledtiden
minskas relativt mycket inom givna ramar. Det stöds av företag som
minskat ledtiderna. Rutiner och rapporteringsarbete är också nära
kopplat till de systern som används i processen. Ibland är det systemen
som skapat rutinerna. Informationssystemen i processen är nästa faktor.

9.3 Informationssystem i processen

I avsnitt 8.4 framgick att en förutsättning för rapporteringsprocessen är
en infrastruktur med olika informationssystem som t ex omfattar ett
rapporteringssystem. Denna infrastruktur tillhandahålls av koncernen
och är inget som enskilda enheter direkt kan påverka och bestämma
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över. Detta avsnitt handlar om systemen som används i processen och
därtill kopplade rutiner. Även om ett rapporteringssystern ingår i kon
cernens infrastruktur och enheterna måste använda det, sker använd
ningen i processen. Det finns ett antal lokala lösningar som behövs för
samordning av det gemensamma rapporteringssystemet och lokala
systern. Därtill kommer ett antal systern som används i enheterna.

Gruppen informationssystem med tillhörande rutiner var den största
gruppen i enkäten. Gruppen omfattade 29 procent av alla de faktorer
som respondenterna angav (414 st). Informationssystemen upplevdes
också vara en viktig faktor i fallstudien. Det var speciellt två huvud
grupper som framkom i både enkät- och fallstudiematerialet. l analysen
framkom att faktorerna hade stor inverkan på rapporteringsprocessens
förlopp och utformning och därför bildade de egna faktorer. Faktorerna
berör t ex synkronisering av aktiviteterna och deras ordningsföljd. Den
första faktorn avser bas- och försystern som används lokalt och tids
mässigt före rapporteringssystemet. Den andra faktorn är användning
av rapporteringssystemet.

9.3.1 Användning av bas- och försystem

Ett bassystem används i den dagliga operativa verksamheten och är
samtidigt försystem till rapporteringssystern: de används tidsmässigt
före rapporteringssystemet i rapporteringsprocessen (se figur 16,
avsnitt 3.1.4). Inom gruppen informationssystem rangordnades under
gruppenfärsystem som nummer ett av flest respondenter. Bassystemens
placering, d v s att de kommer före en annan del, innebär att arbetet
normalt måste ske i viss ordningsföljd. Ett exempel på detta kan vara
en leverantörsreskontra som måste avslutas och stämmas av innan
huvudboken uppdateras. Detta begränsar möjligheterna till att genom
föra vissa delar av arbetet i förväg. Systemen styr både sekvens och
synkronisering av olika uppgifter och det arbete som måste göras mel
lan vissa tidpunkter (se tidigare diskussion i avsnitt 6.3.1). l figur 30
åskådliggörs hur olika försystem tidsmässigt kan förhålla sig till var
andra och rapporteringsarbetet som helhet.
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Preliminär
rapport
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Figur 30. Exempel på tidsmässig rapporteringsordning.

Figuren visar hur arbetet utförs tidsmässigt efter periodslut och exem
pel på försystem som är inblandade tills rapporten lämnas till led
ningen. Andra exempel på dessa bas- och försystem är system för mate
riaIhantering, tillverkning och lager. Arbetet kring systemen måste
synkroniseras, uppgifterna sker också i en viss sekvens. I en integrerad
systemlösning finns inte denna problematik. Huvudboken eller andra
delsystem uppdateras när transaktionerna registeras.

De återkommande rutiner som utförs i samband med användning av
systemen kan vara omständliga. Systemen kan också vara mer eller
mindre svåra att koppla till andra bas- och försystem i verksamheten.
Det kan också vara besvärligt att genomföra förändringar i systemen,
och/eller vara förenat med höga kostnader. En stabsperson sade:

"Dessa sJ'stem ägs och hanteras av personerna i verksamheten. men
det är staben somfår ta konsekvenserna av att de inteflmgerar väl"

En annan stabsrepresentant berättade att ett flertal lokala enheter hade
realtidsuppdaterande system. Det kunde dock skilja i vilken omfattning
som de var integrerade med rapporteringssystemet. Om de inte är in
tegrerade kan realtidsuppdateringen inte utnyttjas på efterföljande rap
porteringsnivå och/eller på koncernnivå. Detta bekräftades aven person
på en rapporterande enhet:

"Det nya realtidsuppdaterande redovisningssystemet hjälper oss att
rapportera i tid. Problemet är att jag är tvungen att vänta på en samlad
månadsfaktura från våra enheter. Det gör att realtidsuppdateringen
inte fungerarfullt ut."

En stabsperson ansåg att realtidsuppdatering ökar rapporteringshastig
heten, men till en ganska hög kostnad. Ett alternativ skulle vara en mer
regelbunden satsvis uppdatering, d v s att data registeras vid ett tillfälle,
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medan uppdatering och bearbetning av detta sker vid ett senare tillfälle,
t ex på natten. Det påverkar tiden positivt.

Om ledtiden ska minska mycket behöver systemen ses över. Ledning
ens krav på ledtidens längd och rapporternas kvalitet påverkar detta.
Det bekräftar internkonsulten:

"Det fina med kraven från ledningen är att gamla system inte får eller
kan fortsätta att existera. När ekonomichefen har fått göra skattningar
tre månader i radför att de inte klarar rapporteringstidpunkten och det
kanske också visat sig att de skattat fel så får de folk på sig från staben.
Det leder till att man bestämmer sig för att byta system. Enheterna
tröttnar själva. Det blir en kedjereaktion."

I förändringsföretag B var en förutsättning för projektet att projek
tansvariga inte fick införskaffa eller utveckla nya system. De fick dock
göra och gjorde justeringar i befintliga. I några fall integrerades sepa
rata system. Alla intervjuade var dock övertygade om att en ytterligare
förändring av ledtiderna skulle kräva nya system. De gamla kunde änd
ras till viss del, men inte speciellt mycket. I detta företag hade två cent
rala system som levererade data till Hera andra delsystem och vid
ytterligare minskningar av ledtiden skulle dessa behöva ändras.

Systemfaktorn är mycket betydelsefull för längden på ledtiden, speci
ellt om rutinerna också tas med. Dessutom påverkar faktorn de rappor
terandes uppfattning om tillgänglig arbetstid, då systemen styr arbets
frekvensen av många uppgifter. Försystemen och rutinerna kring dem
understryker att rapporteringsprocessen till stor del styrs av krav på
samordning av, och en viss turordning, i uppgifterna. Om detta tas bort
underlättas arbetet avsevärt och därmed kan ledtiden minskas.

9.3.2 Användning av rapporteringssystem

Ett rapporteringssystem är en förutsättning för en väl fungerande rap
portering. Denna faktor avser användning av det. Systemet kan använ
das på olika sätt och det gäller också dess koppling till andra system.
Rapporteringssystemet diskuterades ingående i fallstudien. I alla tre
företagen fanns ett koncerngemensamt rapporteringssystem som mot
svarade beskrivningen i avsnitt 3.1.4.
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Arbete med rapporterings- och konsolideringssystem är också förenat
med en hel del rutiner. Huruvida arbetet kring systemen är automatise
rat eller manuellt och i vilken tidsordning det sker, samt hur mycket tid
det tar, påverkar tiden positivt och negativt. Ett stort antal av enheterna
rapporterade med rapporteringssystem som antingen var kopplade
direkt till konsolideringssystemet eller till en del av det. Ett flertal av
de rapporterande enheterna hade rapporteringssystem utplacerade hos
sina egna rapporterande enheter, medan några förlitade sig på fax.
Några rapporterande enheter hade en direktkoppling mellan huvudbok
och rapporteringssystem. Enheterna fick i alla studerade företag själva
bestämma om de ville bygga denna brygga mellan rapporteringssystem
och huvudbok. Det bakomliggande ekonomi- eller redovisnings
systemet kunde vara realtidsuppdaterande.

I staben fanns det både de som var positivt och de som var negativt
inställda till en direktkoppling mellan huvudbok och rapporteringssys
tem. En positiv effekt var att de kunde eliminera fel som uppstod vid
instansningen av material. Det gick också snabbare att överföra data.
En negativ effekt som några intervjuade talade om var att de som rap
porterar går miste om en inlärningseffekt som de får när de tvingas
arbeta med materialet. Vid en manuell registrering kontrolleras materi
alet ytterligare en gång före rapporteringen. En direktkoppling mellan
huvudboken och inrapporteringssystem ställer också höga krav på
informationssystemen. De måste vara mycket flexibla för att kunna
följa förändringar i t ex definitioner och mått, och hur man vill ha
informationen presenterad.

9.3.3 System i processen - kommentar

En bidragande orsak till den tid som behövs på rapporterande enheter
är det arbete och rutiner som bas- och försystem för med sig. Naturligt
vis ska den mesta tiden användas på rapporterande enheter, då det är
där verksamheten bedrivs. Det är där, vid källan, som kvaliteten i
rapporterna byggs upp. Det innebär dock inte att arbetet inte kan för
ändras och göras bättre. Förändringsföretag B lyckades t ex minska
ledtiden mycket genom att ändra och ifrågasätta rutinerna, göra mindre
ändringar i systemen och koppla ihop några separata system.
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Visserligen måste det framhållas att detta företag hade extremt lång
rapporteringstid. Efter förändringen fick de en mer rimlig men fort
farande genomsnittlig rapporteringstid. Intervjuerna i detta företag
visar dock på en medvetenhet för att ytterligare minskningar av led
tiden kräver systemförändringar. Gamla system kan trimmas, men bara
till en viss gräns. Nya system kan visserligen lösa de problem som
beskrivits här, men det gäller att vara medveten om att de samtidigt kan
leda till nya.

Rapportering med rapporteringssystem påverkar rapporteringstiden
positivt. Systemen minskar arbetstiden och antalet felkällor. En direkt
koppling mellan huvudbok och inrapporteringssystem tar bort arbets
moment och minskar därmed också ledtiderna. I enkätmaterialet fram
kom också positiva uttalanden för användning av realtidsuppdaterande
ekonomi- och rapporteringssystem. Det finns naturligtvis ett flertal
förhållanden som påverkar huruvida detta är möjligt, t ex kostnader,
och om det i sin tur kräver att alla enheter har samma redovisnings
system. Det kan vara problematiskt i en decentraliserad organisation.

En kombination av realtidsbearbetande lokala system och direktkopp
ling mellan lokala system och ett rapporteringssystem borde påverka
rapporteringstiden samt arbetsuppgifterna mycket positivt. Det har
dock framkommit att förekomsten av realtidssystem i sig inte leder till
snabbare rapportering. Alla rutiner och organisationsnivåer som har
med rapporteringen att göra måste fungera på samma sätt annars stan
nar effekten på lokal nivå. Det är det i sig inget fel med, om syftet är att
tillhandahålla information till en lokal ledning, men det är klart sämre
ur koncernens perspektiv. Detta talar för helintegrerade system, vilket
dock är förenat med mycket arbete och höga kostnader.

Några intervjuade uttalade sig positivt om manuell bearbetning och
inmatning av data som inlärningsmedel och för extra kontroll. Det
måste dock finnas mer relevanta sätt att säkerställa att individen förstår
det material som hanlhon arbetar med än att tvinga dem till manuell
hantering eller dubbelarbete. Det handlar om grundläggande förståelse
för de affärs- och verksamhetsprocesser som ligger bakom de ekono
miska siffrorna och måtten. För en utomstående ter det sig som ett
missbruk aven persons kompetens och tid att låta denne spendera tid
med att mata in data. Det är ännu värre om det sker flera gånger i
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samma process. I rapporteIingssystemet kan kontrollfunktioner byggas
in för att säkerställa att informationen överensstämmer i olika dimen
sioner. Därför verkar även en manuell kontrollfunktion vara en onödig
användning av resurser. Det finns dock en poäng med den läroeffekt
som efterfrågades. I förändringsföretagen framkom att de som arbetat
med förändringen lärt sig vad som låg bakom siffrorna. Ansvariga
tyckte det var en gynnsam effekt av ledtidsreduktionen. Det pekar på
svårigheten att tränga bakom siffrorna i rapporterna. På koncernnivå är
materialet mycket aggregerat och det krävs en hel del erfarenhet för att
kunna se och veta var det exakt härstammar från. Det problemet blir
inte mindre med helintegrerade system, eftersom material hämtas
direkt från olika delverksamheter och sammanförs i olika nyckeltal.

Det går dock att dra några lärdomar från företag som genomfört TQM
eller JIT-aktiviteter. Dessa aktiviteter leder ofta till en flödesorientering
av verksamheten och/eller uppdelning i olika självständiga arbets
grupper som t ex ansvarar för att ta fram en produkt eller en del i den
processen. Det har visat sig att individerna förbättrar sin förmåga att
lösa problem, t o m att undvika att de inträffar. En förklaring är att de
får ta och känner mer ansvar för arbetet (Waterman 1996). Motorola,
som genomförde ett omfattande kvalitetsprogram, minskade också
ledtiderna för den ekonomiska rapporteringen. Detta förändringsarbete
ledde till kortare ledtider, förhöjd kvalitet i innehållet och nöjdare och
kunnigare personal (ibid).

9.4 Slutsatser - processfaktorer

Tabell 22 sammanfattar faktorer som påverkar processen i ett antal
huvudgrupper. Det sker på samma sätt som i avsnitt 8.6 och grupperna
bygger på de delsystem som definierades i avsnitt 1.3 och 1.5.
Faktorernas relevans och betydelse kommenteras i tabellen. Tolkningen
av detta måste dock ske med samma försiktighet som underströks i
avsnitt 8.6.
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Personfaktorer i processen Betydelse

Personer och deras beteende. Mycket betydelsefull för en lyckad för-
Kunskap och attityd till arbete och ändring. Handlar om deras intresse och
förändring. motivation.

Sakfaktorer i processen

Verksamhet: arbetsrutiner och Förbrukar mest tid i processen. Ett
arbetet i processen. ifrågasättande, en genomgång av upp-

Rutiner, deras utformning samt allt
lägg och utformning ger snabbare
process. Faktorn är också nära kopplad

arbete i samband med rapport-
till olika försystem. Tillsammans med

framställningen. T ex avstämning, försystemen den mest tidskrävande
analys, koncernbolagsavstämning faktorn.
och värdering.

Informationssystem Systemen styr i stor utsträckning

För- och bassystem och därtill
sekvens, synkronisering och därmed
frekvensen av uppgifterna i processen.

kopplade rutiner och arbetsuppgifter Bestämmer också vissa rutiner. Kan
samt systemens förhållande till

synkronisering och sekvens av rutiner

I

varandra och rapporterings- göras om kan uppgifterna spridas ut och
systemet. Utformning av ändras tidsmässigt. Försystem är en
rapporteringssystem och rutiner.

propp i processen Ledtiden kan minskasAnvändning av helintegrerade
ekonomisystem.

inom given IS-struktur, men om ledtiden
ska bli riktigt kort måste systemen för-
bättras eftersom de också styr rutiner
och arbetet i processen.

Tabell 22. Proces.lfaktorer- sammanfattning.

En majoritet av faktorerna avser rutiner och rapporteringsarbete och de
system som används i samband med rapporteringsarbetet. Materialet
visar att faktorerna är viktiga att hantera vid en förändring av ledtiden 
de förbrukar mycket tid i processen. Erfarenheterna i de företag som
har minskat ledtiderna understryker dock att det viktigaste är att börja
med individerna som behöver förändra sitt arbetssätt. Individernas
kunskap, attityd och vilja till förändring har en stor inverkan på kvali
teten i rapporterna och resultatet av ett förändringsarbete.

För att få rapporter med hög kvalitet, snabba och i tid, behövs de rap
porterandes intresse och kunskap och därför bedömdes personfaktorn
som den viktigaste. Det gäller speciellt vid förändringar av processen.
Denna slutsats får mycket stöd av de företag som minskat ledtiderna.
Därefter följer rutiner och rapporteringsarbete samt informations
system. De ges likvärdig betydelse eftersom de är integrerade med
varandra. Rapporteringsarbetet styrs av ett antal inarbetade eller
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förbestämda rutiner och tar mest tid i processen, systemen styr i stor
utsträckning när arbetet sker.

I nästa kapitel sammanfattas alla faktorer som befunnits påverka led
tiden. Det sker också en återkoppling till den inledande referensramen
från det första kapitlet.
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10 Slutsatser för studien som
helhet - vilka är faktorerna
som påverkar ledtiden?

Kapitel 8 och 9 har redogjort för ett antal förhållanden som påverkar
ledtiden positivt eller negativt. De olika faktorerna sammanfattas i X
modellen i figur 31. Figuren visar också de delsystem som faktorerna
relaterar till. De presenterades i avsnitt 1.3 och 1.5.

Resultatet av rapporteringsprocessen är en ekonomisk rapport. År 1993
var den genomsnittliga rapporteringstiden 13 arbetsdagar för denna
rapport i svenska storföretag. Det visade sig att en del mottagare var
nöjda och en del missnöjda med längden på ledtiden. I kapitel 3
konstaterades att intervjuade styrelse-, lednings- och stabspersonerna
var mer intresserade av kortare ledtider än de som besvarat enkäten.
Faktorerna i figuren förklarar delvis skillnaderna i åsikterna om led
tiderna. Studien visar att ett företags affärssituation och det tempo som
kännetecknar verksamheten ställer olika krav på ledtiden. Personer som
är verksamma i företag som går dåligt eller där verksamheten förändras
är i större behov av kortare ledtider än personer i företag som går bra
och inte förändras. Dessutom har det framkommit att mottagarnas
uppfattning om kvalitet och dess relation till tid påverkar de krav som
ställs på ledtiderna. Till det kommer att rapporteringen under en ganska
lång tid skett på ett visst sätt och tagit viss tid vilket påverkar de krav
som ställs. Detta omfattar också datoriseringen som kräver standardi
sering av rutiner och arbetsuppgifter och det leder till att vissa upp
gifter hanteras på ett visst sätt. Denna standardisering av informationen
och rutiner kring den, är svår att ifrågasätta eller lätt att acceptera. Det
kan göra att ledningen inte ställer hårdare krav på ledtiden. Det verkar
som att det kan dröja till något drastiskt händer, t ex en kris innan en
förändring sker. Dessutom är företag mer eller mindre känsliga för vad
konkurrenter gör, vad som debatteras i media och omgivningens krav
och förändring. Det påverkar också.
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Figur 31. Faktorer som påverkar ledtider uppdelat per delsystem.
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Till detta kommer individernas kunskap om faktiska problem i proces
sen, t ex att vissa informationssystem måste bytas ut för att processen
ska fungera bättre. Denna kunskap kan innebära såväl högre som lägre
krav på ledtiden. Ramverket ger som helhet ett antal förklaringar till
varför företag accepterar viss ledtid. En sista förklaring som däremot
inte finns i ramverket, och som inte har undersökts vidare, finns i
enkätrespondenterna. Majoriteten av dessa ansvarar också för proces
sen vilket kan påverka de krav som ställdes i enkäten.

I figuren framgår att det är många förhållanden på förutsättningssidan
och speciellt bland sakförutsättningarna. Förutsättningsfaktorer påver
kar hur rapporteringen kommer att se ut i en verksamhet och om rap
porteringstiden kan minskas. Faktorerna förklarar delvis varför inte
rapporteringstiden har utsatts för effektivitetskrav tidigare. Förklaring
arna finns i faktorer som är svåra att påverka på kort sikt och de påver
kar inte bara rapporteringsprocessen, utan andra processer och funk
tioner i företagen. Faktorerna försvårar förändringar i processen. Å
andra sidan behöver inte en förändring av förutsättningarna vara till
räcklig för att processen ska fungera bättre - ledtiden blir inte automa
tiskt kortare. Tidigare studier och föreliggande visar att det har skett
förändringar i informationen, men det verkar inte ha lett till några
större förändringar i ledtiden. Rapporteringsarbetet och rutinerna kring
detta bestämmer arbetsordningen i processen och därmed den tid
arbetet tar. Dessutom påverkar andra förutsättningsfaktorer processen
vilket kan hindra arbetet i processen ytterligare.

I figuren framkommer att tre delsystem inte återfinns i processen:
resultat och mål, information och omgivning. I denna studie betraktas
rapporteringsprocessen utifrån ett ledningsperspektiv. Koncern
ledningen definierar resultat och mål för processen och det omfattar
också vilka resurser som finns tillgängliga för arbetet i processen och
därför kan enheterna inte påverka faktorer som berör resultat och mål.
Faktorerna finns bland förutsättningarna. Visserligen ansvarar lokalt
ansvariga chefer för att förmedla och verkställa målen, men det är inte
de som formulerar dem. Studien visar också att centralt bestämda krav
för ledtiden är viktiga för att uppnå kortare ledtider. Det andra delsys
temet som saknas i processen, informationen, är given i detta fall. Det
är en viss typ av information som ska produceras och det finns inget
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utrymme att förändra innehållet i processen. Delsystemet omgivning är
en förutsättning för företaget som helhet. Omgivningens önskemål
påverkar t ex de krav som ledningen ställer på processen.

Paradoxalt visar studien också att rapporteringstiden kan minskas
ganska mycket genom att endast korrigera faktorerna i processen, men
det gäller främst vid långa rapporteringstider. Detta understryker dock
att det finns en hel del tid i processen som egentligen inte behövs 
väntetid och tidsspill. Vid en viss gräns blir det dock svårt att ytterli
gare minska ledtiden om inte samtidigt förutsättningarna beaktas. Detta
framkom t ex i förändringsföretag B som minskade rapporteringstiden
med 50 procent främst genom att göra om arbetsuppgifter. De
inblandade var dock övertygande om att ytterligare minskningar skulle
kräva förändringar i organisations- och ansvarsstruktur som styr hur
rapporteringen sker i företaget, samt i den grundläggande
infrastrukturen av informationssystem. Alla dessa områden berör
förutsättningarna.

I resonemanget ovan framgår betydelsen att se till helheten, både
förutsättningar och process. Det gäller speciellt för långsiktiga och
varaktiga resultat. Kortare ledtider kan uppnås med kortsiktiga lös
ningar, t ex mer övertid, men med risk för ökad resursåtgång, mer
arbete under kortare tidsperiod och kvalitetsförsämringar.

Faktorerna i X-modellen kan ses som kostnadsaspekten vid en för
ändring av ledtider. Det är faktorer som måste hanteras på något sätt.
De sakorienterade faktorerna i processen, rapporteringsarbete och
rapporteringsrutiner samt informationssystem, handlar mycket om vad
som görs och hur det sker. Kan arbetet göras på bättre sätt minskar led
tiden, kvaliteten tillvaratas och kan till och med öka. Det får också stöd
i företag som genomfört JIT- och TQM-aktiviteter: de uppvisar både
förbättrad kvalitet och kortare ledtider i processerna. Nyttosidan hand
lar om vad användaren och företaget uppnår genom att få tillgång till
rapporterna tidigare. Nyttan av kortare ledtider diskuterades främst i
kapitel 4 till och med 7 och berör vad behovet av kortare ledtider base
ras på och vilka effekter en förändring kan ge. Det avser t ex tillgång
till relevantare och snabbare information, minskade kostnader för
processen och ett förändrat förhållnings- och arbetssätt.
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En del faktorer visade sig vara mer betydelsefulla än andra. De fakto
rerna är kursiverade i figuren och presenteras först inom varje
grupp/delsystem. Faktorerna är betydelsefulla i den aspekten att de
intervjuade har betonat dem mer, ett flertal personer har nämnt dem
och/eller de har visats sig ha stor inverkan på resultatet vid en minsk
ning av ledtiderna. I enkäten rangordnades informationssystemsgrup
pen (delsystemet IS i tabellen) som nummer ett av flest personer, följt
av organisation och arbetsrutiner (båda delsystemet verksamhet). En
jämförelse med materialet från fall- och förändringsföretagen gjorde
det möjligt att dra slutsatser om denna rangordning gällde för studien
som helhet. I nästa avsnitt beskrivs de faktorer eller grupper av faktorer
som framstått som de viktigaste.

10.1 De viktigaste faktorenla

'6

En övergripande slutsats utifrån det empiriska materialet är att led
ningen får de rapporter och ledtider de frågar efter. Denna slutsats får
stöd i alla intervjugrupper och faktorn upplevdes som den viktigaste
både i fall- och förändringsföretag. Krav överskuggar alla andra förut
sättningar. Ledningen kan få snabba rapporter även då det kan finnas
förutsättningar som till viss del motverkar det, t ex verksamhetens
inriktning och informationstypen. Det finns naturligtvis nackdelar med
detta. Om ledtiden minskas för mycket utan att samtidigt se över andra
faktorer bland förutsättningarna och i processen, kan det leda att enhe
terna ökar arbetstiden och i värsta fall avslutar perioden före den sista i
månaden. Ledningen och andra rapporteringsansvariga måste natur
ligtvis bidra, d v s göra det möjligt för enheterna att uppnå kraven.
Enheternas möjligheter ökar om de får hjälp av t ex en informations
systemsstruktur som underlättar informationsflödet, samt att det inte
råder några oklarheter kring vad som gäller avseende tider och innehåll.
Rapporteringsinstruktioner har en viktig roll i att förmedla dessa krav,
men ledningens egen uppföljning är mycket starkare.

En annan faktor som tillhör förutsättningarna, och som får anses vara
en av de viktigare, är organisationsstrukturen och därtill kopplad
ansvarsstruktur. Denna faktor fick stöd i alla intervjugrupper i fall- och
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förändringsföretagen samt i enkäten. Organisations- och ansvars
strukturer bestämmer på en övergripande nivå hur informationen flödar
i en organisation och hur rapporteringen sker. Materialet visar att enkla
strukturer underlättar rapporteringen. Komplexa strukturer och flöden
kräver genomtänkta informationsflöden för att rapporteringen skall
fungera smidigt. Organisationsstrukturen påverkar också antalet kon
solideringsnivåer, som i sin tur ökar den tid det tar att rapportera.
Konsolideringsnivåer rangordnades som nummer ett inom organisa
tionsgruppen i enkäten och fick också stöd i intervjuerna. Det är dock
viktigt att framhålla att organisationsstrukturens betydelse inte kan
användas som orsak till varför företag inte förbättrar processen alls.
Materialet visar att det går att förbättra ledtiden inom rådande struktu
rer. Riktigt korta ledtider borde dock kräva förändringar i ansvars- eller
organisationsstruktur, då de styr rapporteringsordningen. I föränd
ringsföretag B var projektansvariga övertygade om att ytterligare
minskningar av ledtiden skulle kräva eliminering av konsoliderings
nivåer och/eller förändringar iansvarsstrukturen.

Krav på informationsinnehållet var den viktigaste faktorn som relate
rade till informationen i enkäten. Intervjuerna underströk betydelsen av
detta för att innehållet ska motsvara krav på kvalitet och trovärdighet.
Det framkom att rapportframställningen i stort styrts av de krav som
gäller för redovisningsrapporter. Samtidigt har informationsbehovet
ändrats till att fokusera på information som omfattar mer än resultatin
formation. Det borde ha fått genomslag i ledtiderna, men det verkar
inte vara fallet. Ledningens informationsbehov borde styra processen
inte t ex krav som avser redovisningsrapporter. Krav på informationen
gäller också kvalitetskrav. Innebörden i begreppet kvalitet skiftar dock
stort mellan olika användare och producenter av informationen. För att
få rapporter med hög kvalitet behöver ledningen definiera innebörden i
kvalitetsbegreppet, kommunicera detta och följa upp innehållet utifrån
detta. Det har också visats att det är möjligt att få både en bra kvalitet
och kort ledtid. Den rådande bilden är dock den motsatta, d v s att
kvaliteten minskar med ledtiden. Det är viktigt att framhålla att korta
ledtider och förbättrad kvalitet erhålls genom att arbeta annorlunda,
definitivt inte genom att göra samma sak fast snabbare.
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En annan viktig förutsättning för rapporteringsprocessen är informa
tionssystemen. Informationssystemsgruppen var störst av alla i enkäten
(29 procent av alla förhållanden) och rangordnades som nummer ett av
flest personer. Denna rangordning fick inte samma stöd i fall- och för
ändringsföretagen, även om de allra flesta ansåg att informations
systemen var mycket viktiga. Gruppen omfattade både informations
system som koncernen och ledningen bestämde över och de system
som användes lokalt. De system som användes på företagen vid tid
punkten för studien var av varierande ålder och kvalitet. Det var i vissa
fall svårt att integrera olika del system. Förutsättningarna för detta har
förändrats och därför finns helintegrerade informationssystem med
både bland förutsättningarna och i processen. Systemtypen kan både
användas lokalt och i koncernen som helhet. Ett alternativ till helinteg
rerade lösningar är intranät och/eller datavaruhus som underlättar
informationsåtkomsten. För att få färsk och aktuell information krävs
dock att bakomliggande informationssystem arbetar i realtid eller upp
dateras ofta. Vid tidpunkten för studien använde inget av fallföretagen
dessa systemtyper vilket gör att det är svårt att avgöra systemens exakta
inverkan.

Den viktigaste faktorn i processen relaterar till personerna: de rapporte
randes attityder till rapporteringen och ledtiderna. Det är viktigt att
säkerställa att det finns tillräcklig kunskap och intresse hos dessa per
soner för att kunna genomföra en förbättring av både kvaliteten och
ledtiderna. Attityder rangordnades som nummer ett av flest personer
inom den grupp som avsåg personerna i processen (delsystem person).
Attityderna avsåg både informationens syfte, kvalitetskrav och inställ
ningen till förändringar av processen och rapportinnehållet. Faktorn
hade också en stor betydelse för resultatet iförändringsföretagen.

Rutiner och försystem är också viktiga. Rapporteringsuppgifter och
rutiner i samband med användning av olika system förbrukar tillsam
mans mest tid i processen. Försystem styr uppgifternas tur- och sam
ordning. Resultaten i enkäten och intervjuerna avseende försystem och
därtill kopplade rutiner överensstämde. Dryga tio procent av alla
angivna förhållanden avsåg försystemen och i fallföretagen fick den
stöd i alla intervjugrupper. Rutiner och arbetet i processen är en stor
och viktig grupp som samtidigt är svår att reda ut, eftersom
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arbetsuppgifterna är relativt integrerade med varandra och sker både
parallellt och sekventiellt. Det finns dock mycket tid att spara genom
att förändra och arbeta igenom det sätt som arbetet görs på och
rutinerna som styr arbetet. Den enskilda rutin som uppfattades som
mest tidskrävande i fallstudien var avstämningar av mellanhavanden
inom koncernen. Den fick också stöd i enkäten, men rangordnades inte
som den viktigaste inom gruppen rutiner och rapporteringsarbete.

10.2 Vissa typfall och viktiga faktorer
En annat angreppssätt för att undersöka om någon faktor är viktigare än
andra är att ta utgångspunkt i några av de kategorier som har använts i
studien. Det avser om några faktorer är viktigare vid minskning av
ledtiden för t ex snabba kontra långsamma företag eller beroende på
storleken på företaget. I diskussionen som förs nedan antas att led
ningspersonerna ställt krav på kortare ledtider. Det antas också att
månadsavslutet ligger fast, d v s rutinen med månadsrapportering ifrå
gasätts inte. En minskning av ledtiden sker också under villkoret att
arbetet samtidigt förändras.

10.2.1 Lång ledtid som ska bli genomsnittlig

Detta avser långa ledtider på t ex 20 arbetsdagar och över som ska
minskas till en mer genomsnittlig på två till tre arbetsveckor. Föränd
ringsföretag B tillhörde denna grupp. De slutsatser som kan dras base
rat på förändringsarbetet i detta företag är att företag med långa ledti
der först och främst ska se över rutiner och arbetsuppgifterna. Det går
åt mycket tid åt omständliga och ibland onödiga uppgifter. Det visade
sig också att attityder var en speciellt viktig faktor. Rapportframställ
ningen omgavs av attityder som baserades på krav på redovisnings
information. Detta trots att innehållet och syftet med rapporten skiftat i
fokus. I en sådan situation blir krav från ledningen samt spridning av
dem ännu viktigare. Till det kommer utbildning av rapporterande och
andra ansvariga om syftet med förändringen och informationen. r detta



Ledtider för ledningsinformation 229

företag var det också viktigt att kartlägga och se över informations
systemen: olika delsystems kopplingar till varandra och hur det i sin tur
påverkade ledtiderna. De integrerade också ett antal delsystem.
Projektansvariga fick inte införskaffa nya system i detta projekt.

10.2.2 Kort ledtid som ska bli ännu kortare

Nästa kategori är de företag som redan har relativt korta ledtider. De
har rapporteringstider som är kortare än tio dagar, men vill ha ännu
kortare, t ex under fem arbetsdagar. Det har inte skett någon enskild
studie på företag med riktigt korta ledtider och därför baseras detta
avsnitt på studiens resultat som helhet. Till det kommer några lärdomar
som amerikanska företag gjort när de minskade ledtiden för månads
rapporteringen eller tog bort månadsrapporten helt.

Johnson & Johnson Vision Products (Allen 1995) minskade t ex led
tiden för månadsrapporten till en dag. Projektansvariga menade att
vanliga förändringsmetoder fungerade fram till en veckas ledtid.
Arbetet omfattade t ex att ta bort onödiga uppgifter som inte bidrog till
att rapporten blev mer färdig under aktiviteten. För att nå ännu längre
krävdes en total omarbetning av processen. Processen bröts ner i olika
delprocesser för att bl a kartlägga vilket beroende det fanns mellan
delprocesserna. Det resulterade i en kritisk linje. Därefter ifrågasattes
alla procedurer som skedde längs denna linje. En del rutiner flyttades i
tiden till före periodslutet. Ansvariga tog också bort den genomgång
som cheferna gjorde innan rapporten gick vidare till ledningen. Detta
arbetssätt överensstämmer med det som har beskrivits och förespråkas i
föreliggande studie. I t ex förändringsföretag B bröts arbetet i
processen ned i detalj och ifrågasattes. Efter att ha bestämt när i tiden
innehållet var tillräckligt fullständigt togs onödiga uppgifter bort, en
del spreds ut i tiden och en del gjordes om. Föreliggande studie visar
också att snabba företag har minimerat arbetstiden i staben. Arbetet
sker parallellt med arbetet på enheterna och löpande rapportering
alternativt integrerade system, förser staben med uppdaterad informa
tion. Ett av fallföretagen valde att ta bort konsolideringsnivåerna. Det
minskar tid och arbete i processen och det innebär också att mellan
och enhetschefer får finna sig i att få rapporten samtidigt med andra.
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En viktig förutsättning i det amerikanska företagen var att rapportinne
hållet också förändrades. Johnson & Johnson Vision Products (ibid)
producerade t ex en rapport som bestod aven A4-sida med viktiga
nyckeltal. Rapporten fokuserade på varianser i dessa nyckeltal. Resul
taten i föreliggande studie talar också för förändringar i rapportinne
hållet. Riktigt korta ledtider kräver att ledningen valt att fokusera på
vissa nyckelfaktorer som rapporteras direkt från källan. Eventuellt
räknas resultatestimat fram från denna typ av information.

Artikeln om det amerikanska företaget innehöll mycket lite information
om andra faktorer som kan påverka processen. Vad gäller informations
system framhölls att ansvariga valde att fokusera på processen och
arbetsrutinerna. När dessa hade arbetats om ifrågasattes om några av
rutinerna kunde automatiseras. De slutsatser som kan dras utifrån
föreliggande studie är att informationssystemen lämpligtvis består av
hel- eller iallafall delintegrerade system som arbetar i realtid. Det kan
också finnas intranätlösningar och datavaruhus som underlättar infor
mationsåtkomsten. Organisations- och ansvarsstrukturer är enkla och
tydliga och om det inte är fallet, är informationsflöden och rapporte
ringsvägar väl genomarbetade. Rutinerna i rapporteringsprocessen sker
löpande. Få om ens några arbetsuppgifter måste vänta på att andra
uppgifter först måste bli klara.

10.2.3 En enhet i en större organisation

En tredje kategori som kan analyseras i relation till extra viktiga fakto
rer är en enhet som är en del i en större organisation. Det kan vara ett
dotterbolag, en konsolideringsnivå eller en rapporterande enhet med
egna enheter. I detta fall är det svårt för enheten att påverka de förut
sättningar som bestäms på koncern- eller moderbolagsnivå. Enheten
kan i viss utsträckning bestämma förutsättningarna för sina egna enhe
ter. Ett första steg är att identifiera de restriktioner som enheten kan,
respektive inte kan, göra något åt. Genomarbetade rutiner för behand
ling av rapporteringsmaterial borde vara en extra viktig faktor. Ruti
nerna och arbetet med rapporterna kan ändras om arbetet inte är ett
direkt resultat av ett gemensamt rapporteringssystem. En enhet hade
t ex införskaffat ett realtidsarbetande rapporterings- och redovisnings-
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system som underlättade arbetet avsevärt. Det gjorde att de inte längre
var lika beroende aven viss arbetsordning. Det handlar också om att
försöka planera och förutse var problem kan uppstå och försöka elimi
nera dem. En annan faktor är de försystem som enheten använder. De
kan behöva ses över och integreras med varandra och rapporterings
systemet. Om enheten i fråga har egna rapporterande enheter behöver
rapporteringsansvariga också undersöka vad de kan göra för att hjälpa
de rapporterande enheterna. I några fall rapporterade enheterna stegvis
för att underlätta rapporteringsarbetet både för dem själva och enheten
som skulle konsolidera materialet.

10.2.4 Ett företag med många enheter

En fjärde kategori är ett företag med extra många enheter. I stora före
tag finns behov aven samordning av arbetsuppgifterna för att kunna
producera rapporten i tid. Organisationsstrukturen och därtill kopplade
ansvarsstrukturer bestämmer hur rapporteringen kommer att se ut i
organisationen och är därför en av de viktigare faktorerna i studien.
Underkonsolideringar kräver t ex tid och extra arbete. Informations
system är också viktiga i denna kontext för att de omfattar de medel
som kan användas i rapporteringen. Materialet visar att det borde vara
fördelaktigt med direktrapportering från enskilda enheter till gemen
sam databas och det borde vara ännu bättre med del- eller helintegre
rade systemlösningar. Ovan nämndes att ett fall företag delade upp
underkoncerner i separata enheter för att tydliggöra ansvar. Det under
lättade också rapporteringen. Vid direktrapportering kan också några
enheter uteslutas om de t ex inte hinner rapportera i tid. En hel konsoli
deringsgrupp som inte rapporterar i tid får mycket större inverkan på
resultatet och då kan rapporten få vänta till den saknade gruppen
rapporterat in.

Det var några ideer kring faktorer som kan vara mer eller mindre vik
tiga i vissa typfall. Vid tankar på förändring av ledtiden är det dock
viktigt att inventera och undersöka vilka faktorer som är viktiga i det
specifika fallet. Alla faktorer behöver inte vara betydelsefulla. Ramver
ket kan användas som utgångspunkt.
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I nästa avsnitt sker en återkoppling till den föreställningsram som
använts i studien.

10.3 Slutsatser kring röreställningsramen

Studiens resultat understryker den inledande föreställningsramen - det
är många faktorer som påverkar rapporteringsprocessen och ledtiden.
Faktorerna påverkar också varandra och ibland är det svårt att separera
faktorerna från varandra. Ett exempel på det är arbetsuppgifter och
rutiner som är mycket nära sammankopplade med de informationssys
tem som både används i arbetet och styr utformningen av det.

I syfte att hitta förklaringar till rapporternas betydelse, ledtid och ett
eventuellt behov av kortare ledtider analyserades processen och led
tiden bl a utifrån ledningens användningen av informationen, informa
tionen i sig och människors tidsuppfattning. Ett antal förklaringar till
ett behov av kortare ledtider identifierades både inom företaget, hos
informationsanvändarna och i företagets omgivning.

Tidigare studier som diskuterar ledtider för ekonomisk information gör
det främst i förhållande till användningen av informationen. Resultaten
i föreliggande studie understryker att användningen påverkar och ska
påverka ledtiden, men det är långt ifrån den enda faktorn som har en
inverkan. Studien visar att det råder ett komplext förhållande mellan
olika användningsområden och behovet av viss ledtid. Olika situationer
inom respektive användningsområden kan ställa högre eller lägre krav
på ledtiden. Tidigare studier består främst av undersökningar av
mellanchefers informationsbehov och därtill kopplad ledtid. Klart är
dock att ledningen i större utsträckning än vad tidigare studier visar, är
användare av den information som avses. De är också positiva till
kortare ledtider.

Vad gäller innehållet i rapporterna visar studien, i linje med tidigare
forskning, att innehållet fortfarande influeras av regler och rutiner för
redovisningsinformation. Till det kommer kvalitetskrav på innehållet.
Kvalitet är en viktig dimension av information, men dess relation till
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ledtiden framkommer inte på samma sätt i tidigare studier av ekono
misk information som det gjort i föreliggande studie.

Vad gäller tiden i sig är slutsatsen att de krav som ställs på ledtiderna i
rapporteringsprocessen är en naturlig konsekvens av den tidsuppfatt
ning som råder i industrivärlden. Mot bakgrund av den utveckling som
har skett på IT-området och det värde som individerna tillskriver tid, är
till och med något förvånande att kraven inte uppkommit tidigare.

Rapporteringsprocessen och rapporterna studerades och analyserades i
sitt sammanhang: i svenska storföretag med ledningspersoner som rap
portmottagare. De beskrivningar som skedde skriftligt och grafiskt av
rapporteringsprocessen var en viktig komponent i arbetet med att
identifiera faktorer. Detta angreppssätt gjorde det möjligt att identifiera
fler faktorer än vad tidigare studier gjort. Slutsatsen är att angrepps
sättet är relevant. En faktisk rapporteringsprocess är en lämplig
utgångspunkt för en analys.

I föreliggande studie analyseras och presenteras faktorerna som påver
kar ledtiden med hjälp av X-modellen som bl a skiljer på faktorer som
berör förutsättningarna för och processen som sådan. Användningen av
modellen visade att denna skillnad var viktig för faktorer som påverkar
ledtider. T ex kan enheter i en stor koncern främst påverka faktorer i
rapporteringsprocessen, koncernen och ledningen bestämmer och
påverkar förutsättningarna. Detta är viktigt för ledningen att vara
medveten om när de ställer krav på kortare ledtider. Tillämpningen av
modellen lyfte också upp att en kort ledtid både kräver ingrepp i
förutsättningarna och processen. Detta förklarar t ex varför vissa
företag tidigare har misslyckats med sin ambition att minska ledtiden.
De har t ex koncentrerat sig på några få faktorer, antingen i processen
eller bland förutsättningarna och missat helheten. Användningen av X
modellen har också lyft upp hur betydelsefulla personerna; ledningen
och de rapporterande är för en väl fungerande rapportering. Ledningens
agerande påverkar främst förutsättningsfaktorer medan de
rapporterande har avgörande betydelse för det faktiska utfallet aven
process. Uppdelningen i person- och sakförhållanden ökade
precisionen i resultatet. Slutsatsen är att X-modellen är en lämplig
modell att använda vid studier av rapporteringsprocesser. Den gör det
möjligt att beakta helheten och delarna samtidigt.
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I studien har det konstaterats att informationen är viktig för ledningen i
svenska storföretag och att nyhetsvärdet är högt. Mot denna bakgrund
är den genomsnittliga rapporteringstiden för lång i svenska storföretag.
Den slutsatsen gäller både i förhållande till vad som är möjligt att
åstadkomma och önskvärt från ett ledningsperspektiv. Det har också
framgått att orsakerna till ledtiden långt ifrån är tekniska, men datorise
ringen har definitivt bidragit till att cementera fast vissa rutiner och viss
turordning i uppgifterna kring månadsrapportering. Det är svårt att
bryta sig loss från rutiner kring redovisningsinformation som fort
farande är och ska vara viktig information, men inte för affärsstyrning.
Studien visar att det är möjligt att förändra detta. Det verkar snarare
vara upp till ledningen att se till att de får den information och ledtid
som de önskar. En konsekvens av det är att ledningen har låtit sig förle
das av förklaringar till varför ledtiden inte är kortare av orsaker som
inte är relevanta eller hållbara och/eller inte ställt tillräckliga krav.
Utgångspunkten är dock fortfarande att det är många faktorer som
påverkar ledtiden och för att erhålla kortare ledtider behöver faktorerna
hanteras. Studien och företag som har korta ledtider visar att det är
möjligt. Riktigt korta ledtider kräver en total omarbetning och översyn
av processen och dess förutsättningar. En mindre ambitiös minskning
är däremot möjlig att uppnå genom att fokusera på arbetsflödet.

Helheten är viktig, men det innebär inte att alla faktorer är viktiga i alla
situationer och företag. Det finns ingen allmängiltigt bästa ledtid. Det
är därför mer relevant att tala om en optimal ledtid. I princip kan en
optimal ledtid vara noll, men i de flesta företagen finns det förhållan
den som gör att ledtiden avviker från detta. Det är upp till ledningen att
bestämma längden på ledtiden utifrån faktorerna i det företaget.

10.4 Viktigt att tänka på vid förändringar
av ledtider

I följande avsnitt beskrivs ett antal frågor som visat sig vara väsentliga
att beakta och hantera före eller under en minskning av ledtiderna.
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Definiera syftet med informationen.

Denna uppmaning avser att besvara vem som ska ha informationen och
vad det främsta användningsområdet är med rapporten. Nästa fråga är
vad syftet innebär för krav på innehållet och ledtiden. När är t ex
informationen komplett och tillräcklig? Är det viktigt att allt är med
eller räcker det att mottagaren vet att det finns en differens? Är det
viktigt att rapporten kommer ofta eller så snart som möjligt sedan en
händelse inträffat? Det kan t ex vara relevant att undersöka när i måna
den som viktiga händelser, poster, inträffar och bestämma när i perio
den informationen är tillräcklig för det givna syftet.

Ledningen måste stå bakom och utse processägare.

För att få drivkraft i förändringsarbetet och genomslag i förändring
arna, är det viktigt att ledningen står bakom arbetet och att det framgår
tydligt. Ledningspersonerna har ett övergripande ansvar även om de
inte är personligt involverade i projektet. Ansvariga för varje delom
råde, så kallade processägare och delprocessägare, behöver också utses.
Det är personer med tillräckligt mandat att driva förändringen och som
har kunskap om helheten och delarna för att genomföra arbetet.

Beskriv och färstå processerna innan de ändras.

Det är också viktigt att beskriva och kartlägga rapporteringsprocessen,
gärna med processgrafer. Beskrivningarna hjälper till att kartlägga vil
ket arbete som sker, identifiera var i processen flaskhalsarna finns, var
det sker dubbelarbete och var det kan finnas extra tid inlagd som inte
utnyttjas. Processgrafer kan användas som hjälpmedel för att identifiera
vilka faktorer som påverkar processen och öka kunskapen om arbetet i
den. Processbeskrivningarna kan också användas som kom
munikationsmedel mellan delprocessägare, och för att ge rapporterande
en bild över allt det arbete som de gör.

Ifrågasätt hela tiden.

Det krävs också ett ständigt ifrågasättande. En anledning till det är att
rapporterna är omgivna av gamla krav och uppfattningar kring infor
mationens syfte som har styrt rutiner, ledtider och innehåll. Vill led
ningen ha informationen för andra ändamål än redovisning, måste det
mesta kring rapporteringen ifrågasättas. Vad gäller rutiner och arbets-
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uppgifter avser det att ifrågasätta vilka av dem som är nödvändiga,
vilka som kan tas bort och vilka som kan spridas ut i tiden.

Människor bakom allt.

Resultatet aven förändring är avhängigt de rapporterandes och ansva
rigas attityder till förändring, arbete och informationsinnehåll och där
för kan det vara relevant att inventera kunskapsläget: att skapa en bild
av vad personalen har för uppfattning om informationens betydelse och
arbetets utformning. Utifrån detta kan ansvariga utbilda och skapa för
ståelse för ledningens behov av och syfte med informationen. Ett alter
nativ är att ha en behovsdriven förändring. I denna får varje delansvarig
definiera vad en förändring kan ge dem och arbeta utifrån detta. I JIT
och TQM-aktiviteter är en viktig ingrediens att individerna eller grup
per av individer får ett tydligt och eget ansvarsområde. Det har visat sig
ge högre kvalitet, kreativitet och motivation.

Se över infrastrukturen av informationssystem.

Förr eller senare måste också ett företag bestämma hur den framtida
infrastrukturen av informationssystem ska se ut. Hur vill man att
information ska hanteras i företaget? Frågan omfattar också huruvida
företaget vill använda sig av koncernövergripande megasystem eller
tillåta en decentraliserad struktur av informationssystem.

Bestäm insatsen.

Det kostar alltid att göra förändringar. Ledningen och ansvariga måste
bestämma vad de är villiga att satsa i tid, personal och pengar.

Helheten är viktig.

Faktorerna är många och påverkar varandra. En förändring i en faktor
kan kräva förändringar i en eller flera andra eftersom de påverkar var
andra. Dessutom är inte informations- och administrativa processer
isolerade från andra processer i en verksamhet. Det är viktigt att rela
tera processerna till varandra - de måste arbeta i samma riktning.

Detta var några allmänna rekommendationer och lärdomar som fram
kommit i de fall där rapporteringen förändrats. Som sista avsnitt följer
några kommentarer om studiens resultat i förhållande till framtiden.
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Nya möjligheter och problem väntar

Ramverket med faktorer har skapats utifrån en viss typ av process och
information. Ramverket omfattar dock ett antal mer eller mindre gene
rella faktorer för informationsinsamling och bearbetning att ramverket
kan fungera som en utgångspunkt vid förändring av informations- och
rapporteringsprocesser. Det kan därför appliceras på annan information
och anpassas till villkoren för denna.

I studien argumenteras bitvis för användning av helintegrerade infor
mationssystem. När studien avslutades var det inte många företag som
hade använt denna typ av system någon längre tid. Informations
systemstypen är omdebatterad. Under senhösten 1998 pågick t ex en
debatt i Dagens Industri kring dessa informationssystem (affärssystem
men också kallat ERP - Enterprise Resource Planning). I debatten
framgick både för- och nackdelar med denna typ av system. En del är
övertygade om att affärssystemen kommit för att stanna och kommer
att förändra affärsverksamheten positivt. Andra anser att det är ett
övergående fenomen som inkluderar många dyrköpta erfarenheter.

Konsekvenser av olika informationssystemslösningar är svåra att över
blicka och säga något om, men klart är att informationsförsörjningen
kan förändras och förbättras i företagen med den teknologi som finns
idag. Frågan är därför om förutsättningarna för rapporteringen har eller
kommer att ändras? Flera av de problem som diskuterats i studien
borde minska eller försvinna med en förändrad informationshantering.
Samtidigt leder dessa typer av informationssystem naturligtvis till att
nya problem uppkommer. Normalt krävs t ex att alla enheter använder
samma system och det kan vara nog så problematiskt att genomföra i
en världsomspännande och decentraliserad organisationsstruktur. En
verksamhet som dessutom kan omfatta delverksamheter av mycket
skild karaktär. Informationssystemens sätt att hantera informationen
kanske inte lämpar sig för alla verksamhetstyper vilket kan leda till
omfattande och kostsamma anpassningar. Fel som uppstår i helinteg
rerade system kan också få stora konsekvenser. De kan slå igenom i en
hel organisation. Det tar också lång tid att implementera denna typ av
informationssystem, vilket gör att verkligheten hinner ändras. Det kan
leda till nya problem innan systemen ens är tagna i bruk. Slutsatsen är
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dock att integrerade system, Intranät och andra liknande sys
temlösningar ändrar förutsättningarna, men kortare ledtider kommer
även fortsättningsvis att vara förenat med en hel del arbete. Korta ledti
der erhålls inte automatiskt med nya informationssystem. Studien har
som helhet visat att ledtiderna inte bara har tekniska förklaringar, men
med nya informationssystem kan det vara andra faktorer som påverkar.
Ibland kan eller måste tekniken också få leda vägen. En slutsats i stu
dien är att snabbare tillhandahållen information används mer. Använ
darna har dock inte ställt krav på kortare ledtider tidigare. De verkar
inse nyttan av den snabbare informationen först när de får den tidigare.
Ny teknik och nya sätt att arbeta på kan hjälpa användarna att se
möjligheterna.

Den argumentation som har skett avseende informationssystem och
förändringar av rutiner har dock inte avsett en viss given lösning.
Avsikten har varit att ge exempel på hur en viss rutin eller sätt att arbeta
kan förändras med befintlig teknologi. I fallet med rapportering av
återkommande ekonomisk information handlar det om att ifrågasätta en
gammal och inarbetat rutin som inneburit att information ska bearbetas
på ett visst sätt och tillhandahållas vid vissa tidpunkter. Poängen är
istället att utgå från informationsmottagarnas behov och använda de
medel som står tillförfogande för att detta ska uppfyllas - för visst är
ledarna för våra största företag värda att få den information som de
önskar och vid den tidpunkt då de vill ha den. Möjligheten finns ju.
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11 English summary
This research has its background in a statement made by an experi
enced industrial leader in Sweden. He claimed that he received man
agement accounting reports much earlier prior to the introduction of
modern information technology (IT) into the reporting process. The
initial thought was that this cannot be true, but the statement also raised
same questions, for example to what extent do executives get informa
tion when they want it? What lead-times are we actually talking about?
What role does IT play in the process?

A small pre-study showed large differences in reporting times. Some
were short but the majority were fairly long. This was interesting, espe
cially considering that there were real-time-based reporting systems
available already at this point in time (1991/92). The main study was
therefore initialized with the intention to explore factors that influence
lead times for recurrent management information and to discuss rea
sons behind a need for shorter lead times.

The lead-time or reporting time is the lag between the monthly end of
the reporting period and the day the executive board receives the report.
This study focuses on recurrent management accounting reports which
include the monthly financial result but also key figures such as sales,
orders, number of employees, company specific key ratios, and occa
sionally also quaIity measurements, response and cycle times and cus
tomer satisfaction ratios. The studied information is not limited to
accounting information. Financial statements produced due to legal
requirements, for example yearly and quarterly financial reports, are
excluded. The study focuses on internaI information in contrast to
external.

The study is based on the largest companies in Sweden with a tumover
exceeding one billion Swedish kronor (approximately USD 125 mil
lions). Many of the companies operate in different foreign markets and
several of them also have foreign owners. The receivers and end users
of the reports are executives at the top level.
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Purpose and contribution

The first purpose is to describe procedures and 1ead times for recurrent
management accounting reports, and the importance of management
accounting reporting in 1arge Swedish companies.

The second purpose is to identify and describe factors that influence
lead times for management accounting information and explain how
they influence lead times and present them in a framework.

The intended contribution is a framework with conditions that influ
enee lead times. This framework is a first step towards a theory of con
ditions that influence lead times for important management informa
tion. Another contribution is to provide a picture of the reporting proc
esses and activities needed when producing this kind of information. A
final contribution is a discussion of the role of time in using of man
agement accounting information.

Frame of reference and line of action

Systems thinking (Langefors 1967) is used when studying and analyz
ing the reporting process and the related lead-time. The reason for
choosing this approach is the nature of the reporting process. The proc
ess is embraced in an organizational setting and this context affects the
process. One important starting point for this study is that the reporting
process is influenced by severa1 interrelated factors and in order to
identify these factors the process must be studied in its context.

System thinking is he1pful when you want to account for the system as
a whole and at the same time divide the system into manageable enti
ties in order to study the subsystems separately. The subsystems are
interrelated and influence each other. You decide yourself what you
want to viewas a system. In this study the chosen system is a company
containing the subsystems people, goa1s and results, business activities,
information and infonnation technology, and finally the reporting proc
ess containing management information. The reporting process, being
also a subsystem, is as such intluenced by, and re1ated, to the other
subsystems. Factors that refer to things outside the company belong to
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the environment and are not part of the chosen system, but are still
accounted for.

The counterpart to the first part of the first purpose is an empirical
investigation of reporting procedures in Swedish companies. The
results are the reporting times and what the information users think
about them. To be able to discuss the importance of management
accounting information and identify factors that influence lead times,
four additional areas are analyzed. These areas are identified on the
basis of previous studies. In this study they are analyzed both in respect
to previous studies and empirical findings.

The first area concerns the use of the information-how different possi
ble tieIds of application may influence the need for certain lead-times.
Previous research shows major differences when it comes to opinions
about timeliness. Some users are satisfied while others are not, and
therefore it was found necessary to investigate this further both in pre
vious studies and through an empirical investigation (for example
Simon et al 1954, Dew and Gee 1973, Magnusson 1974, Anthony
1990, Johnson and Kaplan 1987, Johansson and Östman 1992,
Mouritsen 1994).

The second area relates to the information itself. The content is also a
possib1e explanation to certain lead times. This area contains a discus
sion and a description of the content in detail (Johansson and Östman
1992, Anthony 1990) and recent changes in the information. The latter
embraces a discussion of management accounting information in con
trast to accounting information and what time constraints this particular
information sets (Kaplan and Norton 1993, Johnson 1992). The discus
sion also considers the relationship between time and quaIity; for
example, if shorter lead-time implies deteriorating quality (O'Reilly
1982, Zmud 1978).

The third area refers to the concept of time. Each individual has an
opinion of time but this opinion is very much influenced by the social
organization in which the individual is a part (Blyton et al. 1989,
Lundmark 1989). Attitudes towards time, individual and cultural,
should therefore also influence the information users' attitude towards
lead-times in reporting processes. Therefore the time concept is
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investigated with respect to how time IS perceived and managed in
today's society and business.

The results that emanate from this analysis make it possible to describe
the importance of management accounting information and identify
explanations for a need for shorter lead times. However, in order to
identify factors that explain the length of the lead-time, which corre
sponds to the second purpose, there must be other factors than those
related to the above mentioned areas. The fourth area is an extensive
area because it embraces all other possible factors. In the first para
graph IT was mentioned as a possible factor. Others could be related to
the production of the report, different procedures and how they are
planned. A number of studies of yearly financial reports also seek to
establish factors that determine the lead-time (Davis and Whittred
1980, Ashton et al 1987, Ashton et al 1989, Courteau and Zeghal
1998). The aims with intemal and externai information do not fully
correspond, but there should be factors that are relevant in both cases.
These studies show very low explanatory values (R2 below 0.25 is not
unusual) and they are mainly based on either survey data or data from
authorities that keep track of company reporting routines. None of the
mentioned studies follow and study an actual reporting process, which
could add some factors and increase the explanatory value. However,
previous studies give an idea of possible factors, for example industry,
size, ownership, intemal controi and extra-ordinary items (ibid).

The X-model (Lundeberg, 1993) is used in the study to analyze and
present factors that influence lead times. The model separates factors
that relate to process pre-conditions and factors that relate to the proc
ess itself. It also separates person and task conditions. When you want
to understand why outcomes tum out the way they do, the reasons may
be found in either person or task pre-conditions or in conditions that
relate to persons or tasks in the process.

Research method

The overall research strategy is explorative. At the time of the start of
the study there was only a limited amount of previous research within
the area, and therefore the empirical findings constitute a major part of
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the study. The research results are created through a combination of an
inductive and a deductive approach called abduction (Alvesson and
Sköldberg 1994). The study uses multi-methods and embraces three
different and separate empirical studies. Each study uses a different
method: one case study, one survey, and interviews in two companies in
which they have compressed the lead-time.

The case study was performed in three large multinational manufac
turing firms in Sweden. Representatives from the board of directors,
group executive board, group staff and reporting units were inter
viewed. They described the reporting process in detail, their use of the
information, what they thought about the lead-time and the reasons
behind the prevailing reporting time-factors that determine the lead
time. Along with the interviews the reporting process was described in
text and in graphical form. In order to identify the factors the material
was grouped according to recurring themes and words. The themes
were analyzed and compared across interviews and companies and
gradually formed a framework of factors that was found to influence
the lead-time. The interview results were also analyzed with help of the
X-model that separates factors influencing processes into process pre
conditions and process factors. Factors that refer to process pre-condi
tions are factors that influence the whole process. One pre-condition is
for example the demanded information - it directs the needed work and
how the information is gathered and analyzed. Process factors are fac
tors that make the process more time efficient or prolong the work in iL
It can for example be pre-systems such as accounts payable that
requires certain activities in a certain order before the generalledger is
updated. The working mode when analyzing the material was inductive
and corresponds more or less to that recommended by Grounded
Theory (Glaser and Strauss 1967).

The case study was followed by a mail survey sent to the two hundred
largest companies in Sweden. The intention was to set out reporting
times for management accounting information (monthly and quarterly
reports, the latter excluded in this study) and what the respondents
thought about these. Prevailing reporting routines were also covered,
for example the frequency of reporting and what other kinds of reports
the companies distribute before the monthly management accounting
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report. The questionnaire was sent to the financial manager (CFO) in
each company. Since the previous findings were limited, the survey was
used to create a broader picture of conditions that influence lead times.
The respondents were therefore asked to name and rank three condi
tions that, according to their experience, have major influence on
reporting times.

The results regarding the conditions were analyzed in the same way as
in the case study, but since the material was very extensive it was first
divided into larger groups that gradually were divided into smaller. The
results were then compared with the findings from the case study. Con
ditions that corresponded were noted in a common framework based on
the X-model. Conditions that only were present in one of the studies
were analyzed again in order to find out whether there was enough
material to support it as a factor of its own or if it could be accounted
for byarelated factor. This analysis ended in a framework with condi
tions that were found to influence lead times for management
accounting information. The results regarding the reporting routines
were analyzed and presented in tabular and graphical form. Some sta
tistical tests were also performed on the material such as regression
analysis and t-tests.

The last study consisted of interviews in two companies that recently
compressed their reporting time. The aim was to test and follow up the
previous findings, which means that the study ended with a deductive
approach. Interviews were only conducted with people that were
involved in the change process, such as the main project leader and
project leaders within separate business areas. The interviews gave a
description of the process before and after the change and highlighted
areas, which were experienced as problematic during the change proc
ess. The material was compared to, and integrated with, the previous
findings. The result from these interviews did not add any new factors
it extended the explanations behind already identified ones.

To summarize: an identified factor was based on material from inter
views, a statement in the survey or presence in the companies that
changed the lead-time. The X-mode! made an important contribution
by separating of the factors into either process pre-conditions or factors
in the process. The description of the process also had an important
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role. It made it possible to decide if the factor was present in the proc
ess or if it related to process pre-conditions.

Results and conciusions

In this section the results are presented. The presentation starts with the
picture of the prevailing lead times and reporting procedures in large
Swedish firms.

Reporting procedures in large Swedish companies

The study shows large differences in reporting times in 1993. The aver
age reporting time was 13 working days after the end of the reporting
period (standard deviation. 6.3, min 3, max 35, 147 companies). In
eight out of ten companies the executives received the report within 15
working days. Reporting units were faster because they had to hand in
their material to headquarters three days prior to the average total
reporting time. At least six out of ten companies also distributed other
recurrent reports before the bigger monthly management accounting
report. This information normally consisted of a preliminary version of
the report or order and sales numbers.

In total 41 percent of the eFOs answered that the lead-time ought to be
cut. The average of this desired time compression was four working
days within 12 months. 57 percent thought that it should remain
unchanged and two percent thought that it should be extended. A
regression analysis showed a positive correlation between the lead-time
and the number of days, with which the lead-time ought to be cut.
When the lead-time increases so do the number of days it should be
compressed with. There also seemed to be a breaking point at 13
working days. Above this point in time a majority of the respondents
wanted to cut it. Prior to this particular day the situation was reverse-a
majori ty was satisfied. This is in line with previous results. Information
users seem to be satisfied when the lead-time does not exceed half of
the time period it refers to (Simon et al 1954, McKinnon and Bruns
1992).
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The importance of management accounting information

When it comes to the use of the information, the study showed that the
information was used in Swedish companies and important for control
ling and planning business activities. The study also showed that man
agement accounting information was to agreater extent used by execu
tives at higher organizational levels, as compared to managers at lower
levels. Executives found it more useful. This supports previous results
by Östman (1973) and Schiller (1987).

The results also showed that the length of the lead-time is more impor
tant when the uncertainty is higher. This holds for example during a
period of organizational change or when the financial markets are tur
bulent, but also when the company runs with a loss or deviates from
plan. A problematic process also gives information about the business.
For example, whether units are able to meet deadlines or not informs
executives of how things are running in the company. Vnits that cannot
meet deadlines signal that they have problems of some kind. In contrast
to this, a process that is fast and smooth signals efficiency and effec
tiveness to the environment, including the competitors.

When it comes to the information per se, it displays how the resources
are used and helps the receivers to plan future activities. Even if the
information and its purpose has changed towards more business infor
mation, the study reveals that the information and its production proc
ess is sunounded by opinions that are based on the procedures and
requirements for accounting information. This is in line with previous
results (Johnson and Kaplan 1987, Johnson 1992). These attitudes may
delimit the possibilities to get more prompt information. Another
important factor is quality requirements. The present picture of quality
and lead-time delimits the possibilities of faster information flow-the
opinion is that quality decreases with shorter lead times. However, the
study shows, in line with JIT- and TQM-activities, that it is possible to
get information that is regarded both as relevant, reliable and trust
worthy at the same time as it is timely and fast.

The third area was time in the industrial society. Today, time is clock
time-objective, measurable, related to change and deve10pment
(Blyton, Hassard, Hill, Starkey 1989, Lundmark 1989, Hassard 1990).
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Time is a precious resource, idle time is waste, and waste should be
eliminated. Information technology contributes to people's opinions
about time because it enables fast and timely information. The more
often you get prompt information the sooner it gets old and then people
then ask for even more prompt information. In the industrial society
there is also an escalating desire to increase the return on time. One
reason is that the number of activities we can choose to devote our time
to are increasing, but the amount of time available is still limited.
During 1993 actions were taken to compress lead-times in reporting
processes, but to alesser extent than for production and customer
oriented processes. One explanation is that information processes
previously had not been questioned from an efficiency perspective in
the same way that production processes had been. However, this is
changing, and there are now more attempts to compress lead-times in
information processes. Companies cannot afford to have inefficient
processes of any kind. Information users, for example stock-owners and
investors, ask for more prompt information. This also puts pressure on
the internai management accounting information.

The findings regarding the use, content, and time pressure are also
process pre-conditions; they influence the whole reporting process. Old
opinions regarding quality and time and the purpose of the information
may result in lower requirements on the lead-time, and as a conse
quence, the executives will not get it faster. However, there are more
factors that influence lead times, as presented below.

Other influencing factors-the most important ones

The most important process pre-condition is the executive's demands
and requirements on time and quaiity. The conclusion is that the
executives get the lead-time they want, even in cases when there are
factors that may speak against it. However, to get sustainable effects the
executives must show their interest by communicating their wishes and
also by following them up.

Another important factor is the organizational structure. The organiza
tional structure determines on a generallevel, how information flows
within an organization. This factor is extensive because it includes
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conditions such as level of complexity in business processes, the extent
of internai dependency and the number of reporting units. One espe
ciaIly important organizational factor is the number of consolidating
leveis, which determine the number of sub-consolidations that have to
be made along the way from reporting units to the group office.

Ownership is identified as a factor. Companies listed on the Swedish
Stock Exchange were not faster than the average company (13 days)
even if this was expected. The study showed that foreign owned and
affiliated companies had significantly shorter reporting times.

There were no significant differences in reporting times between
industries. One explanation why it was difficult to identify differences
among industries was the uneven representation of companies in differ
ent industries in this particular study. However, previous studies of
yearly reports also had difficulties in identifying significant differences.
Only bank and financial services have been shown to have significant
shorter lead-time, but this does not hold for this particular study.
Another more relevant reason may be that each industry includes busi
nesses with different business pace. Business pace was identified as a
factor - high business pace requires frequent and/or prompt informa
tion, lower pace needs less prompt information. The manufacturing
industry for example includes both air plan manufacturers and tool
producers, which differ a lot when it comes to business pace.

Another factor is a company's business situation. The study showed
that executives in companies that experience turbulent conditions or
runs with a loss want more prompt information. The study also
revealed that in non-profitable companies there is a bigger portion of
the respondents that want to cut the lead-time compared to the same
group in profitable companies. In contrast to this, the results also show
that profitable companies tend to have shorter lead times compared to
non-profitable companies. This is in line with previous results (Davis
and Whittred 1980, Ashton et al 1987, Ashton et al 1989, Courteau and
Zeghal 1998). The mentioned studies explain the longer lead-time with
a deliberate action to prolong the process in non-profitable companies 
they want to postpone bad news. Another explanation is that it requires
more time to publish the results when a company runs with a loss, there
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are more time consurning investigations in these cases. These
explanations may hold also for management accounting information.

Another important factor that has a major impact on the performance of
the process for the whole company is the information systems infra
structure. Integrated and real-time-based information systems make the
process faster and smoother. Group office can help reporting units by
supplying relevant information system support, for example a weIl
functioning reporting system.

The most important factor that relates to conditions within the report
ing process is attitudes towards reporting routines and information
quaIity. It has already been mentioned that quality requirements and
procedures for accounting information influence the reporting process.
To this comes resistance to change. People do not like to question
things that always have looked the same: "we have always done it this
way." Another important and time-consuming factor refers to the
reporting procedures, how they are planned, organized and performed.
The study shows that companies can obtain substantiaI compression of
lead-times only by reorganizing and questioning the workflow. Infor
mation systems used within the process at reporting units, are also fac
torso This factor is highly related and integrated with the reporting pro
cedures and refers especiaIly to pre-systems used in the process. Old
systems require work in a certain order and are connected with certain
procedures. In contrast, integrated and real-time based systems facili
tate and make the process smoother.

The need for shorter lead times

The discussion above has underlined the importance of the information
in large Swedish companies and also revealed some explanations to a
need for faster information. The need is for example based on a
changing business climate. It is turbulent, companies grow in size and
executives have to rely on more formal information-they have not the
time or the possibilities to be involved in daily business activities.
Another explanation is that the information has changed-it mirrors the
business and this should also be reflected in lead times, which it is not.
An additional explanation to an increased need for shorter lead times is
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pressure from investors and authorities. They want financial informa
tion faster. This will also influence the internally used information.

In addition to more timely information, the study also identifies other
gains with prompt information, which also are reasons for change.
Examples of these are a reorganization of workflow which takes away
unnecessary activities, eliminates duplication of work, and smoothes
out work peaks. A smoother process also liberates people from report
ing activities to other assignments, lowers costs, increases quality and
focuses the content of the reports on factors that really matters-success
factors. Shorter lead times have increased the use of the information,
which in tum has lead to an increased demand for even more prompt
information.

Implications

Management accounting information is important in large Swedish
firms - the news value is high for executives. One implication is there
fore that current reporting times are too long. Executives prefer to get
the information earlier even if it is not complete. The stlldy also shows
that executives get the lead-times that they ask for, given that they
really ask for it. That is, the execlltives may not have questioned the
lead-times up to now, or may have been misguided by wrong arguments
as to why the lead-times cannot be cut. The lead-time is influenced by
several related factors. To accompli sh a really short lead-time, close to
zero, requires a total rearrangement of the process and its pre-condi
tions. However, less ambitious changes are possible to accomplish by
reorganizing the workflow. Reasons for compressing lead times reflect
time as a precious and limited resource, and that idle time is waste.
Executives also want shorter lead times because it increases the return
on time. The conc111sion is that the industrial society's attitude to and
use of time soon will be fully reflected in reporting processes.
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Bilaga l - Intervjuer och frågor ifallstudieföretag

Tabellen visar de intervjuer som skett i studien fördelat per intervjugrupp och

deistudie. Dessutom visas fördelningen per grupp för deistudie II.

enkätundersökningen, men bara för den del som avsåg månadsrapportering (147 st

av totalt l75st).

Deistudie I Deistudie Deistudie Deistudie
Ii II III

Styrelse 2 -
Ledning 2 3

Ek.direktör/koncern- 2 102 1
controller

Koncernredovisnings- 18 1
chef

Koncernstab 5 1 8 1

Rapporterande enhet 8 7 - 2

Vet ej 16

Summa 19 8 147 5

Frågor ifalIföretag.

Beskriv företaget, organisationsstruktur, antal rapporterande enheter.

Beskriv rapporteringsarbetet för återkommande ekonomiska rapporter.

Vilka är de viktigaste muntliga och skriftliga informationskanalema för dig?

Vilket nyhetsvärde har informationen?

Vilken roll spelar rapportema i ditt arbete?, för styming av företaget, skiljer sig det

mellan olika företag, är rapportema tillräckliga för handling? Behöver rapportema

kompletteras eller skall något tas bort?

Är det vanligt att det kommer eller att du begär rapporter vid sidan av det vanliga

flödet, när och varför?

Är det viktigt med snabbhet i rapportering? Varför, varför inte, är det alltid lika

viktigt (olika situationer, verksamhet, går dåligt)? Om ja, vilka rapporter gäller det

främst?
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Vad anser du om dagens rapportenngstid (hos er, i olika företag, generellt)? Skil

jer det sig mellan olika rapporter?

Skiljer sig uppfattningen mellan olika personer eller grupper? Hur kommer det till

uttryck?

Skiljer sig uppfattningen om snabbhet mellan de som rapporterar, koncernledning

eller styrelse. Varför isåfa11?

Vad beror dagens rapporteringstid på? (orsaken till ledtiden)

Hur kan man snabba upp den?

Vilken roll spelar informationsteknologi för snabb rapportering?

Vad är kvalitet i rapportering?

Vad anser du om kvaliteten i det som rapporteras idag?

Har du försökt att påverka rapporteringstiden eller kvaliteten i dagens rapporter?

Vilket genomslag får dina synpunkter?
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Bilaga 2 - Enkäten

Kartläggning av rapporteringstider i svenska storföretag.

Framställs en resultatrapport för koncernen
(motsvarande) varje månad?

1.Period-/Månadsrapportering

1a). Avslutar/stänger NI perioden
per den sista i månaden?

O'" JA

0(2) NEJ, men" på kvartatsbasis (Fortsätt dIrekt tilt punkt 2)

0,3, NEJ, mon 00'.• _. 6

0(2) NEJ, vi avslutar/stänger perioden den. -----------.6

1b). När, i antal arbetsdagar räknat efter periodslut,
får koncernledningen (motsvarande) en resultatrapport
som ger information om det totala koncernresultatet?

Antal dagar:. .tbJ
Ange intervall vid rapporlering enligt kalenderdagar.

1c). När, i antal arbetsd8gar räknat efter periodslut, skall
si~ferunderlaget för ovanstående resultatrapport senast
rapporteras in till koncernstaben (motsvarande)?

Antal dagar:. __ 6
Ange intervall vid rapportering enligt kajenderdagar.

1dl.Tillhandahålls resultatrapporten
även under kvartalsJtertialmånad?

O'" JA

01" NEJ

1e). Anser Du att dagens rapportenngstid för O", NEJ. don skall vara oförändrad.

ovanstående resultatrapport bör förändras i Ert
företag inom de närmaste tolv månaderna? 0,2) JA, den bör minskas med. .arbetsdagar.

0(3) JA, den bör ökas med __ arbetsdagar.

Eventuell kommentar ...._._. __•__.. .__._.h .... . __ . ._. . .. ... . .....__....

._. 6
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11). Får koncernledningen (motsvarande) någon 0(1) NEJ (Forts.n till punkt 2).

annan information som berör föregående period
innan resultat rapporten tillhandahålls? 0(2) JA, i form av: .

Ange den information och/eller de rapporter som
ledningen får samt när denna tillhandahålls i antal
arbetsdagar före eller efter periods/ut.

.................................................................................................................................................................Jb

2. Kvartals/tertialrapportering

2a). Avslutar/stänger Ni perioden
per den sista i månaden?

O'" JA

021 NEJ, vi avslutar/stänger perioden den b

2b. När, i antal arbetsdagar räknat efter kvartals/tertialslut,
får koncernledningen (motsvarande) en resultatrapport
över det totala koncernresultatet för perioden?

Ant.' dag.r: Jb
Ange intervall vid rapportering enligt kafenderdagar.

2C). När, i antal arbetsdagar räknat efter kvartalItertialslut,
publiceras (externt) ett fullständigt kvartals/
tertialbokslut för koncernen (motsvarande)?

Antel dagar:. . ... .../l:1J
Ange intervall vid rapportering enligt kajenderdagar.

2d). När, i antal arbetsdagar räknat efter periodslut, skall
sifferunderlaget för ovanstående resultatrapport senast
rapporteras in till koncernstaben (motsvarande).

Antal dagar:. ..__.b
Ange intervall vid rapportering enligt kalenderdagar.

2
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2e). Anser Du att dagens rapporteringstid för 0"1 NEJ, d.n skall vara oförändrad.

resultatrapporter på kvartals/tertialbasis (internt)
i Ert företag bör förändras inom de närmaste 0,21 JA, d.n bör minsk.s m.d arb.tsdagar.

tolv månaderna?
0(3) JA, den bör okas med . ••••.arbalsdagar.

Eventuell kommentar ••••••••..••. •..•••. _.0•• ••••0. _ •••••••• < __ 0 • ._ •••• ••__•••••••••••

.................................................................................................................................................................Jb

2f). Anser Du alt dagens rapporteringstid för 01'1 NEJ, d.n sk.1I vara oförändr.d.

publicering av kvartals/tertialbokslut (externt) bör
förändras i Ert företag inom de närmaste tolv O"' JA, d.n bör minskas m.d arb.tsdagar.

månaderna?
0(3) JA, den bör ökas med._. .arbelsdagar.

Eventuell kommentar.······--····················--······-----------------.-- --.---.•..---..••.........••......•.•.-.--..•.•........- ..------..

............................................................................._ _ _ _-_ _ Jb

3). Förhållanden som påverkar dagens rapporteringstid

Ange de tre förhållanden/faktorer som Du anser har störst Inverkan på den tid som det idag
faktiskt tar alt rapportera i Ert företag. Det kan t ex vara förhållanden som berör den verksamhet
som bedrivs, organisationen i sig, olika typer av rutiner, hjälpmedel, system, samt krav som ställs
eller inte ställs på rapporteringen.

a. Förhållande nummer en: ._._•••_.••••.••••••••••_•••••••••••••••••••••_. __•••_•••••••••••••••__••_••• • ._. •__•••••••..••_._

.................................................................................................................................................................Jb

b. Förhållande nummer två:._•••• ._••__• • •••••_•.•• __._. ••••..••. ••••••••_•••• •• ._••••_. __•••••••••••••••••••••••••••_•••

.................................................................................................................................................................Jb

C. Förhållande nummer tre:••• .... •__...••••.•..•••••••_•••••••••••••••.•.••••••••••••••••.• . • ._._••

.................................................................................................................................................................Jb

3
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Övriga kommentarer som Du har angående undersökningen eller ämnet som sådant:

...............................................................................................................................................................~

Jag önskar ett exemplar av den färdiga
rapporten.

nenna ska skickas tlll; Namn:

D Ja.

D Nej.

.--....--..----------------..--.--------.----.---------- ....---- ...--.------.~

Företag:

--------------.----.------------.------...--._--...--.--.-- ..------..--------~
Adress:

----------------------.. ----.--------.--.--------------------------------.--.~
Postadress:

----------------.----------------.----------------------.------------------.--~

Vi tackar för Din medverkan!

4
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Bilaga 3 - Frågor iförändringsföretag

Frågorna nedan är en checklista för att ringa in viktiga områden för diskussion. De

baseras på det preliminära ramverket med faktorer. Alla frågor ställdes inte.

Nuläge

Hur ser företaget ut. Organisatoriskt, legalt och operativ. Hur många rapporterande

enheter? (matris/funktion)

Centraliserat företag eller decentraliserat? Frihetsgrader vad gäller rapportering?

Hur många mottagare av rapporten har de, vilka är de?

Vilken rapporteringstid har man idag (månad/kvartal?).

Rapporten

Vilken rapport/information rör det, är det en eller flera rapporter? Vilken infor

mation/data innehåller den (samma nu som förut?).

Gjordes någon genomgång av innehåll under förändringsprojektet? Rapporterar

alla enheter samma sak?

Förändringen

När beslutades om förändring av rapporteringstiden? Av vem eller vilka? Vad är

anledningen till att rapporteringstidens förändrats? Vad vill man uppnå?

Har man uppnått förväntade effekter?

Varför tog det x (företagets tidigare rapporteringstid) dagar förut?

Förändringsprojektet

Hur lades förändringsprojektet upp? Vem ansvarar? Vem genomför?

Vilka aktiviteter har genomförts? Vem har gjort de? Hur har man hållit tidsplan?

Vilken attityd har folk visat? Varför?

Faktorer som påverkar ledtiden

Vilka anser faktorer anser Du baserat på den erfarenhet Du nu har av förändringen

vara de faktorer som främst påverkar rapporteringstiden. Varför? I vilken omfatt-
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ning påverkar de? Stämmer den här bilden överens med den som Du hade innan

förändringen?

Vilka är de faktorer som påverkar rapporteringstiden mest positivt d v s sådana

som underlättar en snabb rapportering.

Om vi tittar på själva förändringsprocessen. Vilka faktorer var mest problematiska

att hantera för att kunna genomföra förändringen. Varför? Vilka underlättade

förändringen?

Har Du någon uppfattning om hur mycket tid och pengar som lagts ned? Bestäm

des någon limit här? Tror Du det betalar sig? På vilket sätt, på vilket sätt inte

(varför skall man då göra det?)

Baserat på din erfarenhet nu, anser Du att ni lätt/lättare kan genomföra en ytterli

gare minskning av rapporteringstiden? Varför/varför inte (är det önskvärt?)

Har Du på något sätt ändrat uppfattning vad gäller rapporteringstidens längd sedan

förändringen?

Hur är det med mottagarna? Skilde sig attityden innan mot vad den är nu? Var alla

t ex intresserade av förändringen?

Hur är det med producenterna av informationen, har Du märkt någon attitydför

ändring här? I vilket avseende. Rent konkret då? Har rutiner förändrats mycket?

Har antal rapporterande personer förändrats sedan minskningen? Hur mycket tid

lägger de ner på rapportering?

Vilka tidskrav ställdes tidigare - nu?

Vilka kvalitetskrav ställs på rapportering tidigare - nu? Hur mäter man att kvali

tetskrav uppnås? Påverkar kvalitetskraven rapporteringstiden? - på vilket sätt?

Kan Du säga någonting om verksamheten som påverkar rapportinnehåll, kvali

tetskrav och de tidskrav som ställs på den? Vad kännetecknar verksamheten?

Är det något i företagets situation som påverkar? (Lex. nyligen genomförd organi

sationsförändring, går företaget med vinst eller förlust?)

Hur är det med omgivningen ställer den några specifika krav (vad består den av 

främsta påverkar (myndighet, konkurrent eller?) t ex material från bank, speciella

krav från myndigheter, material från servicebyråer?
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Hur många rapporteringsenheter har ni nu - tidigare. På vilket sätt påverkar det

rapporteringstiden. Hur många konsolideringsnivåer har man. Skiljer det mot antal

rapporterande enheter? Hur går den faktiska konsolideringen till?

Hur ser företagets informationssystemsstruktur ut? Ålder, integrationsmöjligheter.

På vilket sätt påverkar den rapporteringstiden? Vad i IT-struktur inverkar under

lättande på rapporteringstiden. vad försvårar? I vilken omfattning - antal dagar?

Processrelaterade

Hur påverkar individens kompetens. Påverkar den alls? Hur kan man sätta fingret

på det? Hur kan man säkerställa underlätta en smidig rapportering?

Vilken inställning visar de rapporterande vad gäller regler och deadlines? Hålls

regler, deadlines, vad kan man göra för att underlätta. Vad händer när man inte

följer regler?

Hur ser arbetsrutinerna ut? Förut - nu? Vad är det som har ändrats? Kan man

direkt påvisa att de har inverkat på rapporteringstiden, antal dagar? Vad sker

annorlunda idag? Hur har man utarbetat rutinerna (någon förebild?) - t ex med

tanke på lagkrav, effektivitet, infonnation.

Hur ser det avseende tid för avstämning, analys, värdering, när sker dessa i tiden

och i vilken omfattning?

Vilken mängd data rapporteras - har den förändrats? Har man sett över vad som

rapporteras i samband med förändringen?

Vilka informationsteknologiska hjälpmedel används (skillnad förr och nu)? På

vilket sätt påverkar de rapporteringstiden? Finns integration mellan ekonomisys

tem och rapporteringssystem?
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