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Agenda
Hur väljer man systemstöd för koncernrapportering?

• Tankemodell och filosofi

• Systemval i digitaliseringseran

• Utmaningar nu och framöver
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HUR

VAD



Fyra principer, en integrerad ekonomifunktion

Front office Middle office Back office

Influence Trust RelevanceValue



Koncernredovisaren kan och bör ta en ledande 
roll i systemurvalsprojekt

Navigator,

”driver”

”Gate keeper”

Produktionen (SSC och CoE integreras)

Middle

• Säkerställa regelefterlevnad i en 
automatiserad miljö

Front

Back

• Säkerställa datakvalitet vid källan

• Överblicka hela processen från början 
till slut

• Utmana och tänka ”kund ”



Från processer med stor variation över 
harmonisering till realtime –
vision eller snar framtid? 

En rapportering i realtime kräver integrerade datamodeller i integrerade plattformar
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Upp till 10 st
25%

11-30 st
22%

31-100 st
31%

101- uppåt
22%

ANTAL DOTTERBOLAG

Meritmind har genomfört en studie bland sina 
kunder inom koncernredovisning

7

31%

Tillverkning

6%

Fastighet

8%

Finans och 
försäkring

8%

Bygg

8%

Transport

8%

Information 
& kommu-
nikation

8%

Handel
Övrigt



Storleken på koncern (antal dotterbolag) har endast 
marginell påverkan på antal koncernrapporterings-
respektive uppföljningsdagar 

2,1
årsarbetskrafter inom 
koncernredovisning i 
medeltal

3,6
antal dagar för 
inrapportering och 
konsolidering

3,2
antal dagar för framtagning 
av koncernrapport till 
ledningen

Det är regelkrav, processerna och styrningen som påverkar tidsaspekten
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Integrationen mellan 

koncernredovisning och 

controlling kommer öka 

- organisatorisk

- i produktionen 

- i kundupplevelsen

Koncernredovisare 

agerar som ”gate 

keeper” och 

sammanhållande instans 

i digitaliseringseran

Harmoniserade

processer, framtagen med 

rätt filosofi, är helt 

avgörande
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Aaro; 28%

IBM Cognos 
Controller; 

33%

Oracle HFM 
(Hyperion); 

8%

SAP BPC; 3%

Unit 4 FPM; 
8%

Excel; 11%

Visma 
koncern; 3%

SAP 
byDesign; 3%

Oracle FCCS; 
3%

Just nu pågår ett generationsskifte avseende 
systemstöd för konsolidering på svenska företag

11

9%
Har en 
systemimplementation på 
gång

11%
jobbar i excel

34%
Ligger kvar i system som är 
>10 år gamla



12

Hur tar ni fram er uppföljning till koncernledning?

53%
Excel retrieve för vidare 
hantering i powerpoint

19%
Manuellt framtagande i 
powerpoint

14%
Kopplar på Power BI, Qlik
eller liknande verktyg

Rapporteringsprocesser är fortfarande manuella och bristfälliga



Design thinking och agilitet har tagit över 
systemutvecklingsprojekt

funktionella 
krav

icke-
funktionella 

krav

demo/ 
referensbesök

Scoring och urval

• Fokus på processer och krav
• Checklistor

System-centrerat urval

• Fokus på användarupplevelsen och –
berättelser

• Outside-in inspiration, inside-out
användarfall

Använder-centrerat urval



Vilka digitala teknologier använder ni tillsammans 
med koncernkonsolideringssystemet?

14

Ej svarat; 33%

AI t ex machine 
learning; 3%

Cloud; 14%

Visualiseringsverktyg 
t ex Qlik, Tableau; 

31%

Övrigt (TM1, BI, MS 
Office, Excel); 19%

14%
Vill koppla på modernare 
verktyg i framtiden

14%
finns i molnet

31%
Använder sig av moderna 
visualiseringsverktyg



Viktigt att tänka på vid systemurval för 
koncernrapportering

Ett system för 
allt?

En 
datamodell?

Strategiskt 
partnerskap 

med 
leverantören?

Realtime
rapportering?
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Skapa en tydlig vision 

kring hur er framtida 

verksamhetsstyrning 

ska se ut!

Tänk genom 

datamodellen ordentligt! 

Integrerade system blir 

bara så bra som 

datamodellen är!

Ta inspiration utifrån 

och utgå ifrån 

användaren och deras 

upplevelse!
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Högst upp på prioriteringslistan hamnar 
processeffektiviseringar

18



Längst ner på utmaningslistan dominerar 
datarelaterade eller teknikrelaterade 
frågeställningar

19

Men 34% ligger 
kvar i en 

föråldrad miljö!

Men bara 14% 
ligger i molnet i 

dagsläget!
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Processeffektivisering 

toppar fortfarande listan 

över initiativ som är 

högst prioriterade

Regelverksförändringar 

inom IFRS och införande 

av iXBRL kan påverka 

systemval i vissa fall

Nya teknologier används 

till viss del, men de står 

inte högt upp på 

agendan



Tankemodellen behöver förändras!

Tanke-
modell

Ny tanke-
modell

Sätt att
organisera 
sig

Nytt sätt att 
organisera 
sig

System, 
processer, 
verktyg

Nya system, 
processer, 
verktyg
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Integrationen mellan 

koncernredovisning 

och controlling

kommer öka 

- organisatorisk

- i produktionen 

- i kundupplevelsen

Koncernredovisare 

agerar som ”gate 

keeper” och 

sammanhållande 

instans i 

digitaliseringseran

Harmoniserade

processer, framtagen 

med rätt filosofi, är helt 

avgörande

Skapa en tydlig vision 

kring hur er framtida 

verksamhetsstyrning 

ska se ut!

Tänk genom 

datamodellen 

ordentligt! Integrerade 

system blir bara så bra 

som datamodellen är!

Ta inspiration utifrån 

och utgå ifrån 

användaren och deras 

upplevelse!

Processeffektivisering 

toppar fortfarande 

listan över vad som står 

på koncernredovisarens 

agenda

Regelverksförändringar 

inom IFRS och 

införande av iXBRL

kan påverka systemval i 

vissa fall

Nya teknologier 

används till viss del, 

men de står inte högt 

upp på agendan


