
Mer att ge?
Controllers är inte nöjda med hur situationen ser ut idag

Hur stor är potentialen?
En dag per vecka går ofta att frigöra

Hur gör man och vart börjar man?
Fyra områden som typiskt sett brukar kunna frigöra tid för business controllers 

Om studien – vidare kontakt

360 timmar per år

9 veckors strategiarbete

2 månadslånga projekt

45 heldagsworkshops

Pulsmätning på dagens Business Controller-roll

Nuläge Önskeläge

~ 40% 

tidsbesparing

En dag 

per vecka
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Under våren 2017 har Cavendi genomfört en enkätstudie med ett 30-tal bolag för att 

undersöka hur Business Controllers allokerar sin tid till olika aktiviteter under ett 

verksamhetsår samt vad dessa anser att de bör spendera mer respektive mindre tid 

på för att skapa mer värde i verksamheten.
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Sluta göra Gör det bättre Gör det med 

andra verktyg

Låt en maskin 

göra det

Att gå igenom och 
rationalisera 

rapportfloran är en bra 
utgångspunkt i arbetet 

med att frigöra tid

Förenkla och 
förtydliga budget-

och prognosarbetet 
– fokusera på det 

som verkligen 
betyder något

Förstärk analysförmågan 
med ökad datakvalitet 

och förbättrad 
användarupplevelse

Frigör tid för att nyttja 
kompetens och 

kunskap på ett bättre 
sätt genom att 

välkomna en digital 
kollega

”Arbetet med kontinuerliga förbättringar 

får ofta stryka på foten på grund av 

arbete med akuta analyser.”

”Budgetarbetet är på en så detaljerad 

nivå att man missar ’the big picture’”

”Tidigare la vi mycket tid på att få 

fram siffrorna, nu jobbar vi mer 

med att analysera innehållet”

”Jag hade gärna lagt mer tid på att 

förbättra vårt Controlling-arbete 

men tiden räcker inte till. Man 

hinner inte grotta ner sig och lära 

sig av problem som uppstår.”


