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Sammanfattning 
 

SAMMANFATTNING 
 
I dagens samhälle måste företag ta hänsyn till dagliga problem samtidigt som de skall 
fokusera på framtiden. För att dessa företag skall uppnå detta krävs ett fungerande 
styrsystem. En del av detta system kan vara budget. Budget kan inneha en central plats i 
ekonomisystemet, och kan framförallt användas som ett ledningsinstrument och 
administrativt hjälpmedel som skall stödja genomförandet av en organisations strategi. 
Budgetering är ofta en process som engagerar hela verksamheten och har en rad viktiga 
syften. 
 
Huvudsyftet med denna studie är att identifiera skillnader avseende budgetens roll som 
styrmedel i medelstora tillväxt- och icke tillväxtföretag. Delsyftet är att undersöka i 
vilken utsträckning den kritik som riktats mot budget som styrmedel är befogad. För att 
besvara huvudsyftet har hypoteser ställts upp och en kvantitativ studie genomförts. Det 
finns även kvalitativa inslag i studien, vilket avser att besvara delsyftet. 
 
De främsta slutsatser som framkommit av studien är att budget inte är ett lika väsentligt 
styrmedel i tillväxtföretag. När det gäller budgetens syften framkom det av studien att 
planering var mer väsentligt i icke tillväxtföretag och att motivation och kommunikation 
var mer väsentligt i tillväxtföretag. Det framkom även av studien att mycket av den kritik 
som riktats mot budget inte är helt befogad. Detta då studien visar att företagen som 
använder sig av budget är väl medvetna om de problem som kan uppkomma, vilket 
medför att de kan reducera dessa för att förbättra användandet av budget. 
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Abstract 
 

ABSTRACT 
 
In today´s society companies must take into consideration current problems, and at the 
same time focus, on the future. If companies are to handle these difficulties, a well-
functioning system of control is necessary. One component of such a system may be the 
budget. A budget can hold a central position within the financial system of the company, 
and can, above all, be used as a managerial instrument and an administrative tool to 
support the implementation of the strategy of the organization. Drawing up a budget is 
often a process that engages the whole organization, mainly because of its many 
important purposes. 
 
The primary aim of this study is to identify differences regarding the role of the budget, 
between medium-sized growth and non-growth companies. The secondary aim is to 
examine to what extent the criticism, often directed against the budget as a means of 
control, is justified. In order to meet the primary aim, hypotheses were defined and a 
quantitative study was conducted. However, in order to meet the secondary aim, 
qualitative elements are also present in the study. 
 
One of the main conclusions that has emerged from the study is that budget is not an 
essential means of control in growth companies. The study also concluded that planning 
was more substantial in non-growth companies and that motivation and communication 
can be said to be of more importance in growth companies. Furthermore, it was 
established that some of the criticism traditionally aimed at budgets is not well-founded, 
mainly on account of the fact that the study shows that companies, which make full use 
of the budget, are aware of the problems that may arise and can, therefore, reduce the 
impact of these problem in order to improve the overall use of a budget. 
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Kapitel 1 - Inledning 
 

1 INLEDNING 
I detta inledande kapitel återges en kort bakgrund där styrning och budget presenteras. 
Sedan följer problemdiskussionen som avslutas med undersökningsfrågor. Utifrån 
undersökningsfrågorna har ett syfte formulerats och avslutningsvis återfinns definitioner 
för studiens centrala begrepp. 
 

1.1 Bakgrund 
 
De flesta företag möter idag en hårdnande konkurrens som ställer högre ekonomiska krav 
på verksamheten. Faktorer som internationalisering av ekonomin med ökad globalisering 
av marknader, snabb teknologisk utveckling, kortare livslängd på produkter och ökad 
miljöhänsyn påverkar i stigande grad både företag och organisationer. (Ax & Johansson, 
2001) 
 
Företag som är under utveckling måste ständigt ta hänsyn till dagliga problem samtidigt 
som de skall fokusera på framtiden. För att bygga en framgångsrik organisation som 
uppmuntrar utveckling krävs det att hänsyn tas till olika aspekter. En av dessa är att 
utforma ett styrsystem som medverkar till framtida tillväxt och utveckling. Detta 
styrsystem skall inkludera system för planering, organisation, styrningsutveckling och 
kontroll. När det gäller planering kan detta innefatta utvecklingsplaner för företaget men 
även budgetering. (Flamholtz, 1990) 
 
Styrsystemet bör omfatta de rutiner, tekniker och andra metoder som används i företaget 
för att styra utvecklingen mot de uppsatta målen. Det gäller således att få de anställda att 
sträva mot samma mål. (Ewing & Samuelson, 1998) När det gäller att styra utvecklingen 
mot ekonomiska mål brukar det talas om ekonomistyrning (Lagerstedt & Tjerneld, 1991). 
 
För att kunna styra ett företag i riktning mot de uppsatta målen behövs hjälpmedel, så 
kallade styrmedel. Styrmedlen är av mycket olika karaktär. Vissa kan karaktäriseras som 
formella, till exempel produktkalkyler, intern redovisning och budget. Andra kan 
karaktäriseras som informella, till exempel företagskultur, lärande och ledningsstil. (Ax, 
Johansson & Kullvén, 2002) 
 
Budget har således en central plats i ekonomisystemet och har en rad viktiga syften i en 
verksamhet. Det kan framförallt användas som ett ledningsinstrument och administrativt 
hjälpmedel och skall stödja genomförandet av en organisations strategi. (Lagerstedt & 
Tjerneld, 1991) Budgeten har traditionellt varit en central kontrollmekanism i 
organisationer, då den är en av få tekniker som tar hänsyn till samtliga aktiviteter och 
sammanför dessa till en sammanhängande summa (Otley, 1999). 
 
 
 

 
1 



 
 

Kapitel 1 - Inledning 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
I många företag läggs det ner mycket tid och resurser på budgetering. Det är ofta en 
process som engagerar hela verksamheten vilket medför att resurser går förlorade i den 
verkliga produktionen av varor och tjänster. Vad är det då företag vill uppnå med 
budgetering, för att detta skall leda till något positivt som överträffar den indirekta 
kostnaden? Företag kan motivera detta med budgetens syften. Några syften med 
budgetering är planering, samordning, resursallokering, ansvarsfördelning, uppföljning, 
kommunikation och motivation. (Ax, Johansson & Kullvén, 2002) 
 
Planeringssyftet innebär att en bedömning görs om de ekonomiska och personella 
resurserna räcker till för kommande perioder. Budget används för att planera de 
aktiviteter som utförs, till exempel försäljning och produktion. Med denna hjälp kan 
ledningen lättare avgöra om inriktningen av verksamheten är den rätta. (Ax, Johansson & 
Kullvén, 2002) Eftersom enheter inom företag är beroende av varandra kan 
budgeteringen betraktas som ett samordningsinstrument. De olika enheterna får därav ett 
medel att anpassa sig till varandra när det gäller ömsesidigt beroende och användning av 
begränsade resurser. (Bergstrand & Olve, 1996) Vad gällande resursallokering och 
ansvarsfördelning används budget för att fördela ut befintliga resurser och ange vem som 
skall ansvara för dessa (Samuelson, 1997). 
 
Uppföljning innebär att bevaka utvecklingen och på detta sätt kunna göra nödvändiga 
anpassningar av budgeterade åtgärder. Budgetarbetet kan även ha som syfte att svara för 
en del av kommunikationen mellan medarbetare, då värderingar och synsätt hos olika 
personer lyfts fram vilket i sin tur kan medföra en förändring för organisationens fortsatta 
utveckling. (Samuelson, 1997) Budgeten kan även medföra att motivationen hos 
organisationens medlemmar ökar, då de tenderar att anstränga sig mer för att nå de 
uppsatta målen för företaget när de deltar i budgetprocessen (Ax, Johansson & Kullvén, 
2002). 
 
En hög tillväxttakt innebär ständiga och ofta snabba förändringar i företag. Det ställer 
helt andra krav på hur verksamheten organiseras än då allt är sig likt år efter år. 
Flexibilitet och förmåga att snabbt omfördela resurserna blir viktigare än absolut 
effektivitet och optimal resursfördelning. I ett tillväxtföretag måste organisationen vara 
flexibel för att snabbt kunna ändra riktning. Innebörden av detta blir att budgetar och 
långtidsplaner bara blir en av flera måttstockar, och kan vara farliga sådana om de 
betraktas som något som skall uppfyllas. (Ahrens, 1992) Detta ämne har inte studerats 
ingående och därför är det viktigt att undersöka detta. 
 
Det har framförts hård kritik mot budget. Wallander (1999) påpekar att det är farligt att 
ha en för stark tro på budget, då denna kan hindra organisationen att utvecklas i takt med 
omgivningen. Kritik har även framförts om att budgetens syften kan stå i konflikt med 
varandra (Lindvall, 2002). Den kanske starkaste kritiken riktar sig mot att företag styrs 
framåt genom att ledningen ser bakåt. De planerar sin framtid med budgetar som bygger 
på historiska fakta. (Wennberg, 1998) Den kritik som framförts har inte verifierats av 
företag, vilket medför att detta ämne är intressant att studera.  
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Utifrån ovanstående diskussion ställer vi oss följande undersökningsfrågor. Är det någon 
skillnad i användandet av budget mellan tillväxt- och icke tillväxtföretag? Det finns en 
mängd olika syften med budgetering, använder sig företagen av dessa för att styra 
verksamheten? Är det något syfte som anses som mer väsentligt än andra i dessa företag? 
Är kritiken som riktats mot budget helt befogad? 
 

1.3 Syfte 
 
Huvudsyftet med denna uppsats är att: 
 

• identifiera skillnader avseende budgetens roll som styrmedel i medelstora tillväxt- 
och icke tillväxtföretag. 

 
Delsyftet är att: 
 

• undersöka i vilken utsträckning kritiken som riktas mot budget som styrmedel är 
befogad. 

 

1.4 Definitioner 
 
För att förtydliga syftet definierar vi två viktiga begrepp. 
 

1.4.1 Medelstora företag 
Som definition av medelstora företag utgår vi ifrån dessa definitioner: 
 
Små företag har mindre än 100 anställda (Chandy & Tellis, 2000). Medelstora företag har 
mindre än 250 anställda (Freel, 1999). Enligt EU:s definition av medelstora företag, har 
dessa en omsättningen som är mindre än 360 Mkr/år, eller en balansomslutning som 
understiger 243 Mkr. 
 
Vi har valt att undersöka företag som har mellan 100-250 anställda och en omsättning 
som understiger 360 Mkr/år eller en balansomslutning som understiger 243 Mkr. Detta  
eftersom vi anser att dessa företag går att jämföra på ett tillförlitligt sätt när det gäller 
budget och styrning. 

1.4.2 Tillväxtföretag 
Med tillväxt menar vi ett företag vars omsättning har ökat med mer än fem procent 
årligen under en treårsperiod. Anledningen att vi valde fem procent var att studien skulle 
innehålla företag med en allmän tillväxt och inte företag med extremt låg- eller hög 
tillväxt. 
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2 METOD 
I detta kapitel redogörs det för ställningstaganden när det gäller forskningsansats och 
undersökningsansats, vilket ligger till grund för vald undersökning. Kapitlet fortsätter 
med en redogörelse av tillvägagångssättet för att kunna besvara syftet samt vilka 
problem som kan ha påverkat resultatet i studien och hur dessa reducerats. 
 

2.1 Forsknings- och undersökningsansats 
 
Det finns två huvudsakliga inriktningar för att beskriva forskningsansatsen. Dessa 
inriktningar är positivism och hermeneutik. En positivistisk forskningsansats bygger på 
att förklara samt att söka efter generaliserbara orsaksverkan samband. En hermeneutisk 
forskningsansats bygger på att tolka samt förstå situationer. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
Eftersom vi hade en huvudsaklig positivistisk forskningsansats valde vi att samla in fakta 
som hade verkligheten som grund. Detta också med anledningen av att målet var att göra 
generaliseringar. Det är dock svårt att vara helt värderingsfria vid utformningen av 
enkäten och följaktligen finns det spår av hermeneutisk forskningsansats i studien. 
 
Det finns två olika angreppssätt för att dra slutsatser vid forskning, dessa är induktion och 
deduktion. Induktion innebär att empiriska uppsatser har verkligheten och praxis som 
utgångspunkt. Följaktligen, data som skall behandlas med teorier, begrepp och modeller. 
Det vill säga att gå från det speciella till det generella. Motsatsen blir då att arbeta med en 
deduktiv ansats när teori skall prövas, bekräftas eller avvisas på viss data. Detta görs 
genom att gå från det generella till det speciella. (Rienecker & Jørgensen, 2002) 
 
Vi utgick i vårt arbete ifrån befintliga teorier om tillväxt och budget som vi funnit vid vår 
litteraturstudie. Utifrån teorin har hypoteser formulerats och med utgångspunkt i dessa 
konstruerades en enkät. Efter avslutad empirisk studie analyserades de resultat som 
framkom gentemot vår teoretiska referensram. Vårt arbete har därför huvudsakligen en 
deduktiv forskningsansats. 
 
Vid val av ansats bestäms den grundläggande tekniska utformningen av undersökningen. 
Detta innebär att forskaren måste bestämma sig för huruvida denne är intresserad av att 
gå på djupet i enskilda fall eller på bredden i ett tvärsnitt, samt huruvida undersökningen 
skall vara kvalitativ eller kvantitativ. Det som främst styr valet av ansats är 
undersökningsproblem och syfte. Avgörande kan vara om syftet är att få ett 
totalperspektiv eller en fullständig förståelse. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 
 
Vår avsikt var att identifiera skillnader i budgetens roll som styrmedel i medelstora 
tillväxt- och icke tillväxtföretag. Vår intention är att resultaten i studien skall vara 
generaliserbara, vilket innebär att ett stort antal företag måste undersökas. Vi ville 
således ha ett totalperspektiv. Detta leder till att vår undersökning i huvudsak 
genomfördes som en tvärsnittsstudie för att kunna göra generaliseringar. Undersökningen 
har även en beskrivande del, där främst kritiken som har riktats mot budget behandlas. 
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Vår undersökning är framförallt kvantitativ i den mening att informationen vi samlar in 
kommer att omvandlas till siffror och mängder. Utifrån detta genomförs sedan statistiska 
analyser. Men undersökningen har även en kvalitativ inriktning när vi vill analysera och 
beskriva ytterligare skillnader mellan tillväxt- och icke tillväxtföretag. Det är främst 
skillnader som framkommit i studien men som inte har medtagits i de uppställda 
hypoteserna, men även kritik som riktats mot budget. 
 

2.2 Urval 
 
Målpopulationen i en undersökning består av alla undersökningsenheter som är 
intressanta att dra slutsatser om (Lekvall & Wahlbin, 2001). Målpopulationen i vår 
undersökning var företag inom samtliga branscher. Urvalet genomfördes med hjälp av 
Affärsdatas företagsregister. Anledningen till att vi valde samtliga branscher är att budget 
troligtvis används inom alla dessa, samt att det inte finns några indikationer på att 
budgetanvändningen skiljer sig mellan olika branscher. När målpopulationen är fastställd 
skall det bestämmas om hela eller endast ett urval av enheterna skall undersökas. 
 
Vid en genomgång av olika urvalsmetoder fann vi att ett stratifierat urval lämpade sig 
bäst för vår studie. Stratifierat urval kan definieras som ett urval där varje medlem i 
populationen har samma möjlighet att väljas ut i förhållande till deras andel av den totala 
populationen. Stratifierat urval är en blandning mellan slumpmässigt urval och urval med 
utgångspunkt i bestämda egenskaper eller avsikter. Inom vart och ett av dessa dras ett 
obundet slumpmässigt urval. (Denscombe, 2000) 
 
Ett stratifierat urval lämpade sig bäst för vår studie, eftersom vi hade bestämt vissa 
kriterier på de företag som skulle ingå i undersökningen. Företagen som skulle finnas 
med i urvalet var de som hade ökat sin omsättning med fem procent årligen under de 
senaste tre åren, hade 100-250 anställda samt högst ha haft en omsättning på 360 Mkr. 
Indelningsgrunden för det stratifierade urvalet var tillväxtföretag och icke tillväxtföretag, 
detta för att minska risken att någon av dessa skulle bli underrepresenterad vid 
urvalsdragningen. Inom dessa två olika strata gjordes sedan ett slumpmässigt urval med 
hjälp av dataprogrammet Excel, för att få fram 50 företag av de 493 företagen som 
sökningen på Affärsdata gav. Tabell 2.1 visar urvalsstorlek samt svarsfrekvensen i 
studien. 
 
 

  Urvalsstorlek 
(antal företag) 

Svarsfrekvens 
(antal företag) 

Tillväxt 25 21 

Icke tillväxt 25 23 
 
Tabell 2.1 Urvalsstorlek och svarsfrekvens 
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Svarsfrekvensen för hela undersökningen var totalt 88 procent. Respondenterna som 
valde att inte svara på telefonenkäten angav att de inte hade tid eller att de var 
oanträffbara under en längre tid. 
 
Vi är fullt medvetna om att det urval vi har gjort kan vara svårt att generalisera till 
samtliga medelstora företag eftersom vårt urval inte består av hela populationen. Vi anser 
dock att de företag som slumpats fram är representativa för de flesta medelstora företag. 
Med anledning av detta anser vi att de resultat som studien visar går att applicera på 
merparten av medelstora företag som använder sig av budget. 
 

2.3 Val av datainsamlingsmetod 
 
Datakällor kan indelas i två kategorier; primärdata och sekundärdata. Primärdata är 
material som utredaren själv har samlat in och sekundärdata är material som redan finns 
och som andra har samlat in. (Lundahl & Skärvad, 1999) Vi använde oss av både 
primärdata och sekundärdata. Sekundärdata då vi gjorde litteraturstudien och primärdata 
då vi själva inhämtade data med hjälp av vår empiriska undersökning. 

2.3.1 Litteraturstudie 
Vår datainsamling började med att vi gjorde en litteraturstudie där vi undersökte de olika 
teorierna kring budgetering och tillväxt, det vill säga insamlande av sekundärdata. 
Genom litteraturstudien fick vi en inblick i vad budgetering är, dess process samt vilken 
roll budget har som styrmedel. För att sedan kunna applicera detta på tillväxtföretag 
försökte vi finna teorier som berörde styrning i tillväxtföretag. 
 
Litteraturstudien genomfördes vid Luleå Tekniska Universitet och Bodens Statsbibliotek. 
Vid sökning av litteratur inom området på Luleå Tekniska Universitet tog vi hjälp av 
bibliotekets databaser Lucia, Libris och Business Source Elite. Sökorden var bland annat 
budget, budgetering, budgetstyrning, styrning och tillväxt. Vi sökte även på de engelska 
motsvarigheterna till dessa ord. Vid sökning på Bodens Stadsbibliotek tog vi hjälp av 
deras databas och använde oss av samma sökord som ovan. Sökningarna gav relativt 
många träffar inom ämnesområdet. Vi ansåg att 10-20 procent av dessa var relevanta för 
vår studie. 
 

2.3.2 Datainsamling 
Det finns ett flertal olika sätt att samla information för att få frågeställningarna 
besvarade, exempelvis genom dokument, observationer eller intervjuer. Det vill säga 
insamlande av primärdata. Beteckningen dokument används för information som 
nedtecknas eller tryckts. Observationer innebär att beteenden och skeenden studeras i ett 
naturligt sammanhang i samma stund som de inträffat. Det finns flera olika typer av 
intervjuer; personliga intervjuer, telefonintervjuer och enkätundersökningar. (Patel & 
Davidson, 1994) 
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Vår avsikt var att göra en kvantitativ tvärsnittstudie. Vi ville således undersöka ett stort 
antal enheter, vilket medförde att vi valde en mix av telefonintervju och 
enkätundersökning. Denna metod valde vi att kalla telefonenkätundersökning. 
 
Att använda sig av telefonenkät vid insamling av datamateriel har både för- och 
nackdelar. Fördelarna gentemot en brevenkät är bland annat att det går fortare att 
genomföra, en högre svarsfrekvens, lägre kostnad per intervju samt att frågorna kan 
förtydligas. Ytterligare en fördel med en kvantitativ studie är att resultaten är 
generaliserbara, under förutsättning att urvalet gjorts på ett statistiskt korrekt sätt. 
Nackdelar som kan uppkomma är att det inte går att ställa allt för komplicerade frågor, 
intervjuareffekt kan förekomma samt att det kan vara svårt att ställa känsliga frågor. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) 
 
De fördelar som vi fann med att göra en telefonenkätundersökning var att 
svarsfrekvensen var hög, kostnaden för denna metod var låg samt att det gick fort att 
genomföra studien. Detta var viktigt för oss då tiden för genomförandet av studien var 
begränsad. 
 
Vi använde även Affärsdata för att finna namn och telefonnummer till samtliga företag 
som ingick i studien. Telefonenkäten genomfördes på personer som har kunskap om 
budgetens roll i företagen. Därför föll valet naturligt på verkställande direktörer, 
ekonomiansvariga eller controllers. Det var framförallt ekonomiansvariga (25 st) och 
verkställande direktörer (18 st) som besvarade enkäten. 
 
Enkäten utformades efter de hypoteser som finns uppställda i den teoretiska 
referensramen. Vi använde oss främst av en fem-gradig intervallskala men även 
ordinalskala där respondenterna rangordnar vissa påståenden samt öppna frågor. 
Intervallskalan är en skala där avståndet mellan skalvärderna är numeriskt väl definierade 
och med lika stora enheter. Intervjuobjektet bedömer efter en fem-gradig skala hur 
han/hon instämmer i respektive påstående. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Skalan sträcker 
sig från oväsentligt till väsentligt. 
 
Fördelar med intervallskalan är att den är relativt enkel att konstruera, administrera och 
lätt att förstå. Dock är det tidskrävande att administrera, det vill säga koda, tolka och 
skriva in resultat. Ytterligare en fördel är att det går att jämföra intervjuobjektens svar på 
ett tillförlitligt sätt. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Enkäten innehöll även öppna frågor vad 
gäller kritiken som riktats mot budget, eftersom vi ville veta mer om orsakerna till 
respondenternas svar. Detta är främst den kvalitativa delen av studien.  
 

2.4 Statistisk metod 
 
Vid sammanställning och bearbetning av det insamlade materialet har vi använt oss av 
SPSS, vilket är ett statistiskt dataprogram som möjliggjorde de analyser som var 
väsentliga för vår studie. 
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För att testa hypoteserna genomfördes ett T-test, där ett 95 procentigt konfidensintervall 
valdes. Med detta test menas att konfidensintervallet visar vilka medelvärden som skiljer 
sig signifikant från varandra. För de svar vars konfidensintervall inte överlappar varandra 
kan det med 95 procents konfidensgrad sägas att det finns en påvisbar skillnad mellan 
medelvärdena. Konfidensgraden valdes till 95 procent eftersom risken då anses som låg i 
statistiska sammanhang. Om signifikansen (p-värdet) är mindre än en procent menas det 
att en skillnad kan påvisas i 99 procent av samtliga fall i målpopulationen. Om 
signifikansen är mindre än fem procent visar det att det finns ett stöd för påståendet. Vid 
högre signifikans än fem procent finns det ingen statistisk signifikans, vilket innebär att 
påståendet inte kan accepteras. (Körner & Wahlgren, 1998) 
 
SPSS har även använts till den beskrivande delen av studien för att kunna visa vad 
respondenterna svarat. Dessutom användes dataprogrammet Excel för att ta fram 
procentsatser för att visa skillnader som återfanns i det empiriska resultatet, och för att 
underlätta analysen. 
 

2.5 Metodproblem 
 
Operationalisering innebär hur teoretiska föreställningar i form av begrepp och modeller 
överförs till empiriska observationer vilket är ett stort problem i ett utredningsarbete. Det 
finns två viktiga begrepp i detta sammanhang, validitet (giltighet) och reliabilitet 
(tillförlitlighet). (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2001) 
 

2.5.1 Validitet 
Validitet definieras som en mätmetods förmåga att mäta det som avses att den skall mäta. 
Det är omöjligt att med säkerhet bestämma om en mätmetod är valid eller inte. Detta får 
istället bedömas med mer eller mindre subjektiva metoder. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 
 
Det är viktigt att skilja mellan inre och yttre validitet. Med inre validitet menas 
överensstämmelse mellan begrepp och de operationella definitionerna av dem. 
Följaktligen kan en undersökning av den inre validiteten göras utan att samla in 
empiriska data. Med yttre validitet avses överensstämmelse mellan mätvärdet när det 
används en operationell definition och verkligheten. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2001) 
 
Telefonenkätundersökningen hade, innan den genomfördes, testats på flera personer med 
goda kunskaper inom ämnesområdet. Den testades dessutom på företag inom 
målpopulationen. I och med detta kunde vi få en indikation på hur utformningen av 
telefonenkäten uppfattades. Detta för att förbättra validiteten i studien. Validiteten 
stärktes även genom vårt val av respondenter. 
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2.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att ett mätinstrument skall ge tillförlitliga och stabila utslag, det vill 
säga att forskning skall kunna upprepas av någon annan och de skall komma fram till 
samma resultat. I en undersökning med god reliabilitet påverkas mätningen i liten 
utsträckning av tillfälligheter, då det finns få slumpmässiga fel. (Lundahl & Skärvad, 
1999) 
 
Ju klarare och mer otvetydiga frågorna är och ju mer standardiserat mätförfarandet är, 
desto större är sannolikheten att få en godtagbar reliabilitet (Lekvall & Wahlbin, 2001). 
För att öka reliabiliteten i vår studie har vi använt oss av standardiserade frågor som 
ställdes till samtliga respondenter. Frågorna var av flervalsalternativ och dessa kryssades 
för under samtalets gång för att minska risken för att glömma vad respondenterna har 
svarat. 
 
Reliabiliteten är en nödvändig förutsättning för hög validitet. Hög reliabilitet är dock 
ingen garanti för hög validitet. Validitet är dock det viktigaste kravet på ett 
mätinstrument. Om mätinstrumentet ej mäter det som avses spelar det mindre roll om 
själva mätningen är tillförlitlig. (Dahmström, 1996) Dock skall det beaktas att alla 
respondenter i studien använder sig av budget som styrmedel i företaget och är försiktiga 
när det gäller att kritisera budget, eftersom de innebär att de kritiserar sitt eget arbete. Vi 
anser trots detta att studien håller en relativt hög reliabilitet. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel inleds med en sammanfattande modell över hur den teoretiska 
referensrammen har strukturerats för vårt huvudsyfte. Sedan följer en kortare 
beskrivning av styrning och tillväxt. Efter detta förklaras budget och dess syften mer 
ingående. I kapitlet har hypoteser genererats vilka skall ligga till grund för empiri och 
analys. Kapitlet avslutas med att beskriva den kritik som har riktats mot budget som skall 
ligga till grund för vårt delsyfte. 
 

3.1 Modell för teoretisk referensram 
 
I figur 3.1 visas modellen som ligger till grund för utformandet av vår teoretiska 
referensram, vilken är uppställd för att kunna besvara huvudsyftet med denna studie. 
Figuren visar sambanden mellan budget och de olika områden vi har valt att belysa samt 
hur dessa påverkas om det är ett tillväxt- eller icke tillväxtföretag. I syfte att klarlägga 
hur de olika delarna hänger samman kommer modellens olika delar presenteras separat i 
detta kapitel. 
 

Olika budgetar

Process

Syften

Budget

Styrning

Tillväxt/icke tillväxt

Olika budgetar

Process

Syften

Budget

Styrning

Tillväxt/icke tillväxt

 
Figur 3.1 Modell för den teoretiska referensramen 
 

3.2 Styrning 
 
Enligt Sandberg & Sturesson (1996) handlar styrning om att påverka beteendet i en 
organisation i den riktning som den/de styrande önskar, det vill säga mot ett önskvärt 
resultat. Förenklat kan detta översättas till, att få andra att göra det som är tänkt. 
Brorström, Haglund & Solli (1999) definierar styrning som, hur en som styr får andra att 
göra det den styrande vill. Generellt sett är innebörden densamma i definitionerna. 
 
För att få en effektiv styrning kan den delas in i tre olika skeden, planering, samordning 
och uppföljning, se figur 3.2. Med planering menas att en verksamhet skall vara klar över 
vad den skall åstadkomma. Samordning är bland annat till för att kunna fördela resurser 
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så att en verksamhet maximerar sin ”nytta”. Det slutliga skedet är uppföljning som 
används för att kontrollera och utvärdera vad en verksamhet åstadkommit. (Sandberg & 
Sturesson, 1996) 
 
 

Planering

Samordning Uppföljning

Styrning

Planering

Samordning Uppföljning

Styrning

 
Figur 3.2 Moment som krävs för styrning (Sandberg & Sturesson, 1996, sid 13) 
 
För att kunna styra ett företag i riktning mot de uppsatta målen behövs hjälpmedel, så 
kallade styrmedel. Dessa kan sägas omfatta de rutiner, tekniker och andra metoder som 
används i företaget för att styra verksamheten mot målen. Styrmedlen kan vara av 
mycket olika karaktär. Vissa kan karaktäriseras som hårda, till exempel produktkalkyler, 
intern redovisning och budget. Andra kan karaktäriseras som mjuka, till exempel 
företagskultur, lärande och ledningsstil. (Ax, Johansson & Kullvén, 2002) När det gäller 
att styra utvecklingen mot ekonomiska mål, till exempel resultat, brukar det talas om 
ekonomistyrning (Lagerstedt & Tjerneld, 1991). 
 

3.3 Tillväxt 
 
När ett företags omsättning ökar under en 3-4 årsperiod kan detta ske på två sätt. Det ena 
är att växa via förvärv, som kortsiktigt ger snabb volym, men ofta skapar långsiktiga 
samordningsproblem om inte synergieffekterna är mycket starka. Det andra sättet är att 
skapa en stark marknads- och produktposition som ger företaget kraft att växa utan 
förvärv. (Ahrens, 1992) 
 
Hög tillväxttakt innebär ständiga och ofta snabba förändringar. Det ställer helt andra krav 
på hur verksamheten organiseras än vid låg tillväxttakt. Flexibilitet och förmåga att 
snabbt styra om resurserna blir viktigare än absolut effektivitet och optimal 
resursfördelning. I ett tillväxtföretag måste organisationen vara flexibel för att snabbt 
kunna ändra riktning, vilket innebär att budgetar och långtidsplaner bara blir en av flera 
måttstockar och kan vara farliga om de betraktas som något som skall uppfyllas. (Ahrens, 
1992) Företag med hög tillväxttakt har oftast en decentraliserad organisation med få 
hierarkiska nivåer vilket gör organisationen flexibel (Covin & Slevin, 1991). 
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3.4 Budget 
 
Budget är en viktig del i en verksamhets planering och styrning. Arbetet med budget är 
den form av framtidsplanering som når flest medarbetare. Det är därför ett utmärkt 
tillfälle att föra ut företagsledningens strategiska huvudtankar. En definition av budget är 
enligt Bergstrand & Olve (1996, sid 11): 
 

”Ett handlingsprogram för hela företaget med mål och handlingsramar för 
resultatenheter. Den skall omfatta förväntade konsekvenser uttryckta i ekonomiska 
termer. Den skall vara baserad på angivna antaganden och förutsättningar för en 
bestämd tidsperiod.” 

 
Handlingsprogrammet skall omfatta målsättningar och handlingsramar för en 
verksamhets enheter, vilket gör det till ett viktigt hjälpmedel för delegering av ansvar och 
uppgifter inom företaget. Ekonomiska termer innebär att en budget skall handla om hur 
förvaltningen av resurserna sker inom företaget. Antaganden och förutsättningar bör 
anges tydligt för att ge en mer förklarande bild av budget. Detta kan exempelvis vara 
konjunkturer eller räntenivåer. Att en budget skall avse en bestämd tidsperiod är en 
självklarhet. (Bergstrand & Olve, 1996) 
 
Eftersom tillväxtföretag skall vara flexibla för att snabbt kunna anpassa sig till 
omgivningen bör inte budget användas som styrverktyg i dessa företag. En budget sätts 
vanligtvis upp för en bestämd tidsperiod, vanligtvis en tolvmånadersperiod och kan 
därefter vara svår att revidera (Dahlin & Lundén, 2001). Enligt Covin & Slevin (1991) 
lever tillväxtföretag i en dynamisk miljö med snabba förändringar, vilket torde betyda att 
dessa företag är mer beroende av kortare budgeteringsperioder, om de använder budget 
som styrmedel, jämfört med icke tillväxtföretag. Därför har följande hypoteser ställts 
upp; 
 
H1: Budget är inte lika väsentligt som styrmedel i tillväxtföretag som i icke 
tillväxtföretag. 
 
H2: Tillväxtföretag använder sig av kortare budgetperioder än icke tillväxtföretag. 
 

3.5 Budgetens syften 
 
Många företag lägger ned mycket tid och resurser på budgetering. Det är ofta en process 
som engagerar hela verksamheten vilket medför att resurser går förlorade i den verkliga 
produktionen av varor och tjänster. Vad vill då företag uppnå med sin budgetering för att 
denna skall leda till något positivt som överträffar den indirekta kostnaden? Detta kan 
motiveras med budgetens syften. Några av budgeteringens syften är planering, 
samordning, resursallokering, ansvarsfördelning, uppföljning, kommunikation och 
motivation. (Ax, Johansson & Kullvén, 2002) 
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3.5.1 Planering 
Planeringssyftet innebär att en bedömning görs om de ekonomiska och personella 
resurserna räcker till för kommande perioder. Budgetar används därför för att planera de 
aktiviteter som utförs, till exempel försäljning och produktion. Med denna hjälp kan 
ledningen lättare avgöra om inriktningen av verksamhet är den rätta. (Ax, Johansson & 
Kullvén, 2002) All planering skall vara ett instrument för att påverka och styra 
utvecklingen i önskad riktning. Detta förutsätter en klar uppfattning om vilka mål som 
skall uppnås. Viktiga faser i planeringsarbetet är därför att formulera och konkretisera 
målen. (Broman, 1986) 
 

3.5.2 Samordning 
Enligt Bergstrand & Olve (1996) är enheter inom företag beroende av varandra, och 
budgeteringen kan då betraktas som ett samordningsinstrument. De olika enheterna får 
därav ett medel att anpassa sig till varandra när det gäller ömsesidigt beroende och 
användning av begränsade resurser. Ax, Johansson & Kullvén (2002) förklarar begreppet 
samordning som att enheterna i ett företag jobbar mot samma mål i takt med varandra. 
En dialog mellan enheterna gör att dessa kan jobba i samklang med varandra. 
Budgeteringen stärker därför de samband som finns mellan olika enheter inom ett och 
samma företag. 
 

3.5.3 Resursallokering 
När det gäller resursallokering tar företag hjälp av budget för att fördela resurserna inom 
organisationen, både materiella och finansiella (Lagerstedt & Tjerneld, 1991). 
Resursallokering handlar dels om att se till att de verksamheter som genererar medel 
genererar så mycket som möjligt, dels att de medel som erhålls fördelas på övriga enheter 
på ett sätt som ger maximal nytta för pengarna. Genom budgeteringen kan olika 
verksamheter prioriteras i relation till varandra. De investeringar som enligt denna 
måttstock bedöms vara bäst för företaget genomförs sedan under året. (Ax, Johansson & 
Kullvén, 2002) 
 

3.5.4 Ansvar 
En budget har ett ansvarssyfte även kallat åtagandesyfte. Det skall ange vem eller vilka 
som skall ansvara för att åtgärderna genomförs och dessa personer skall åta sig att göra 
det ålagda. En budget säger följaktligen vad de underordnade förväntas uppnå och vilka 
resurser de har att tillgå. (Greve, 1996) Budgetar beskriver ett åtagande som är 
ömsesidigt; företaget åtar sig att bidra med resurser enligt budget, medan den ansvarige 
åtar sig att uppfylla budgeten genom att utföra de prestationer som är överenskommet. 
Budgeten blir därför ett verktyg för att fördela ansvar och bedöma utförda prestationer. 
Genom att klargöra vem som har ansvaret blir det lättare att utreda vems uppgift det är att 
förklara de avvikelser från budgeten som kan uppstå. (Ax, Johansson & Kullvén, 2002) 
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3.5.5 Uppföljning 
Uppföljning av budgeten medför att bevakning sker av utvecklingen för att kunna vidtaga 
nödvändiga anpassningar av budgeterade åtgärder (Samuelson, 1997). 
Budgetuppföljningen kan bidra till en ökad ansvarskänsla i och med att chefens 
personliga närvaro markerar allvaret i situationen. Uppföljningen är även viktig eftersom 
det i ett tidigt stadium går att stoppa en ogynnsam utveckling innan det har gått för långt 
och börjar bli svårt att rätta till. Uppföljningen kan även hjälpa genom att den skapar ett 
underlag för nästa års budget samt att den underlättar kostnadsjakt genom att identifiera 
avvikelser i verksamheten mellan det planerade och det verkliga utfallet. (Bergstrand, 
1993) 
 
Ett grundläggande krav på budgetuppföljning är att ekonomiska rapporter lämnas i rätt 
tid, med rätt information och till rätt person i syfte att uppnå eftersträvade styreffekter. 
Rapporteringstillfällena skall fortlöpande ske då periodens händelser fortfarande är i 
färskt minne hos rapportmottagaren. Rapporterna kan ge oväntad och okänd information 
som snabbt kräver åtgärder. Uppföljningen måste även ske efter budgetperiodens slut för 
att kunna se om enheterna har nått de uppsatta målen. (Andersson, 1995) 
 

3.5.6 Kommunikation 
Budgetarbetet kan även ha som syfte att svara för en del av kommunikationen mellan 
medarbetarna, då värderingar och synsätt hos olika personer lyfts fram och kan medföra 
en förändring för organisationens fortsatta utveckling. (Samuelson, 1997) Lagerstedt & 
Tjerneld (1991) menar att budgetarbetet ger ledningen en bra möjlighet att förmedla 
deras mål till de underordnade enheterna i organisationen samt att det medför ett utmärkt 
tillfälle att byta idéer och förslag med varandra. Budgeteringen gör det möjligt för olika 
enheter att få en större insikt i varandras verksamhet, och på det sättet finna medel för att 
underlätta för varandra (Ax, Johansson & Kullvén, 2002). 
 

3.5.7 Motivation 
Budgeten kan även medföra att motivationen hos organisationens medlemmar ökar då de 
deltar i budgetprocessen och själva påverkar de uppsatta målen. Detta innebär att 
budgeten skapar olika slag av förväntningar och mål att uppnå. Detta förstärks av ett 
medvetande om att uppnådda prestationer relateras till budgeterade mål, vilket senare kan 
kopplas samman med belöningar och bestraffningar. Med andra ord, motivationen 
tenderar att öka i organisationer om medlemmarna får delta i processen och i 
målformuleringen för att sedan bli utvärderade mot de uppställda målen. (Arwidi & 
Samuelsson, 1997) 
 
De syften som presenterats ovan bör även finnas i tillväxtföretag som använder sig och 
styr med hjälp av budget. Det är dock inte troligt att tillväxtföretag och icke 
tillväxtföretag har samma användningsgrad av dessa syften, då de lever i olika 
omgivningar. Tillväxtföretag skall hela tiden sträva efter utveckling och förbättringar för 
att kontinuerligt växa (Ahrens, 1992). Logiskt sett borde tillväxtföretag främst poängtera 
specifika syften som uppföljning, kommunikation och motivation. I ett tillväxtföretag bör 
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det dock vara svårt att använda sig av budget för att planera verksamheten eftersom det är 
svårare för dessa företag att förutsäga framtiden. För att se om något av ovannämnda 
syften är mer eller mindre väsentligt, och används mer frekvent i tillväxtföretag än i icke 
tillväxtföretag har följande hypoteser ställts upp; 
 
H3: Planering är mindre väsentligt i tillväxtföretag än i icke tillväxtföretag. 
 
H4: Uppföljning av budget sker mer frekvent i tillväxtföretag än i icke tillväxtföretag. 
 
H5: Motivations- och kommunikationssyftena är mer väsentliga i tillväxtföretag än i icke 
tillväxtföretag. 
 

3.6 Budgetprocessen 
 
Som tidigare nämnts tar det tid att upprätta en budget och det är många personer som är 
inblandade i arbetet. En budgetprocess kan definieras som de aktiviteter som genomförs 
av organisationens olika medarbetare, med syfte att leda fram till en budget samt använda 
och följa upp denna. Principiellt talas det om tre kategorier av medverkande i 
budgeteringen. Organisationsledningen, som tar ansvar för att budgetarbetet initieras och 
fattar budgetbeslut. Budgetchefer och personal som har en speciell uppgift att 
administrera och samordna budgetarbetet. Budgeterare och personal som har direkt 
ansvar för en del av verksamheten och för att ställa upp och genomföra budgetarbetet för 
denna verksamhet. (Andersson, 1995) 
 
Budgetprocessen delas upp i olika faser; budgetuppställandet, budgetgenomförandet och 
budgetuppföljningen. I budgetuppställandefasen genomförs planeringsaktiviteter, 
budgetförutsättningar anges för den kommande budgetperioden och dessa förutsättningar 
ligger sedan till grund för budgetframtagandet. Uppställandefasen omfattar således de 
aktiviteter som genomförs för att upprätta en budget. I budgetuppföljningsfasen 
kontrolleras det budgeterade mot verksamhetens verkliga utfall. Detta kan ske under och 
efter budgetperioden och ger erfarenheter vilka kan ligga till grund för den fortsatta 
styrningen av verksamheten. (Andersson, 1995) 
 
Processen för att upprätta en budget torde vara viktigare i ett tillväxtföretag då detta kan 
innebära att fler involveras i arbetet och själva är delaktiga i utformningen av målen. 
Detta leder troligtvis till att motivationen hos medlemmarna i organisationen ökar. I ett 
icke tillväxtföretag som lever i en relativt stabil omgivning behövs troligtvis endast 
inkrementella förändringar av budgeten, vilket gör att det är den slutgiltiga budgeten som 
är det viktigaste. Följande hypoteser är därför rimliga; 
 
H6: I ett tillväxtföretag är  budgetprocessen mer väsentlig än den slutgiltiga budgeten. 
 
H7: I ett icke tillväxtföretag är den slutgiltiga budgeten mer väsentlig än 
budgetprocessen. 
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3.7 Olika budgetar 
 
Det finns tre olika typer av huvudbudgetar; resultatbudget, likviditetsbudget och 
balansbudget. Dessa är beroende av varandra och hänger samman på olika sätt, se figur 
3.3. Uppgifter från resultat- och likviditetsbudgeten påverkar varandra, och dessa två 
budgetar resulterar i direkta konsekvenser för den budgeterade balansräkningen. 
Uppgifter från den balansräkning som föreligger när budgetperioden börjar behövs också 
för att kunna upprätta likviditetsbudget och resultatbudget. (Ax, Johansson & Kullvén, 
2002) 
 

Resultat-
budget

Budgeterad 

balansräkning

Likviditets-
budget

Resultat-
budget

Budgeterad 

balansräkning

Likviditets-
budget

 
Figur 3.3 Huvudbudgetarna och dess samband (Ax, Johansson & Kullvén, 2002, sid 384) 
 
De tre huvudbudgeterna kan byggas på ett antal delbudgetar såsom forsknings- och 
utvecklingsbudget för forskningsenheten, lagerbudget för lagerenheten och 
produktionsbudget för produktionen, så kallade funktionsbudgetar. Det finns även andra 
typer av delbudgetar såsom projektbudgetar, produktbudget, försäljningsbudget och 
resursbudget. Huvudbudgeternas innehåll uttrycks oftast i finansiella termer, men kan 
också göras i andra termer än finansiella, till exempel arbetstid och antalet anställda. 
Detta görs i första hand i olika delbudgetar. (Ax, Johansson & Kullvén, 2002) 
 
Resultatbudget, är en sammanställning av verksamhetens förväntade intäkter och 
kostnader och det förväntade resultatet för en viss period. Resultatbudgeten skall visa en 
viss periods resultat på olika nivåer. (Dahlin & Lundén, 2001) Intäkter bedöms ofta för 
sig i delbudgetar, som försäljningsbudgetar och marknadsbudgetar. Kostnader bedöms 
för sig i andra typer av delbudgetar, till exempel personalbudget, kapitalbudget och i 
olika funktionsbudgetar. I resultatbudgeten läggs delbudgetarna samman och intäkter 
ställs mot kostnader för att bedöma resultatet. (Ax, Johansson & Kullvén, 2002) 
 
Likviditetsbudget, Likviditeten är kortsiktigt den viktigaste faktorn i företagets ekonomi. 
Om de likvida medlen skulle ta slut utgör detta ett direkt hot mot företagets överlevnad. 
Därför är det viktigt att även på kort sikt hålla likviditetsflödet under uppsikt, dels för att 
ge underlag för styrning och dels för att i tid upptäcka eventuella likviditetsbrister och 
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skapa tid för att agera. En finansiell budget syftar till att grovt uppskatta behovet av 
rörelsekapital, behovet av anläggningskapital samt behov av långfristig finansiering. 
(Andersson, 1995) 
 
Underlaget för likviditetsbudgeten hämtas från balansräkningen vid budgetperiodens 
början och från resultatbudgeten och/eller direkt från delbudgetar som försäljnings- och 
inköpsbudgetar. Till likviditetsbudgeten hämtas också uppgifter från andra delbudgetar 
som investerings- och kapitalbudgetar. Likviditetsbudgetar upprättas oftast på årsbasis, 
men även för kortare tidsperioder för att kartlägga hur in- och utbetalningar matchar 
varandra tidsmässigt. (Ax, Johansson & Kullvén, 2002) 
 
Balansbudget, avser förväntade tillgångar, skulder och eget kapital vid en specifik 
tidpunkt. Vid upprättandet av en balansbudget behövs en tidigare balansräkning att utgå 
ifrån samt uppgifter från resultat- och likviditetsbudgetar för perioden. (Ax, Johansson & 
Kullvén, 2002) Balansbudgeten anses dock inte lika viktig som resultat och 
likviditetsbudgeten, eftersom bokföringen med debet och kredit alltid går ihop 
matematiskt. En balansbudget används främst i företag som styr med hjälp av nyckeltal 
eftersom en budgeterad balansbudget krävs för att kunna räkna fram budgeterade 
nyckeltal. (Dahlin & Lundén, 2001) 
 
Tillväxtföretag måste visa att de kan förbli lönsamma och generera tillräckligt med 
likvida medel för att kunna göra de investeringar som krävs för fortsatt tillfredställande 
tillväxt (Baghai, Coley & White, 1999). Vilket troligtvis medför att dessa företag 
använder sig mer av likviditetsbudgetar för att kunna kontrollera kassaflödet. Icke 
tillväxtföretag har inte samma investeringsbehov och därför krävs inte lika stor 
fokusering på de likvida medlen, vilket medför att dessa företag inte anser att 
likviditetsbudget är lika väsentlig. Den uppställda hypotesen är därför rimlig; 
 
H8: Likviditetsbudgetar är mer väsentliga i tillväxtföretag än i icke tillväxtföretag. 
 

3.8 Kritik mot budget 
 
Det har framförts hård kritik mot att använda sig av budget som styrmedel i en 
verksamhet. Utformningen av budget kan vara resurskrävande då det tar tid och kraft av 
organisationen och dess medlemmar. Användandet av en budget kan också leda till 
anslagstänkande, det vill säga att enheten känner sig tvingad att förbruka sitt anslag under 
innevarande år för att inte anslaget skall bli mindre nästa år. En annan nackdel är att de 
prognoser som görs vid framtidsplaneringen kan slå helt fel och kan därför vara riskabla 
för en verksamhet. De gånger prognoserna överensstämmer med verkligt utfall innebär 
det ett onödigt arbete, eftersom kunskap redan fanns om utfallet. En för stark tro på 
budgeten kan hindra organisationen att utvecklas i takt med omgivningen. (Wallander, 
1999) 
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I ett företag krävs det att organisationen är flexibel för att kunna ändra riktning i takt med 
omgivningen. Budgetar och andra långtidsplaner kan vara farliga måttstockar om de 
anses som något som måste uppfyllas. Detta kan göra att organisationen blir oflexibel, då 
inte utrymme finns för att kunna göra nödvändiga anpassningar till omgivningen. 
(Ahrens, 1992) En budget sätts vanligtvis upp för en tolvmånadersperiod och kan vara 
svår att revidera under denna period, vilket gör den oflexibel (Dahlin & Lundén, 2001). 
 
Lindvall (2002) menar att budget kan vara ett styrverktyg som inte tar hänsyn till alla 
styrfrågor i en organisation. En traditionell budget har exempelvis flera olika syften där 
några till och med kan stå i konflikt med varandra. Budgeten skall exempelvis samtidigt 
motivera och fungera som samordnande för verksamheten. För bästa motivation krävs 
det att budgetmålen är tuffa men möjliga att uppnå. Tuffa mål innebär med stor 
sannolikhet att en betydande del av de ansvariga inte kommer nå uppställda mål. För 
samordning, exempelvis mellan försäljning och produktion, krävs det stabilitet. Det 
sämsta som kan inträffa är störningar till följd av de oförutsedda variationerna som 
uppkommer då inte mål infrias. Där finns en målkonflikt mellan olika styrsyften. 
 
Budgeten har även kritiserats för att företagen som styr med hjälp av budget, styr 
företaget framåt genom att se bakåt. Wennberg (1998) menar att ett företag kan liknas vid 
en roddbåt där ledningen arbetar hårt och ror för brinnande livet. Båten går framåt men 
den styrs av någon som tittar bakåt hela tiden. De prognoser som budgeten ger slår aldrig 
in. Det går inte att förutsäga framtiden genom att titta på historiska fakta. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel redovisas och analyseras resultatet av telefonenkätundersökningen som 
genomförts med hänsyn av de hypoteser som återfinns i den teoretiska referensramen. 
Kapitlet innehåller även en beskrivande del, där intressanta samband finns men även en 
beskrivning av den kritik som riktats mot budget, där respondenterna har avgett sin syn 
på denna. 
 

4.1 Hypotes 1 
 
Budget är inte lika väsentligt som styrmedel i tillväxtföretag som i icke tillväxtföretag. 
 
Hög tillväxttakt innebär ständiga och ofta snabba förändringar. Flexibilitet och förmåga 
att snabbt styra om resurserna blir viktigare än absolut effektivitet och optimal 
resursfördelning. (Ahrens, 1992) Detta medför att andra krav ställs på organisationen och 
att det borde ha till följd att andra styrverktyg används i tillväxtföretag. Budgetar blir då 
endast ett av flera medel för att styra verksamheter. Empirin visar att budget inte är ett 
lika väsentligt styrmedel i tillväxtföretag som i icke tillväxtföretag. 
 
Signifikansnivån är hög (p= 0,002) vilket innebär att vi i 99 procent av alla fall kan anta 
en skillnad mellan tillväxt- och icke tillväxtföretag när det gäller budget som styrmedel, 
se tabell 4.1. Telefonenkätundersökningen visade att tillväxtföretagen ansåg att budget 
inte var lika väsentligt vid styrning i jämförelse med icke tillväxtföretagen. Detta innebär 
att empirin stöder hypotesen och stämmer väl överens med den teori som återfinns i den 
teoretiska referensramen.  
 
 
 
 

Population Medel Std. avvikelse Signifikans 95%Konf. Interv. 
av skillnader 

Tillväxt 21 3,67 0,73 0,002 -1,167 till -0,282 
Icke tillväxt 23 4,4 0,72 0,002  

 
Tabell 4.1 Budgetens betydelse som styrmedel 
 

4.2 Hypotes 2 
 
Tillväxtföretag använder sig av kortare budgetperioder än icke tillväxtföretag. 
 
Dahlin & Lundén (2001) menar att en budget vanligtvis sätts upp för en bestämd 
tidsperiod och det vanligaste är en tolvmånadersperiod. Empirin visar tydligt att budgeten 
upprättas i ett tolvmånadersintervall och att det inte finns några signifikanta skillnader 
mellan tillväxt- och icke tillväxtföretag, se tabell 4.2. Trots att Covin & Slevin (1991) 
påpekar att tillväxtföretag lever i en dynamisk miljö med snabba förändringar så finns det 
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ingen skillnad mellan budgetperioder i dessa olika företag. Detta medför att vår hypotes 
falsifieras då den inte stämmer överens med verkligheten. 
 
 
 Population Medel Std. avvikelse Signifikans 95%Konf. Interv. 

av skillnader 
Tillväxt 21 5 0 1 0-0 
Icke tillväxt 23 5 0 1  

 
Tabell 4.2 Budgetperioder 
 

4.3 Hypotes 3 
 
Planering är mindre väsentligt i tillväxtföretag än i icke tillväxtföretag. 
 
Ax, Johansson & Kullvén (2002) anser att planeringssyftet innebär att bedöma om de 
resurser som finns tillgängliga räcker för kommande period. Budgeterna används för att 
planera de aktiviteter som utförs och se om inriktningen för verksamheten är den rätta. 
 
Undersökningen visar att det finns en signifikant skillnad (p= 0,004) mellan tillväxt- och 
icke tillväxtföretag när det gäller planeringssyftet. Icke tillväxtföretag tycker att budgeten 
är mer väsentlig vid planering än vad tillväxtföretag gör. Enligt undersökningen kommer 
95 procent av tillväxtföretagen i målpopulationen anse att planering är mindre väsentligt i 
dessa företag, se tabell 4.3. Hypotesen har således bekräftats av empirin. Detta kan enligt 
Covin & Slevin (1991) bero på att tillväxtföretag har svårt att använda sig av budget för 
att planera verksamheten, då det är svårt att förutsäga framtiden eftersom dessa lever i en 
föränderlig omgivning. 
 
 
 Population Medel Std. avvikelse Signifikans 95%Konf. Interv. 

av skillnader 
Tillväxt 21 3,86 0,73 0,004 -0,956 till –0,199 
Icke tillväxt 23 4,43 0,51 0,004  

 
Tabell 4.3 Budget som planeringsinstrument 
 

4.4 Hypotes 4 
 
Uppföljning av budget sker mer frekvent i tillväxtföretag än i icke tillväxtföretag. 
 
Enligt Samuelsson (1997) följs budgeten upp för att kunna bevaka hur verksamheten har 
utvecklats och utifrån det kunna vidta nödvändiga anpassningar av budgeterade åtgärder. 
Även Bergstrand (1993) menar att det är viktigt att följa upp budgeten för att kunna 
stoppa en ogynnsam utveckling innan det har gått för långt och blir svårt att rätta till. 
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Logiskt sett borde uppföljningen vara viktigare i tillväxtföretag än i icke tillväxtföretag 
eftersom tillväxtföretagen har en snabbare utveckling och ständigt måste anpassa sig efter 
olika förändringar. Icke tillväxtföretag verkar oftare i en mer stabil omgivning vilket 
borde göra att de inte har samma krav på budgetuppföljning. 
 
Empirin visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan tillväxt- och icke 
tillväxtföretag och hur frekvent de följer upp budgeten, vilket framgår av tabell 4.4. Den 
uppställda hypotesen kunde inte bekräftas på insamlad data, hypotesen falsifieras. Detta 
kan enligt undersökningen bero på att budgetuppföljning är väsentligt i både tillväxt- och 
icke tillväxtföretag och följs upp frekvent i dessa företag. 
 
 Population Medel Std. Avvikelse Signifikans 95%Konf. Interv. 

av skillnader 
Tillväxt 21 3,0 0 0,345 -0,097 till 0,271 
Icke tillväxt 23 2,9 0,42 0,345  

 
Tabell 4.4 Budgetuppföljning 
 

4.5 Hypotes 5 
 
Motivations och kommunikationssyftena är mer väsentliga i tillväxtföretag än i icke 
tillväxtföretag. 
 
Budgeten kan medföra att motivationen hos organisationens medlemmar ökar, då de 
deltar i budgetprocessen och kan påverka de uppsatta målen. Detta förstärks av ett 
medvetande om att uppnådda prestationer relateras till budgeterade mål, vilket senare kan 
kopplas samman med belöningar och bestraffningar. (Arwidi & Samuelsson, 1997) 
Enligt Ahrens (1992) skall tillväxtföretag ständigt sträva efter utveckling och 
förbättringar för att kontinuerligt växa. För att tillväxttakten skall vara uthållig bör det 
finnas en grundsyn inom företaget om ett lärande mellan olika individer och avdelningar 
som medför en högre grad av motivation. 
 
Motivation anses relativt väsentligt i både tillväxt- och icke tillväxtföretag. 
Tillväxtföretag använder däremot budget i en högre grad för att motivera de anställda än 
vad icke tillväxtföretag gör. Tabell 4.5.1 visar att minst 99 procent av de tillväxtföretag 
som finns i vår målpopulation, anser att motivation är 0,5-1,3 enheter mer väsentligt på 
den fem-gradiga intervallskalan än vad icke tillväxtföretag tycker. Detta stämmer överens 
med det Ahrens (1992) menar med att tillväxtföretag kräver ständig utveckling. 
 
 Population Medel Std. Avvikelse Signifikans 95%Konf. Interv. 

av skillnader 
Tillväxt 21 4 0,63 0,000 0,495 till 1,332 
Icke tillväxt 23 3,01 0,73 0,000  

 
Tabell 4.5.1 Motivation 
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Samuelsson (1997) påpekar att budgetarbetet kan ha som syfte att svara för en del av 
kommunikationen mellan medarbetare inom en organisation, då värderingar och synsätt 
lyfts fram. Detta kan medföra en förändring för verksamhetens fortsatta utveckling. Ax, 
Johansson & Kullvén (2002) menar att budgeteringen ger en insyn i andra 
verksamhetsgrenar och genom diskussioner kan gemensamma problem och lösningar tas 
fram. 
 
Empirin visar att det finns en signifikant skillnad mellan tillväxt- och icke tillväxtföretag 
och hur väsentlig de anser att kommunikation är i företagen. Vår undersökning visar att 
tillväxtföretag anser att kommunikation är mer väsentlig än vad icke tillväxtföretag gör, 
se tabell 4.5.2. Detta kan bero på att tillväxtföretagen ofta vet vad målen är men inte vilka 
medlen är för att uppnå dessa, och detta kräver då mer kommunikation i organisationen. 
Detta medan icke tillväxtföretag ofta vet målen och vilka medel de har för att nå dessa, 
vilket medför att de inte värdesätter kommunikation i samma utsträckning. 
 
Den uppställda hypotesen verifieras av empirin. 
 
 
 Population Medel Std. Avvikelse Signifikans 95%Konf. Interv. 

av skillnader 
Tillväxt 21 4 0,548 0,000 0,580 till 1,420 
Icke tillväxt 23 3 0,798 0,000  

 
Tabell 4.5.2 Kommunikation 
 

4.6 Hypotes 6 och 7 
 
Enligt Andersson (1995) kan budgetprocessen delas upp i olika faser, 
budgetuppställandet, budgetgenomförandet och budgetuppföljningen. I 
budgetuppställandefasen genomförs planeringsaktiviteter, budgetförutsättningar anges 
för den kommande budgetperioden och dessa förutsättningar ligger sedan till grund för 
budgetframtagandet. Uppställandefasen omfattar de aktiviteter som genomförs för att 
upprätta en budget. I budgetuppföljningsfasen kontrolleras det budgeterade mot 
verksamhetens verkliga utfall. Logiskt sett borde processen för att upprätta en budget 
vara viktigare i ett tillväxtföretag då detta kan innebära att fler involveras i arbetet och är 
delaktiga i utformningen av målen, med det övergripande syftet att skapa en fortsatt 
tillväxt. 
 
I ett tillväxtföretag är budgetprocessen mer väsentlig än den slutgiltiga budgeten. 
 
Den uppställda hypotesen bekräftas av empirin. Resultatet visar att 17 av de 21 
tillfrågade tillväxtföretagen anser att budgetprocessen är mer väsentlig än den slutgiltiga 
budgeten. Signifikansen (p= 0,000) visar att det fanns en signifikant skillnad mellan 
tillväxt- och icke tillväxtföretag och vad de ansåg mest väsentligt, se tabell 4.6. Detta kan 
enligt Ahrens (1992) bero på att tillväxtföretag verkar i en föränderlig omgivning. Vilket 
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gör det svårare för dessa företag att följa den slutgiltiga budget, då det är besvärligare för 
dem att kunna förutspå framtiden. I tillväxtföretag används budgeten mer för att öka 
motivation och kommunikation än i icke tillväxtföretag, detta för att hela tiden kunna 
förbättras och utvecklas i takt med omgivningen. 
 
 

 

 Population Medel Std. Avvikelse Signifikans 95%Konf. Interv. 
av skillnader 

Tillväxt 21 1,81 0,40 0,000 0,395 till 0,876 
Icke tillväxt 23 1,17 0,39 0,000  

Tabell 4.6 Budgetprocessen 
 
I ett icke tillväxtföretag är den slutgiltiga budgeten mer väsentlig än budgetprocessen. 
 
I ett icke tillväxtföretag som lever i en relativt stabil omgivning behövs det troligtvis 
endast en inkrementell förändring av budgeten, vilket gör att det är den slutgiltiga 
budgeten som är det viktigaste. 
 
Empirin visar att 19 av de 23 tillfrågade icke tillväxtföretagen anser att den slutgiltiga 
budgeten är mer väsentlig än budgetprocessen, se tabell 4.6, vilket medför att hypotesen 
bekräftas. Detta stämmer överens med det logiska resonemang som förts i den teoretiska 
referensramen, där resonemanget visade att det i hög grad beror på om företaget har 
tillväxt eller inte när det gäller fokuseringen på budgetprocessen. 
 

4.7 Hypotes 8 
 
Likviditetsbudgetar är mer väsentliga i tillväxtföretag än i icke tillväxtföretag. 
 
Andersson (1995) menar att likviditeten är den viktigaste faktorn på kort sikt i ett 
företags ekonomi. Därför är det viktigt att hålla likviditetsflödet under uppsikt, dels för 
att generera ett underlag för styrning och dels för att i tid upptäcka eventuella 
likviditetsbrister och skapa tid för att agera. Baghai, Coley & White (1999) påpekar att 
tillväxtföretag måste visa att de kan förbli lönsamma och generera tillräckligt med likvida 
medel för att kunna göra de investeringar som krävs för fortsatt tillväxt. Logiskt sett 
borde detta innebära att tillväxtföretag anser att likviditetsbudgetar är mer väsentliga än 
vad icke tillväxtföretag gör. Eftersom icke tillväxtföretag inte har samma 
investeringsbehov, behöver dessa inte samma fokusering på likvida medel. 
 
Resultatet av vår undersökning visar att det finns skillnader mellan tillväxt- och icke 
tillväxtföretag när det gäller likviditetsbudget. Tillväxtföretag anser att likviditetsbudget 
är mer väsentlig än vad icke tillväxtföretag anser. Dock är inte denna skillnad lika stark 
som vad det logiska resonemanget torde visa. Tabell 4.7 visar att signifikansen är 
(p=0,016) stark nog för att hypotesen skall kunna anses vara bekräftad. Emellertid är 
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standardavvikelsen hög hos både tillväxt- och icke tillväxtföretag, vilket medför att det är 
svårt att bekräfta skillnaderna mellan företagen. 
 
Att det förekommer signifikanta skillnader kan förklaras med att tillväxtföretag behöver 
mer likvida medel för att kunna finansiera investeringar. Dock ansåg respondenterna i 
båda dessa kategorier av företag att likviditetsbudget är av stor betydelse för 
verksamheten. Detta på grund av att likvida medel krävs för samtliga företag om dessa 
skall kunna fortsätta driva verksamheten vidare. Vi anser att hypotesen inte är bekräftad 
eftersom det förekommer väsentliga skillnader i svaren bland respondenterna i icke 
tillväxtföretag. 
 
 
 
 

Population Medel Std. Avvikelse Signifikans 95%Konf. Interv. 
Av skillnader 

Tillväxt 21 4,24 0,62 0,016 0,140 till 1,292 
Icke tillväxt 23 3,52 1,16 0,016  

 
Tabell 4.7 Likviditetsbudget 
 

4.8 En explorativ analys av kvantitativ data 
 
I detta avsnitt kommer intressanta iakttagelser som framkommit utifrån 
telefonenkätundersökningen redovisas och analyseras på ett beskrivande 
tillvägagångssätt. 
 

4.8.1 Resultatbudget 
Resultatbudget är en sammanställning av en verksamhets förväntade intäkter och 
kostnader, vilket sedermera leder till det förväntade resultatet över en viss period (Dahlin 
& Lundén, 2001). Resultatet av studien visade att det inte fanns någon skillnad mellan 
tillväxt- och icke tillväxtföretag när det gäller hur väsentlig resultatbudget är. Att det inte 
finns någon skillnad mellan dessa olika företag beror främst på att samtliga företag 
fokuserar på resultatet för att det är ett enkelt sätt att se hur företaget utvecklas. 
Resultatbudget kan även användas för att tydliggöra för de anställda vilka mål som finns 
för perioden. 
 

4.8.2 Analys av övriga budgetsyften 
Ax, Johansson & Kullvén (2002) förklarar begreppet samordning som att enheterna i ett 
företag jobbar mot samma mål i takt med varandra. Budgeteringen stärker därför de 
samband som finns mellan olika enheter inom ett och samma företag. Undersökningen 
visar en viss skillnad mellan tillväxt- och icke tillväxtföretag och hur väsentligt de anser 
att budgeten är för att samordna enheterna i företaget. Icke tillväxtföretag anser att detta 
syfte med budget är mer väsentligt, än vad tillväxtföretag gör. Empirin visar att 52 
procent av icke tillväxtföretag anser att samordning är väsentligt medan endast 24 
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procent av tillväxtföretag medhöll. Detta kan bero på att tillväxtföretag ofta har en mer 
expansiv verksamhet, vilket kan leda till att det är svårt att samordna enheterna. Icke 
tillväxtföretag har inte samma utvecklingstakt, vilket gör att de kan effektivisera befintlig 
verksamhet genom samordning. 
 
Enligt Bergstrand & Olve (1996) kan företagsledningen påverka och prioritera olika delar 
av organisationen genom att fördela ut resurserna som finns att tillgå i företaget. Studien 
visade att 70 procent av icke tillväxtföretag ansåg att resursfördelning var väsentligt, 
medan endast 29 procent av tillväxtföretagen ansåg detsamma. Detta visar att det kan 
vara mer strikt styrning i icke tillväxtföretag, där ledningen på ett mer konkret sätt 
allokerar ut de resurser som finns att tillgå till respektive enhet. 
 
En budget har ett ansvarssyfte. Den skall ange vem eller vilka som skall ansvara för att 
åtgärderna genomförs och dessa personer skall åta sig att fullgöra detta. En budget säger 
följaktligen vad de underordnade förväntas uppnå och vilka resurser de har att tillgå. 
(Greve, 1996) Det finns ingen signifikant skillnad mellan icke tillväxtföretag och 
tillväxtföretag vad gällande ansvarssyftet enligt empirin. Logiskt sett borde det inte heller 
vara någon skillnad, då detta är ett syfte som faller sig naturligt inom alla företag. Genom 
att fördela ansvar inom organisationen, och att någon tar på sig detta ansvar, blir 
organisationen mer effektiv. 
 

4.9 Analys av kritiken mot budget 
 
Den kritik som riktas mot budget är troligtvis inte helt objektiv, då kritikerna oftast 
framhäver de mindre bra sidorna med budget och förbiser att den även har andra 
användningsområden. Något som många kritiserar budget för, är att det inte går att styra 
framåt genom att se bakåt (Wennberg, 1998). Är då all kritik som riktas mot budget som 
styrmedel helt befogad? 
 

4.9.1 Budget tar mer tid att upprätta än den ger nytta 
Wallander (1999) har framfört kritik mot att använda sig av budget som styrmedel i en 
verksamhet. Han menar att utformningen av budget kan vara resurskrävande då det tar tid 
och kraft av organisationen och dess medlemmar, varvid han hävdar att detta inte 
uppväger fördelarna med budget. 
 
Undersökningen visar att 80 procent av respondenterna inte instämde i den kritik som 
Wallander (1999) framfört. Resterande respondenter ansåg att kritiken delvis var 
berättigad. Det var ingen som instämde helt i kritiken. Det framkom under intervjuerna 
med respondenterna att Wallanders kritik endast sågs utifrån ett perspektiv. De 
respondenter som inte instämde i kritiken menade att inte hänsyn togs till att 
budgetprocessen kan skapa ett mervärde i organisationen. Detta med anledning av att de 
anställda känner att de har en större möjlighet att påverka organisationen när de är 
delaktiga i processen. 
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4.9.2 Budget ger upphov till anslagstänkande 
Wallander (1999) menar även att användandet av budget kan leda till ett 
anslagstänkande, det vill säga att enheten känner sig tvingad att förbruka sitt anslag under 
innevarande år för att inte anslaget skall bli mindre under nästa år. 
 
Resultatet från undersökningen visar att 70 procent av respondenterna inte instämde i den 
kritik som Wallander (1999) framfört om att budgeten ger upphov till ett 
anslagstänkande. En respondent instämde helt i kritiken medan övriga respondenter 
delvis instämde i kritiken. Av samtalen med respondenterna kunde vi urskilja att 
respondenterna ansåg att det med all säkerhet förekommer anslagstänkande i andra 
företag, men de ville inte tro att det förekom i deras egna. Analysen av detta medför att 
det inte går att säga att det inte förekommer ett anslagstänkande hos anställda i företagen 
eftersom respondenternas svar var tvetydiga. 
 

4.9.3 Budget är oflexibel 
Ahrens (1992) menar att budget kan vara oflexibel om den betraktas som något som 
måste uppfyllas. Om det sker något oväntat i omgivningen som kräver förändring kan en 
budget medföra att förändringsarbetet försvåras, då ansvariga kan känna att de inte har 
fullständig kontroll över uppfyllandet av budgetmålen. 
 
Resultatet av undersökningen visar att 73 procent av respondenterna inte anser att 
budgeten är oflexibel. Dock ansåg två respondenter att kritiken var helt befogad och de 
grundade detta på att de ansvariga ofta känner att de blir hämmade av budgeten. De har 
inga möjligheter att finna nya kreativa lösningar på problem eftersom det kommer att 
påverka uppfyllandet av budgetmålen. De som inte instämmer i kritiken menar dock att 
det ligger ett stort ansvar hos ledningen att inte se budget som något som måste 
uppfyllas, utan mer som en riktpunkt för verksamheten, där de ger plats för kreativitet 
och egna initiativ för att hela tiden kunna förbättra befintlig verksamhet. 
 

4.9.4 Det går inte att styra framåt genom att se bakåt 
Budgeten har även kritiserats för att företag styr framåt genom att se bakåt. Wennberg 
(1998) menar att ett företag kan liknas vid en roddbåt där ledningen arbetar hårt och ror 
för brinnande livet. Båten går framåt men den styrs av någon som hela tiden tittar bakåt. 
De prognoser som budgeten ger slår aldrig in, och det går inte att förutsäga framtiden 
genom att titta på historiska fakta. 
 
Empirin visar att 73 procent av respondenterna inte instämmer i Wennbergs (1998) kritik. 
De menar att det går att styra framåt med hjälp av budget. Ett vanligt svar från dem som 
inte instämde i kritiken var att erfarenheter hos individerna ger dem en möjlighet att styra 
verksamheten framåt även om budget grundar sig på historiska fakta. Genom att ha en 
stor branschvana ansåg de att det går att göra relativt tillförlitliga beräkningar om 
framtiden. 
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4.9.5 Det finns en målkonflikt mellan budgetens syften 
Lindvall (2002) menar att det kan finnas en målkonflikt mellan olika syften med budget. 
Budgeten skall exempelvis samtidigt motivera och vara samordnande för verksamheten. 
För bästa motivation krävs det högt uppsatta budgetmål, vilket med stor sannolikhet 
innebär att en betydande del av de ansvariga inte kommer att nå de uppställda målen. För 
samordning, exempelvis mellan försäljning och produktion, krävs det stabilitet. Det 
sämsta som kan inträffa är störningar till följd av de oförutsedda variationerna som 
uppkommer då mål inte uppfylls. 
 
Vår undersökning visar att 68 procent av respondenterna menar att den kritik som 
Lindvall (2002) riktar mot budget inte stämmer överens med hur de uppfattar budget. 
Resterande 14 respondenter anser att det kan finnas en konflikt mellan olika 
budgetsyften, men att den nytta de har vid användandet av budget som styrverktyg 
överväger de nackdelar som kan uppkomma. Ett vanligt svar från de respondenter som 
inte instämde i kritiken var att om företaget har en väl implementerad strategi och en 
företagskultur som stödjer denna, går det i de flesta fall undvika att budgetens olika 
syften hamnar i konflikt. 
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5 SLUTSATSER 
Detta kapitel börjar med de slutsatser som kunnat dras utifrån studien. I slutet av kapitlet 
ges förslag till fortsatt forskning. 
 

5.1 Slutsatser om budgetens roll 
 
Utifrån den undersökning som genomförts kan ett flertal slutsatser dras angående 
budgetens roll som styrmedel. De hypoteser som har bekräftats av empirin har även en 
praktisk signifikans. 
 
Analysen visar att tillväxtföretag inte anser att budgeten är ett lika väsentligt styrmedel 
som icke tillväxtföretag gör. Detta betyder att det logiska resonemang som framfördes i 
den teoretiska referensramen överensstämmer med verkligheten, då dessa företag 
befinner sig i en ständig förändringsfas. En slutsats som framkom av studien var att det 
inte skiljer sig något vad gällande budgeteringsperioder mellan tillväxt- och icke 
tillväxtföretag. Detta kan förklaras med att tillväxtföretag inte anser att budgeten är ett 
lika väsentligt styrmedel som vad icke tillväxtföretag gör. 
 
När det gäller budgetens syften framkom det i studien att planering var mer väsentlig i 
icke tillväxtföretag, då dessa har lättare att förutspå framtiden än tillväxtföretag och kan 
därför lägga större tonvikt på planering. Det går dock inte att finna några skillnader 
mellan dessa företag vid användandet av budget för uppföljning av hur verksamheten 
fortskridit under en period. De slutsatser vi kan dra av detta är att det är lika väsentligt för 
tillväxt- och icke tillväxtföretag att det sker en frekvent uppföljning av budgeten. Detta 
för att de skall kunna vidta nödvändiga anpassningar så att en gynnsam utveckling sker. 
 
Studien visar att budget är mer väsentlig för att motivera anställda i tillväxtföretag än i 
icke tillväxtföretag. Detta beror på att tillväxtföretag kräver en ständig utveckling, vilket 
gör att det fordras mer av organisationens medlemmar. Undersökningen visar även att  
kommunikation mellan medarbetare i organisationen är mer väsentligt i tillväxtföretag än 
i icke tillväxtföretag. Det kan bero på att det krävs mer motivation i tillväxtföretag då 
dessa inte verkar i en lika stabil omgivning som icke tillväxtföretag gör. 
 
Av studien framkom det att tillväxtföretag ansåg att budgetprocessen var mer väsentlig 
medan icke tillväxtföretag menade att det var den slutgiltiga budgeten som var av större 
betydelse. Detta beror sannolikt på att tillväxtföretag använder budget för att motivera 
och skapa kommunikation i organisationen och fokuserar inte lika hårt på den slutgiltiga 
budgeten, då denna är svår att på ett tillförlitligt sätt planera. För icke tillväxtföretag 
krävs det dock oftast bara en inkrementell förändring av budgeten och då kan fokus ligga 
på den slutgiltiga budgeten. 
 
Undersökningen visar att tillväxtföretag anser att likviditetsbudgetar är mer väsentliga än 
vad icke tillväxtföretag anser. Dock var inte skillnaden lika stark som det logiska 
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resonemanget vi fört visar. Detta grundar sig på att båda kategorierna av företag ansåg att 
likviditeten var viktig för företagets fortlevnad. 
 

5.2 Slutsatser om kritiken 
 
De slutsatser som kan dras utifrån undersökningen är att den kritik som framförts mot 
budget som styrmedel till stor del är missvisande enligt respondenterna. 
 
Kritiken att budgeten tar mer tid att upprätta än vad den gör nytta för en organisation är 
enligt studien missvisande. Detta betyder att budget fyller en funktion i företagen, trots 
att den tar tid att upprätta och administrera. 
 
Undersökningen visar att respondenterna ansåg att budgeten inte ger upphov till 
anslagstänkande inom organisationen. Det bör dock påpekas att det fanns en tro om att 
det förekom i andra företag. Detta leder till att vi inte kan dra några slutsatser angående 
kritiken, eftersom svaren från respondenterna är tvetydiga. 
 
Undersökningen visar att det i stor grad är ledningen som påverkar hur flexibel/oflexibel 
en budget är i ett företag. Detta beroende på om dessa är krävande vad gällande 
önskemålet om att budgeten skall hållas till varje pris, vilket i sin tur medför att detta blir 
hämmande för organisationens utveckling. Budgeten blir då oflexibel i kritikens mening. 
Studien visade att budgeten inte ansågs var oflexibel eftersom de flesta respondenter 
kände att kreativitet och att egna förbättringar möjliggjorde utveckling i företaget. 
 
Vår undersökning visade att det går att styra framåt genom att se bakåt. Detta genom att 
erfarenhet hos individerna ger dem möjlighet att styra verksamheten framåt, även om 
budget grundar sig på historiska fakta. 
 
Studien visar att det inte finns någon målkonflikt mellan budgetens syften. Utan 
målkonflikten går att undvika genom att ha en väl implementerad strategi och en sund 
företagskultur. 
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5.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
När vi genomförde denna studie fann vi nya intressanta områden att studera mer 
ingående. Vid fortsatta studier skulle det vara av särskilt intresse att göra fallstudier i 
företag som styr med hjälp av budget samt budgetlösa företag, för att undersöka om det 
finns skillnader mellan dessa företag angående den kritik som riktas mot budget. 
 
Ett annat intressant område som framkom i samband med vår undersökning var den att 
det förekom betydande budgetavvikelser oberoende av om det var ett tillväxt- eller icke 
tillväxtföretag, trots att respondenterna i vår undersökning ansåg att tillräcklig med tid 
lades ned på budgetarbetet. Det skulle därför vara intressant att göra en fallstudie där 
budgetprocessen granskas i dessa kategorier av företag för att utröna om avvikelserna 
beror på någon specifik faktor. 
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ENKÄT 
 
Allmänt 
 
Företag      _____________________________ 
 
Vilken befattning har Ni inom företaget?  _____________________________ 
 
Antal anställda     _____________________________ 
 
Vilken bransch     _____________________________ 
 
Omsättningsförändring, 2000, 2001, 2002  _____________________________ 
 
Budget 
          Ja     Nej 
Använder Ni er av budget i Ert företag?   
 
           1        5 
Hur oväsentlig/väsentlig anser Ni att budget är för att styra Ert företag?  
 
Hur långt fram sträcker sig Er budgetperiod tidsmässigt? 
 

 <1 mån.  3 mån.  6 mån.  9 mån.  12 mån.  > 12 mån.  
 
Bedöm dessa olika budgetar efter hur oväsentliga/väsentliga de är i Ert företag:  
 
           1        5 
Likviditetsbudget         
Resultatbudget.         
Balansbudget          
 
Budgetens syften 
 
Bedöm dessa budgetsyften efter hur oväsentliga/väsentliga Ni tycker att dessa är: 
 
           1          5 
Planering          
Samordning           
Resursallokering         
Ansvarsfördelning         
Uppföljning          
Kommunikation         
Motivation           
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Hur frekvent följer Ni upp budgeten?  
 

 varje vecka  varannan vecka  varje månad  varannan månad  varje kvartal 
 vartannat kvartal  varje år 

 
Har det under de senaste tre åren förekommit betydande budgetavvikelser i Ert företag? 
 

 Ja   Nej 
 
Budgetuppställandet 
 
Vilket av dessa två påståenden stämmer bäst överens med Ert företag? 
 
Den slutgiltiga budgeten är viktigare än budgetprocessen.    
Budgetprocessen är viktigare än den slutgiltiga budgeten.    
 
            Instämmer 
          Inte      Helt  
Anser Ni att det läggs ned tillräckligt med tid på budgetarbetet.   
 
Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med hur Er budget ställs upp? 
 
Budgeten utarbetas av ledningen.       
Budgeten utarbetas på en lägre nivå i företaget.     
Budgeten utarbetas av ledningen i samråd med lägre nivåer i företaget.  
 
Kritik 
 
Bedöm hur Ni ställer Er till följande kritik som riktats mot budget:    

   Instämmer 
Inte    Helt  

          1        5 
Att upprätta en budget tar mer tid än vad den ger nytta.    
Budget ger upphov till ett anslagstänkande.      
Budgeten är oflexibel.         
Det går inte att styra framåt genom att se bakåt.     
Det finns en målkonflikt mellan olika budgetsyften.     
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