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FÖRORD 
 
Då vår undersökning bygger på en brevenkät vill vi inleda med att tacka alla företag som har 
tagit sig tid att svara på vår enkät. Utan er hade inte uppsatsen varit möjlig.  
 
Ett speciellt tack går till vår handledare Joakim Wincent  som bidragit med värdefulla 
synpunkter och vägledning under uppsatsskrivandet.  
 
Slutligen vill vi tacka alla våra vänner för det stöd som vi har fått under uppsatsskrivandet. 
 
 
 
Luleå den 2003-06-03 
 
 
 
Catrine Lindfors  Sara Persson 
 
 
 



 

  

SAMMANFATTNING 
 
Företag som växer är ofta svåra att styra. För dem kan budget vara ett lämpligt styrverktyg. 
Syftet med denna studie var att undersöka i vilken omfattning hög- respektive lågtillväxt-
företag budgeterar, vilken roll budgeten har i dessa företags styrmix samt beskriva hur 
budgetanvändningen påverkar dessa företags prestationer. 
 
Studien bygger på teorier kring budget, styrning och tillväxt. Den empiriska undersökningen 
genomfördes med hjälp av en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning riktad till ett 
antal hög- respektive lågtillväxtföretag. Resultaten från undersökningen kopplades till 
teorierna och utmynnade i ett antal propositioner. Undersökningen visar att budgeten har en 
större roll i högtillväxtföretag eftersom dessa företag har ett stort behov av styrning. 
Undersökningen visar även att budgeten påverkar både hög- och lågtillväxtföretags 
prestationer på olika sätt. 
 



 

  

 

ABSTRACT 
 
Controlling growing firms can be difficult. Using a budget can be a way of solving this 
problem. The purpose of this study was to investigate to what extent fast and slow growing 
firms use budgets, which role the budget has in the control mix of these firms, and to describe 
the effect of using a budget on the performance of these firms. 
 
The study is based on theories about budget, controlling and growth. The empirical 
investigation was made as a quantitative study with a survey directed towards a number of 
fast and slow growing firms. Results from the investigation were connected to theory and 
ended in a number of propositions. The investigation shows that a budget has a bigger role in 
fast growing firms as these firms are more in need of controlling. The investigation also 
shows that a budget affects performances in both fast and slow growing firms in different 
ways. 
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1 INLEDNING 
 
Grunden för all affärsverksamhet är en affärsidé, en strategi, som beskriver hur affärsidén 
skall omsättas i praktiken, samt en övergripande planering, som anger mål, delmål och 
åtgärder, som skall vidtas för att nå dessa. Detta utgör företagets handlingsprogram. Det 
gäller för alla slags företag - det må röra sig om industri, handel, service eller annan 
verksamhet. Det är detta handlingsprogram företagets budget vilar på och det är budgetens 
uppgift att i ett samspel tekniskt uttrycka dessa förhållanden i siffror och kvantiteter. 
(Lagerstedt, 1991) 
 

1.1 Bakgrund 
 
Budgetering kan spåras till 1200-talets England då budgeten var ett reglemente för att reglera 
makten mellan parlament och kungamakt. Den för budgeteringen mest betydelsefulla 
utvecklingen skedde under 1900-talets första decennier när Du Pont, General Motors och 
General Electrics utvecklade budgetering i samband med omorganisation. De utvecklade 
tekniken att mäta olika enheters prestationer med ”Return on investments”, ROI. 
Budgeteringens genombrott kom under 60-talet då dess uppgift i företag var av 
grundläggande karaktär. Fram till början av 70-talet ökade intresset för långsiktsplanering då 
det var vanligt med budgetar upp till fem år. 1973 års oljekris bidrog till en vikande tilltro till 
långsiktig planering. Genom ökad turbulens i omgivningen ökade behovet av snabbare 
feedback av utfall och att bedöma konsekvenserna av nya förutsättningar för resultat och 
räntabilitet. Redovisningen utvecklades under 80-talets datorisering. Detta kom att förändra 
budgeteringen då man kunde använda budgetsimulering. (Arwidi & Samuelson, 1993)   
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Företag verkar på olika marknader och har varierande möjligheter att påverka sin situation. 
Tidigare förändrades marknaderna i långsam takt och företag hade gott om tid att anpassa sin 
verksamhet. Nu sker förändringar snabbt och ofta vad gäller konkurrens, teknologi, tullar, 
växelkurser och lagstiftningar. För överlevnad räcker det inte längre med en anpassning till 
ändrade förutsättningar; ofta krävs också att företaget har en framförhållning för att i tid 
kunna förbereda ändringar i verksamheten till kända eller förväntade ändringar av nämnt slag. 
(Samuelson, 1996) 
 
Alla företag , stora som små, behöver styrsystem, som griper över hela företaget. Styrsystemet 
kan vara mer eller mindre komplicerat, beroende på rörelsens art och omfattning. Med hjälp 
av styrsystemet styr företagsledningen aktivt mot de mer eller mindre klart uttalade mål de 
satt upp. Styrsystemet kan sägas omfatta de rutiner, tekniker och andra metoder som används i 
företaget för att styra utvecklingen mot de uppsatta målen. Syftet med styrsystemet är alltså 
att rationalisera och effektivisera. (Lagerstedt & Tjerneld, 1991) 
 
Frenckner (1983) definierar målet med ekonomistyrning som planering och uppföljning mot 
ekonomiska mål. Han konstaterar vidare att viktiga medel för att uppnå dessa mål är 
budgetering, redovisning och kalkylering.  
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En av budgetens grundläggande syften är att kunna styra och följa upp verksamheten så att 
måluppfyllelse hela tiden kan mätas. Budgeten hjälper företaget att ställa en prognos av 
verksamheten den närmaste tiden och skapar en beredskap inför de åtgärder som kan komma 
att behöva vidtas för att klara den väntade förändringen. (Lagerstedt & Tjerneld, 1991) 
 
Budgetprocessen är ofta komplex och kräver en stor detaljgrad i fråga om indata samtidigt 
som en turbulent miljö kräver olika slag av prognoser och revideringar. Detta medför enligt 
Frenckner (1981) risk för att budgeteringen kan uppfattas som en omfattande byråkratisk 
pålaga mer än ett uttryck för kreativa diskussioner med överblickbara antagande. 
 
Styrning kräver att framtiden kan förutsägas. Osäkerheten ska vara låg i företaget och dess 
omgivning. De anställda vet ganska väl i förväg vad som ska göras och hur. Konkurrenter 
utgör inte någon osäkerhet i sig. Företagen vet hur och när konkurrenterna agerar. Men idag 
är läget ofta och högst påtagligt ett annat. Frågetecknen är många. Från dag till dag kan 
villkoren ändras. Ny teknik ser dagens ljus, kunder ändrar sina preferenser och det påverkar 
efterfrågan. Konkurrensen är hård. Stora krav ställs alltså på dagens företag. Förmågan att 
anpassa och förändra ska prägla verksamheten. Att lära nytt och tänka om blir centralt. Då blir 
styrningen svår att lita på. Finansiella mål, nyckeltal och standarder från budgetarbetet är 
överspelade innan budgeten börjar gälla. (Viklund, 2000; Ax & Johansson, 2001) 
 
En av orsakerna till att det läggs ner så mycket arbete på budgeter kan vara att företag har ett 
stort behov av trygghet. Därför vill de försöka få ett grepp om den ovissa framtiden genom att 
sätta en plan på papper, oavsett om det är en lämplig planeringshorisont. (Dahlin & Lundén, 
2001) 
 
Enligt Ax & Johansson (2001) och Dahlin & Lundén (2001) är budgeten alltför arbetsam och 
tidskrävande i förhållande till dess nytta. Budgetering kan anses vara ett slöseri med resurser, 
eftersom det inte med någon rimlig grad av säkerhet går att förutse framtiden (Dahlin & 
Lundén, 2001). 
 
Budget upprättas med hjälp av prognostiserade trender av konjunkturutvecklingen. Dessa 
trender är svåra att förutspå eftersom de baseras på historiska data. Även om det varit tillväxt 
en tid behöver det inte innebära att kommande period fortsätter enligt tidigare mönster. 
Faktorer i omvärlden kan förändras snabbt och oförutsägbart. Arbetar företaget efter en 
tidigare fastställd budget blir det svårt att förutse konsekvenserna av ett eller flera trendbrott, 
om de inte beaktas vid budgetarbetet. Om ett oförutsett trendbrott uppstår betyder detta att 
företaget arbetar efter andra förutsättningar än de som faktiskt råder, vilket kan få stora 
konsekvenser för företaget. (Wallander, 1994) 
 
Utvecklingen har lett till att alternativa budgetmetoder har utarbetats. Sedan 1980-talet har 
akademiker och företag utvecklat nya tillvägagångssätt för ekonomistyrning. Detta har 
frammanats för att lättare kunna möta de större utmaningarna till följd av avreglerade 
marknader och hård global konkurrens. Dessa styrsystem är utvecklade för att stödja snabb 
teknologisk utveckling och nya ledningsmetoder, ”Total Quality Management” och ”Just-in-
time” är exempel på sådana. (Kaplan & Atkinson, 1998) 
 
Framgångsrika högtillväxtföretag kan ha svårt att kontrollera och styra sin verksamhet. Enligt 
Flamholtz (1990) drabbas dessa i stor utsträckning av så kallad växtvärk. Detta får till följd att 
högtillväxtföretag kan ha svårt att kontrollera att resurser finns i företaget och att de gör rätt 
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saker. Inte sällan är företagsledaren en ”entreprenör” som inte vill lägga ner tid på upprättande 
av budgeter. Det har dock visat sig att när företag vuxit sig allt större blir det svårare att 
undvika någon form av styrning. 
 
Ahrens (1996) menar att skillnaden mellan hög- och lågtillväxtföretag är att ett 
högtillväxtföretag verkar i en dynamisk och turbulent miljö medan ett lågtillväxtföretag har 
större möjlighet till planering och kontinuerlig verksamhet. Fokus i högtillväxtföretag ligger 
ofta på att kunna kontrollera företagets kassaflöde, vilket kan vara en förutsättning för dess 
expansionsmöjlighet. Det finns indikationer på att budgeten kan ha en annan roll i högtillväxt-
företags styrning än vad den har i lågtillväxtföretag. 
 
Vi har valt att i vår undersökning se om det finns skillnader mellan företag med hög 
respektive låg tillväxt gällande följande frågeställningar: 

- I vilken omfattning budgeterar företag? 
- Vilken roll har budget i företags styrmix? 
- Påverkar budgetanvändningen företags prestationer? 

1.3 Syfte 
 
Belysa i vilken omfattning företag med hög respektive låg tillväxt budgeterar, vilken roll 
budgeten har i dessa företags styrmix samt beskriva hur budgetanvändningen påverkar 
företagets prestationer. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss till företag i storleksordningen 50-100 anställda eftersom vi anser 
att förutsättningarna ökar för att företag som ingår i urvalspopulationen har en formellt 
strukturerad ekonomistyrning jämfört med företag med färre antal anställda. 
 

1.5 Definitioner 
 
Högtillväxtföretag 
 
Ett företag vars omsättningsökning uppgått till minst 25 % under vart och ett av de senaste 
fyra åren (jmf Ahrens, 1996). 
 
Lågtillväxtföretag 
 
Ett företag vars omsättningsökning uppgått till högst 20 % under vart och ett av de senaste 
fyra åren. 
 
Prestationer 
 
Prestationer kan mätas i lönsamhet, omsättningsökning, kundtillfredsställelse och marknads-
andel. (jmf Ax, Johansson & Kullvén, 2002). 
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2 REFERENSRAM 
 
Detta kapitel behandlar teorier kring budget, styrning och tillväxt som vi funnit relevanta för 
vår studie. 

2.1 Budget 
 
Budgetprocessen är en del i ledningens styrning av företaget. Budgeten skall leda till att 
företagets resurser i form av personal och kapital utnyttjas på ett sådant sätt att företagets mål 
uppnås. Budgeten är med andra ord en plan över hur företaget skall agera. (Arwidi & 
Samuelson, 1993) 
 

2.1.1 Syften med budgetering 
 
Dagens företag har vuxit sig allt större, samtidigt som inre krav på motivation och yttre krav 
på snabba reaktioner gör att vi mer än någonsin ser behov av små, självständiga enheter. Skall 
dessa kunna samverka krävs utvecklade administrativa rutiner. Budgetering innefattar både 
samordning av insatser från olika delar i en organisation och ett fastställande av ramar, inom 
vilka en enhet själv har ansvaret för vad den väljer att göra och för de prestationer som 
uppnås. På detta sätt speglar budgeten både samordningsbehovet och den planerade 
resursfördelningen i det stora företaget och självständigheten inom givna ramar i den 
prestationsansvariga enheten. (Bergstrand & Olve, 1996) 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1 Budgetens syften (egen tolkning, Bergstrand & Olve, 1996) 
 

2.1.2 Metoder för budgetframställning 
 
Budget kan tas fram med två olika metoder. Dels genom uppbyggnad och dels genom 
nedbrytning. Uppbyggnadsmetoden innebär att budgeten börjar upparbetas på lägsta nivå i 
företaget. Med utgångspunkt i den strategiska planen, verksamhetsplanen och kanske i vissa 
ytterligare specifika förutsättningar för budgetperioden upprättas här budgetförslag. Förslagen 
sammanställs för den närmast överliggande nivån och diskuteras mellan berörda personer. 
Efter eventuella justeringar ställs budgeten samman för allt större delar av företaget och 
diskuteras mellan berörda chefer för att slutligen nå VD och styrelsen där den fastställs, 
eventuellt efter ytterligare någon justering. (Samuelson, 1996) 
 
Enligt nedbrytningsmetoden börjar budgetarbetet istället med VD. De ekonomiska målen för 
budgetåret preciseras för VD:s närmaste medarbetare. Dessa bryter därefter ner dem i mål för 
sina närmaste medarbetare osv. Till slut erhålls ekonomiska mål för budgetperioden för den 

Budgeten 

Samordning av insatser Fastställande av ramar 
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lägsta budgetnivån. Nu vänder processen och följer i stort samma mönster som 
uppbyggnadsmetoden. (Samuelson, 1996) 
 
Är företagets lönsamhet pressad kan en nedbrytningsorienterad metod vara att föredra. Är 
lönsamheten god vill man istället genom en uppbyggnadsmetod ge utrymme för nya initiativ 
och idéer. (Samuelson, 1996) 
 

2.1.3 Vanligt förekommande typer av budgeter i företag 
 
En resultatbudget är en sammanställning av verksamhetens förväntade intäkter och kostnader 
och det förväntade resultatet för en viss period. Den upprättas vanligen för 12 månader 
(Dahlin & Lundén, 2001). Långa budgetperioder innebär att budgetens osäkerhet måste 
klargöras och förutsättningarna fastläggas för att en längre budgetperiod, såsom 12 månader, 
ska kunna tillämpas (Arwidi & Samuelson, 1993). 
 
Likviditet är företagets förmåga att i rätt tid betala sina räkningar och andra utgifter. Syftet 
med likviditetsbudget är att säkerställa såväl en effektiv kapitalanvändning som betalnings-
beredskap på kort och lång sikt. Därmed ingår även kapitalanskaffning. Denna budget ger inte 
några detaljer om hur budgetåret kommer att utvecklas. Stora svängningar kan inträffa i 
likviditeten under året. Dessa kommer inte till uttryck i resultatbudgeten. Likviditetsbudgeten 
måste brytas ner per månad i en uppställning över de löpande in- och utbetalningarna under 
året (Arwidi & Samuelson, 1993). Ett problem som ofta uppstår är att kundernas inbetalningar 
kommer företag tillgodo en månad efter kunden debiterats. Det är viktigt att företag tar 
hänsyn till detta vid likviditetsbudgetering (Bergstrand & Olve, 1996). 
 
En god investeringsbudgetering upprättas normalt före det övriga budgetarbetet. Den är en 
konkretisering av företagets strategi i termer av kapitalanvändning. Den är av stor betydelse 
då den visar hur kapital satsas på olika projekt och organisatoriska enheter. Genom att olika 
investeringar godkänns inom en investeringsbudgets ram anger budgeten viktiga förutsätt-
ningar för hur verksamheten kan utvecklas. (Arwidi & Samuelson, 1993) 
 

2.1.4 Utvärdering, revidering och prognoser 
 
Huvudsyftet med budgetutvärdering är att visa på avvikelser mot budget. Orsaker till 
avvikelser fastställs, vilket kan leda till åtgärder för att komma till rätta med negativa 
tendenser. Ett annat huvudsyfte kan vara att ge underlag för belöningar (Samuelson, 1996). 
Utvärderingen är ett av ledningens viktigaste styrmedel. Ledningen kan samtidigt utnyttja 
budgetutvärderingen för olika syften. En viktig anledning är att ge signaler om utvecklingen 
avviker från det planerade. Budgetutvärderingen kan då både känna som alarmklocka och 
diagnosinstrument. Utvärderingen kan också ligga i grund för prestationsvärdering och 
fastställa ansvar för olika utfall (Arwidi & Samuelson, 1993). 
 
Ett motiv till att göra budgetrevidering är att ursprunglig budget byggt på felaktiga 
förutsättningar. Detta förhållande är viktigt i samband med att en prestationsbedömning görs 
på basis av budgetutfall. (Arwidi & Samuelson, 1993) 
 
Prognoser har blivit ett allt viktigare komplement till budgeter. På basis av utfallet gentemot 
budget görs en bedömning av i vilken mån ursprunglig budget fortfarande kan hållas eller om 
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en justering är aktuell. Principiellt kan prognosen ses som den mest aktuella uppfattningen om 
innevarande års utfall. (Arwidi & Samuelson, 1993) 
 
Den fasta budgeten används ofta som grundmaterial. Flera gånger om året genomförs en 
samordnad budgetuppföljning med analyser av det som hänt och prognoser tas fram till årets 
slut. För att undvika förvirring i företaget fortsätter man att göra uppföljning mot den 
ursprungliga årsbudgeten, men den nyare prognosen används som hjälpmedel vid konkreta 
tillverknings- och försäljningsbeslut under resten av året. (Bergstrand & Olve, 1996) 
 
Hope & Fraser (2003) ser fördelar i att ersätta budgeter med rullande prognoser främst av två 
orsaker; prognoser uppdateras kontinuerligt, vilket ger bättre möjligheter att uppskatta 
ekonomiska trender och kunders efterfrågan. En annan orsak är att risken för manipulation 
minskar eftersom prognoser inte används som vinstmål och därmed underlag för bonus till 
anställda. 
 

2.1.5 Avvikelseanalys 
 
Ett viktigt syfte med avvikelseanalys är att få impulser till åtgärder. De moderna 
redovisningssystemen möjliggör snabba analyser utan större arbetsinsatser (Arwidi & 
Samuelson, 1993). Ett önskemål är ofta att analysen direkt ska leda fram till möjliga åtgärder. 
Ofta kan dock rapporten peka på något man inte varit medveten om. Det finns då två 
grundläggande åtgärder som kan bli aktuella: anpassning och korrigering. Om något viktigt 
har förändrats i förutsättningarna sedan budgeten gjordes, och detta kan motivera att man för 
framtiden avviker från tidigare planer, görs en anpassning till den nya verkligheten för att om 
möjligt nå den beskrivna budgeten. I andra fall kan budgeten alltjämt framstå som rätt, men 
utvecklingen tyder på att man felaktigt frångått budgeten. Korrigeringsåtgärder kan då 
behövas för att komma tillbaka för den avsedda kursen (Bergstrand & Olve, 1996). 
 

2.1.6 Tidsåtgång vid budgetering 
 
Budgetarbetet börjar i regel minst fyra månader före budgetårets början. Detaljerade uppgifter 
om försäljningsprognoser, kapitalförbrukning etcetera tas fram. Ett budgetdokument 
sammanställs. Budgetarbetet kan ta upp till 30 % av ledningens tid. Tid som kanske kunde ha 
använts i ett bättre syfte. Inte ovanligt är att ekonomiansvarig personal ifrågasätter värdet av 
budgetering. (Hope & Fraser, 2003) 
 
Wallander (1994) går ännu längre och menar att budgetarbetet är ett slöseri med resurser och i 
sämsta fall direkt farligt för företaget. 

2.2 Budget och styrning 
 
Ett styrsystem kan definieras som en modell för att öka sannolikheten att anställda kommer att 
agera på sätt som leder till överensstämmelse med företagets mål. Denna definition leder oss 
till två viktiga aspekter på styrning: dels bör den kunna motivera de anställda, dels bör den 
kunna påverka de anställdas sätt att agera för att nå företagets uppsatta mål. (Flamholtz, 1990) 
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2.2.1 Styrverktyg för prestationsmätning 
 
I varje företag utförs en mängd olika prestationer. I många sammanhang finns det önskemål 
om att sätta siffror på dem. De samlas ofta under benämningen styrverktyg. Några vanligt 
förekommande syften med dem är att styra, motivera och informera till exempel företagets 
ansvarsenheter och anställda, att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med 
uppställda mål och att kommunicera ut i organisationen vad som i olika avseenden är viktigt 
att fokusera. (Ax,  Johansson & Kullvén, 2002) 
 
Styrverktygen kan vara av såväl finansiell som ickefinansiell karaktär, avse utfallet av 
framtida önskvärda prestationer och uttryckas som relations- och som absoluta tal. 
Styrverktyg används i flera sammanhang, till exempel vid lönsamhets- och resultatberäkning, 
kostnadskontroll, ansvarsutkrävande, produktivitetsanalys och vid rapportering till såväl 
interna som externa intressenter. Under senare år har några nya ansatser för styrverktyg 
presenterats. Det mest omtalade av dessa är det balanserade styrkortet (”The Balanced 
Scorecard”). Det balanserade styrkortet kan övergripande karakteriseras som metodik 
och/eller en referensram för implementering av strategi. Målstyrning är ett annat styrverktyg 
som blivit allt mer populärt. Företagsvision och strategi sammanlänkas med den kortsiktiga 
operativa verksamheten. Med utgångspunkt i ett företags strategi konstrueras ett styrverktyg 
med mål och mått knutna till olika aspekter på verksamheten. (Ax, Johansson & Kullvén, 
2002) 
 
Företag har investerat stora summor i moderna styrverktyg såsom balanserade styrkort, EVA 
(Economic Value Added) och ABC (Activity Based Cost) men dessa har ofta fått stå tillbaka 
till förmån för budget eftersom ledningen inte vågat släppa taget helt om budget. (Hope & 
Fraser, 2003) 
 

2.3 Budget, styrning och tillväxt 
 
Alla företag, oavsett storlek, behöver någon form av styrning. Små företag är lättare att styra 
eftersom ledaren har möjlighet att ha kontroll över verksamheten. I takt med att företag växer 
minskar ledarens kontrollmöjligheter. Detta skapar ett behov av någon form av styrverktyg. 
Dock har tillväxtföretag begränsade möjligheter att utveckla styrverktyg. (Flamholtz, 1990) 
 

2.3.1 Kännetecknande för hög- respektive lågtillväxtföretag 
 
Ett högtillväxtföretag kännetecknas av entreprenörskap, vilket enligt Covin & Slevin (1991) 
definieras som risktagande, innovation och framgång. De verkar i en dynamisk miljö. 
Entreprenörer är villiga att anta högriskprojekt och ligger ofta steget före sina konkurrenter. 
Entreprenörers förmåga att växa beror till stor del på dess resurser, såväl finansiella som 
ickefinansiella. Ett företag med hög andel högutbildad personal har till exempel större 
möjlighet till produktutveckling än vad lågtillväxtföretag har. 
 
Högtillväxtföretag har ofta en decentraliserad organisation med minimal hierarki. En flexibel 
organisation med öppna kommunikationsvägar mellan forskning och utveckling, tillverkning 
och marknadsavdelning. (Covin & Slevin, 1991) 
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Utmärkande för företag som växer är dess förmåga att skapa nya verksamhetsområden. De 
klarar att förnya sina kärnverksamheter och samtidigt slå in på nya områden. Anledningen till 
det är att de kan förvalta sin verksamhet på ett sätt som gör att svikande tillväxtkällor ersätts i 
exakt rätt ögonblick. (Baghai, Coley & White, 1999) 
 
Ett tillväxtföretag kännetecknas av en rad år av hög tillväxt. Företagets ambition är att 
fortsätta växa i samma takt. (Wiklund, 1998) 
 
Utifrån Bowmans strategiska klocka (Johnson & Scholes, 2002) identifieras olika typer av 
konkurrensstrategier som kan hänföras till tillväxtföretag.  
 
Differentieringsstrategi: Inom denna strategi återfinns produkter som uppfattas vara av god 
kvalitet. Kunden är beredd att betala ett relativt högt pris för ett högt upplevt värde. Genom 
satsning på produktutveckling och innovation kan denna strategi tillämpas (Johnson & 
Scholes, 2002). Inom denna grupp befinner sig ofta högtillväxtföretag eftersom de vanligtvis 
kännetecknas av unikhet, profilering, innovation och produktutveckling (Covin & Slevin, 
1991) (Ylinenpää, 1988). 
 
Hybridstrategi: Det som skiljer denna strategi från differentieringsstrategin är att inom denna 
grupp återfinns de som vill att deras produkter ska uppfattas som differentierade med god 
kvalitet men till ett lägre pris än konkurrenter med likvärdiga produkter (Johnson & Scholes, 
2002). Inom denna strategi finner vi ofta lågtillväxtföretag eftersom de inte har samma 
unikhet och profilering som högtillväxtföretag (jmf Ylinenpää, 1988). 
 

2.3.2 Möjligheter och hinder för tillväxt 
 
Varför växer vissa företag mycket snabbare än andra? Varför fortsätter vissa högtillväxt-
företag att växa år efter år medan andra misslyckas? En förklaring är att för att ett företag 
skall kunna växa krävs både resurser och motivation vilket nedanstående figur visar. 
(Wiklund, 1998) 
 
 
 

 låg hög 
  Vilja att växa 
 
Figur 2.2 Fyra typer av företags möjlighet och motivation till tillväxt (Wiklund, 1998). 
 
Många företag agerar utifrån att de befinner sig i den nedre högra rutan. Ambitionen att växa 
finns men företaget saknar resurser att utveckla företaget. (Wiklund, 1998) 
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Tillväxten kräver investeringar. Företag måste kunna visa att de kan förbli lönsamma och 
generera tillräckligt med likvida medel för att kunna göra de investeringar som krävs för 
fortsatt tillväxt. Om så inte är fallet finns risk att tillväxtsatsningarna blir lidande under 
lågkonjunktur. Få beslut är så demoraliserande som att dra ner på investeringarna efter att 
företaget väl tagit sig mod att börja färden mot tillväxt. (Baghai, Coley & White, 1999) 
 
Tillväxtsstrategier anger sätt att växa i förhållande till nuvarande situation. Ansoff skiljer 
mellan tre expansionsalternativ. Expansion kan ske genom att öka andelar på nuvarande 
marknader (marknadspenetration), genom att utveckla nya produkter (produktutveckling) och 
genom att bearbeta nya marknader med nuvarande produkter (marknadsutveckling). 
Diversifiering innebär att företaget avlägsnar sig från nuvarande verksamhet genom att satsa 
på nya produkter och nya marknader. I Ansoffs strategibegrepp ingår också begreppet 
konkurrensfördel. Kombinationer av produkter och marknader som ger företaget en stark 
position i förhållande till konkurrenterna skapar en relativ fördel gentemot dessa. Kontroll 
över en råvara, hög produktionseffektivitet, hög utvecklings- och innovationsförmåga samt 
patentskydd är exempel på källor till konkurrensfördelar. (Bengtsson & Skärvad, 2001) 
 
Vanligt förekommande är att tillväxtföretag är beroende av en större kund som står för 
merparten av kundunderlaget. Tillsammans med kunden har tillväxtföretaget möjlighet att 
växa vidare. (Wiklund, 1998) 
 
Kazanjian (1984) visar på att det finns ett problemmönster i växande företag: Organisations-
problem innebär svårigheter med kostnadskontroll och budgetering samt administrativa och 
byråkratiska problem. Problem med marknadsföring och försäljning innebär svårigheter att 
infria försäljningsmål, uppnå mål för vinst och marknadsandelar, att komma in på nya 
geografiska marknader och kunna erbjuda erforderlig kundservice. Strategisk positionering är 
ett dominerande problem under företagets första period, men detta återkommer även senare 
när företaget måste finna nya produkt- eller marknadssegment eller önskar utveckla nya 
produkter. Även externa relationer utgör ett problemområde. Detta innefattar att säkerställa 
finansiella resurser eller kunna ha tillgång till externa rådgivare och styrelseledamöter. 
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3 METOD 
 
Under denna rubrik finns en beskrivning av hur vår undersökning gått till, vårt ämnesval 
samt de metodproblem vi försökt undvika.  

3.1 Ämnesval 
 
Under en tidigare kurs i ekonomistyrning väcktes intresset för budget och budgetlös styrning. 
Mycket fanns dock redan skrivet kring just detta. Vi fann att om vi valde att inrikta vårt arbete 
mot tillväxtföretag och vilka möjligheter dessa har att styra med hjälp av budget blev vårt 
arbete mycket intressantare och betydligt svårare eftersom detta område var relativt 
outforskat. 
 

3.2 Synsätt 
 
För att kunna undersöka, förklara och förstå verkligheten måste vi göra vissa antaganden. 
Dessa antaganden fungerar som en vägledning vilka vi orienterar oss efter under arbetets 
gång. Tre olika angreppssätt på forskningsmetodik nämns. Det analytiska synsättet, 
systemsynsättet och aktörssynsättet. Det analytiska synsättet eftersträvar att förklara en 
objektiv verklighet så långt som möjligt. Kausala samband och generaliseringar är viktiga för 
att uppnå verklighet och logiska modeller används för att nå detta ändamål (Abnor & Bjerke, 
1994). I vår undersökning utgick vi från ett analytiskt synsätt eftersom vår undersökning 
ligger till grund för de slutsatser vi dragit i resultat och analys. 
 

3.3 Angreppssätt 
 
Deduktiv - induktiv ansats 
 
Kunskap kan förvärvas på olika sätt, bland annat genom deduktiv eller induktiv ansats. Vid 
deduktiv ansats är en logisk slutsats giltig om den är logisk sammanhängande och den bygger 
på teori eller hypoteser som är härledda från teorier. Vid induktiv ansats dras allmänna och 
generella slutsatser utifrån empiriska fakta. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997) 
 
Denna studie kan betecknas som deduktiv med delvis induktivt inslag eftersom utgångs-
punkten är en teori som redan fanns beskriven och utifrån den undersöktes användbarheten i 
verkligheten samtidigt som analysen mynnade ut i propositioner som vi hänförde till teorin. 
 
Kvantitativ ansats 
 
Den kvalitativa och kvantitativa ansatsen är två olika angreppssätt inom forskning. Kvalitativ 
ansats (mjuka data) används då forskaren söker förståelse och försöker fånga in en helhetssyn 
av verkligheten. Om få undersökningsenheter har använts och dessa undersöks på djupet med 
hjälp av intervjuer är en kvalitativ metod att föredra ( Holme & Solvang, 1997). Kvantitativ 
ansats (hårda data) är mer formaliserad och används då forskaren strävar efter en så god 
beskrivning som möjligt (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997). 
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Vi valde att göra en kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning eftersom vi 
ville nå ut till ett flertal företag. En enkät har fördelarna att intervjuareffekten uteblir och 
känsliga frågor kan ställas, eftersom anonymitet kan garanteras. Nackdelar som kan uppstå 
med en enkät är att det är svårt att göra bra frågor som inte är ledande, och att det finns risk 
för låg svarsfrekvens (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997). 
 

3.4 Val av analysobjekt 
 
Vår studie bygger på en undersökning av hög- och lågtillväxtföretag, vilka även kan 
definieras som våra analysobjekt. Urvalet har tagits fram genom att vi gjort ett stratifierat 
urval, vilket enligt Dahmström (1996) innebär att populationen indelas i ett antal delgrupper, 
strata, från vilken man sedan gör ett slumpmässigt urval.  
 
För att få fram uppgifter om vilka företag vi skulle rikta vår enkät till valde vi att göra en 
sökning i databasen Affärsdata. Med hjälp av denna kunde vi söka fram uppgifter om företags 
omsättningsökning för de senaste fyra åren. Vår ambition var från början att rikta vår 
undersökning enbart mot tillväxtföretag inom tillverkande branscher men vid sökning i 
Affärsdata blev vi snart varse att underlaget blev för litet med en sådan begränsning. Vi fann 
endast 12 företag inom dessa branscher som ökat sin omsättning med minst 25 % under 
vardera av de senaste fyra åren. Eftersom vi ansåg att tillväxtfaktorn var den mest intressanta 
variabeln, samt att vi ville undvika påverkansfaktorer från branscher, valde vi att förutom 
dessa 12 tillverkningsföretag med hög tillväxt, även slumpmässigt välja ut 12 
högtillväxtföretag från icketillverkande branscher. Urvalet kunde vi få fram genom angivande 
av SNI-koder vid våra sökningar.  
 
Ett andra urval blev företag med låg tillväxt. Dessa definierade vi som företag som ökat sin 
omsättning med mellan 0 och 20 % under vardera av de fyra senaste åren. Inom denna grupp 
fann vi ett större antal företag. Vi valde slumpmässigt ut 12 lågtillväxtföretag vardera inom 
tillverkande och icketillverkande branscher. Undersökningen omfattade totalt 48 företag. 
 

3.5 Litteraturstudie 
 
För att finna teorier om vårt valda ämne valde vi att inleda vårt arbete med en litteraturstudie. 
Vi fann böcker och artiklar vid Luleå Tekniska Universitets bibliotek med hjälp av 
databaserna LUCIA och LIBRIS. Vi fann även relevanta artiklar i databaserna Artikelsök och 
EBSCO. Exempel på sökord vi valde var tillväxt, styrning, budgetlös, budget samt de 
engelska motsvarigheterna till dessa ord. Fördelar med litteraturstudier är att de är billiga att 
genomföra, ger snabbt resultat och är lätta att bygga vidare på (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 
1997). 
 

3.6 Datainsamlingsmetod 
 
Vår främsta uppgift i inledningen av arbetet med uppsatsen var att sätta samman en enkät 
(bilaga 2 och 3) till företagen vi valt ut. Detta för att vi ville försäkra oss om att vi skulle 
hinna få tillbaka dem i tid. Vår handledare Joakim Wincent har varit till stor hjälp vid 
utformning av våra enkätfrågor.  
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Enkäten utformades med inledande frågor om titel och antal anställningsår i företaget. 
Därefter följde frågor kring budget och styrning. Flertalet frågor byggdes på 5-gradiga 
ordinalskalor eftersom vi ville kunna göra korrelationsmätningar mellan flertalet frågor. Vi 
försökte undvika öppna frågor eftersom vi eftersträvade generaliserbarhet och mätbarhet i vår 
undersökning. 
 
Ambitionen med vårt arbete var från början att undersöka om tillväxtföretag budgeterade. Vi 
sammanställde därför två enkäter, en enkät för budgeterande och en enkät för 
ickebudgeterande företag. Innan utskick sände vi en provenkät till vår handledare. Enkäterna 
adresserades till ekonomiansvarig på respektive företag. Vid utskicket sände vi även med ett 
frankerat svarskuvert i förhoppningen att svarsfrekvensen skulle öka. Varje enkät kodades 
dessutom för att vi skulle veta vilka företag som svarat på vår enkät. För att ytterligare 
säkerställa vårt urval adresserade vi svarskuverten olika beroende på om det var ett hög- eller 
lågtillväxtföretag vi riktade oss till. Tillsammans med enkäterna skickades trevligt 
formulerade följebrev, vilka vi undertecknade före ivägskickandet. Vi fick tillbaka 26 av 48 
enkäter. Av de 26 kunde vi använda 23 i vår undersökning. 
 

3.6.1 Bortfallsanalys 
 
Av totalt skickade 48 enkäter fick vi ett bortfall på 22 enkäter. De flesta av bortfallen härrör 
från gruppen icketillverkande högtillväxtföretag. Vi tror att dessa bortfall kan bero på flera 
faktorer. Vissa av dessa företag kanske inte längre bedriver verksamhet. En annan orsak till 
bortfallen kan vara att vår enkät skickades ut på skärtorsdagen vilket kan ha fått till följd att 
ekonomiansvariga varit bortresta och därmed inte haft möjlighet att svara. Vi angav ett 
relativt snart sista svarsdatum eftersom vi hade en begränsad tid på oss att bli klara med vårt 
arbete. Enkäten kan även ha försvunnit i posthanteringen. En annan aspekt på det relativt höga 
bortfallet av högtillväxtföretag från vår undersökning kan bero på att högtillväxtföretag 
möjligen har mindre resurser att sätta av för enkätbesvarande. 
 
Av de inkomna 26 svaren var två tyvärr inte användbara i vår undersökning, eftersom de inte 
ansett sig kunna svara på våra frågor. Anledningen var att det ena företaget ansåg sig vara för 
ungt för att kunna svara på enkäten. Detta ifrågasätter vi eftersom våra uppgifter från 
affärsdata motsade detta då de enligt affärsdata varit verksamma i minst fyra år. Vi lade dock 
denna enkät åt sidan och tog ej med den i vår undersökning. Det andra företaget som inte 
kunde svara på vår enkät skrev att företagets budget upprättades utomlands.  
 
Endast en av de svarande valde att använda vår enkät för ickebudgeterande företag. Detta 
företag tillhörde gruppen högtillväxtföretag. Vi valde därför att plocka bort denna enkät och 
istället räkna enbart budgeterande hög- respektive lågtillväxtföretag till våra analysobjekt. 
Totalt baserade vi vår undersökning på 23 budgeterande företag. 
 
Tabell 3.1 Svarsfrekvens. 
 
 Högtillväxtföretag Lågtillväxtföretag 
Undersökningsurval 24 24 
Bortfall (ej svarat) 14 8 
Bortfall (ej användbara) 1 2 
Urvalspopulation 9 14 
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3.7 Analysmetod 
 
Så snart enkätsvaren kommit in påbörjades arbetet med att sammanställa enkätsvaren i 
statistikprogrammet Statgraphic Plus 5.0. Svaren kodades och delades upp i hög- respektive 
lågtillväxtföretag. Vi gjorde en rad korrelationstester där vi försökte visa det linjära 
sambandet mellan olika variabler, på en skala mellan -1 och 1, där 1 visar ett starkt samband. 
Genom att definiera P-värdet, det vill säga sannolikhetsvärdet, kunde vi se om variablerna 
hade ett signifikant samband. Vi ansåg att det fanns ett signifikant samband när P<0,1 och 
valde därför att sätta denna gräns vid vår jämförelse. Vi gjorde t-test för att se ifall våra 
värden visade en signifikant skillnad mellan medelvärden. Även i detta fall utgick vi från att 
P<0,1. Frekvenstabeller har även tillämpats. För att få fram prestationsförändring i tabell 4.16 
och 4.18 har värde från fråga 5b subtraherats med 5a. Det nya värdet ligger till grund för 
värdena i tabellerna. Samband och avvikelser kunde spåras vilka berörs senare i analysdelen 
av vårt arbete. Våra resultat jämfördes med teori för att sedan mynna ut i propositioner.  

3.8 Studiens giltighet 
 
Validitet, eller giltighet, är ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att mäta. Den 
inre validiteten innebär att det skall vara överensstämmelse mellan teorierna och de mätbara 
definitionerna av dem. Formuleras tydliga frågor så att de speglar de teorier som ska 
behandlas bör en god inre validitet uppnås. Med yttre validitet menas överensstämmelse 
mellan svar och verklighet. För att nå god yttre validitet krävs att respondenterna förstår de 
frågor som ställs vid datainsamlingen (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997). För att vårt 
arbete skulle bli objektivt och neutralt försökte vi vid enkätutformningen ställa klara och 
tydliga frågor som inte kunde missuppfattas. Vid mätning av tillväxtföretagens prestationer 
måste hänsyn tas till att företags prestationer bedömts i förhållande till andra företags 
prestationer inom samma bransch. Detta innebär att ett högtillväxtföretag jämfört sina 
prestationer med exempelvis lågtillväxtföretag inom samma bransch. Då vi antar att alla 
högtillväxtföretag har gjort på samma sätt påverkar det ändå inte mätbarheten. Genom att 
rikta vår enkät till lika många tillverkande- som icketillverkande företag har vi försökt minska 
branschpåverkan i vår undersökning. 
 
För att öka validiteten i vår undersökning angav vi våra telefonnummer i följebrevet som 
skickades tillsammans med våra enkäter där svarande kunde nå oss ifall de ansåg att någon av 
våra enkätfrågor var oklar. Vi anser att vår validitet stärkts när vi valde att koda våra enkäter 
samt adressera svarskuverten olika för att säkerställa urvalet. 
 
Reliabilitet, eller tillförlitlighet, är ett mått på i vilken utsträckning ett mätinstrument ger 
stabila utslag vid olika tillfällen oberoende av undersökaren. Om oberoende mätningar ger 
samma resultat föreligger hög reliabilitet. (Merriam, 1994) 
 
För att öka reliabiliteten försökte vi vara objektiva när enkätfrågorna utformades. Vi ansåg det 
vara viktigt att inte lägga in egna värderingar i frågorna då detta kunde leda till att frågorna 
blev ledande. Vi skickade även en provenkät till vår handledare innan utskick. Vid 
bearbetning av enkätsvar i statistikprogram gjordes ett flertal bearbetningar för att undvika 
felaktiga resultat. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
 
Syftet med vårt arbete är att belysa i vilken omfattning företag med hög respektive låg tillväxt 
budgeterar, vilken roll budgeten har i dessa företags styrmix samt beskriva hur budget-
användningen påverkar företagets prestationer. Vår studie är uppbyggd kring tre 
undersökningsfrågor, vilka vi kommer att försöka besvara nedan. 
 

4.1 Allmänt om företagen. 
 
Vår undersökning visar att lågtillväxtföretag har en mer decentraliserat beslutsfattande än 
högtillväxtföretag. Covin & Slevin (1991) menar dock att ett högtillväxtföretag bör ha ett 
decentraliserat beslutsfattande vilket ger möjlighet att snabbt anpassa företaget till 
förändringar i en dynamisk miljö. Vårt resultat visar på skillnader gentemot teorin vilket vi 
anser kan bero på att högtillväxtföretag har behov av en stark styrning för att klara snabba 
förändringar. 
 
Tabell 4.1 Nivå för beslutsfattande  
 
Nivå för beslutsfattande Högtillväxtföretag Lågtillväxtföretag 
Delegerat beslutsfattande 44% 62% 
Beslutsfattande sker på central nivå 56% 38% 
 

4.2 I vilken omfattning budgeterar hög- respektive lågtillväxtföretag? 
 
Tillämpning av budgeter i företag 
 
Både hög- och lågtillväxtföretag tillämpar flera typer av budgeter. Den vanligaste typen av 
budget är resultatbudget, men även likviditetsbudget är viktig i undersökta företag. 
Undersökningen visar att samtliga högtillväxtföretag tillämpar likviditetsbudget. 
 
Baghai, Coley & White (1999) menar att det är viktigt för högtillväxtföretag att upprätta 
likviditetsbudget för att förutspå företags kapitalbehov så att inte tillväxtsatsningar ska bli 
lidande under lågkonjunktur. En annan aspekt skulle kunna vara att vid kraftig omsättnings-
ökning uppstår ett likviditetsbehov när företags tillgångar till stor del består av kundfordringar 
(Bergstrand & Olve, 1996). 
 
Högtillväxtföretag använder i mindre utsträckning investeringsbudget. En orsak till detta kan 
vara att lågtillväxtföretag har möjlighet att planera mer långsiktigt än högtillväxtföretag (jmf 
Covin & Slevin, 1991). 
 
Tabell 4.2 Tillämpning av budgeter i företag 
 
Tillämpning av budgeter i företag Högtillväxtföretag Lågtillväxtföretag 
Resultatbudget 100% 100% 
Likviditetsbudget 100% 93% 
Investeringsbudget 67% 86% 
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Proposition 1a: Högtillväxtföretag har större behov än lågtillväxtföretag av att upprätta 
likviditetsbudget eftersom hög tillväxt kräver likvida medel för investeringar i snabb takt. 
 
Proposition 1b: Lågtillväxtföretag kan planera mer långsiktigt och är därmed mer benägna 
att tillämpa investeringsbudget än vad högtillväxtföretag är. 
 
Budgettidens utsträckning 
 
Undersökningen visar att samtliga lågtillväxtföretag tillämpar 12 månaders budgetperiod. När 
det gäller högtillväxtföretag finns en större spridning men 12 månaders budgetperiod 
dominerar. Detta stämmer överens med Dahlin & Lundén (2001) som menar att 12 månaders 
budgetperiod är vanligt förekommande. Resultatet visar även att högtillväxtföretag har ett 
större behov av kortare budgetperioder än lågtillväxtföretag. Detta kan förklaras av att 
högtillväxtföretag lever i en dynamisk miljö med snabba förändringar (Covin & Slevin, 
1991). 
 
Tabell 4.3 Budgeteringstidens utsträckning 
 
Budgeteringstidens utsträckning Högtillväxtföretag Lågtillväxtföretag 
Upp till 1 månad 11% 0% 
3 månader 11% 0% 
6 månader 0% 0% 
9 månader 0% 0% 
12 månader 67% 100% 
15 månader eller längre 11% 0% 
 
Proposition 2: Högtillväxtföretag ser behov av kortare budgetperioder jämfört med 
lågtillväxtföretag eftersom hög tillväxt medför snabba förändringar. 
 
Resurser för budgetarbete 
 
Det finns en stor variationsbredd gällande hur mycket företag beräknas lägga ner på 
budgetarbete. Lågtillväxtföretag lägger i genomsnitt ner 5 veckor mer på budgetarbete jämfört 
med högtillväxtföretag. Enligt Hope & Fraser (2003) lägger företag ner för stora resurser på 
budgetarbete i förhållande till vad det genererar. Eftersom vår undersökning inte visar någon 
signifikant skillnad (P>0.1) kan vi inte dra några relevanta slutsatser. 
 
Tabell 4.4 Avsatta resurser för budgetarbete 
 
 Högtillväxtföretag Lågtillväxtföretag 
 Medelvärde Std.avv Medelvärde Std avv 
Avsatta resurser för budgetarbete 
(manveckor) 

4,19 2,62 9,19 13,35 

 
 
Nivå på budgetframtagning 
 
Resultaten visar att i högtillväxtföretag sker budgetframtagning främst på ledningsnivå. Covin 
& Slevin (1991) menar att högtillväxtföretag ofta verkar i en dynamisk miljö och 
kännetecknas av risktagande och innovation. Detta anser vi bör innebära att budgeten skall tas 
fram på strategisk (lednings) nivå för att möjliggöra en effektiv styrning eftersom ledningen 
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behöver vara delaktig i budgetarbetet när förändringar sker i snabb takt. Detta stärks även av 
tabell 4.1 där högtillväxtföretag har en mer central styrning än lågtillväxtföretag. 
 
Vår undersökning visar på att lågtillväxtföretag däremot tar fram budget på avdelningsnivå 
vilket bör överensstämma med ovanstående eftersom de inte har samma krav på effektiv 
styrning när förändringar sker i mer långsam takt i dessa företag.  
 
 
Tabell 4.5 Nivå för budgetframtagning 
 
Nivå för budgetframtagning Högtillväxtföretag Lågtillväxtföretag 
VD-ledning 56% 29% 
Avdelningsnivå 44% 64% 
Båda alternativen 0% 7% 
 
Proposition 3: Högtillväxtföretag har ett större behov än lågtillväxtföretag av att upprätta 
budget på ledningsnivå eftersom snabba förändringar kräver en strategiskt förankrad 
budget.  
 
Utvärdering, revidering och prognoser  
 
Samtliga lågtillväxtföretag utvärderar budget åtminstone en gång per kvartal. Däremot finns 
högtillväxtföretag som inte utvärderar budget överhuvudtaget. Merparten av företag utvär-
derar en gång per månad. Arwidi & Samuelson (1993) menar att utvärdering är ett av 
ledningens viktigaste styrmedel vilket verifieras av vår undersökning. 
 
Tabell 4.6 Budgetutvärdering 
 
 Högtillväxtföretag Lågtillväxtföretag 
Budgetutvärdering sker gentemot verkligt utfall 89% 100% 
 
Av ovanstående, utvärderas utfallet Högtillväxtföretag Lågtillväxtföretag 
1 gång/år 0% 0% 
1 gång/halvår 0% 0% 
1 gång/kvartal 22% 14% 
1 gång/månad 78% 86% 
1 gång/vecka 0% 0% 
 
Revidering av budget sker i hälften av högtillväxtföretagen och bara i vart femte lågtillväxt-
företag. Samtidigt visar undersökningen att betydligt fler av de undersökta företagen använder 
sig av prognoser som komplement till budget.  
 
Arwidi & Samuelson (1993) menar att prognoser i många fall används istället för revide-
ringar. Det kan förklara varför vår undersökning visar att bara vart femte lågtillväxtföretag 
reviderar medan 79 % använder prognoser.  
 
Högtillväxtföretag lever i en dynamisk miljö med snabba förändringar (Covin & Slevin, 
1991). Detta gör att förutsättningarna blir svåra att fastlägga, vilket gör att budgeten snabbt 
blir inaktuell (Arwidi & Samuelson, 1993). Detta styrks i vår undersökning som visar att 
högtillväxtföretag i högre utsträckning än lågtillväxtföretag använder sig av revidering och 
prognoser. 
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Tabell 4.7  Revidering av budget 
 
 Högtillväxtföretag Lågtillväxtföretag 
Revidering av budget sker kontinuerligt under året 56% 21% 
 
Tabell 4.8 Prognoser 
 
 Högtillväxtföretag Lågtillväxtföretag 
Budgeten kompletteras med prognoser 89% 79% 
 
Proposition 4: Högtillväxtföretag har ett större behov av att revidera budgeter då tillväxten 
i sig medför en dynamisk miljö. 
 
Antalet prognoser som upprättas i företag skiljer sig inte mycket mellan hög- och lågtill-
växtföretag. T-test visar att det inte finns signifikant skillnad (P>0.1) mellan värdena. Därför 
är denna fråga ej aktuell i vår undersökning. 
 
Tabell 4.9 Antal prognoser 
 

Högtillväxtföretag Lågtillväxtföretag  
Medelvärde Std.avv Medelvärde Std avv 

Antal prognoser som upprättas/år 4,44 4,14 5,55 4,23 
*P<0.1, **P<0.05, ***P<0.01  N=23 
 
Avvikelseanalys 
 
Samtliga företag i vår undersökning gör avvikelseanalys av budget. Vi tolkar det som att 
företag anser det vara viktigt. Modern teknik möjliggör detta utan större arbetsinsats (Arwidi 
& Samuelson, 1993). 
 
Tabell 4.10 Avvikelseanalys 
 
 Högtillväxtföretag Lågtillväxtföretag 
Avvikelseanalys tillämpas 100% 100% 
 

4.3 Budgetens roll i styrmixen 
 
Budgetens betydelse vid styrning 
 
Vid en direkt fråga till företagen om vilken betydelse de ansåg att budgeten hade för 
styrningen svarade större delen av företagen att budgeten hade en relativt stor betydelse vid 
styrning. Ingen märkbar skillnad fanns mellan hög- respektive lågtillväxtföretag. 
 
Tabell 4.11 Budgetens betydelse vid styrning 
 
Budgetens betydelse vid styrning Högtillväxtföretag Lågtillväxtföretag 
Ingen alls 0% 0% 
I mycket liten utsträckning 0% 7% 
I viss utsträckning 22% 22% 
I relativt stor utsträckning 56% 57% 
I mycket stor utsträckning 22% 14% 
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Tillämpning av alternativa styrverktyg 
 
Undersökningen av vilka alternativa styrverktyg till budget företag tillämpar visar på en 
skillnad mellan hög- respektive lågtillväxtföretag. Högtillväxtföretag tillämpar bara mål-
styrning, finansiella och ickefinansiella nyckeltal samt prognoser. Däremot tillämpar 
lågtillväxtföretag samtliga undersökta alternativa styrverktyg förutom balanserade styrkort. 
Den koppling vi kan finna till teorin är att Hope & Fraser (2003) menar att företag investerat 
stora summor i alternativa styrverktyg men att dessa fått stå tillbaka till förmån för budget. 
Flamholtz (1990) anser att högtillväxtföretag har behov av styrverktyg för att verka i en 
dynamiskt växande marknad. Däremot saknar högtillväxtföretag ofta resurser att utveckla 
ändamålsenliga styrverktyg (Hope & Fraser, 2003). 
 
Tabell 4.12 Tillämpade alternativa styrverktyg 
 
Tillämpade alternativa styrverktyg  Högtillväxtföretag Lågtillväxtföretag 
Balanserade styrkort 0% 0% 
Just-in-time 0% 14% 
ABC 0% 21% 
Target costing 0% 7% 
TQM 0% 21% 
Målstyrning 75% 64% 
Ickefinansiella nyckeltal 50% 64% 
Finansiella nyckeltal 100% 93% 
Prognoser 100% 86% 
Annat 0% 29% 
 
Proposition 5: Högtillväxtföretag lägger mindre resurser än lågtillväxtföretag på att 
använda sig av olika typer av styrverktyg i deras organisation. 
 
Utvärdering av styrverktyg 
 
Nedanstående tabeller visar på skillnader i hur hög- respektive lågtillväxtföretag uppfattar 
styrverktygs roll. Av de enskilda faktorerna är den viktigaste faktorn att förbättra den 
befintliga verksamheten. Dock finns ingen signifikant skillnad (P>0.1) mellan de enskilda 
faktorerna vilket gör att det inte går att bedöma om någon faktor är mer användbar än den 
andre i förhållande till vilket styrverktyg man använder. Vid jämförelse mellan budget och 
alternativa styrverktyg finns ingen signifikant skillnad (P>0.1). Inte heller om man jämför 
alternativa styrverktyg i hög- respektive lågtillväxtföretag finns någon signifikant skillnad 
(P>0.1). Vid jämförelse mellan budgetens betydelse i hög- respektive lågtillväxtföretag finns 
en signifikant skillnad (P<0.1), vilket innebär att i högtillväxtföretag har budgeten en större 
roll i styrmixen än vad den har i lågtillväxtföretag. 
 
När man tittar på styrning i allmänhet ser vi att högtillväxtföretag har större behov av styrning 
än lågtillväxtföretag. Vi kan se utifrån våra värden en stark signifikant skillnad (P<0.05) 
mellan dessa värden. Detta stärks av Flamholtz (1990) och Covin & Slevin (1991) som menar 
att högtillväxtföretag har behov av styrning eftersom de verkar på en dynamisk marknad med 
snabba förändringar. 
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Vår undersökning visar att budget har en större roll i styrning i högtillväxtföretag än vad den 
har i lågtillväxtföretag. Däremot kan vi inte se att budget har en större roll i styrmixen än vad 
alternativa styrverktyg har för dessa företag. 
 
Proposition 6: Budgeten har en större roll i högtillväxtföretags styrning än vad den har för 
lågtillväxtföretags styrning. 
 
Tabell 4.13 Styrverktygs roll för högtillväxtföretag. 
 

Budget Alternativa styrverktyg Styrningens mål 
Medelvärde Std.avv Medelvärde Std avv 

Implementera strategier i 
företaget 

3,44 0,73 3,38 0,74 

Samordning av verksamheter 3,67 0,50 3,63 0,74 
Motivera de anställda 3,00 0,71 3,50 0,76 
Fördela resurser 3,67 0,50 3,50 0,53 
Förbättra den befintliga 
verksamheten 

4,11 0,60 4,00 0,53 

Signalera förändringar i 
omvärlden 

3,44 1,01 3,25 0,71 

Hitta nya affärsområden 3,11 1,17 3,00 0,93 
Avveckla icke lönsamma 
produkter 

2,78 1,39 3,13 1,25 

Utvärdera riskfyllda projekt 3,11 1,27 3,13 0,99 
Totalt 3,37 0,41 3,39 0,31 
(1= inte alls, 2 = i mycket liten utsträckning, 3 = i viss utsträckning, 4 = i relativt stor utsträckning, 5 = i mycket stor utsträckning). 
 

 
Tabell 4.14 Styrverktygs roll för lågtillväxtföretag. 
 

Budget Alternativa styrverktyg Styrningens mål 
Medelvärde Std.avv Medelvärde Std avv 

Implementera strategier i 
företaget 

3,36 1,15 3,64 1,00 

Samordning av verksamheter 3,14 0,95 3,50 0,85 
Motivera de anställda 3,00 0,88 3,57 1,09 
Fördela resurser 3,29 0,73 3,14 0,86 
Förbättra den befintliga 
verksamheten 

3,57 0,65 3,71 0,83 

Signalera förändringar i 
omvärlden 

3,21 0,97 2,64 1,22 

Hitta nya affärsområden 2,5 1,02 2,5 1,16 
Avveckla icke lönsamma 
produkter 

2,93 0,92 3,14 0,86 

Utvärdera riskfyllda projekt 3,07 1,33 2,93 1,27 
Totalt 3,12 0,98 3,20 1,08 
(1= inte alls, 2 = i mycket liten utsträckning, 3 = i viss utsträckning, 4 = i relativt stor utsträckning, 5 = i mycket stor utsträckning). 
 
 

4.4 Påverkar budgetanvändningen hög- respektive lågtillväxtföretags prestationer? 
 
Nedanstående korrelationstabeller visar på vilka samband som finns mellan vilka faktorer 
företag tar hänsyn till vid budgetering, samt dess prestationsförmåga i förhållande till dess 
konkurrenter. 
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Nya affärsmöjligheter: 
 
Vår undersökning visar att högtillväxtföretag som i sin budgetering tar hänsyn till nya 
affärsmöjligheter tenderar att få en ökad marknadsandel. Det stärks av Covin & Slevin (1991) 
som menar att högtillväxtföretag ofta ligger steget före sina konkurrenter. Detta skulle kunna 
förklaras genom att när företag satsar på ny affärsmöjlighet attraheras en ny målgrupp vilket 
tenderar att öka marknadsandelarna, vilket kännetecknas som marknadsutveckling (Bengtsson 
& Skärvad, 2001). 
 
Proposition 7: Högtillväxtföretag som i sin budgetering tar hänsyn till nya 
affärsmöjligheter tenderar att öka sin marknadsandel i större utsträckning än de 
högtillväxtföretag som inte tar hänsyn till detta. 
 
Ge utrymme för riskfyllda projekt: 
 
Vi ser inga samband mellan företags prestationer och den hänsyn de tagit till att ge utrymme 
för riskfyllda projekt. Inget signifikant samband finns. 
 
Produktutveckling: 
 
När lågtillväxtföretag tar hänsyn till produktutveckling i sin budgetering ökar de sin 
omsättning. Vår undersökning visar ett starkt samband mellan dessa variabler även när vi 
jämför skillnad i omsättningsökning under de senaste fyra åren. Detta förvånar oss eftersom 
Covin & Slevin (1991) menar att högtillväxtföretag är produktutvecklande. Vår undersökning 
visar på att detta gäller för lågtillväxtföretag och att det inte finns något samband för 
högtillväxtföretag. 
 
Satsa resurser på nya marknader: 
 
Lågtillväxtföretag som i sin budgetering tar hänsyn till att satsa resurser på nya marknader 
tenderar att öka sin lönsamhet. Vi ser inget samband när det gäller högtillväxtföretag. Enligt 
Baghai, Coley & White (1999) är det dock högtillväxtföretag som är först ut på nya 
marknader. Det skulle innebära att det fanns ett samband, vilket vi inte kan se. 
 
Sänka kostnader: 
 
Det finns många intressanta samband när man studerar prestationer i förhållande till att vid 
budgetering ta hänsyn till att sänka kostnader.  
 
För högtillväxtföretag innebär det att dess omsättningsökning minskar radikalt1. Detta gäller 
även vid förändring i omsättning sett över de senaste fyra åren. Det får även stora negativa 
konsekvenser för dess marknadsandel2 och kundtillfredsställelse3. Däremot ökar lönsamheten 
när högtillväxtföretag tar hänsyn till sänkta kostnader vid budgetering4. Vi menar att detta är 
naturligt eftersom minskade kostnader genererar ökad lönsamhet per enhet. Dock innebär det 
inte med säkerhet en ökad omsättning.  Ser man detta utifrån Bowmans strategiska klocka 
(Johnson & Scholes, 2002) där vi ser högtillväxtföretag inom den differentierade strategin där 
                                                 
1 Proposition 8a 
2 Proposition 11 
3 Proposition 9a 
4 Proposition 10b 
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kunden känner ett högt upplevt värde på produkten anser vi att om företaget sänker sina 
kostnader minskar dess upplevda kvalitet och därmed minskar dess omsättning när kunderna 
inte längre efterfrågar dess produkter, det vill säga även kundtillfredsställelsen minskar. 
Kundernas kvalitetskänslighet bör beaktas inom denna grupp. 
 
Vi får ett helt annat resultat när vi tittar på lågtillväxtföretag. När de fokuserar på sänkta 
kostnader vid budgetering, får de en radikalt positiv omsättningsökning5. Det samma gäller 
vid förändring i omsättning sett över de senaste fyra åren. Man kan även se 
kundtillfredsställelsen6 öka både gällande nutid och i förändring i kundtillfredsställelse de 
senaste fyra åren. Till sist kan man även se att lönsamheten ökar vid fokusering på sänkta 
kostnader, dock endast vid lönsamhetsförändring under de senaste fyra åren7. Vi anser att 
detta bör bero på att lågtillväxtföretag ofta tillämpar en hybridstrategi (Johnson & Scholes, 
2002) där kunder bör vara mindre kvalitetskänsliga. Om dessa företag kan sänka sina priser 
ökar dess omsättning.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att högtillväxtföretag inte bör fokusera på att sänka sina 
kostnader vid budgetframtagning eftersom det får negativa konsekvenser för företagets 
prestationer.   
 
Lågtillväxtföretag däremot bör fokusera på kostnadsreducering vid budgetarbete eftersom det 
genererar positiva effekter för lågtillväxtföretags prestationer. 
 
Proposition 8a: Högtillväxtföretag som i sin budgetering tar hänsyn till att sänka kostnader 
tenderar att uppvisa en negativ omsättningsökning i större utsträckning än de 
högtillväxtföretag som inte tar hänsyn till detta. 
 
Proposition 8b: Lågtillväxtföretag som i sin budgetering tar hänsyn till att sänka kostnader 
tenderar att uppvisa en positiv omsättningsökning i större utsträckning än de 
lågtillväxtföretag som inte tar hänsyn till detta. 
 
Proposition 9a: Högtillväxtföretag som i sin budgetering tar hänsyn till att sänka kostnader 
tenderar att uppvisa en minskad kundtillfredsställelse i större utsträckning än de 
högtillväxtföretag som inte tar hänsyn till detta. 
 
Proposition 9b: Lågtillväxtföretag som i sin budgetering tar hänsyn till att sänka kostnader 
tenderar att uppvisa en ökad kundtillfredsställelse i större utsträckning än de 
lågtillväxtföretag som inte tar hänsyn till detta. 
 
Proposition 10a: Lågtillväxtföretag som i sin budgetering tar hänsyn till att sänka 
kostnader tenderar att uppvisa en ökad lönsamhet i större utsträckning än de 
lågtillväxtföretag som inte tar hänsyn till detta. 
 
Proposition 10b: Högtillväxtföretag som i sin budgetering tar hänsyn till att sänka 
kostnader tenderar att uppvisa en ökad lönsamhet i större utsträckning än de 
högtillväxtföretag som inte tar hänsyn till detta. 
 

                                                 
5 Proposition 8b 
6 Proposition 9b 
7 Proposition 10a 
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Proposition 11: Högtillväxtföretag som i sin budgetering tar hänsyn till att sänka kostnader 
tenderar att uppvisa en minskad marknadsandel i större utsträckning än de 
högtillväxtföretag som inte tar hänsyn till detta. 
 
Ny teknik: 
 
Lågtillväxtföretag som vid budgetarbetet fokuserar på ny teknik tenderar att få en ökad 
omsättning. Däremot om högtillväxtföretag gör detsamma tenderar de att få en ökad 
kundtillfredsställelse. Något förvånande är att våra resultat visar ett samband enbart för 
lågtillväxtföretag mellan investeringar och omsättningsökningar. Detta samband borde ha 
funnits för högtillväxtföretag istället menar Baghai, Coley & White (1999) eftersom 
högtillväxtföretag måste investera för att fortsätta att växa. 
 
Dock stämmer teorin bättre gällande ny teknik och ökad kundtillfredsställelse där sambandet 
återfinns i högtillväxtföretag. Enligt Covin & Slevin (1991) kännetecknas ett 
högtillväxtföretag av innovation och framgång, vilket stärker det senare sambandet. Satsar 
högtillväxtföretag med differentierad strategi (Johnson & Scholes, 2002) på ny teknik upplevs 
dess produkter som mer värda vilket ger en ökad kundtillfredsställelse. 
 
Proposition 12: Högtillväxtföretag som i sin budgetering tar hänsyn till satsningar på ny 
teknik tenderar att uppvisa en ökad kundtillfredsställelse i större utsträckning än de 
högtillväxtföretag som inte tar hänsyn till detta. 
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Korrelationstabeller 
 
Tabell 4.15 Samband mellan högtillväxtföretags bedömda prestationer och i hur stor 
utsträckning dessa företag tagit hänsyn till variabler vid budgetering. 
 
 Medelv Stdavv Omsättningsökning 

(medelv=4,33, 
stdavv=0,71) 

Marknadsandel 
(medelv=3,67, 
stdavv=1,00) 

Lönsamhet 
(medelv=3,22, 
stdavv=0,97) 

Kundtillfredsställelse 
(medelv=3,78,  
stdavv= 0,67) 

Nya affärs-
möjligheter 

4,11 1,05 0,447 0,633* -0,027 0,395 

Ge utrymme för 
riskfyllda projekt 

3,11 1,36 -0,043 0,031 -0,398 -0,244 

Satsa betydande 
resurser på 
produktutveckling 

3,50 1,20 0,447 0,501 -0,181 0,466 

Satsa betydande 
resurser på nya 
marknader 

4,00 0,87 0,204 0,000 -0,149 0,433 

Fokusering på att 
sänka 
kostnaderna 

3,78 0,97 -0,788** -0,343 0,588* -0,279 

Satsning på ny 
teknik (investera) 

3,89 0,78 0,528 0,267 -0,457 0,666* 

*P<0.1, **P<0.05, ***P<0.01  N=9 

 
 
 

Tabell 4.16 Samband mellan högtillväxtföretags bedömda prestationsförändringar över de 
senaste fyra åren och i hur stor utsträckning dessa företag tagit hänsyn till variabler vid 
budgetering. 
 
 Medelv Stdavv Omsättningsökning 

(medelv=1,0, 
stdavv=1,12) 

Marknadsandel 
(medelv=1,0, 
stdavv=0,87) 

Lönsamhet 
(medelv=0,44, 
stdavv=0,88) 

Kundtillfredsställelse 
(medelv=0,44, 
stdavv=0,53) 

Nya affärs-
möjligheter 

4,11 1,05 0,530 0,274 0,209 0,575 

Ge utrymme för 
riskfyllda projekt 

3,11 1,36 0,164 0,212 0,473 -0,251 

Satsa betydande 
resurser på 
produktutveckling 

3,50 1,2 0,372 -0,072 0,000 0,447 

Satsa betydande 
resurser på nya 
marknader 

4,00 0,87 0,258 -0,166 0,000 0,274 

Fokusering på att 
sänka 
kostnaderna 

3,78 0,97 -0,920*** -0,742** 0,130 -0,759** 

Satsning på ny 
teknik (investera) 

3,89 0,78 0,286 -0,185 -0,282 0,438 

*P<0.1, **P<0.05, ***P<0.01  N=9 
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Tabell 4.17 Samband mellan lågtillväxtföretags bedömda prestationer och i hur stor 
utsträckning dessa företag tagit hänsyn till variabler vid budgetering. 
 
 Medelv Stdavv Omsättningsökning 

(medelv=3,57, 
stdavv=0,76) 

Marknadsandel 
(medelv=3,93, 
stdavv=0,83) 

Lönsamhet 
(medelv=3,5, 
stdavv=0,85) 

Kundtillfredsställelse 
(medelv=3,71, 
stdavv=0,62) 

Nya affärs-
möjligheter 

3,50 0,94 -0,108 0,247 -0,144 -0,134 

Ge utrymme för 
riskfyllda projekt 

2,57 1,16 0,213 0,367 0,156 0,140 

Satsa betydande 
resurser på 
produktutveckling 

3,07 1,14 0,573** 0,331 0,434 0,362 

Satsa betydande 
resurser på nya 
marknader 

3,00 0,96 0,212 0,000 0,562** 0,262 

Fokusering på att 
sänka 
kostnaderna 

3,57 1,16 0,741*** 0,286 0,155 0,466* 

Satsning på ny 
teknik (investera) 

3,36 1,21 0,514* -0,202 0,407 0,251 

*P<0.1, **P<0.05, ***P<0.01 N=14 
 
 
 

Tabell 4.18 Samband mellan lågtillväxtföretags bedömda prestationsförändring över de 
senaste fyra åren och i hur stor utsträckning dessa företag tagit hänsyn till variabler vid 
budgetering. 
 
 
 Medelv Stdavv Omsättningsökning 

(medelv=0,5, 
stdavv=1,45) 

Marknadsandel 
(medelv=0,86, 
stdavv=1,35) 

Lönsamhet 
(medelv=0,54, 
stdavv=1,30) 

Kundtillfredsställelse 
(medelv=0,5, 
stdavv=1,09) 

Nya affärs-
möjligheter 

3,5 0,94 0,422 0,424 0,366 0,412 

Ge utrymme för 
riskfyllda projekt 

2,57 1,16 0,046 -0,141 -0,028 0,061 

Satsa betydande 
resurser på 
produktutveckling 

3,07 1,14 0,718*** 0,307 0,423 0,525* 

Satsa betydande 
resurser på nya 
marknader 

3,00 0,96 -0,110 -0,059 -0,060 0,147 

Fokusering på att 
sänka 
kostnaderna 

3,57 1,16 0,731*** 0,302 0,665*** 0,487* 

Satsning på ny 
teknik (investera) 

3,36 1,21 0,370 -0,107 -0,088 -0,029 

*P<0.1, **P<0.05, ***P<0.01 N=14 
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5 Slutsatser 
 
Propositionerna som genererats i resultat och analys har inte genom denna undersökning 
kunnat testas och måste därför tolkas för vad de är, nämligen uppslag till fortsatt forskning. 
 
Vad gäller budgetens omfattning i hög- respektive lågtillväxtföretag kan vi se vissa skillnader 
vilket nedanstående propositioner visar. 
Proposition 1a: Högtillväxtföretag har större behov än lågtillväxtföretag av att upprätta 
likviditetsbudget eftersom hög tillväxt kräver likvida medel för investeringar i snabb takt. 
Proposition 1b: Lågtillväxtföretag kan planera mer långsiktigt och är därmed mer benägna att 
tillämpa investeringsbudget än vad högtillväxtföretag är. 

Proposition 2: Högtillväxtföretag ser behov av kortare budgetperioder jämfört med 
lågtillväxtföretag eftersom hög tillväxt medför snabba förändringar.  
Proposition 3: Högtillväxtföretag har ett större behov än lågtillväxtföretag av att upprätta 
budget på ledningsnivå eftersom snabba förändringar kräver en strategiskt förankrad budget. 
Proposition 4: Högtillväxtföretag har ett större behov av att revidera budgeter då tillväxten i 
sig medför en dynamisk miljö. 

 
 
Budgetens roll i hög- respektive lågtillväxtföretags styrmix belyses med nedanstående 
propositioner. 
Proposition 5: Högtillväxtföretag lägger mindre resurser än lågtillväxtföretag på att 
använda sig av olika typer av styrverktyg i deras organisation. 
Proposition 6: Budgeten har en större roll i högtillväxtföretags styrning än vad den har för 
lågtillväxtföretags styrning. 

 
 
Budgeten påverkar både hög- och lågtillväxtföretags prestationer, både positivt och negativt, 
vilket nedanstående propositioner visar 
Proposition 7: Högtillväxtföretag som i sin budgetering tar hänsyn till nya affärsmöjligheter 
tenderar att öka sin marknadsandel i större utsträckning än de högtillväxtföretag som inte 
tar hänsyn till detta. 
Proposition 8a: Högtillväxtföretag som i sin budgetering tar hänsyn till att sänka kostnader 
tenderar att uppvisa en negativ omsättningsökning i större utsträckning än de 
högtillväxtföretag som inte tar hänsyn till detta. 
Proposition 8b: Lågtillväxtföretag som i sin budgetering tar hänsyn till att sänka kostnader 
tenderar att uppvisa en positiv omsättningsökning i större utsträckning än de 
lågtillväxtföretag som inte tar hänsyn till detta. 
Proposition 9a: Högtillväxtföretag som i sin budgetering tar hänsyn till att sänka kostnader 
tenderar att uppvisa en minskad kundtillfredsställelse i större utsträckning än de 
högtillväxtföretag som inte tar hänsyn till detta. 
Proposition 9b: Lågtillväxtföretag som i sin budgetering tar hänsyn till att sänka kostnader 
tenderar att uppvisa en ökad kundtillfredsställelse i större utsträckning än de 
lågtillväxtföretag som inte tar hänsyn till detta. 
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Proposition 10a: Lågtillväxtföretag som i sin budgetering tar hänsyn till att sänka kostnader 
tenderar att uppvisa en ökad lönsamhet i större utsträckning än de lågtillväxtföretag som 
inte tar hänsyn till detta. 
Proposition 10b: Högtillväxtföretag som i sin budgetering tar hänsyn till att sänka kostnader 
tenderar att uppvisa en ökad lönsamhet i större utsträckning än de högtillväxtföretag som 
inte tar hänsyn till detta. 
Proposition 11: Högtillväxtföretag som i sin budgetering tar hänsyn till att sänka kostnader 
tenderar att uppvisa en minskad marknadsandel i större utsträckning än de 
högtillväxtföretag som inte tar hänsyn till detta. 
Proposition 12: Högtillväxtföretag som i sin budgetering tar hänsyn till satsningar på ny 
teknik tenderar att uppvisa en ökad kundtillfredsställelse i större utsträckning än de 
högtillväxtföretag som inte tar hänsyn till detta. 
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Vi är två kvinnliga studenter vid Luleå Tekniska Universitet 
som läser tredje året på ekonomprogrammet. Vi är nu i färd med 
att skriva vårt examensarbete. Syftet med vårt arbete är att 
undersöka i vilken utsträckning företag budgeterar. För att 

kunna göra en bra undersökning behöver vi Er hjälp! 
 
Vi har valt ut ett antal företag. Ni är ett av dem. Undersökningen består av två 
enkäter, en för budgeterande företag och en för icke-budgeterande företag. Välj 
den enkät som lämpar sig bäst för Ert företag.  
 
För att vi ska kunna avsluta vårt examensarbete är det viktigt att alla som får vår 
enkät är med och svarar. Så snälla, hjälp oss!  
 
Naturligtvis är enkäten anonym och inga företagsnamn kommer att publiceras i 
examensarbetet. 
 
För att vi ska få vårt arbete klart i tid behöver vi Ert svar senast den 30 april. 
 
Ni är naturligtvis välkomna att kontakta oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Catrine Lindfors   Sara Persson 
Tel: 070-1762619   Tel: 073-0457942 
Mail: catlin-8@student.luth.se  Mail: sarper-0@student.luth.se  
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Enkät till budgeterande företag 
 
1)  Vilken är din befattning i företaget? 
 
 ....................................................................  
 
2) Antal år du arbetat i företaget? 
 
 ....................................................................  
  
3) Hur skulle ni vilja känneteckna er organisation? 

 Beslutsfattande sker på central nivå  ٱ
 Delegerat beslutsfattande  ٱ

 
4) Har företaget bytt ledning under de fyra senaste åren? 

 Nej  ٱ  Ja  ٱ
 
5a) Betrakta nuläget, var ligger företaget jämfört med era konkurrenter med avseende på: 

(1 = mycket under genomsnittet, 2 = under genomsnittet, 3 = omkring genomsnittet, 4 = 
över genomsnittet, 5 = mycket över genomsnittet, ringa in det alternativ som passar bäst) 
 

 Omsättningsökning 1 2 3 4 5 
 Marknadsandel 1 2 3 4 5 
 Lönsamhet 1 2 3 4 5 
 Kundtillfredsställelse 1 2 3 4 5 
   
5b) Betrakta läget för fyra år sedan, var låg företaget jämfört med era konkurrenter med 

avseende på: 
 

 Omsättningsökning 1 2 3 4 5 
 Marknadsandel 1 2 3 4 5 
 Lönsamhet 1 2 3 4 5 
 Kundtillfredsställelse 1 2 3 4 5 
 
6) Vilken/vilka sorters budget har ni upprättat under de senaste fyra åren? 

 Resultatbudget  ٱ
 Likviditetsbudget, kassaflöde  ٱ
 Investeringsbudget  ٱ

 
 ..…………………………………………… Annat  ٱ

 
7) Budgetar kan utarbetas på olika sätt; ledningen utarbetar budget för hela företaget eller 

avdelningarna utarbetar budgetar som sedan sammanställs till en budget för hela 
företaget. 
På vilken nivå tas budgeten fram i ert företag? 
 Avdelningsnivå  ٱ  VD – ledning  ٱ

 
8) Sker en utvärdering av det verkliga utfallet gentemot budget?   

 Nej  ٱ   Ja  ٱ
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8b)Om ja: hur ofta utvärderas utfallet? 
 

 gång/kvartal 1 ٱ  gång/halvår 1  ٱ gång/år 1  ٱ
   gång/vecka 1  ٱ gång/månad 1  ٱ

 
9) Sker någon avvikelseanalys efter utvärdering? 

 Nej  ٱ   Ja  ٱ
 
10) Sker revidering av budget kontinuerligt under året? 

 Nej  ٱ  Ja  ٱ
 
11) Hur mycket resurser lägger företaget ner på budgetarbetet? 
 

................manveckor per år 
 
12) Hur långt fram sträcker sig budgeteringstiden? 

 månader 6  ٱ månader 3  ٱ upp till 1 månad  ٱ
 månader eller längre tid 15  ٱ månader 12  ٱ månader 9  ٱ

 
13) Kompletteras budgeten med prognoser? 

 Nej  ٱ  Ja  ٱ
 
13b)Om ja hur ofta görs detta? 
 

................... ggr/år 
 
14) Sett utifrån de senaste fyra årens budgetarbeten. I vilken mån har hänsyn tagits till 

följande: 
(1 = inte alls, 2 = i mycket liten utsträckning, 3 = i viss utsträckning, 4 = i relativt stor 
utsträckning, 5 = i mycket stor utsträckning, ringa in det alternativ som passar bäst) 

 Nya affärsmöjligheter 1 2 3  4  5 
 Ge utrymme för riskfyllda projekt 1  2  3  4  5 
 Satsa betydande resurser på produktutveckling 1  2  3  4  5 
 Satsa betydande resurser på nya marknader 1  2  3  4  5 
 Fokusering på att sänka kostnaderna 1  2  3  4  5 
 Satsning på ny teknik (investera) 1  2  3  4  5 
  
15) Hur viktig har budgeten varit för er styrning av 
 verksamheten? Sett över de senaste fyra åren.  1 2 3 4 5 
 
16) Hur viktig är budgeten (de senaste fyra åren) för att kunna 
 Implementera strategier i företaget 1  2  3  4  5 
 Samordning av verksamheter 1  2  3  4  5 
 Motivera de anställda 1  2  3  4  5 
 Fördela resurser 1  2  3  4  5 
 Förbättra den befintliga verksamheten 1  2  3  4  5 
 Signalera förändringar i omvärlden 1  2  3  4  5 
 Hitta nya affärsområden 1  2  3  4  5 
 Avveckla icke lönsamma produkter 1  2  3  4  5 
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 Utvärdera riskfyllda projekt 1  2  3  4  5 
 
17) Hur viktigt anser ni det är att kunna mäta följande: 
 Likviditet, kassaflöde 1 2 3 4 5 
 Försäljningsvolym 1 2 3 4 5 
 Marknadsandel 1 2 3 4 5 
 Kundtillfredsställelse 1 2 3 4 5 
 
18) I vilken mån anser ni att budgeten har hjälpt er 
  (de senaste fyra åren) att;  
 öka lönsamheten 1 2 3 4 5 
 öka omsättningen 1 2 3 4 5 
  
19) Har företagets strategiska plan/affärsidé varit 

en  utgångspunkt för budgetarbetet (de senaste 
 fyra åren)? 1 2 3 4 5 
 
20) Tillämpas följande styrverktyg i företaget (under de senaste fyra åren)? 

 Tillämpas i företaget Tillämpas inte 
Balanserat styrkort   
Just in Time   
Activity Based Costing (ABC)   
Target costing    
TQM   
Målstyrning   
Icke finansiella nyckeltal   
Finansiella nyckeltal   
Prognoser   
 
Annat………………….. 

  

 
21) Om ni tillämpar något av ovanstående, anser ni dem vara viktiga för att: 

(1 = inte alls, 2 = i mycket liten utsträckning, 3 = i viss utsträckning, 4 = i relativt stor 
utsträckning, 5 = i mycket stor utsträckning, ringa in det alternativ som passar bäst) 

 
 Implementera strategier i företaget 1  2  3  4  5 
 Samordning av verksamheter 1  2  3  4  5 
 Motivera de anställda 1  2  3  4  5 
 Fördela resurser 1  2  3  4  5 
 Förbättra den befintliga verksamheten 1  2  3  4  5 
 Signalera förändringar i omvärlden 1  2  3  4  5 
 Hitta nya affärsområden 1  2  3  4  5 
 Avveckla icke lönsamma produkter 1  2  3  4  5 
 Utvärdera riskfyllda projekt 1  2  3  4  5 
 
 
22) Tror ni att ni kommer att tillämpa budgetering om två år? 

 Nej  ٱ  Ja  ٱ
Tack för hjälpen! 
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Enkät till icke budgeterande företag 
 
1)  Vilken är er befattning i företaget? 
 
 ....................................................................  
 
2) Hur många år har du arbetat i företaget? 
 
 ....................................................................  
   
3) Hur skulle ni vilja känneteckna er organisation? 

 Beslutsfattande sker på central nivå  ٱ
 Delegerat beslutsfattande  ٱ

 
4) Har företaget bytt ledning under de fyra senaste åren? 

 Nej  ٱ  Ja  ٱ
 
5a) Betrakta nuläget, var ligger företaget jämfört med era konkurrenter med avseende på: 

(1 = mycket under genomsnittet, 2 = under genomsnittet, 3 = omkring genomsnittet, 4 = 
över genomsnittet, 5 = mycket över genomsnittet, ringa in det alternativ som passar bäst) 
 

 Omsättningsökning 1 2 3 4 5 
 Marknadsandel 1 2 3 4 5 
 Lönsamhet 1 2 3 4 5 
 Kundtillfredsställelse 1 2 3 4 5 
   
5b) Betrakta läget för fyra år sedan, var låg företaget jämfört med era konkurrenter med 

avseende på: 
 

 Omsättningsökning 1 2 3 4 5 
 Marknadsandel 1 2 3 4 5 
 Lönsamhet 1 2 3 4 5 
 Kundtillfredsställelse 1 2 3 4 5 
 
6) Tillämpas följande styrverktyg i företaget (under de senaste fyra åren)? 
 

 Tillämpas i företaget Tillämpas inte 
Balanserat styrkort   
Just in Time   
Activity Based Costing (ABC)   
Target costing    
TQM   
Målstyrning   
Icke finansiella nyckeltal   
Finansiella nyckeltal   
Prognoser   
 
Annat………………….. 
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7) Om ni tillämpar något av ovanstående, anser ni dem vara viktiga för att: 

(1 = inte alls, 2 = i mycket liten utsträckning, 3 = i viss utsträckning, 4 = i relativt stor 
utsträckning, 5 = i mycket stor utsträckning, ringa in det alternativ som passar bäst) 

 Implementera strategier i företaget 1  2  3  4  5 
 Samordning av verksamheter 1  2  3  4  5 
 Motivera de anställda 1  2  3  4  5 
 Fördela resurser 1  2  3  4  5 
 Förbättra den befintliga verksamheten 1  2  3  4  5 
 Signalera förändringar i omvärlden 1  2  3  4  5 
 Hitta nya affärsområden 1  2  3  4  5 
 Avveckla icke lönsamma produkter 1  2  3  4  5 
 Utvärdera riskfyllda projekt 1  2  3  4  5 
 
8) Sett utifrån de senaste fyra årens styrning. I vilken mån har hänsyn tagits till följande: 

(1 = inte alls, 2 = i mycket liten utsträckning, 3 = i viss utsträckning, 4 = i relativt stor 
utsträckning, 5 = i mycket stor utsträckning, ringa in det alternativ som passar bäst) 

 Nya affärsmöjligheter 1 2 3  4  5 
 Ge utrymme för riskfyllda projekt 1  2  3  4  5 
 Satsa betydande resurser på produktutveckling 1  2  3  4  5 
 Satsa betydande resurser på nya marknader 1  2  3  4  5 
 Fokusering på att sänka kostnaderna 1  2  3  4  5 
 Satsning på ny teknik (investera) 1  2  3  4  5 
 
9) Har företagets strategiska plan/affärsidé varit 

en  utgångspunkt vid styrning (de senaste 
 fyra åren)? 1 2 3 4 5 
 
10) Hur viktigt anser ni det är att kunna mäta följande: 
 Likviditet, kassaflöde 1 2 3 4 5 
 Försäljningsvolym 1 2 3 4 5 
 Marknadsandel 1 2 3 4 5 
 Kundtillfredsställelse 1 2 3 4 5 
 
11) Har ni använt budget tidigare (något av de senaste fyra åren)? 

 Nej  ٱ  Ja  ٱ
 
11b)Om ja: Varför bytte ni till ett annat styrsystem? 

 Krav från ledningen  ٱ
 Brist på resurser  ٱ
 Prova på en förändring  ٱ
 ?Företaget verkar i en dynamisk omvärld och det är därför svårt att budgetera  ٱ

 ..…………………………………………………………… Annat  ٱ

 
11c)Om nej: Varför har ni valt att inte använda budget? 

 Brist på kompetens  ٱ
 Brist på resurser (tid, pengar etc)  ٱ
 Företaget verkar i en dynamisk omvärld och det är därför svårt att budgetera  ٱ

 ..…………………………………………………………… Annat  ٱ


