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Abstract 
 
Most businesses, today face a market with increased competition, and at the same time 
there is a reduction in capacity and increased economic demands. For manufacturing 
companies, there has also been a great change in the business environment and other 
factors that enable the individual company to be successful. Many manufactures have, 
therefore, started to investigate and look for new ways of business control or 
management control. Critics of the budget process claim that the budget process very 
often counteracts adaptation to new environmental requirements. 
 
The purpose of this essay was to describe how the use of a budget process as a control 
instrument works within large manufacturers in traditional industries in Sweden and to 
identify what the motives are for the use or non-use of budgets, as well as to find the 
factors which determine, if the budget process is an appropriate way of controlling a 
business or not. We made interviews with the senior financial manager and the senior 
controller at each company to meet the overall objective of the essay. 
 
One result from our study shows that there is very little variation in the budget process 
between the different companies. The reasons for the use or non-use of the budget 
process in the individual company are multiple. LKAB and SSAB both have decided to 
abandon the budget process as a control method and argue that it requires time and 
resources with little to no benefit for the company. Two added reasons presented are 
first, that the budget result and the outcome in reality never are the same and second, 
once it is approved it is no longer relevant for management.  

 



 

Sammanfattning 
 
De flesta företag möter idag en ökad konkurrens samtidigt som minskade resurser 
ställer hårdare ekonomiska krav. För tillverkande företag har det också skett stora 
förändringar i omgivningen och en mängd faktorer påverkar företagets möjligheter till 
framgång. Många tillverkningsföretag har därför börjat söka nya sätt att styra 
verksamheten. Kritiker hävdar att budgeten ofta motverkar en anpassning till dessa 
förändringar. Syftet med denna uppsats var att förklara hur användandet av budget som 
styrverktyg fungerar i stora traditionella tillverkningsföretag, identifiera motiv till 
varför man använder budget eller frångått det samt vilka faktorer som avgör om en 
budget är ett lämpligt sätt att styra verksamheten. Vi gjorde en fallstudie på tre 
tillverkande företag; LKAB, SSAB och Alimak AB. Vi valde att intervjua 
ekonomichefen eller chefen för controlleravdelningen på respektive företag för att 
uppnå syftet med uppsatsen.  
 
Resultaten visar på att budgetprocessen i samtliga företag inte nämnvärt skiljer sig åt. 
Företagens motiv till att de använder budget eller frångått den är flera. LKAB och 
SSAB som båda valt att frångå budgeten motiverar detta med att budgeten är tids- och 
resurskrävande, stämmer aldrig överens med det faktiska utfallet och när den väl är 
fastställd är den inte längre relevant. Alimak AB, som styr med hjälp av en budget, 
anser i sin tur att en budget är det bästa sättet att styra ett tillverkningsföretag. 
Resultaten visar också på att osäkerhet i omgivningen inte är en påverkade faktor vid 
valet av styrform utan det är istället andra faktorer som är av betydelse. Ekonomichefen 
på SSAB anser att ett tillverkningsföretag klarar sig väldigt bra utan en budget men 
hävdar ändå att om ett företag använder en budget på ett klokt och förnuftigt sätt så är 
budgeten ett bra sätt att styra verksamheten om de också fastställer mål och 
ambitionsnivå. 
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~ INLEDNING ~ 

1 INLEDNING 
 
Den senaste tidens förändringar med hårdare konkurrens och minskade ekonomiska 
resurser har lett till att många tillverkningsföretag börjat söka nya sätt att arbeta på 
och börjat ifrågasatta budgetens betydelse för företagens framgång. För en del företag 
kan dock den traditionella budgetprocessen vara av stor nytta. Denna diskussion leder 
oss vidare till uppsatsens syfte och avgränsningar.  
 
 
1.1 Bakgrund 
 
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 den satt upp för sig. Styrsystemet kan sägas omfatta de 
rutiner, tekniker och andra metoder som används i företaget för att styra utvecklingen 
mot de uppsatta målen (Lagerstedt & Tjerneld, 1991). Ekonomistyrningen har dock fått 
kritik för att ha förlorat sin relevans. De flesta ekonomistyrningstekniker som används 
idag uppfanns under 1800-talet eller i början av 1900-talet. Tillverkningen på den tiden 
kännetecknades av långa produktlivscykler, långvarig tillverkning av 
standardprodukter, arbets- och materialintensiva fabriker och en relativt stabil 
omgivning. På den tiden var ekonomistyrningen lämpad för organisationers behov 
(Macintosh, 1994). 
 
Budgetprocessen är en integrerad del av företagets styrsystem. Ledningen använder 
information från budgeten för många olika syften som motivation, 
prestationsutvärdering, prissättning samt vid planering av investeringar (Walker & 
Johnson, 1999). För att ett tillverkande företag idag skall bibehålla sin konkurrenskraft 
måste de kunna reagera och agera utifrån de förändringar som sker på marknaden. De 
måste verka för att tillfredsställa kundernas behov, producera till lägsta möjliga kostnad 
och hålla en ständigt hög kvalité på de varor som levereras. Företagen ställs numera 
inför en annan verklighet än tidigare, från en där planering och möjligheter till att 
förutse framtiden var en relativt enkel process, till en där förändringar ständigt sker. De 
tillverkande företagen har därför börjat söka efter nya sätt att styra verksamheten och 
budgetprocessen har börjat ifrågasättas (Bunce, 2003). 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
De flesta företag möter idag en hårdnande konkurrens samtidigt som privatisering, 
avregleringar och minskade resurser ställer hårdare ekonomiska krav. Faktorer som 
internationalisering av ekonomin med ökad globalisering av marknader, snabb 
teknologisk utveckling, kortare livslängd för produkter och ökad miljöhänsyn påverkar 
i stigande grad både företag och organisationer. Kritiker hävdar att budgeten ofta 
motverkar en anpassning till de pågående förändringarna (Ax, Kullvén & Johansson, 
2002). I många företag är det en lång, invecklad och ineffektiv process som upptar en 
stor del av ledningens tid och kraft. Men för en del företag, som verkar på relativt 
förutsägbara marknader, kan den traditionella budgetprocessen vara av stor nytta. Idag 
är det tyvärr väldigt få företag som har den fördelen att man verkar i en sådan miljö 
(Fanning, 1999). 
 

 1



~ INLEDNING ~ 

Det finns de som hävdar att många styrningsverktyg har lite praktiskt värde. Detta går 
dock inte att säga om budget. Många anställda på företagens ekonomiavdelningar 
använder en stor del av sin tid att förbereda, utveckla och följa upp budgetar och många 
organisationer har klara och fastställda budgetrutiner (Kennedy & Dugdale, 1999). 
Ordet ”budget” ger människor i företag en rad associationer, ofta inte enbart av positivt 
slag. I många företag betraktas den som en siffersammanställning, ofta uttryckt enbart i 
kronor, över vad som avses hända i företaget under en viss period, i allmänhet ett år. 
Den uppfattas som ett nödvändigt men tråkigt dokument, som ger en ensidig och 
svårförstådd, ja kanske till och med missvisande bild av verksamheten (Bergstrand & 
Olve, 1996). Wallander (1995) anser att risken med budgeten är att den inger oss 
föreställningen att vi verkligen vet vart utvecklingen är på väg. Den ger oss en känsla 
av säkerhet och kan förleda oss till låsningar i den trygga känslan att vi trampar på 
säker mark. Detta kan försena och försvåra anpassningen, en anpassning som alltid är 
svår att genomföra av människor och i mänskliga organisationer. 
 
En växande del av företagen i Europa, Asien och Amerika har dock börjat se 
budgetprocessen mer som ett hinder än ett hjälpmedel för ledningen. En stor 
internationell undersökning1 visade på att 90 % av alla ekonomichefer var missnöjda 
med företagets budgetprocess och i många fall fanns inte någon koppling mellan 
årsbudgeten och organisationens strategi (Parmenter, 2003). Larsson och Hägglund 
(2001) hävdar att det enda säkra man vet om en budget är att den inte kommer att 
stämma med utfallet. I värsta fall är budgeten en dold ordergivning med central 
detaljstyrning, även om organisationen kallas decentraliserad. I gamla tiders företag 
med relativt stabila förutsättningar fyllde budgeten kanske en viktig funktion. Det gick 
att beräkna resursbehov och framtida ekonomiska resultat och använda detta som 
underlag för att styra verksamheten. Med snabbare förändringstakt förlorar budgeten 
idag alltmer sin funktion som styrinstrument.  
 
Men alla är inte av samma åsikt. Budgetering kan vara ett oerhört kraftfullt verktyg för 
att förutse, planera och göra personalen mer involverad. Faktum är att en budget till och 
med kan skapa entusiasm på avdelningen (Harvard Management Update, 1999). 
Fördelarna med en väl utarbetad budget är många. Cheferna inom företaget tvingas 
planera i förväg och koordinera aktiviteterna med andra chefer inom företaget och med 
företagets övergripande mål och visioner. Budgeten visar också på svagheter och 
problemområden innan de blir verklighet (Fleming, 1995).  
 
Dagens företag måste vara mer flexibla och reagera på oförutsedda förändringar, hård 
konkurrens och kunder som blivit alltmer oförutsägbara för att överleva. Detta är inte 
möjligt med hjälp av den traditionella budgetmodellen (Libby & Lindsay, 2003). Detta 
har lett till att det inom många industrier, länder och kulturer finns organisationer som 
inte längre arbetar utifrån budget. Dessa varierar i storlek, från små företag till stora 
multinationella koncerner med tusentals produkter. De arbetar inte längre utifrån en 
budget som bestämmer hur resurser skall fördelas, vad den enskilda företagsenheten 
förväntas tillverka och sälja samt hur prestationen för dessa enheter och dess personal 
kommer att utvärderas och belönas. Även om ledningen i dessa företag också sätter upp 
riktlinjer för verksamheten och hur prestationen kommer att utvärderas så fastställer 
man inte detaljerade budgetar (Bunce, 2003). 
 

                                                 
1 Undersökning riktad mot ekonomichefer och gjord av konsultfirman Hackett Benchmarking & 
Research, 1998 
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~ INLEDNING ~ 

Den senaste tidens dramatiska förändringar i omgivningen har lett till att också de 
tillverkande företagen utvecklat nya strategier och nya sätt att arbeta inom 
organisationen. Framgången för dessa nya strategier och arbetssätt har varit begränsat 
på grund av användandet av icke ändamålsenliga prestationsmått. Traditionella 
prestationsmått passar inte utifrån de nya förutsättningarna. För att ett 
tillverkningsföretag skall lyckas och vara framgångsrika måste man ta hänsyn till 
förändringar i omvärlden och anpassa sig till denna. I många fall har globaliseringen 
varit den huvudsakliga faktor som påverkat tillverkningsföretagens verksamhet. 
Globaliseringen har vidgat marknaden och skapat nya möjligheter men också ökat 
konkurrensen och fler potentiella hot har dykt upp. Tillsammans med den teknologiska 
utvecklingen har detta skapat en oerhört dynamisk omgivning. I den nya omgivningen 
bör tillverkningsföretagen, förutom hänsyn till kostnader, fokusera på kvalité, snabbhet 
och flexibilitet. Ledningen måste kunna definiera nya icke-finansiella indikatorer, 
utveckla system för att samla in information, göra analyser samt rapportering om de 
nya indikatorerna, för att sedan använda dessa för beslutsfattande. Traditionella 
prestationsmått är huvudsakligen finansiella, icke ändamålsenliga och ej fullständiga. 
(Manoochehri, 1999)   
 
Utifrån ovanstående diskussion kommer vårt examensarbete att behandla hur stora 
traditionella tillverkningsföretag ser på budgeten. Detta väcker följande 
frågeställningar: 
 

• Vilka motiv ligger bakom att stora traditionella tillverkningsföretag använder 
budget eller valt att frångå dessa?  

 
• Vilka faktorer avgör om budget är ett lämpligt sätt att styra verksamheten i stora 

traditionella tillverkningsföretag? 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att förklara hur användning av budget som styrverktyg 
fungerar i stora traditionella tillverkningsföretag, identifiera motiv till varför de 
använder budget eller frångått den samt vilka faktorer som avgör om en budget är ett 
lämpligt sätt att styra verksamheten. 
 
 
1.4 Avgränsningar 

 
• Vi kommer endast att titta på den övergripande budgeteringen för hela företaget. 

Att utföra en undersökning på alla olika enheterna som finns inom 
organisationen blir för omfattande utifrån den tidsram vi förfogar över. 

 
 
1.5 Definitioner 
 

• Med stora företag avser vi företag med mer än 200 anställda (FARs 
samlingsvolym, 2002). 

 
• Traditionella tillverkningsföretag innefattar företag som tillverkar produkter. 
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~ METOD ~ 

2 METOD 
 
I detta kapitel beskrivs och motiveras de val av metoder som används för att uppnå 
syftet med uppsatsen; forskningsansats, undersökningsansats, litteraturstudie samt 
datainsamlingsmetod. Vi beskriver sedan hur vi har gått tillväga vid utförandet av 
undersökningen. De metodproblem som kan uppstå vid utförandet av undersökningen 
diskuteras och beskrivs samt hur vi försökt höja uppsatsens validitet och reliabilitet. 
 
 
2.1 Forskningsansats 
 
Vi har i vårt arbete utgått från de teorier vi funnit vid vår litteraturstudie om hur budget 
används vid styrning av företag och utifrån dessa teorier formulerat våra 
undersökningsfrågor. Forskningsansatsen ligger till grund för valet av metod och hur 
forskning skall bedrivas samt forskarens roll. Vårt val av metod blir ett verktyg för att 
kunna uppfylla uppsatsens syfte.   
 
 
2.1.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats 
 
Med utgångspunkt från den typ av undersökning som valts görs kvantitativa och 
kvalitativa ansatser. Vid den kvantitativa ansatsen grundas slutsatserna på data som 
kvantifieras. Ansatsen används ofta när forskaren utför en bredare undersökning och 
har många olika undersökningsenheter att beakta. Den kvalitativa studien särpräglas av 
att den beskriver helheten av en bestämd företeelse vilket leder till att forskaren får en 
djupare förståelse (Lundahl & Skärvad, 1999). I vår undersökning har vi utgått ifrån 
den kvalitativa ansatsen för att få en bättre helhetsbild av de företag vi valt och för att få 
en djupare förståelse hur de använder sig av budget som styrverktyg. Den kvalitativa 
ansatsen avspeglar en djupare förståelse än den kvantitativa. En kvantitativ ansats hade 
varit lämpligare om vi haft ambitionen att kunna generalisera våra slutsatser. 
 
 
2.1.2 Metodsynsätt 
 
Vid en forskningsstudie av det här slaget kan man använda sig av tre olika 
metodsynsätt; det analytiska synsättet, systemsynsättet och aktörssynsättet. Det 
analytiska synsättet visar att verklighetsuppfattningen bygger på att helheten är 
summan av delarna och att kunskapen som kommer fram är oberoende av individerna. 
Systemsynsättet i sin tur används då man vill ge en helhetsbild och en ökad förståelse 
för den sociala processen och dess sammanhang. Utifrån det tredje synsättet, 
aktörssynsättet, kommer verkligheten att förklaras som att den består av flera 
verklighetsbilder, som delas av en större eller mindre grupp av aktörer. Den kunskap 
som utvecklas blir individberoende genom aktörssynsättet eftersom den refererar till 
hur olika aktörer eller grupper, tolkar eller handlar i den verklighet de själva är med och 
skapar (Arbnor & Bjerke, 1994). Vår undersökning bygger på aktörssynsättet, då den 
empiriska fakta som vi samlat in genom vår fallstudie på LKAB, Alimak AB och SSAB 
utgick på individbaserad information som grundar sig på personliga uppfattningar och 
tolkningar om hur företaget arbetar och tänker kring budget och budgetprocessen.  
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2.1.3 Induktion och deduktion 
 
Det finns två sätt att härleda slutsatser vid forskning; induktion och deduktion. Vid 
induktiv metod använder sig författaren av generella utsagor med utgångspunkt från 
olika fenomen i verkligheten. Från varje enskilt fall dras sedan slutsatsen som leder till 
en allmän regel. En deduktiv metod innebär att från allmänna teorier analysera vad 
dessa säger om en specifik händelse i verkligheten, för att sedan gå ut och jämföra den 
med verkligheten (Eriksson & Wiedersheim, 1999). Då vi i vår undersökning om 
budget som styrverktyg i tillverkningsföretag utgått från teorier kring hur budget 
hanteras i organisationer, vilket senare jämförts med empiriska förhållanden i 
verkligheten anser vi att vi använt oss av ett huvudsakligen deduktivt synsätt.  
 
 
2.2 Undersökningsansats  
 
Undersökningsansats har att göra med den tekniska utformningen av undersökningen. 
Forskaren har möjlighet att välja om undersökningen ska gå på djupet eller på bredden. 
Det finns tre olika typer av undersökningsansatser en forskare kan välja mellan, det är 
fallstudier, survey samt experimentella undersökningar (Lundahl & Skärvad, 1999). 
Vid fallstudie studeras ett fåtal objekt i en mängd avseenden och de har tre särdrag: 
betoning på aktörsrollen, historiskt förlopp och en god förmåga att kommunicera med 
verkligheten (Eriksson & Wiedersheim, 1999). På grund av undersökningens karaktär 
där vi studerat budget som styrverktyg i tre olika tillverkningsföretag föll det sig 
naturligt att utforma den empiriska undersökningen som en fallstudie. Denna 
undersökningsansats anser vi ge det bästa underlaget för att kunna få svar på de 
frågeställningar som vår undersökning bygger på. Det ger en verklighetsnära 
beskrivning av det som studeras och en djupare förståelse för företagens verksamhet 
samt ger en bild av aktörernas verklighet. Syftet med fallstudien är att man kan välja ut 
ett eller flera företag och studera enskilda fall på djupet men även att få detaljerad 
kunskap utifrån den enhet forskaren vill studera (Svenning, 1999).  
 
 
2.2.1 Val av studieobjekt 
 
Vi valde att göra en fallstudie på tre stora tillverkande företag. Företagen som valdes 
var LKAB, SSAB och Alimak AB. Dessa intresserade oss genom att de var företag som 
hade olika sätt att styra verksamheterna. SSAB styr sin verksamhet utan budget, 
Alimak AB använder sig av budget medan LKAB är i en process att övergå från budget 
till att styra mot mål i varje enhet. Företagen valdes givet vårt syfte med uppsatsen för 
att skapa förståelse för budget som styrverktyg i tillverkande företag. Anledningen till 
att vi valde stora tillverkningsföretag är att stora företag ofta har en större kunskap om 
olika alternativa styrsätt och ett större behov av samordning i verksamheten än mindre. 
Stora företag har också mer resurser att prova olika styrverktyg.  
 
 
2.3 Litteraturstudie 
 
Litteraturstudier föregås vanligen av litteratursökning. Med litteratur avses i 
forskningssammanhang i stort sett allt tryckt material i böcker, artiklar, rapporter, 
uppsatser, essäer med mera (Ejvegård, 1996). Det första steget som vi tog vid vårt 
uppsatsskrivande var den litteratursökning som genomfördes, dels på biblioteket vid 
Luleå Tekniska Universitet, dels biblioteket på Skeria i Skellefteå. Litteraturstudierna 
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genomfördes för att samla in relevant material ur böcker och vetenskapliga artiklar. 
Sökningar genomfördes på universitetens olika databaser exempelvis Libris och Ebsco. 
Vi använde oss av sökord som controlsystems, budgeting, budgetingprocess, end of 
budgeting och beyond budgeting vid artikelsökningen. Sökord som budget, 
budgetprocessen och styrning användes även men utan relevant resultat. Endast böcker 
gick att finna på de svenska motsvarigheterna.  
 
 
2.4 Datainsamlingsmetod  
 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) kan data inhämtas genom antingen personliga 
intervjuer, telefonintervjuer, postenkät eller gruppenkät. Då vi ville se hur budgeten 
fungerar som styrverktyg i tillverkningsföretag ansåg vi det lämpligast att intervjua 
ekonomichefen eller chefen för företagets controllers2 på vart och ett av de utvalda 
företagen för att få dennes personliga syn på budget som styrverktyg. Enligt Yin (1994) 
finns det två fördelar med att intervjua deltagarna i en fallstudie. Intervjun är 
målinriktad och man försöker få svar på en viss typ av frågor, samt att det är en relativ 
enkel metod att sätta sig in i det område som forskaren är intresserad av. Eftersom 
denna metod också gör det möjligt att ställa komplicerade frågor ansåg vi att personliga 
intervjuer är den bäst lämpade datainsamlingsmetoden. Man kan även på ett enkelt sätt 
följa upp intervjuerna med kompletterande frågor när det krävs. Vidare kunde 
respondenternas kroppsspråk studeras och därmed analysera säkerheten samt 
trovärdigheten i svaren.  
 
Intervjuguiden samt en beskrivning av ämnet som vi sammanställt skickades till 
respondenterna via email för att på så sätt ge dem en möjlighet att sätta sig in i ämnet i 
förväg. När intervjuerna genomfördes på de olika företagen förde vi stödanteckningar 
samt bandade samtalen för att senare kunna spela upp och kontrollera svaren. Det fanns 
även möjlighet att kontakta respondenterna igen om det fanns några oklarheter kring 
svaren. Detta kunde göras via telefon eller email. Enligt Eriksson och Wiedersheim 
(1999) kräver fallstudien tillgång till utförliga data om den process som utredaren 
undersöker. Detta leder ofta till problem och möjligheter att skaffa empirisk data, 
eftersom en utredare som inte har stor erfarenhet av det område han ska undersöka har 
svårt att exempelvis veta vilka personer som innehar viktig information. Det finns olika 
urvalsmetoder, en av dessa är bedömningsurval och med detta menas att man på 
förhand väljer ut undersökningsenheten som är av intresse för undersökningen 
(Svenning, 1999). Vi gjorde bedömningen att ekonomichefen eller chefen för företagets 
controllers var de som besitter den största kunskapen om budgeten som styrverktyg 
samt att de, utifrån organisationens uppbyggnad, skulle vara lämpligast att intervjua för 
att uppnå syftet med uppsatsen. 
 
De personer vi intervjuat är: 

 
• Rune Stenvall, chef för controlleravdelningen på LKAB 
• Stefan Enbom, ekonomichef på SSAB 
• Arne Morén, ekonomichef Alimak AB 

 
 

                                                 
2 En controller arbetar med ekonomistyrning inom ett företag. Arbetsuppgifterna kan beröra såväl 
ekonomichefens som internrevisorns arbetsområde. (Holmström, 1997) 
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2.5 Metodproblem  
 
Oberoende av vilken metod som används vid insamlingen av information finns det 
alltid risk för mätfel av olika slag. Det finns två begrepp i sådana sammanhang och 
dessa är validitet och reliabilitet. (Eriksson & Wiedersheim,1999) En övergripande 
påverkans faktor vid vårt uppsatsskrivande var att väldigt få källor gick att finna som 
behandlade budget utifrån en positiv synvinkel. Vår avsikt var dock att behandla 
ämnesområdet på ett objektivt sätt. 
 
 
2.5.1 Validitet 
 
Med validitet menas huruvida undersökningen stämmer överens med verkligheten samt 
att den mäter det den är avsedd att mäta. Ett sätt att stärka validiteten är att använda sig 
av triangulering, vilket innebär att man kontrollerar sina tolkningar med personerna 
som intervjuats samt ber kollegerna kontrollera resultatet och att klargör de teoretiska 
utgångspunkterna man har haft. (Merriam, 1988)  
 
Validiteten har vi försökt stärka genom att studera teorier som behandlar budgetering 
och relevanta för att uppnå vårt syfte. Vi valde att låta Lars Lassinantti, 
universitetsadjunkt på Luleå Tekniska Universitet kontrollera vår intervjuguide för att 
försäkra oss om att frågorna var begripliga och ändamålsenliga utifrån uppsatsens syfte. 
Vi har även låtit företagen själva välja ut de respondenter de ansåg lämpligast att 
besvara frågeställningarna för att öka validiteten. För att försäkra oss om att inga 
missförstånd eller oklarheter uppstått i samband med intervjuerna så ringde vi upp 
respondenterna på respektive företag för att ytterligare stärka validiteten. 
 
 
2.5.2 Reliabilitet 
 
Med reliabilitet menas att resultaten ska vara tillförlitliga och i vilken utsträckning 
undersökningen kan upprepas med samma resultat som följd samt om det finns en logik 
eller sammanhang i resultatet. Om man vid en undersökning får samma mätvärden eller 
nästan lika så har man hög reliabilitet, varierar resultaten vid undersökningen från gång 
till gång är reliabiliteten låg (Eriksson & Wiedersheim, 1999). Faktorer som kan 
påverka reliabiliteten vid intervjuer kan vara stressig miljö, trötthet hos respondenterna 
och liknande. Man kan genom triangulering stärka reliabiliteten genom att klargöra 
vilka teoretiska perspektiv som styrt undersökningen. Med det menas att man i detalj 
beskriver hur undersökningen genomförts, samt hur slutsatserna tagits fram från den 
information man haft (Merriam, 1988). 
 
För att stärka reliabiliteten har vi intervjuat varje person individuellt på företagen för att 
förhindra att svaren skulle påverkas av någon annan än den tillfrågade. De fick också 
bestämma tid för intervjuerna för att på så sätt undvika stress. Vidare skickades ett e-
mail med en intervjuguide till respondenterna som vi försökt formulera på ett neutralt 
sätt för att öka förståelsen för frågorna. Vi har spelat in alla intervjuer på band för att 
kunna gå tillbaka och kontrollera vad som sagts vid varje intervjutillfälle. Vid 
personliga intervjuer kan det uppstå en intervjuareffekt, vilket menas att respondenten 
påverkas av intervjuaren. Det kan finnas risk att respondenten medvetet eller omedvetet 
undanhållit information genom att intervjuaren ställt ledande frågor som påverkat 
svaret i en viss riktning (Arbnor & Bjerke, 1994). För att inte påverka respondenternas 
svar försökte vi formulera frågorna på ett objektivt och neutralt sätt. 

 7



~ TEORI ~ 

3 TEORI 
 
I detta kapital tar vi upp den teoriram som ska ligga till grund för vår empiriska studie 
och analys med utgångspunkt i uppsatsens syfte. Här kommer vi att sätta in budgeten i 
ett sammanhang, förklara och utveckla begreppet budget samt syften och 
användningsområden för en budget. Kritik mot budget och påverkande faktorer vid 
budgetering kommer även att beröras.  
 
 
3.1 Budget och styrning 
 
Företag verkar på olika marknader och har varierande möjligheter att påverka sin 
situation. Nu krävs ofta att företagen har framförhållning så att de i tid kan förbereda 
förändringar i verksamheten (Samuelson, 1991). Varje företag har planerade aktiviteter 
till en viss grad även om planerna inte finns på papper. Genom att formellt få planerna 
svart på vitt skapas förhållningsregler och personalen på alla nivåer i företaget 
motiveras och involveras. Genom att upprätta en finansiell uppskattning om framtiden i 
företaget skapas en unik möjlighet för företaget. Genomförs uppskattningen på ett 
noggrant sätt berättar den var företaget är på väg och hur företaget ska nå dit (Pendock, 
2000). Ekonomistyrning och möjligheterna till att förutse vad som kommer att ske har 
blivit allt svårare då framtiden har blivit lika svår att förutse som vädret. Numera sker 
ständiga förändringar på marknaderna (Chang, 2002). Ekonomistyrning finns i varje 
företag och nästan samtliga medarbetare i företaget är på nåt sätt med i företagets 
styrningsprocess (Ax mfl, 2002). 
 
Vad är då ett styrningssystem? Langfield-Smith (1997, s 208) definierar 
styrningssystem som: 
 
”Den process som ledningen använder för att se till att företagets resurser används 
effektivt för att uppnå verksamhetens övergripande mål” 
 
Styrningssystem har också setts som en process för att påverka beteende i 
organisationer. De används för att samordna och koordinera olika individer och 
avdelningar med varandra och företagets övergripande mål. (Ibid.) 
 
Styrning sker i två grundformer; i efterhand respektive framförhållning. Styrning i 
efterhand tillämpas av ledare som ser stora risker med styrning genom framförhållning. 
Styrning med framförhållning innebär ett visst mått av osäkerhet när bedömningar görs 
om utveckling rörande teknologi, växelkurser och andra påverkansfaktorer. I praktiken 
är det dock ofta en kompromiss mellan de båda. (Samuelson, 1991) 
 
Med styrning avser dels organisation av verksamheten inklusive bemanning och 
belöningssystem dels ett formellt styrsystem. Huvudinstrumentet för styrning av företag 
är det formella styrsystemet där man exempelvis ska bestämma vilka produkter som 
skall marknadsföras, på vilka marknader, personalpolitik och prisnivå. Det vanliga är 
att dessa och alla andra åtgärder grupperas inom ett styrsystem. (Ibid.) 
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Strategisk 
ledning 

Programmering 

Budgetering 

Operativ styrning 

 
 
 
Figur 3.1 Översikt över styrningssystem (Samuelson, 1991, s 27). 
 
Strategisk ledning innefattar frågor som rör företagets inriktning och omfattning. 
Programmering talar om vilken volym som ska eftersträvas för olika produkter på olika 
marknader under en period på två till tre år. Detta kan ses som en precisering och 
kvantifiering av hur företaget tänker förverkliga fastställda strategier. För detta behövs 
såväl intern- som extern information. Budgeteringen i sin tur behandlar hur mycket 
resurser företaget befogar över och vad vi skall använda dem till under året. Den kan 
sägas vara ett verktyg för att genomföra programplanen. Slutligen så talar den operativa 
styrningen om vad vi ska sälja och tillverka imorgon och idag. De strategiska frågorna 
är övergripande medan de operativa är mer detaljerade. Däremellan ligger program- 
och budgetfrågor. Det är viktigt att få en helhetsbild där sambanden mellan de olika 
delarna beskrivs. (Samuelson, 1991) 
 
Budget är en av de vanligaste verktygen för styrning av företag. Detta innebär att den är 
en av de processer som kan användas för att styra verksamheten mot de mål som ställts 
upp. Budget är en del i företagets styrningssystem och används för planering av den 
framtida verksamheten. Den tenderar att få stor betydelse i många stora företag, 
åtskilliga av dem skulle kanske betrakta budgeteringen som sin viktigaste process för 
den ekonomiska styrningen av företaget (Ax mfl, 2002). Budget är ett värdefullt 
styrningsverktyg för att fastställa mål, kontrollera företagets finansiella aspekter samt 
allokera resurser bland företagets olika instanser. Tanken är också att budgeten ska 
skapa en bas för ett belöningssystem designat för att motivera de anställda (Mueller, 
1997). Den är också ett bra sätt för att få ledare att fokusera på de finansiella 
konsekvenserna av beslutsfattandet gällande styrningen av verksamheten (McGee, 
2003). 
 
Det finns även olika metoder att styra företag. Vid direktstyrning är det vanligt att 
budgeten görs upp centralt, antingen av VD själv eller av ekonomichefen. En sådan 
budget kan ha en viss samordningsfunktion men i så fall i form av ordergivning till 
olika enheter utan att medarbetarna själva har någon större påverkan. I det traditionella 
tillverkningsföretaget hade länge direktstyrningen en stark ställning, så som den ännu 
har i småföretagen och i enskilda enheter inom de stora företagen. (Bergstrand & Olvé, 
1996) 
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Vid programstyrning blir budgeteringen ofta en mycket komplicerad arbetsprocess som 
styrs av detaljerade budgetanvisningar, tidtabeller, förhandlingar med chefer på olika 
nivåer och avstämningar med andra enheters budget. Till skillnad från budgetering vid 
direktstyrning finns ofta planerade möjligheter för medarbetarna att påverka budgetens 
detaljer. Med den marknadssituation som företagen möter idag, med allt snabbare 
förändringar har det blivit svårare att använda sig av programstyrning och istället 
betonas målstyrning. Detta innebär att divisioner eller avdelningar ges frihet att arbeta 
självständigt förutsatt att de håller sig inom vissa givna ramar. Vid målstyrning 
preciseras inte delmål och budgetar exakt hur ett arbete skall göras utan klargör 
försäljningsmål, resultatmål och andra nyckeltal som företagsledningen lägger vikt vid 
att enheterna skall uppnå. (Bergstrand & Olvé, 1996) 
 
 
3.2 Budgetens syften 
 
Arbetet med budgetuppställandet är i de flesta företag den form av framtidsplanering 
som involverar och når flest medarbetare. Den är därför ett utmärkt tillfälle att föra ut 
företagsledningens strategiska huvudtankar och låta dem möta idéer och förslag från de 
operativt ansvariga. Budgetarbetet blir ibland viktigare som genomlysning av 
verksamheten än för att få fram budgetdokumentet i sig. Budgeten får rollen av ett slags 
förhandlad markering av vad som förväntas av olika enheter under året. Den färdiga 
budgeten har som sin främsta roll att fokusera uppmärksamheten. Siffrorna tydliggör 
vad som är viktigast i företaget. (Ibid.) 
 
Ledarna använder budgetinformation för många syften; motivation, prestation, värdera 
och uppskatta, produkt prissättning samt investerings planering. Mer specifikt innebär 
detta att sätta upp mål för verksamheten, kontrollera kostnader, vara ett verktyg för 
finans- och skatteplanering samt vara en hjälp vid investeringsbeslut (Business Europe, 
2000, s 1). Enligt Bryan (1998) är utvecklandet av en budget en del i den strategiska 
planeringsprocessen. Det finns olika typer av budgetar som alla är verktyg designat för 
ett specifikt syfte; att förbereda organisationen för det oväntade som kan inträffa.  
 
Kennedy & Dugdale (1999) menar på att det finns sex huvudsakliga syften med en 
budget: 
 

• Vara ett system för auktorisation  
• Som ett verktyg vid planering och för att försöka förutse framtiden  
• En kanal för kommunikation och samordning 
• Ett redskap för att motivera de anställda 
• För utvärdering och kontroll av företagets verksamhet 
• Som en informationskälla för beslutsfattande 

 
Budgeten har också två andra syften; att stödja de aktiviteter som är nödvändiga för att 
nå de uppsatta målen och ge cheferna en viktig insyn för internkontroll som kan leda till 
en effektivisering av verksamheten. (Bryan, 1998) 
 
Brailsford (1995) och Wallander (1995) anser, precis som Kennedy & Dugdale (1999), 
att ett av budgetens syften är att tillhandahålla information för planering och kontroll. 
En budget sätter upp specifika och mätbara mål. Genom detta kan företagsledningen 
jämföra den verkliga prestationen i företaget med den planerade. Andra viktiga syften 
med budgeten som Wallander (1995) och Kennedy & Dugdale (1999) framhäver ligger 
på det organisatoriska planet. Budgeten blir ett medel att definiera ansvarsområden och 
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genom arbetet med att upprätta den skapas motivation och engagemang hos de 
anställda. De som deltar i budgetarbetet får därigenom inte bara en bättre förståelse för 
de ekonomiska faktorer som påverkar styrningen av verksamheten, utan det blir också 
en bas för kommunikation och samordning mellan olika aktiviteter inom företaget.  
 
Enligt Andersson (1993) kan samordning i ett tillverkande företag innebära avstämning 
mellan produktion och inköp av råvaror eller avstämning mellan försäljning och 
produktion det kommande året. I stora organisationer kan budgeten främst tjäna som en 
karta för att överblicka verksamheten. I dessa organisationer får också ofta 
budgetarbetet ett syfte att delegera ansvar för resultat eller resursanvändning. Budgeten 
som dokument har en viktig roll för den löpande styrningen under perioden, bland 
annat för att göra det möjligt för olika enheter att agera samfällt utan behov av ständiga 
kontakter under budgetåret. Även själva budgetuppställandet är viktigt för detta 
styrsyfte hos budgeten genom att arbetet med budgetuppställandet ger en inblick i andra 
enheters verksamhet (Bergstrand & Olvé,1996).  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att budgeteringens syften varierar mellan företag 
och inom ett och samma företag. En allmän utveckling är dock att tyngdpunkten ligger 
på motivations- och kommunikationssyften. (Ax mfl, 2002) 
 
 
3.3 Budgeten och dess användningsområden 
 
Ett av de mest effektiva planeringsverktygen är budgeten. En budget är det kommande 
årets planer och mål uttryckta i ekonomiska termer. (Dossenbach, 2002) 
 
Enligt Das (2002, s 9) kan en budget definieras enligt följande: 
 
”En budget är en formell plan uttryckt i siffror som beskriver en organisations 
förväntade aktiviteter under en specifik tidsperiod” 
 
Kennedy & Dugdale (1999, s 22) definierar en budget som: 
 
”Ett kvantitativt uttryck för en handlingsplan och ett redskap för koordination och 
implementering av planen” 
 
På grund av att organisationer och företag har begränsade resurser tvingas de att välja 
vilka planer som ska genomföras och vad man ska satsa på. Ekonomiavdelningen 
genomför ofta dessa val och utvecklar planerna på åtminstone två detaljnivåer; en 
långsiktig strategisk plan som sträcker sig över ett antal år, som summerar de resurser 
som krävs och vilka mål som ska uppfyllas samt en mer detaljerad plan. Den 
sistnämnda sträcker sig ofta över ett år och bryter ner den strategiska planen i en 
operationell plan som baserar sig på företagets intäkter och kostnader. Det är den 
detaljerade planen som de flesta förknippar med en budget. (Coveney, 1998) 
 
När ett företag utvecklar en budget innebär det att uppskattningar görs om resultatet för 
det kommande året. En uppskattning sker därmed också om hur stora kostnaderna och 
intäkterna förväntas bli samt hur olika balansposter kommer att utveckla sig under året. 
En budget är alltså den siffermässiga sammanfattningen av en mängd prognoser som 
gjorts i företaget eller hämtats utifrån. (Wallander, 1995) 
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Enligt Bryan (1998) är det rimligt att personalen är medverkande vid fastställandet av 
budgetmål, med hänsyn till den erfarenhet de besitter. Detta är baserat på att budgeten 
lättare accepteras om de anställda ges möjlighet att påverka de budgetar som upprättas. 
Fleming (1995) hävdar dock att man måste ta hänsyn till kostnads- och tidsaspekten när 
företaget avgör hur många individer som bör var delaktiga i budgetprocessen. För 
många individer involverade i processen kan leda till ett alltför komplext budgetarbete.  
 
Enligt Bergstrand & Olvé (1996) bör man besvara ett antal frågor för att komma fram 
till en budget: 
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Figur 3.2 Frågor att besvara vid utveckla
 
Genom att det finns en skillnad me
utbetalningar krävs att en likvid
ledningen möjlighet att jämföra förv
kunna planera så att pengar finns
kommer att ske. Detta för att skapa 
består av två delar. Dels en del där 
jämförs med det faktiska utfallet, d
och tidpunkten för företagets lån
kassaflöden i företaget är av stor b
framtid. Det är långt ifrån ovanlig
problem på grund av att ledningen
kassaflöden. Många likviditetsprob
En likviditetsbudget ger ledningen s
var likviditetsproblem kan uppstå o
möta det kassabehov som finns för d

 

VAD KAN VI
Försäljnings-
möjligheter 

Tillverknings-
och leverans-
kapacitet 

Finansiella 
möjligheter 

D
 
•
 
•
 
•
 
•
 
•
 
•
 
•
 
•

Utvecklings-
möjligheter 

ndet av budgetar (Bergstran

llan företagets budgetera
itetsbudget utvecklas. E
äntade kassainflöden me
 att tillgå vid de tidpun

balans i företagets kassaflö
de budgeterade inbetalnin
els den finansiella. Den s
 och när de ska betalas
etydelse för att säkerhets
t att ett vinstgivande för
 misslyckats med att föru
lem kan dock undvikas g
törre möjligheter att på e
ch kunna se till att resur
en specifika perioden. (Ca

12
VAD VILL VI
Resultat-
budget 

Likviditets-
budget 

Balans-
budget 

elbudgetar: 

 Försäljning 

 Marknadsföring 

 Tillverkning 

 Lager 

 Inköp 

 FoU 

 Administration 

 etc 

d & Olvé, 1996, s 17). 

de utgifter och företagets 
n likviditetsbudget ger 

d förväntade utflöden och 
kter när utbetalningarna 
den. En likviditetsbudget 

garna och utbetalningarna 
istnämnda visar storleken 
 tillbaka. Budgetera för 

ställa företagets monetära 
etag hamnar i finansiella 
tse och planera framtida 
enom effektiv planering. 
tt tidigt stadium upptäcka 
ser finns att tillgå för att 
rpenter & Ellis, 2000)   



~ TEORI ~ 

 
En förutsättning är att budgeten är välutvecklad. Jämförelsen mellan faktiskt utfall och 
budgeterat utfall ger värdefull information och visar var företagets verksamhet fungerar 
effektivt och var de är ineffektiva. Genom denna jämförelse kan ineffektiviteten rättas 
till och därmed undvikas i framtiden. (Fleming, 1995)  
 
En budget är olika användbar i olika situationer. I en verksamhet som är relativt stabil, 
där efterfrågan är rimligt förutsebar, kan budgeten vara en god plan för framtiden. I 
andra verksamheter, med stor föränderlighet, måste budgeten ses mindre som en plan 
och mer som ett sätt att strukturera osäkerheten kring framtiden. Vid budgetering står 
företaget inför problemet hur de ska hantera en osäker framtid. Ett sätt kan vara att 
redan vid budgetupprättandet ta hänsyn till detta genom att upprätta flera olika 
alternativa budgetar. Man talar då om en rörlig budget där företaget redan från början 
upprättat flera uppsättningar av budgetar, vilka bygger på flera alternativa 
förutsättningar. Andra möjligheter att ta hänsyn till svårigheten att förutsäga framtiden 
är att revidera budgeten eller att ha rullande budgetering. Vid revidering av budgeten 
ändrar företaget budgeten när det blivit klart att de förutsättningar som den ursprungliga 
budgeten bygger på blivit inaktuella. Genom datorutvecklingen har det skapats ökade 
möjligheter att snabbt få avstämning mellan budget och utfall. Rullande budgetering 
innebär att företaget periodvis omarbetar budgeten för en viss tid framåt. (Andersson, 
1993)  
 
Den traditionella ettåriga budgeten är fortfarande normen för de flesta små och stora 
företag även om det finns de som hävdar att den rullande budgeten är mer användbar. 
Genom den rullande budgeten kan företagsledare snabbare reagera på förändrade 
förutsättningar i och utanför företaget. (Myers, 2001)  
 
 
3.3.1 Budget i tillverkningsföretag 
 
Enligt Mueller (1997) kan budgeten i ett tillverkningsföretag brytas ned i tre delar: 
 

• En tillverkningsbudget som fastställer antaganden om framtida försäljning, 
prissättning, materialåtgång, tillverkningskostnader, lönekostnader kopplade till 
tillverkningen och andra faktorer som är av betydelse vid tillverkningen. 

• En finansiell budget som kalkylerar finansiella aspekter i form av 
försäljningsintäkter, kassaflöde och finansiell ställning. Denna visar hur 
tillverkningsbudgeten skall finansieras. 

• En kapitalbudget som visar de planerade långsiktiga investeringarna i 
inventarier, maskiner samt olika system och annan utrustning. 

 
Ett företag har som regel inte bara en budget utan en hel rad budgetar som tillsammans 
utvecklas till en gemensam övergripande budget. Alla aspekter av de individuella 
budgetarna knyts samman och koordineras med varandra (Fleming, 1995). 
Huvudbudgeten är den budget som omfattar hela företaget, oftast uttryckt i resultat-, 
balans- och likviditetsbudgetar, och som sammanställs utifrån de delbudgetar som görs 
(Andersson, 1993). Den budgeterade balansräkningen bygger på den balansräkning som 
företaget uppvisade vid årets slut. Förändringarna i balansräkningen varierar som 
direkta eller indirekta funktioner av företagets försäljning (Mueller, 1997). Företagets 
delbudgetar kan avse avdelningar eller funktioner. Systemet med huvud- och 
delbudgetar varierar helt naturligt från företag till företag beroende på verksamhet och 
organisation. I det tillverkande företaget är det vanligt att man lägger upp olika 
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funktionsbudgetar som inköpsbudget, lagerbudget, produktionsbudget och 
försäljningsbudget (Andersson, 1993). 
 
 
3.4 Budgetprocessen  
 
Budgetprocessen ser ofta olika ut i små och stora företag. Stora företag har i många fall 
mer resurser till att utveckla sofistikerade budgetsystem som är integrerade med de 
övriga kontroll- och planeringssystemen, än vad små företag har möjlighet till 
(Fleming, 1995). I mindre företag är det ofta självklart hur budgetarbetet ska utföras 
och vilka medarbetare som ska involveras i detta. I större organisationer där budgeten 
har andra funktioner än planering, är det av betydelse hur budgetarbetet läggs upp 
(Andersson, 1993). 
 
Budgetprocessen kan delas upp i olika faser. Oftast talar man om budgetuppställande 
och budgetuppföljning. Ibland inkluderas även en mellanperiod då man genomför 
budgeten: Budgetuppställande – genomförande – budgetuppföljning. (Ibid.) 
 
 
 

 
BUDGET Budget- 

uppföljning 

 
PLANERING 

 
LÖPANDE 
STYRNING 

 
UPPFÖLJNING 

Budget- 
uppställande 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3 Budgetprocessen och dess samband (Bergstrand & Olvé, 1996, s 19) 
 
Företagen använder i många fall sig av historisk data när budgetarna utarbetas. Främst 
för att kunna bilda sig en uppfattning om relationen mellan försäljning och kostnader 
(Carpenter & Ellis, 2000). Effektiviteten i budgetprocessen beror på organisationens 
kännetecken (Walker & Johnson, 1999). En meningsfull och effektiv budgetprocess 
inkluderar vad varje enskild anställd är ansvarig för. Detta möjliggör bättre fördelning 
av resurserna bland de anställda och en snabbare reaktion då ledningen tvingas till 
snabba beslut vid förändringar i och utanför företaget (Miller, 1999). En budgetprocess 
kan vara väldigt tidskrävande och i vissa fall tar budgetprocessen upp till sex månader 
och en stor del av ledningens tid. Detta ökar troligtvis riskerna att processen blir dels 
arbetskrävande och dels kostsam (Gary, 2003). 
 

 14



~ TEORI ~ 

Förr diskuterades mycket om budgeten skall ställas upp genom nedbrytning av mål 
eller genom uppbyggnad av förslag. Nedbrytningsmetoden innebär att utifrån ett 
kvantifierat mål för hela företaget, till exempel avseende rörelseresultat, bröt ned det till 
kvantifierade mål för de olika enheterna. Mot denna metod stod uppbyggnadsmetoden. 
Enligt denna byggdes budgeten upp av förslag från företagets enheter och företagets 
budget sammanställdes sedan. Syftet med denna metod är att fånga så många idéer som 
möjligt till hur verksamheten skall bedrivas och inte genom olika mål. Företagen är 
nuförtiden i allmänhet mer konkurrensutsatta än förr. Flertalet företag har genom 
strategisk- och programplanering en god framförhållning och budgetuppställandet är 
numera ett mellanting mellan de båda metoderna. (Samuelson, 1991) 
 
 
3.4.1 Budgetprocessen i tillverkningsföretag 
 
Innan arbetet med utvecklandet av detaljerade budgetar inleds måste ledningen 
fastställa affärsidé och företagets övergripande mål som sedan sorteras utifrån hur 
betydelsefulla de är. Om det är möjligt bör dessa vara mätbara. Nästa steg är 
utvecklandet av strategier. Strategierna måste självklart vara möjliga att genomföra 
utifrån tillgängliga resurser liksom hänsyn tagen till den omgivning företaget befinner 
sig i (Fleming, 1995). Budgetprocessen inleds sedan med ett försök att förutse framtida 
intäkter i företaget. Dessa påståenden kan avse en period som sträcker sig över ett år 
men kan även utvecklas vecko- eller månadsvis. Startpunkten när de framtida 
intäkterna ska förutses är företagets försäljning. När försäljningen för perioden 
fastställts måste utgifterna för att stödja denna försäljningsomfattning också bestämmas 
(Carpenter & Ellis, 2000). För ett tillverkningsföretag innebär den fastställda 
försäljningen att en viss tillverkningsvolym måste uppnås och företaget måste försöka 
förutse kostnader som lönen till de anställda för varje tillverkningstimme baserat på 
antal anställda inblandade i tillverkningsprocessen (Mueller, 1997). 
 
Efter att denna process är slutförd måste ledningen undersöka de budgeterade 
utgifternas påverkan på företagets kassaflöde. Det är viktigt att notera att inte alla 
utgifter kräver utlägg i form av pengar. Förutom att fastställa den påverkan som 
utgifterna för försäljning har på kassaflödet krävs också att företaget gör samma sak 
med övriga utgifter. Efter att likviditetsbudgeten fastställts utarbetas en förväntad 
balansräkning i företaget (Carpenter & Ellis, 2000). De mål, strategier och antaganden 
som görs måste sedan accepteras av de individer som är inblandade i budgetprocessen 
(Fleming, 1995). 
 
Nästa steg är att göra antaganden om omgivningen. Detta innebär att man fastställer de 
faktorer som begränsar verksamheten. Efter detta steg fastställer företaget budgetar för 
olika funktioner och koordinerar dem med de begränsande faktorerna och företagets 
uppställda mål. De olika budgetarna sammanställs sedan i en övergripande budget för 
hela verksamheten. Utifrån den övergripande planeringen utvecklas enskilda budgetar 
för varje avdelning. Dessa överlämnas vanligtvis till en controller som har ansvaret för 
att kontrollera och koordinera de enskilda budgeterna. Efter att allt kontrollarbete är 
avslutat ska den övergripande budgeten godkännas av ledningen (Ibid.). Om den inte 
accepteras måste nödvändiga förändringar göras innan budgeten slutgiltigt godkänns. 
Budgetprocessen resulterar således i en serie av sammanlänkade budgetar som visar 
finansiella resultat för en framtida period (Kennedy & Dugdale, 1999).   
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När budgeten fastställts och implementerats i organisationen är inte budgetprocessen 
slutförd. Den är en fortgående process där faktiska resultat jämförs med budgeterade. 
Uppstår varianser så bör ledningen vidta åtgärder för att antingen eliminera dessa eller 
anpassa de budgetar som upprättats utifrån de nya förutsättningarna (Kennedy & 
Dugdale, 1999). Budgetuppföljningen har främst två syften. Alarmsyftet som innebär 
att uppföljningen ska ge en varningssignal till ansvariga att något inte gått som planerat 
i förhållande till budgeten. Det andra syftet, diagnossyftet, ska fastställa varför budget 
och utfall inte stämmer överens samt vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att 
komma till rätta med detta (Andersson, 1993). Tanken är att de budgetar som utvecklas 
ska användas av cheferna för att hjälpa dem att ta beslut och styra deras individuella 
planer och prestationer (Fleming, 1995). Uppföljningen, såväl som 
budgetuppställandet, blir ett sätt att sprida ledningens idéer i organisationen 
(Andersson, 1993). 
 
 
3.5 Kritik mot budget 
 
Det finns både fördelar och nackdelar med att använda en budget. Problemen med 
budget som planerings- och kontrollverktyg fyller många kapitel inom den ekonomiska 
litteraturen. Ett grundläggande problem är att budgetarbetet är baserat på många 
antaganden om framtiden. Men det finns fler problemfaktorer. Budgetprocessen kan 
utvecklas till ett tidskrävande spel där ledningen vill sätta utmanande budgetmål medan 
cheferna på lägre nivåer inom företagshierarkin vill förhandla fram budgetmål som är 
enkla att uppnå (Prendergast, 2000). Enligt Coveney (1998) är budgeten känd som en 
årlig ritual som förbrukar stor tidsåtgång samt bidrar till organisationens verksamhet. 
Budgeten hjälper inte att driva företag, den är omodern redan innan den är färdigställd, 
därför att affärsförutsättningarna förändras hela tiden. Många av ledarna är negativa till 
budgeten på grund av dessa problem, organisationer kan inte förstå varför denna 
nödvändiga process så ofta urartar till att bli ett förfärligt slöseri med tid och resurser.  
 
Det finns många negativa associationer till ordet budget. Budgeten läggs upp under 
tidspress och det gör att ledningen kanske inte kan undersöka all den fakta de skulle ha 
velat innan de lägger upp budgeten för nästkommande år. På grund av att ledarnas 
prestation belönas utifrån budgeten, är de inte heller motiverade att göra den realistisk 
och att se den som en utmaning (Finney, 1993). En budget kan också leda till 
dysfunktionellt beteende, att de anställda känner sig pressade att nå budgetmålen till 
vilket pris som helst (Parmenter, 2003). Samtidigt kan de ha i baktanke att om de inte 
använder alla pengarna som blir kvar vid årets slut så blir nästa års budget reducerad 
(Gary, 2003). En annan vanlig kritik mot traditionellt budgetarbete är att det i regel 
inriktas på förändringar utifrån föregående år. Man har sällan tid eller möjlighet att 
ompröva hela budgeten. I stället för att diskutera hur alla resurser skall användas 
handlar budgeteringen ofta bara om ökningstakten. Föregående års budget ligger som 
grund. Budgetprocessen kan till och med utvecklas till fasta system i vissa företag. 
Exempelvis i företag där budgetar tas fram från ledningshåll och sedan kommuniceras 
ner i organisationen utan inblandning från företagets anställda (Bergstrand & Olvé, 
1996). 
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Ett problem som tas upp i Harvard Management Update (1999) är att en budget 
behandlar alla anställda som kostnader. De anställdas kunskaper och erfarenhet har 
större betydelse för att fastställda en företagsenhets möjligheter till en hög prestation än 
storleken på lönekuverten. Enligt Parmenter (2003) så hjälper inte den existerande 
budgetmodellen företag att fokusera på framgångsfaktorerna för dagens organisationer 
som graden av innovation, servicenivå, kvalité och kunskapsspridning. 
Budgetprocessen är också byråkratisk, tar för lång tid och adderar för lite värde ur 
företagssynpunkt (Bunce & Fraser, 1997). När budgeten väl är fastställd är den inte 
längre relevant. Den är gammal redan vid fastställandet (Myers, 2001). En annan av 
svagheterna med den traditionella budgetprocessen är dess kortsiktiga fokus på det 
kommande verksamhetsåret och avsaknad av en långsiktig vision (Nolan, 1998). Det 
har också visat sig att testa nya produkter och få ut dem på marknaden tar mycket 
längre tid i företag som använder budget som styrverktyg (McGee, 2003). Det finns 
också förespråkare som menar att budget kan vara ett bra sätt att styra organisationer, 
främst då företaget verkar i en omgivning som inte pressar företaget att förändra dess 
verksamhet (Salib & Evans, 2003). 
 
Även om en budget kan vara ett bra verktyg för att styra verksamheter på marknader 
där små förändringars sker och företaget har en hierarkisk organisation, så har budgeten 
vissa nackdelar i dagens företagsklimat. Bunce och Fraser (1997) menar på att 
budgetering var designat av ekonomer huvudsakligen för att förutse finansiella aspekter 
som kassaflöde, kapitalpåverkan och kontrollera kostnader. De anser att en budget inte 
är det ideala verktyget för ledningen när de kommunicerar ut företagets mål, visioner, 
resursfördelning och som en grund för utvärdering av prestationer. 
 
Budgetering bör helt avskaffas enligt Hope & Fraser (1997). Anledningen till detta är 
att de anser att budgeten hindrar prestationen för moderna företag. Budgeten kan skapa 
en attityd där etiska aspekter bortses i företaget. De kan också leda till att de anställda 
inom företaget förlitar sig på data som inte är tillförlitliga, informationsspridning 
uppmuntras inte liksom att företagets möjligheter att reagera snabbt och kreativt på 
förändringar som sker i omgivningen minskar.   
 
Gary (2003) anser att det som är intressant att förutse är trendbrotten i utvecklingen och 
detta ställer krav på företaget och dess anställda. Dessa trendbrott kommer troligtvis 
inte förutses med hjälp av en budget utan budgeten kommer att visa en utveckling i 
enlighet med det företaget tidigare varit med om. Den stora risken med budgeten är att 
den inger oss en trygghet att vi verkligen vet vart utvecklingen är på väg. Den ger oss 
en känsla av säkerhet och kan leda oss till låsningar, med den trygga känslan att 
företaget trampar på säker mark. Detta kan försena och påverka anpassningen till 
förändringarna. Avsikten med upprättandet av en budget är rimligen att den skall leda 
till att de som arbetar i företaget handlar på ett annat sätt än de skulle ha gjort om någon 
budget inte upprättats. Påverkas inte handlandet saknar budgeten mening och det leder 
till slöseri med resurserna. Ett företag kan räkna med att prognoserna och därmed 
budgeterna kommer att slå in om utvecklingen fortsätter som hittills. Prognoserna 
bygger på att dra ut trenderna och fortsätta arbeta ungefär som företaget gjort hittills. 
Genom detta sätt uppnås det resultat som prognoserna förutsäger, effekten blir lika med 
noll, alltså ett rätt ointressant resultat av budgetarbetet. Slutsatsen blir att budgetarbetet 
i bästa fall är ett slöseri med resurser och i sämsta fall direkt farligt för företaget. 
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3.6 Påverkande faktorer vid budgetering 
 
Budgetprocessen är ett styrverktyg där planerna för en framtida tidsperiod fastställs. I 
processen måste hänsyn tas till osäkerhet och risk där både externa och interna faktorer 
påverkar (Collier & Berry, 2002). Den allmänna kunskapen om företaget och dess 
omvärld har stor betydelse vid budgetuppställandet. Inför det budgeterade 
verksamhetsåret finns det begränsningar för vad företaget kan göra (Bergstrand & Olvé, 
1996). Med global konkurrens, den teknologiska utvecklingen och krav på snabb 
respons utifrån kundernas förändrade behov har gjort planeringen svår i tillverkande 
företag (Ashley, 1997). 
 
 
3.6.1 Interna faktorer 
 
Det är viktigt att konstatera att budgeten bygger på ambitioner, förhoppningar och 
förväntningar i företaget. Dessa är inte bara formulerade av företagsledningen utan på 
alla nivåer i organisationen och av de flesta anställda (Lagerstedt & Tjerneld, 1991). I 
alldeles för många företag är den årliga budgetprocessen en intern rutinprocess som 
innebär att föregående års siffror skrivs upp med en viss procentsats utan meningsfull 
hänsyn till marknaden, konkurrenssituation, kundernas önskemål och interna 
faktorerna. Vid utvecklandet av budgetar måste ledningen söka nya sätt att öka 
intäkterna och både interna och externa faktorer tas hänsyn till. Internt kan ledningen 
dels försöka förbättra resultatet genom att minska kostnaderna, dels genom att förbättra 
produktionen. En av de allra viktigaste interna faktorerna som ledningen måste ta 
hänsyn till när budgetar utvecklas i företaget är interaktionen mellan olika avdelningar. 
Genom att förbättra interaktionen kan kvalitén ökas i företagets produktionsprocess och 
påverka företagets framtidsutsikter och därigenom dess budgetprocess (Mueller, 1997). 
 
Byråkrati innebär ett ständigt hot mot budgetprocessen och budgetuppföljningen. 
Komplicerade rutiner för budgetarbetet med många blanketter och detaljer eller en 
mödosam budgetuppföljning, som mera tar sikte på detaljer än på det väsentliga, leder 
snabbt till att formalia övertar rollen som huvudmål. Cheferna kommer att uppfatta det 
som ett mål i sig att klara av själva pappersarbetet kring budgeten, och rätt ifyllda 
blanketter betraktas som en framgång i organisationen. De förlorar förståelsen för att 
budgeten i första hand är till för deras egen skull och inte för ekonomiavdelningens. Det 
är viktigt att företagsledningen är uppmärksam på risken att budgetmålen upplevs som 
mål i sig och att de ansvariga cheferna därmed tappar kontakten med verkligheten. 
Följden kan bli ett destruktivt avdelningstänkande, som innebär att de enskilda cheferna 
helt förlorar helhetsperspektivet på den verklighet som råder. (Lagerstedt & Tjerneld, 
1991) 
 
 
3.6.2 Externa faktorer 
 
Det är inte bara företagets storlek som påverkar hur budgetprocessen ser ut, utan det 
finns även andra påverkande faktorer som strategi, branschtillhörighet och grad av 
osäkerhet i omgivningen (Ax mfl, 2002). Vid budgetering måste företaget ta hänsyn till 
dess omgivning. Budgeten kommer i slutändan att reflektera omgivningens möjligheter 
och begränsningar (Collier & Berry, 2002). Budgeteringen påverkas också av hur 
konkurrenter förväntas agera. Ekonomiavdelningen tar hänsyn till händelser som kan 
tänkas påverka företaget under det närmaste året samt det framtida konjunkturläget. 
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Vidare gör man bedömningar om vilka förändringar i kundstrukturen som kan ske samt 
hur räntan och inflationen kommer att utvecklas (Ax mfl, 2002). 
 
Ledningen är ansvarig för att uppnå budgetmålen och tar ofta till hjälp personer som 
innehar kunskap om företaget och dess omgivning vid planeringen av årsbudgeten. De 
antaganden som görs i den strategiska planen bygger oftast på den konkurrenssituation 
som företaget befinner sig i och samhällsekonomin i stort (Miller, 1999). 
Budgetprocessen inleds ofta med ett försök att förutse försäljningsmöjligheterna. Här 
måste företaget se till hur konkurrenssituationen ser ut, hur mycket de kan sälja till 
vissa kundgrupper och hur priskänsliga företagets kunder är (Mueller, 1997). 
 
Konkurrens är en av de starkaste påverkande faktorerna för dagens företag. Genom den 
globala marknaden har konkurrensen hårdnat och företagen tvingas ständigt ta beslut 
som påverkar företagets egen konkurrenskraft. Detta leder oss till det faktum att 
konkurrenterna har avgörande betydelse för företagets övergripande planering och 
styrning. Att förstå sina konkurrenter är också av betydelse när företaget ska försöka 
förutse kundernas köpbeteende genom att identifiera vilka kunder som vänder sig till 
vem och varför. Företagen kan då också lättare förutse sina intäkter (Wilson, 1994). I 
budgetprocessen måste företaget se till hur väl man möter kundernas behov och vilka 
konkurrenshot som finns på marknaden. Framgång kan inte bara mätas genom 
försäljningsökning utan även genom marknadsandel och kundtillfredsställelse. 
Ledningen måste vara öppen och lyssna till kundernas behov och ta hänsyn till detta vid 
budgeteringen (Mueller, 1997). 
 
Om det är ändamålsenligt att styra företaget med hjälp av budget påverkas också av 
graden av osäkerhet i omgivningen. Om företaget verkar i en omgivning med stor 
osäkerhet har ledningen begränsade möjligheter att påverka företagets prestation och att 
försöka förutbestämma finansiella mål leder inte till en högre effektivitet. Det har visat 
sig vara mer effektivt att styra verksamheten utifrån icke-finansiella mål. (Kennedy & 
Dugdale,1999)   
 
En fråga som Bergstrand & Olvé (1996) ställer sig är hur utformningen av 
budgeteringen påverkas av om inflationen är hög eller låg. Det mest konkreta problemet 
enligt författarna är vilka prisförändringar som kan förväntas samt inflationens inverkan 
på budget uppställandet. Även för uppföljningen och den löpande styrningen har 
inflationsförväntningarna betydelse och möjligheterna att ta hänsyn till inflationen är 
många.
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av vår empiriska undersökning som bygger på 
personliga intervjuer på respektive tillverkningsföretag och inleds med en kortfattad 
beskrivning av Alimak AB, LKAB respektive SSAB.  
 
 
4.1 Alimak AB 
 
Alimak AB har sitt huvudkontor i Skellefteå med 265 anställda. Tillsammans med den 
holländska plattformstillverkaren Heck är företagen världsledande och specialister 
inom tillverkning av utrustning för vertikal transportering som exempelvis hissar för 
transport av människor och material för tillverknings- och konstruktions industri. 
Alimak AB är en av produktionsenheterna i koncernen Intervect AB med en omsättning 
på 140 miljoner euro. Deras filosofi är att tillhandahålla stora volymer, standardiserade 
produkter samt skräddarsydda produkter för kunden.  
 
Vid ett besök på huvudkontoret i Skellefteå den 2 december 2003 klockan 8.00 
intervjuade vi Alimak ABs ekonomichef Arne Morén för att få svar på våra frågor 
gällande budgetering i tillverkningsföretag. Han har tidigare arbetat som revisor i tio år 
och även som ekonomichef på Wallmarks såg, innan han för tre år sedan kom till 
Alimak.  
 
 
4.1.1 Budget och styrning 
 
Arne Morén anser att budgeten är det bästa sättet att styra ett tillverkningsföretag. Han 
ser det som ett måste för tillverkningen. Ägare och ledning i företaget kräver att det 
finns något att styra mot. Ledningens intentioner måste kunna komma till utryck så att 
alla anställda i företaget har en gemensam syn på verksamhetens utveckling det 
kommande året. 
 
 
4.1.2 Budgetens syften 
 
Syftet med budgeten, enligt Morén är att få alla anställda engagerade i den ekonomiska 
verksamheten i företaget. Alimak AB arbetar med att få avdelningscheferna 
kostnadsmedvetna och för att anpassa personalstyrkan efter behovet. Genom detta vill 
de undvika tänkandet att de pengar som finns kvar i slutet på året måste användas för 
att inte anslagen ska minskas följande år. Vidare anser han att budgeten är oerhört 
viktig för att de olika avdelningarna ska bli medvetna om vilka resurser de har att tillgå. 
Budgeten skapar också en handlingsram för alla inom företaget att arbeta utifrån.  
 
 
4.1.3 Budgeten och dess användningsområden 
 
Morén berättade att företaget har använt sig av budget i alla tider och företaget styr 
väldigt hårt mot budgetmålen. Alimak AB lägger varje år upp en likviditetsbudget, en 
budget för balansräkningen och en budget för resultaträkningen. Alla företag i 
koncernen använder sig av samma checkräkningskredit och det är därför väldigt noga 
med att de olika dotterbolagen och moderbolaget planerar för att skapa kontroll över 
sina intäkter och kostnader. 
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Enligt Morén ses budgetprocessen som en integrerad del i det dagliga arbetet. Under 
hösten kan budgeteringen ta någon månad. Under övriga månader är budgeten en del i 
månadsboksluten. Han berättar att det inte bara är ekonomiavdelningen som utarbetar 
företagets budgetar utan ända ner på tillverkningsgolvet kan de anställda påverka den 
budget som slutligen fastställs. De anställda ges möjlighet att framföra sina åsikter om 
det kommande året. 
 
Budgetarna i Alimak AB läggs inte upp på samma sätt som tidigare, anser Morén. De 
budgetar företaget gör idag har blivit mer exakta än tidigare. Datasystemens intåg är en 
starkt bidragande orsak till detta. Vad den främsta fördelen med en budget är hade han 
svårt att svara på. Alternativet, enligt honom är att göra en rullande budget varje månad 
eller titta på föregående års utfall.  
 
 
4.1.4 Budgetprocessen 
 
Den svåra delen i budgetprocessen, enligt Morén är att fastställa volymen, hur mycket 
de ska sälja. Den förväntade försäljningen är sedan utgångspunkten för det fortsatta 
budgetarbetet. Det gäller sedan att få grepp om kostnaderna i företaget. De ansvariga på 
varje avdelning lägger upp en budget för vilka kostnader som förväntas det kommande 
året. Detta leder fram till en kostnadsbudget. Budgetarna som tas fram på de olika 
avdelningarna skiljer sig dock åt genom att de arbetar på olika sätt exempelvis 
avdelningen för forskning och utveckling gentemot marknadsavdelningen. Budgetarna 
för varje avdelning sammanställs sedan av ekonomiavdelningen i en övergripande 
budget för hela företaget. Detta följs sedan löpande upp för varje månad. Morén 
berättade att uppföljningen går till så att företaget använder ett antal rapporter att arbeta 
utifrån där de budgeterade siffrorna jämförs med det faktiska utfallet. 
 
Själva budgetprocessen startar tidigt på hösten och inleds med att försäljningen för det 
kommande året fastställs. Morén förklarar att Alimak AB har säljbolag i koncernen som 
verkar i hela världen. Kontakt tas löpande varje månad med dessa för att ta reda om hur 
mycket de förväntas sälja under den nästkommande tremånadersperioden, de närmaste 
kvartalen och det närmaste året. Det som är intressant är antalet produkter, inte kronor 
och ören. Denna omräkning sker sedan på ekonomiavdelningen i Skellefteå. Enligt 
honom är det en självklarhet att det blir väldigt många faktorer att ta hänsyn till i 
budgetprocessen. I de budgetar som görs tas inte bara säkra affärer in utan även affärer 
som är troliga att de kommer att ske. Budgetarna i Alimak AB läggs upp månadsvis och 
följs upp löpande för att kunna se utfallen. Varje månad gör företaget också 
månadsbokslut.  
 
Enligt Morén brukar de budgetar som görs i företaget stämma ganska väl överens med 
verkligheten. Försäljningen har oftast kunnat fastställas ganska exakt medan 
svårigheten ofta varit att försöka förutse exempelvis kostnader för reservdelar. Detta 
har lett till att de olika delbudgetarna har misstämt men trots detta har det stämt ganska 
bra överens på övergripande nivå. Morén berättar att företaget sällan brukar förändra 
budgeten. De brukar enbart uppdatera den genom att ta fram prognoser som grundar sig 
på den fastställda budgeten. 
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4.1.5 Kritik mot budget 
 
Morén själv ser nackdelen med en budget att den är väldigt statisk. Väldigt tidigt efter 
årsskiftet börjar ekonomiavdelningen följa upp budgeten och upptäcker ofta att de är fel 
ute. Företaget börjar då göra prognoser för året. Dessa är mycket mer anpassade efter 
den verklighet företaget befinner sig i. Prognoserna är uppbyggda på samma sätt som 
en budget men de är en uppdaterad version av företagets budget. Morén säger att de 
förmodligen skulle kunna klara sig utan budgeten genom att de har ett bra ekonomiskt 
uppföljningssystem.  Men han anser ändå att det krävs någon form av styrning i 
företaget. 
 
 
4.1.6 Påverkande faktorer vid budgetering 
 
Alimak AB har ett antal konkurrenter men sedan sammanslagningen med den 
holländska plattformstillverkaren Heck och är de tillsammans världsledande. Alimak 
AB har inriktat sig på sin egen nisch och därigenom har företaget inte så många direkta 
konkurrenter. Det finns flera stora tillverkare på marknaden men Alimak AB 
kompletterar ofta dessa. Arne Morén anser ändå att det är stor konkurrens på 
marknaden, främst på grund av flera efterföljare till Alimak AB. Han anser dock att de 
har ett oerhört försprång till sina konkurrenter när det gäller hissar vid höjder över 100 
m. Den största förändringen som skett inom företagets nisch de sista åren står företaget 
själva för genom sammanslagningar. En oerhört stor förändring både för företaget och 
för konkurrenterna. Morén anser att konkurrenterna är en betydelsefull faktor när 
Alimak AB tar fram sina budgetar. 
 
Morén anser att det är en mycket mer föränderlig värld nu jämfört med tidigare. Han 
påpekar också att världskonjunkturen som sådan inte är speciellt rolig för tillfället. 
Något som påverkat företaget när budgetarna tas fram. Bara genom de senaste årens 
valutakursförändringar har budgetprocessen påverkats. Han påpekar också att hänsyn 
tas till hur marknaden utvecklas liksom prisutvecklingen när företagets budgetar 
fastställs.  
 
 
4.2 LKAB 
 
LKAB har 3600 anställda världen över. De är en av världens ledande producenter av 
högförädlade järnmalmsprodukter. Huvudprodukterna är pellets för masugns- och 
direktreduktionsprocesser. Företagets marknadsposition är stark och företaget har ca 
5% av världsmarknaden. LKABs nettoomsättning år 2002 var 5,2 miljarder.  
 
Vi intervjuade den 26 november 2003 klockan 10.00, Rune Stenvall chef för 
controlleravdelningen på LKAB. Inom företaget har han arbetat sedan år 1972 och fick 
sin nuvarande befattning år 1989. Innan han började på företaget gick han en ekonom 
utbildning på Umeå Universitet i tre och ett halvt år. 
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4.2.1 Budget och styrning 
 
Rune Stenvall är väldigt kritisk till budgeten som styrverktyg. Han säger att det enda 
man vet med säkerhet är att en budget aldrig blir verklighet. Den stämmer aldrig 
överens med det faktiska utfallet. Vidare säger han att LKAB alltid avvikit från den 
upplagda budgeten genom att den mer eller mindre aldrig stämt på grund av att det är så 
många saker som händer under året. 
 
LKAB är i en process att frångå budget till att styra mot mål. En starkt bidragande 
orsak till denna förändring är att företaget fick en ny VD år 2002 med erfarenhet av att 
styra företag utan budget. Stenvall är helt övertygad om att det är bra för företaget med 
det nya styrsättet genom att det förhoppningsvis kommer att effektivisera 
organisationen. Vidare tror han inte heller att företaget kommer att tappa i 
beslutsunderlag. Med det nya sättet att styra kommer vår handlingsplan att bli mer 
aktuell och LKAB får större möjligheter att hänga med i utvecklingen, tror han.  
 
 
4.2.2 Budgetens syften 
 
Stenvall anser att för att få ihop en budget måste man träffa andra människor och 
komma överens. Detta leder till ett positivt samarbete i företaget. Vid exempelvis 
investeringar så ger budgeten kontroll på hur mycket pengar som behövs för 
finansieringen. Detta skapar en trygghet i organisationen, avslutar han. 
 
 
4.2.3 Budgeten och dess användningsområden  
 
Rune Stenvall berättar att LKAB har använt sig av budget sedan 1960 och var ett av de 
första företagen i Sverige att införa budget. Vidare säger Stenvall att den främsta 
fördelen med en budget är att man har ett strukturerat sätt att planera för framtiden. Han 
säger även att de budgetar som upprättades i LKAB var exempelvis produktionsbudget, 
kapacitetsbudget och investeringsbudget. 
 
Inom företaget styr de numera gentemot mål istället för att använda sig av budget. 
Tidigare tog budgetarbetet cirka tre månader. Med det nya sättet att styra, tror Stenvall 
att det är möjligt att kunna halvera tiden gentemot vad budgetprocessen tog.  
 
4.2.4 Budgetprocessen 
 
Vi har haft en gemensam budgetprocess för alla avdelningar säger Stenvall. Mer än 
hundra personer var involverade i denna process, berättar han. Vidare förklarade 
Stenvall att LKABs budgetar gjordes kvartalsvis. Företaget lade fram mål under våren 
för att sedan efter semestern omarbeta dessa mål i operativa former exempelvis hur 
mycket skall de producera i verken? Stenvall berättar att i september månad gick det ut 
ett direktiv till enheterna i organisationen där målen var angivna samt vad som skulle 
uppnås. Där fanns även en tidplan med för utförandet. Stenvall säger att den 
information som användes vid beslutsfattandet kunde vara exempelvis kvalitetskrav och 
förväntad inflation. Han förklarar att i mitten av november skulle sedan budgetarna för 
varje enhet vara färdig. Dessa tittade sedan ekonomiavdelningen igenom för att 
kontrollera budgetmålens rimlighet. Vid slutet av november lämnas sedan ett slutgiltigt 
förslag in till styrelsen för beslut. Styrelsen tog sedan det slutgiltiga beslutet i mitten på 
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december. Uppföljningen, enligt Stenvall sker genom att budgeten jämförs med det 
faktiska utfallet. 
 
Rune Stenvall berättar att de nu i september inte gjort några budgetar för resten av året 
utan börjat styra mot mål. Moderbolaget gör det redan fullt ut medan dotterbolagen 
kommer in allt eftersom. Våren 2004 beräknas alla använda det nya styrsättet fullt ut i 
organisationen. I det nya sättet att styra verksamheten görs rullande prognoser för varje 
kvartal. I april månad när ett kvartal har gått, så görs en ny bedömning om kvartal två, 
tre, fyra samt kvartal ett, nästkommande år. Detta kommer att medföra att LKAB har ett 
års framförhållning, berättar Stenvall. Enligt honom är tanken att underlaget till de mål 
som fastställs ska tas fram av företagets enhetscontrollers. Företagets controllers 
fastställer sedan grova indikatorer vad de tror kommer att inträffa nästkommande år 
jämfört med nuvarande år. Detta skickas sedan till ekonomiavdelningen på 
huvudkontoret. De tar sedan fram en resultaträkning och med hjälp av ett 
simuleringsverktyg tas en balansräkning fram. Tanken med det nya sättet att styra, 
enligt Stenvall är att cheferna inte längre ska arbeta utifrån en budget utan ta fram 
åtgärder för att förbättra verksamheten och för att nå uppsatta mål. Bara för att vi inte 
gör budget innebär det inte att vi tar bort kostnadsansvaret säger Stenvall. 
Kostnadsansvaret finns fortfarande kvar men större fokus på mål och åtgärder.  
 
 
4.2.5 Kritik mot budget 
 
Varför vi valt att frångå budget, säger Stenvall, är att insatsen är för stor och det ger för 
lite tillbaka till företaget. Det har varit revideringar fram och tillbaka hela tiden. 
Budgeten har också skapat en trygghet i företaget men i slutändan har det visat sig att vi 
haft väldigt lite koll på vad som händer. Vidare säger Stenvall att med det nya sättet att 
styra så kommer företaget att frigöra en rad resurser, mindre byråkrati, samt ägna mer 
tid åt den operativa verksamheten. I budgetprocessen tidigare tog vi fram en massa 
dokumentation, men med facit i hand för vem då? Stenvall hävdar att en budget inte är 
effektiv genom att planer läggs upp för verksamheten som aldrig stämmer överens med 
det verkliga utfallet. 
 
Även om LKAB är ett stabilt företag där det inte händer så mycket, vill jag ändå inte ha 
tillbaka budgeten, säger Stenvall. Enligt honom är den onödigt resurskrävande och 
materialet sammanställs bara för byråkraternas skull. Tidigare så sades det att budget 
ska ett företag alltid ha när verksamheten är stabil men Rune Stenvall tycker det 
motsatta. Han förklarar det genom att har du en stabil verksamhet behöver du inte räkna 
på den, exempelvis Svenska Handelsbanken med VD Jan Wallander i spetsen. 
Självklart behöver du inte göra någon budget där, du har dina kontor och din personal 
det enda du behöver tänka på är utvecklingen på marknaden vad gäller räntor o s v. 
Stenvall menar på att desto stabilare verksamhet desto mindre motiv att göra budget.  
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4.2.6 Påverkande faktorer vid budgetering 
 
Stenvall berättade att när LKAB tog fram underlaget till de budgetar som skulle 
upprättas så angavs i direktiven vissa externa faktorer som skulle tas hänsyn till. Det 
kunde exempelvis vara inflation. Vidare berättar han att när planeringen gjordes togs 
hänsyn till konkurrenterna när det gällde prissättningen. Exempelvis kostnadsbudget 
och kapacitetsbudget baserades på hur mycket LKAB kan sälja samt till vilka priser. 
 
Det har varit väldigt stora förändringar inom stålbranschen genom många 
sammanslagningar av företag under 1990-talet. Denna omgivningsförändring har vi inte 
sett effekten av fullt ut ännu, anser Stenvall. Konkurrensen på marknaden är stenhård, 
men den började lätta lite för 2 – 3 år sedan. Det beror på att Kina har börjat köpa stora 
mängder malm och ökat sin produktion av råstål. Det har medfört att LKAB ligger i ett 
gynnsamt läge samt att priserna har stigit med ca 10 % senaste året. Något som också 
påverkat planeringen i företaget enligt Stenvall. 
 
 
4.3 SSAB 
 
SSAB i Luleå har 1300 anställda och är ett av de medelstora stålföretagen i Västeuropa. 
Företagets stålrörelse har utvecklats framgångsrikt genom en medveten 
nischorientering. Deras produktsortiment består av tunnplåtsproduktion, grovplåts-
produkter, samt vidare förädling och även förbehandling/produktionsanpassning av 
material. Målsättningen är att befästa sin position som ett specialstål företag inom 
handelsstål området, med produkter som b l a genom sin hållfasthet, formbarhet eller 
slitstyrka skapar ett väsentligt mervärde för kunden. 
 
Vi gjorde en intervju med ekonomichef Stefan Enbom på SSAB den 8 december 2003 
klockan 15.30. Han har en ekonomiexamen från Luleå Tekniska Universitet som han 
tog år 1986 och är från tidigare arbete på KPMG, auktoriserad revisor. Sedan tio år 
tillbaka är han ekonomichef på företaget.   
 
 
4.3.1Budget och styrning 
 
Stefan Enbom berättar att styrningen i SSAB var tidigare inriktad mot en budget. 
Anledningen till att de frångick budgeten var att de var kritiska till den och ville ha en 
mer aktivitetsorienterad styrning. Företaget ville att mål och strategier skulle hamna i 
fokus och inte en budgetförhandling med avdelningschefer.   
 
Enbom berättar att vid införandet av målstyrning så togs också beslutet att företaget helt 
skulle frångå budgeten. Detta för att de skulle fokusera enbart på målstyrning. Han 
förklarar att med det nya sättet att styra verksamheten så tittar controllers och ekonomer 
i företaget på de aktiviteter och händelser som kommer att ske och beräknar ett resultat 
utifrån detta. Vid användandet av en budget fokuseras styrningen mer kring siffror i två 
månader och utifrån dessa tas sedan ett resultat fram. Han anser det som betydligt bättre 
att använda sig av målstyrning i ett företag än en budget. 
 
Enbom anser att ett tillverkningsföretag klarar sig väldigt bra utan en budget men 
hävdar ända att om ett företag använder en budget på ett klokt och förnuftigt sätt så är 
budgeten ett bra sätt att styra verksamheten om de också fastställer mål och 
ambitionsnivå.  
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4.3.2 Budgetens syften 
 
Enbom anser att det i och för sig finns vissa syften med en budget men när företaget 
övergick till målstyrning så släppte de även budgettänkandet i företaget. Tanken är att 
styrningen enbart ska fokuseras på målstyrning, enligt honom. 
 
 
4.3.3 Budgeten och dess användningsområden  
 
Enbom anser att det inte finns något som budgeten inte tar hänsyn till men arbetar 
företaget med målstyrning för att utveckla företagets processer är det naturligt att titta 
på vilka resurser som krävs för att processerna skall vara effektiva. Enligt honom 
hamnar företaget i en diskussion hur resurserna skall hanteras.  
 
SSAB upprättade tidigare alla typer av budgetar. Enbom berättar att en budget för 
resultaträkningen, balansräkningen och likviditeten upprättades på årsbasis och 
periodiserades sedan månadsvis. Numera utarbetas en budget för balansräkningen och 
kassaflödet men bara på en övergripande nivå. Skillnaden är att mer fokus ligger på 
rullande prognoser.  
 
Den gamla budgetprocessen involverade runt 150 personer och tog cirka tre månader, 
berättar Enbom. Genom att SSAB har ett väldigt bra underlag för att fastställa målen så 
tar det ungefär två arbetsdagar med det nya sättet, avslutar han. 
 
 
4.3.4 Budgetprocessen 
 
Enligt Enbom såg budgetprocessen i SSAB ut som i de flesta företag. Antingen kring 
midsommar eller i mitten av augusti gick det ut direktiv om förutsättningarna för 
budgetarbetet som prisutveckling, inflation, valutor och konjunkturutvecklingen. 
Enbom förklarar vidare att efter detta arbetade varenda liten avdelning fram sin egen 
budget som sedan summerades ihop av ekonomiavdelningen. Efter detta så gick 
ekonomiavdelningen igenom budgetarna och gjorde en bedömning om budgetmålen var 
på en rimlig nivå.  Sedan startades förhandlingsprocessen mellan de olika enheterna och 
ledningen för att förhandla till sig så stort budgetutrymme som möjligt. Han förklarar 
vidare att uppföljningen gick till så att resultatet analyserades direkt mot budgeten inom 
alla ansvarsområden. Vidare konstaterades vilka avvikelser som fanns och vem som var 
ansvarig för detta.  
 
1997 frångick SSAB budget som styrverktyg. Stefan Enbom förklarar att de numera har 
en årsplan som går att jämställas med att utveckla en budget. Men denna sammanställs 
bara på en övergripande nivå. I övrigt har företaget helt frångått budget som 
styrverktyg.  
 
I det nya sättet att styra verksamheten så fastställer ledningsgruppen de övergripande 
målen för det kommande året. Detta är, enligt Enbom, en viktig process där ledningen 
visar vilka ambitionsnivåer företaget har och utifrån detta arbetar varje enhet fram egna 
mål. Enbom hävdar att tanken är att huvuddelen av företagets anställda ska vara 
delaktiga på så sätt att de lägger fram förslag på aktiviteter för att nå målen. Detta för 
att de anställda skall bli aktivitetsorienterade. Målen följs sedan upp antingen veckovis 
eller månadsvis beroende på vilket slags mål det handlar om. 
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4.3.5 Kritik mot budget 
 
Enbom hävdar att budgeten inte stämde särskilt väl överens med det faktiska utfallet. 
Den var inaktuell redan när den var fastställd. Bara valutapåverkan gjorde att budgeten 
misstämde. Risken med en budget enligt honom är att företaget hamnar i ständiga 
förhandlingar.  
 
 
4.3.6 Påverkande faktorer vid budgetering 
 
Med en budget är det väldigt lätt att det blir ett avdelningstänkande där varje avdelning 
arbetar var för sig och försöker hålla sina budgetmål, trots att det inte är det bästa för 
företaget i stort. Man bryr sig inte om att samverka sinsemellan, anser Enbom. 
 
Stefan Enbom berättar att när budgetarna utarbetades så var grunden en 
konjunkturbedömning och även en bedömning om valutaförändringar och bedömningar 
om prisutveckling och andra omvärldsfaktorer. SSAB påverkas också av sina 
konkurrenter när de budgetar. Huvudkonkurrenterna finns i Europa och konkurrensen 
är oerhört hård enligt Enbom. Förändringar sker hela tiden i företagets omgivning, 
främst gällande stålet i sig. Hela tiden kommer nya stålsorter fram. Varje år tar SSABs 
forskare fram cirka femton nya stålsorter mycket på grund av bilindustrin. 
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel kommer vi att knyta samman den empiriska undersökningen med vår 
teoriram. Vi kommer här att analysera hur tillverkningsföretagen ser på budgeten i 
dagens företagsklimat samt motiv till att de använder budget eller valt att frångå dessa. 
 
 
5.1 Budget och styrning 
 
Ax, Kullvén och Johansson (2002) menar på att budget är en av de vanligaste verktygen 
för styrning av företag. Åtskilliga av dem skulle kanske betrakta budgeteringen som sin 
viktigaste process för den ekonomiska styrningen. Det sistnämnda påståendet är inte 
något som alla företagen i vår fallstudie instämmer i. Ekonomichefen på Alimak AB 
anser att budgeten är det bästa sättet att styra ett tillverkningsföretag och ser det som ett 
måste för tillverkningen. På SSAB och LKAB är man dock inte av samma åsikt. 
Chefen för controlleravdelningen på LKAB är väldigt kritisk till budgeten som 
styrverktyg. Han hävdar att det enda man vet med säkerhet är att en budget aldrig blir 
verklighet. Ekonomichefen på SSAB är dock inte lika kritisk. Han menar att ett 
tillverkningsföretag klarar sig väldigt bra utan en budget men om ett företag använder 
en budget på ett klokt och förnuftigt sätt så är den ett bra sätt att styra verksamheten. Ett 
motiv till att Alimak är positiva till budgeten är att de fortfarande arbetar utifrån budget 
medan LKAB och SSAB som frångått den, är mindre positiva. Genomgripande för hela 
vår undersökning går det se ett samband mellan hur kritiska företagen är till budgeten 
och användandet av budget.  
 
Med den marknadssituation som företagen möter idag, med allt snabbare förändringar 
har det blivit svårare att använda sig av programstyrning och istället betonas 
målstyrning. Vid programstyrning blir budgeteringen ofta en mycket komplicerad 
arbetsprocess som styrs av detaljerade budgetanvisningar, tidtabeller, förhandlingar 
med chefer på olika nivåer och avstämningar med andra enheters budget (Bergstrand & 
Olvé, 1996). Detta är en av de främsta anledningarna till att SSAB valt att frångå 
budgeten. Ekonomichefen på SSAB berättar att de ville att företagets mål och strategier 
skulle hamna i fokus och inte fokusera på en budgetförhandling med avdelningschefer. 
Han anser det som betydligt bättre att använda sig av målstyrning i ett företag än en 
budget. Vid målstyrning preciseras inte delmål och budgetar exakt hur ett arbete skall 
göras utan klargör försäljningsmål, resultatmål och andra nyckeltal som 
företagsledningen lägger vikt vid att enheterna skall uppnå (Bergstrand & Olvé, 1996). 
 
LKAB har också valt att frångå budgeten som styrverktyg för att använda sig av 
målstyrning. En starkt bidragande orsak till att de frångår budgeten är att de fick en ny 
VD år 2002 med erfarenhet av att styra företag utan budget. Chefen för 
controlleravdelningen på företaget anser att med det nya sättet att styra verksamheten 
kommer handlingsplanen att bli mer aktuell och företaget får större möjligheter att 
hänga med i utvecklingen. Något som kan vara ett måste då möjligheterna till att 
förutse vad som kommer att ske har blivit allt svårare då framtiden har blivit lika svår 
att förutse som vädret. (Chang, 2002) 
 
5.2 Budgetens syften 
 
Budgeten är ett utmärkt tillfälle att föra ut företagsledningens strategiska huvudtankar. 
Den får rollen av en slags förhandlad markering av vad som förväntas av olika enheter 
under året (Bergstrand & Olvé, 1996). Ekonomichefen på Alimak AB anser även han 
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att budgeten är oerhört viktig för att de olika avdelningarna ska bli medvetna om vilka 
resurser de har att tillgå. Budgeten skapar också en handlingsram för alla inom 
företaget att arbeta utifrån.  
 
Viktiga syften med budgeten som Wallander (1995) och Kennedy & Dugdale (1999) 
framhäver är att genom arbetet med att upprätta en budget skapas motivation och 
engagemang hos de anställda. Något som ekonomichefen på Alimak AB också 
framhäver som viktiga syften. Företaget arbetar också med att få avdelningscheferna 
kostnadsmedvetna och för att se till att de anpassar personalstyrkan efter behovet. 
Genom detta vill de undvika tänkandet att de pengar som finns kvar i slutet på året 
måste användas för att inte anslagen ska minskas följande år. Något som Gary (2003) 
framför i sin kritik mot budgeten.  
 
Kennedy & Dugdale (1999) liksom Wallander (1995) och Brailsford (1995) menar på 
att ett av budgetens syften är att vara ett verktyg för kontroll av företagets verksamhet. 
Chefen för controlleravdelningen på LKAB anser att budgeten ger bättre kontroll på 
hur mycket pengar som behövs exempelvis vid investeringar och skapar därmed en 
trygghet i organisationen. Detta är också något som nämns i Business Europe (2000, s 
1). Vidare anser han att för att få ihop en budget måste man träffa andra människor och 
komma överens. Detta leder till ett positivt samarbete i företaget. Enligt Andersson 
(1993) kan samordning i ett tillverkande företag innebära avstämning mellan 
produktion och inköp av råvaror eller avstämning mellan försäljning och produktion det 
kommande året. 
 
Sammanfattningsvis går det att säga att budgeteringens syften varierar mellan företag 
och inom ett och samma företag (Ax mfl, 2002). Detta visar också vår undersökning. 
Fallstudieföretagens syften med en budget har dock påverkats av vilken syn de har på 
budgetens användbarhet i stort. 
 
 
5.3 Budgeten och dess användningsområden  
 
Alla företag i koncernen där Alimak AB ingår använder sig av samma 
checkräkningskredit och det är därför väldigt noga att de olika dotterbolagen och 
moderbolaget planerar för att skapa kontroll över sina intäkter och kostnader. Detta är 
möjligt med hjälp av en budget enligt Wallander (1995). En budget är det kommande 
årets planer och mål uttryckta i ekonomiska termer (Dossenbach, 2002). Fördelarna 
med en väl utvecklad budget är många (Fleming, 1995). Chefen för 
controlleravdelningen på LKAB hävdar att den främsta fördelen är att företaget har ett 
strukturerat sätt att planera för framtiden.  
 
Ett företag har som regel inte bara en budget utan en hel rad budgetar som tillsammans 
utvecklas till en gemensam övergripande budget (Fleming, 1995). Huvudbudgeten är 
den budget som omfattar hela företaget, oftast uttryckt i resultat-, balans- och 
likviditetsbudgetar (Andersson, 1993). Alimak AB styr fortfarande väldigt hårt mot 
budgetmålen och lägger varje år upp alla dessa budgetar. Chefen för 
controlleravdelningen berättar att de budgetar som upprättades i LKAB var exempelvis 
produktionsbudget, kapacitets budget och investeringsbudget, i enlighet med Andersson 
(1993). Inom SSAB tar de numera bara fram en balansräkning och förväntat kassaflöde 
på en övergripande nivå och ser det som en årsplan för det kommande året. Genom en 
likviditetsbudget ger ledningen möjlighet att lättare jämföra förväntade kassainflöden 
med förväntade utflöden och kunna planera så att pengar finns att tillgå vid de 
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tidpunkter när utbetalningarna kommer att ske (Carpenter & Ellis, 2000). Här kan man 
se att i alla tre företagen är det möjligt att använda budgeten som en övergripande plan, 
exempelvis för kassaflödet i företaget.  
 
Vid budgetering står man inför problemet hur företaget ska hantera en osäker framtid 
(Andersson, 1993). Den traditionella ettåriga budgeten är fortfarande normen för de 
flesta stora och små företag även om det finns de som hävdar att den rullande budgeten 
är mer användbar. Genom den rullande budgeten kan företagsledare snabbare reagera 
på förändrade förutsättningar i och utanför företaget (Myers, 2001). Rullande 
budgetering är något som ekonomichefen på Alimak AB ser som ett alternativ till det 
nuvarande sättet att budgetera. Rullande budgetering innebär att företaget periodvis 
omarbetar budgeten för en viss tid framåt (Andersson, 1993). Ekonomichefen på SSAB 
är inne på samma linje men talar här om rullande prognoser. Genom datorutvecklingen 
har det också skapats ökade möjligheter att snabbt få avstämning mellan budget och 
utfall (Andersson, 1993). Ekonomichefen på Alimak AB anser att datasystemens intåg 
har lett till att företagets budgetar blivit mer exakta än tidigare. 
 
Tidsaspekten är något som alla företag i vår fallstudie påpekar. Enligt Bryan (1998) är 
det rimligt att personalen är medverkande vid fastställandet av budgetmål, med hänsyn 
till den erfarenhet de besitter. Man måste dock ta hänsyn till kostnads- och tidsaspekten 
när man avgör hur många individer som bör var delaktiga. För många individer 
involverade i processen kan leda till ett alltför komplext budgetarbete (Fleming, 1995). 
Enligt ekonomichefen på Alimak AB ses budgetprocessen som en integrerad del i det 
dagliga arbetet. Det är inte bara ekonomiavdelningen som utarbetar företagets budgetar 
utan ända ner på tillverkningsgolvet kan de anställda påverka den budget som slutligen 
fastställs. De anställda ges möjlighet att framföra sina åsikter om det kommande året. 
Under hösten kan det dock gå åt någon månad till att budgetera.  
 
Inom LKAB styr de numera gentemot mål istället för att använda sig av budget. Med 
det nya sättet att styra, tror chefen för controlleravdelningen att det är möjligt att kunna 
halvera tiden gentemot cirka tre månader med en budget. Budgetprocessen i SSAB i sin 
tur involverade runt 150 personer och tog cirka tre månader, berättade ekonomichefen. 
Genom att SSAB har ett väldigt bra underlag för att fastställa målen så tar det ungefär 
två arbetsdagar med det nya sättet, avslutar han. Att utveckla en budget tar lång tid och 
detta är en av de bakomliggande orsakerna till att LKAB och SSAB valt att frångå 
budget. Eftersom resurserna i de flesta organisationer är begränsade tvingas de att välja 
vilka planer som ska genomföras (Coveney, 1998). Ekonomichefen på SSAB anser att 
med målstyrning är det naturligt att titta på vilka resurser som krävs för att processerna 
skall vara effektiva. Man hamnar i en diskussion hur resurserna skall hanteras, enligt 
honom.  
 
 
5.4 Budgetprocessen 
 
Budgetprocessen i alla tre företagen såg ut på ungefär samma sätt. Inom LKAB togs 
mål fram under våren för att sedan efter semestern omarbeta dessa i operativa former. 
Chefen för controlleravdelningen förklarar vidare att i september månad gick det ut ett 
direktiv till enheterna i organisationen där målen var angivna samt vad som skulle 
uppnås. Där fanns även en tidplan med för utförandet. Han säger att i mitten av 
november skulle sedan budgetarna för varje enhet vara färdig. I SSAB utvecklades 
budgetarna på liknande sätt. I direktiven som går ut i början av processen inkluderas 
även faktorer som begränsar företagets verksamhet, faktorer som även Fleming (1995) 
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tar upp. Efter att budgetarna för varje enhet tagits fram i respektive företag så gick 
ekonomiavdelningarna igenom budgetarna och gjorde en bedömning om budgetmålen 
var på en rimlig nivå.  Sedan startades förhandlingsprocessen mellan de olika enheterna 
och ledningen för att förhandla till sig så stort budgetutrymme som möjligt. Efter att allt 
kontrollarbete är avslutat ska den övergripande budgeten godkännas av ledningen 
(Fleming, 1995). Detta stämde också överens med den budgetprocess som fanns i 
LKAB och SSAB. Här går det att finna en tydlig koppling till tidsaspekten vid 
utvecklandet av en budget. Budgetprocessen kräver stora resurser hos företagen. Den 
kan i vissa fall ta upp till sex månader och en stor del av ledningens tid (Gary, 2003). 
Detta är också ett av motiven till att SSAB och LKAB frångått budgeten.  
 
Företagen använder i många fall sig av historisk data när budgeterna utarbetas. Främst 
för att kunna bilda sig en uppfattning om relationen mellan försäljning och kostnader 
(Carpenter & Ellis, 2000). Den svåra delen i budgetprocessen, enligt ekonomichefen på 
Alimak AB är just att fastställa volymen, hur mycket de ska sälja. Han berättar att 
själva budgetprocessen startar tidigt på hösten och den förväntade försäljningen är 
utgångspunkten för det fortsatta budgetarbetet. Det gäller sedan att få grepp om 
kostnaderna i företaget. De ansvariga på varje avdelning lägger upp en budget för vilka 
kostnader som förväntas det kommande året. Detta är helt i linje med vad Carpenter & 
Ellis (2000) säger. För ett tillverkningsföretag innebär den fastställda försäljningen att 
en viss tillverkningsvolym måste uppnås och företaget måste försöka förutse kostnader 
(Mueller, 1997). Budgetarna för varje avdelning i Alimak AB sammanställs sedan av 
ekonomiavdelningen i en övergripande budget för hela företaget, precis som för LKAB 
och SSAB.  
 
När budgeten fastställts och implementerats i organisationen är inte budgetprocessen 
slutförd. Den är en fortgående process där faktiska resultat jämförs med budgeterade 
(Kennedy & Dugdale,1999). Själva uppföljningen i Alimak AB går till så att företaget 
använder ett antal rapporter att arbeta utifrån där de budgeterade siffrorna jämförs med 
det faktiska utfallet. Inom LKAB jämfördes budgeten också med det faktiska utfallet. 
Inom SSAB konstaterades också vilka avvikelser som fanns mot budgeten och vem 
som var ansvarig för detta, något som också Andersson (1993) påpekar. Tanken är att 
uppföljningen ska ge en varningssignal till ansvariga att något inte gått som planerat i 
förhållande till budgeten. 
 
 
5.5 Kritik mot budget 
 
Ett grundläggande problem är att budgetarbetet är baserat på många antaganden om 
framtiden (Prendergast, 2000). Ekonomichefen på Alimak AB ser nackdelen att väldigt 
tidigt efter årsskiftet börjar ekonomiavdelningen följa upp budgeten och upptäcker ofta 
att de är fel ute. Chefen för controlleravdelningen på LKAB hävdar att en budget inte är 
effektiv genom att planer läggs upp för verksamheten som aldrig stämmer överens med 
det verkliga utfallet. Myers (2001) anser att när budgeten väl är fastställd är den inte 
längre relevant. Den är gammal redan vid fastställandet, något som ekonomichefen på 
SSAB också anser. Bara valutapåverkan gjorde att budgeten misstämde. Risken med en 
budget enligt honom är att företaget också hamnar i ständiga förhandlingar.  
 
LKAB är också kritiska till budgetens relevans. LKAB har valt att frångå budgeten för 
att insatsen är för stor och det ger för lite tillbaka för företaget. Budgeten skapar en 
trygghet i företaget men i slutändan har det visat sig att vi har väldigt lite koll på vad 
som händer, säger chefen för controlleravdelningen på LKAB. Detta är något Gary 
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(2003) också påpekar. Han menar att budgeten ger en känsla av säkerhet och kan leda 
till låsningar, med den trygga känslan att företaget trampar på säker mark. Detta kan 
försena och påverka anpassningen till förändringar. Chefen för controlleravdelningen 
på LKAB hävdar att med det nya sättet att styra i företaget så kommer de att frigöra en 
rad resurser, mindre byråkrati, samt ägna mer tid åt den operativa verksamheten. I 
budgetprocessen tidigare tog vi fram en massa dokumentation, men med facit i hand för 
vem då? Detta påpekar också Bunce & Fraser (1997) i sin kritik. 
 
Salib & Evans (2003) anser dock att en budget kan vara ett bra sätt att styra 
organisationer, främst då företaget verkar i en omgivning som inte pressar företaget att 
förändra dess verksamhet. Chefen för controlleravdelningen på LKAB tycker det 
motsatta. Han förklarar det genom att har du en stabil verksamhet behöver du inte räkna 
på den och tar upp bankerna som exempel. Självklart behöver du inte göra någon 
budget där, du har dina kontor och din personal det enda du behöver tänka på är 
utvecklingen på marknaden vad gäller räntor och liknande, påstår han. Han menar på att 
desto stabilare verksamhet desto mindre motiv att göra budget.  
 
 
5.6 Påverkande faktorer vid budgetering 
 
Vid budgetering måste hänsyn tas till både externa och interna faktorer (Collier & 
Berry, 2002). En av de allra viktigaste interna faktorerna som ledningen måste ta 
hänsyn till när budgetar utvecklas i företaget är interaktionen mellan olika avdelningar. 
(Mueller, 1997) Ekonomichefen på SSAB anser att det är väldigt lätt att det blir ett 
avdelningstänkande där varje avdelning arbetar var för sig och försöker hålla sina 
budgetmål, trots att det inte är det bästa för företaget i stort. Man bryr sig inte om att 
samverka sinsemellan något som Lagerstedt & Tjerneld (1991) håller med om. 
 
Med global konkurrens, den teknologiska utvecklingen och krav på snabb respons 
utifrån kundernas förändrade behov har gjort planeringen svår i tillverkande företag 
(Ashley, 1997). Bara genom de senaste årens valutakursförändringar har 
budgetprocessen påverkats, enligt ekonomichefen på Alimak AB. Han påpekar också 
att hänsyn tas till hur marknaden utvecklas liksom prisutvecklingen när företagets 
budgetar fastställs. Chefen för controlleravdelningen på LKAB är inne på samma linje 
och berättade att när de tog fram underlaget till de budgetar som skulle upprättas så 
angavs i direktiven vissa externa faktorer som skulle tas hänsyn till exempelvis 
inflationen. Även på SSAB så tas hänsyn till konjunkturen och även en bedömning om 
valutaförändringar och bedömningar om prisutveckling och andra omvärldsfaktorer. 
Faktorer som Ax, Kullvén och Johansson (2002) liksom Bergstrand och Olvé (1996) 
också berör. 
 
Konkurrens är en av de starkaste påverkande faktorerna för dagens företag. Genom den 
globala marknaden har konkurrensen hårdnat och företagen tvingas ständigt ta beslut 
som påverkar företagets egen konkurrenskraft (Mueller, 1997). Alla tre fallstudie 
företagen verkade på en marknad med stor konkurrens. Konkurrenterna är också en 
betydelsefull faktor när budgetarna tas fram på Alimak AB, något som även LKAB och 
SSAB anser. 
 
Hur ändamålsenligt det är att styra företaget med hjälp av budget påverkas av graden av 
osäkerhet i omgivningen enligt Kennedy & Dugdale (1999). Det sker hela tiden stora 
förändringar inom stålbranschen, något som påverkar både LKAB och SSAB. 
Ekonomichefen på Alimak AB anser också att det är en mycket mer föränderlig värld 
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nu jämfört med tidigare. Han påpekar också att världskonjunkturen som sådan inte är 
speciellt rolig för tillfället. Något som påverkat företaget när budgetarna tas fram. Att 
omgivningen är mer föränderlig än tidigare har dock inte påverkat företagens beslut att 
ändra styrsätt. Här motsäger sig den empiriska undersökningen vad Kennedy och 
Dugdale (1999) anser. Anledningarna till att LKAB och SSAB valt att byta sätt att styra 
har berott på att de varit kritiska till budgeten i sig och i LKABs fall en ny VD år 2002.
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6 SLUTSATSER 
 
Syftet med denna uppsats var att förklara hur användning av budget som styrverktyg 
fungerar i stora traditionella tillverkningsföretag, identifiera motiv till varför de 
använder budget eller frångått det samt vilka faktorer som avgör om en budget är ett 
lämpligt sätt att styra verksamheten. 
 
De slutsatser vi kan dra är att budgetprocessen i samtliga företag såg ut på ett liknande 
sätt där processen hade sin startpunkt den senare halvan av året och den slutgiltiga 
budgeten fastställdes någon gång i december månad. I samtliga fall sammanställde 
ekonomiavdelningen de olika delbudgetarna i en övergripande budget för hela 
företaget. Denna budget jämfördes sedan med det faktiska utfallet i både Alimak AB 
och LKAB. Inom SSAB konstaterades också vilka avvikelser som fanns mot budgeten 
samt vem som var ansvarig för detta. Processen är väldigt tids- och resurskrävande 
något som samtliga företag påpekat. Detta är också faktorer som påverkat SSAB och 
LKAB att frångå budget som styrverktyg. Budgetprocessen i SSAB tog cirka tre 
månader medan nu vid den förändrade metoden för ekonomi styrning tar det två dagar. 
I LKAB tror de att det är möjligt att halvera tiden gentemot tidigare då budgetprocessen 
tog cirka tre månader. Inom Alimak AB kan det under hösten gå åt någon månad till att 
budgetera men arbetet är en fortgående process i företaget. 
 
De tre tillverkningsföretagen skiljer sig åt när det gäller användningen av budget. Både 
LKAB och SSAB har valt att frångå budgeten för att använda sig av målstyrning medan 
Alimak AB arbetar utifrån en budget. Om tillverkningsföretagen använder budget eller 
frångått det avspeglar sig också i deras syn på budgeten som styrverktyg. 
Ekonomichefen på Alimak AB anser att budgeten är det bästa sättet att styra ett 
tillverkningsföretag. Han ser det som ett måste för tillverkningen. Vidare anser han att 
budgeten är oerhört viktig för att de olika avdelningarna ska bli medvetna om vilka 
resurser de har att tillgå. Budgeten skapar också en handlingsram för alla inom 
företaget att arbeta utifrån.  
 
Inom SSAB har de valt att frångå budgeten och arbetat utifrån mål sedan år 1997 
medan LKAB är i en övergångsprocess till att använda sig av detta. Vår analys visar på 
att anledningarna till att LKAB och SSAB frångått budget som styrverktyg är flera. 
Ekonomichefen på SSAB anser att när budgeten väl är fastställd är den inte längre 
relevant. Den är gammal redan vid fastställandet. Risken med en budget enligt honom 
är att företaget också hamnar i ständiga förhandlingar. Chefen för controlleravdelningen 
på LKAB hävdar att en budget inte är effektiv genom att planer läggs upp för 
verksamheten som aldrig stämmer överens med det verkliga utfallet. En intressant 
reflektion är att både LKAB och SSAB är väldigt negativa till budgeten och hävdar att 
de inte längre arbetar utifrån den. Men i grund och botten finns ett budgettänkande i 
båda företagen. En ekonomisk planering sker i båda fallen men de har valt att benämna 
dem prognoser eller enbart målstyrning. Detta trots att de i stort arbetar på samma sätt 
som när de utvecklade budgetar.  
 
En faktor som inte påverkat företagen vid val av styrform är graden av osäkerhet i 
omgivningen, något som vi såg som en trolig påverkans faktor. LKABs motiv till att de 
valt att frångå traditionell budgetering är att insatsen är för stor och det ger för lite 
tillbaka till företaget. En annan bidragande orsak var bytet av VD år 2002, som sedan 
tidigare hade erfarenhet av styrning utan budget.  
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Det visade sig att den främsta anledningen till att SSAB valt att byta sätt att styra har 
berott på att de är kritiska till traditionell budgetering i sig. Ekonomichefen på SSAB 
anser att ett tillverkningsföretag klarar sig väldigt bra utan en budget men hävdar ända 
att om ett företag använder en budget på ett klokt och förnuftigt sätt så är budgeten ett 
bra sätt att styra verksamheten om de också fastställer mål och ambitionsnivå. Detta 
uttalande från ekonomichefen tyder på att det i grund och botten finns ett 
budgettänkande i företaget.  
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Bilaga 1 

Bilaga 1 Intervjuguide till Alimak AB 
 
 
• Vad heter du och vilken befattning har du?  
• Hur länge har du arbetat i företaget och vilken utbildning har du? 
 
• Hur skulle du definiera ordet budget? 
• Vad är anledningarna till att ni använder ni er av budget som styrverktyg? 
• Vilket syfte har budgeten i ert företag? 
• Hur länge har ni använt er av budget? 
• Vad är den främsta fördelen med att använda sig av budget som styrverktyg? 
• Är det något ni saknar vid användandet av budget som styrverktyg? Är det 

något som inte tas hänsyn till? Finns det några nackdelar som ni upplevt med att 
upprätta budgetar? 

 
• Hur läggs budgeterna upp i företaget? Vilka är delaktiga? 
• Läggs budgetarna upp månadsvis eller på årsbasis? 
• Läggs budgetarna upp på samma sätt nu som tidigare? 
• Använder ni er av olika budgetar för olika avdelningar eller har ni en gemensam 

för alla avdelningar? 
• Vilka olika slags budgetar upprättar ni? 
• Följer ni upp era budgetar? Hur går detta till? 
• Hur mycket tid avsätter ni för budgetarbetet? 
• Vilken information baseras era budgetbeslut på? 
 
• Vilka är era konkurrenter? Anser du att konkurrensen är stor eller liten? 
• Påverkas ni av era konkurrenter när ni budgeterar? 
• Finns det några andra externa faktorer förutom konkurrenterna som exempelvis 

prisutvecklingen som påverkar när ni upprättar era budgetar? 
• Hur väl brukar budgeten stämma överens med det faktiska utfallet? Händer det 

ofta att ni avviker från budgeten? 
• Händer det att ni förändrar er budget under året? 

 
 

• Anser du er omgivning som föränderlig? 
• Är budgeten något ni skulle kunna klara er utan? 
• Hur väl tror du att budget passar att styra ett tillverkningsföretag?

 I



Bilaga 2 

Bilaga 2 Intervjuguide till SSAB  
 
 
• Vad heter du och vilken befattning har du?  
• Hur länge har du arbetat i företaget och vilken utbildning har du? 
 
• Använder ni er av budget överhuvudtaget? Om så är fallet, för vilka avdelningar 

eller funktioner läggs budgetar upp? 
• Vad anser du är den främsta fördelen med att använda sig av budget som 

styrverktyg? 
• Är det något ni saknar vid användandet av budget som styrverktyg? Är det 

något som inte tas hänsyn till? Finns det några nackdelar som ni upplevt med att 
upprätta budgetar? 

 
• Hur såg er budgetprocess ut? 
• Hur har ni lagt upp budgeterna i företaget? Vilka var delaktiga? 
• Har ni lagt upp budgeterna månadsvis eller på årsbasis? 
• Använde ni er av olika budgetar för olika avdelningar eller hade ni en 

gemensam för alla avdelningar? 
• Vilka olika slags budgetar upprättade ni? 
• Följde ni upp era budgetar? Hur gick detta till? 
• Hur länge använde ni er av budget? 
• Hur mycket tid avsatte ni för budgetarbetet? 
• Vilken information baserades era budgetbeslut på? 
• Hur väl brukade budgeten stämma överens med det faktiska utfallet? Hände det 

ofta att ni avvek från budgeten? 
• Hände det att ni förändrade er budget under året? 
• Finns det några andra externa faktorer som exempelvis prisutvecklingen som 

påverkade när ni upprättade era budgetar? 
 
• Vad är anledningarna till att ni frångått budget som styrverktyg? 
• Finns det några externa faktorer som exempelvis konkurrenterna som påverkat 

er i ert val att frångå budget? 
• Hur fungerar ert nya sätt att styra verksamheten? Vilka är delaktiga i denna? 
• Vilka för och nackdelar finns med det nya sättet? 
• Hur länge har ni använt er av detta sätt att styra verksamheten? 
• Hur mycket tid avsätter ni till detta? 
• Hur går uppföljningen till och hur används informationen från den? 
 
• Vilka är era konkurrenter? Hur ser konkurrenssituationen ut på er marknad? 

Anser du att den är stor eller liten? 
• Påverkas ni av era konkurrenter när ni styr verksamheten? 
• Sker stora förändringar ofta på marknaden? Är er omgivning föränderlig och 

hur påverkas ni av detta? 
 
• Hur väl tro du att budget passar att styra ett tillverkningsföretag?

 II



Bilaga 3 

Bilaga 3 Intervjuguide till LKAB 
 
 

• Vad heter du och vilken befattning har du?  
• Hur länge har du arbetat i företaget och vilken utbildning har du? 
 
• Hur länge har ni använt er av budget? 
• Vad anser du är den främsta fördelen med att använda sig av budget som 

styrverktyg? 
• Är det något ni saknar vid användandet av budget som styrverktyg? Är det 

något som inte tas hänsyn till? Finns det några nackdelar som ni upplevt med att 
upprätta budgetar? 

 
• Hur såg er budgetprocess ut? 
• Hur har ni lagt budgeterna upp i företaget? Vilka var delaktiga? 
• Har ni lagt upp budgetarna upp månadsvis eller på årsbasis? 
• Har ni använt er av olika budgetar för olika avdelningar eller har ni haft en 

gemensam för alla avdelningar? 
• Vilka olika slags budgetar upprättade ni? 
• Följde ni upp era budgetar? Hur gick detta till? 
• Hur länge har ni använt ni er av budget? 
• Hur mycket tid avsatte ni för budgetarbetet? 
• Vilken information baserades era budgetbeslut på? 
• Hur väl brukade budgeten stämma överens med det faktiska utfallet? Hände det 

ofta att ni avvek från budgeten? 
• Hände det att ni förändrade er budget under året? 
• Finns det några andra externa faktorer som exempelvis prisutvecklingen som 

påverkade när ni upprättade era budgetar? 
 
• Vad är anledningarna till att ni frångår budget som styrverktyg? Är ni inte nöjda 

med det gamla sättet?  
• Har ni påverkats av era konkurrenter när ni valt att frångå budget? 
• När kommer ni att frångå budget? 
• Kommer ni i fortsättningen att använda er av budget överhuvudtaget eller är det 

så att ni bara förändrar vissa delar i ert sätt att styra verksamheten? 
 
• Hur kommer ert nya sätt att styra verksamheten att se ut? Vilka är delaktiga i 

denna? 
• Hur väl tror du att det kommer att fungera med ert nya sätt att styra företaget? 
• Vilka för och nackdelar finns med det nya sättet? 
• Hur mycket tid kommer ni att avsättas till detta? 
• Hur kommer uppföljningen att gå till och hur kommer denna information att 

användas? 
 
• Vilka är era konkurrenter? Hur ser konkurrenssituationen ut på er marknad? 

Anser du att den är stor eller liten? 
• Påverkas ni av era konkurrenter när ni styr verksamheten? 
• Sker stora förändringar ofta på marknaden? Är er omgivning föränderlig och 

hur påverkas ni av detta? 
• Hur väl tro du att budget passar att styra ett tillverkningsföretag? 

 III




