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SAMMANFATTNING 
 
Budget är en företeelse som har funnits under en lång tid och begreppet har flera olika 
definitioner. Det är inte alltid ett lätt jobb som företag har framför sig när de ska planera 
sin budget och speciellt inte om deras omgivning förändras på grund av till exempel 
efterfrågan på deras tjänst. Därför ansåg jag det intressant att studera hur företag 
budgeterar när det förekommer variationer i deras omgivning För att besvara syftet har 
två e-post intervjuer gjorts på två olika företag som bedriver skidanläggning. De 
slutsatser som jag kunde dra av min undersökning var att företag påverkas av deras 
omgivning när de budgeterar och att budgeten var något som de inte ville eller skulle 
klara sig utan. Båda fallstudieföretagen ansåg att uppföljningen med budgeten var 
viktigt eftersom denna gav underlag för nästa budget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Budget is a tool that has been used for a long time and the concept can be defined in 
many different ways. It is not easy for a company to plan its budget and especially if 
their environment changes on the basis of the demand for its services. This is the reason 
why I find it interesting to study how companies do their budgets when there are 
changes in their environment. For this purpose I did two e-mail interviews with two 
different companies that work in the ski business. The conclusions from this 
investigation are that a company is influenced by its environment when it plans its 
budget. A budget is something that they don’t want to be or manage without. Both the 
studied companies thought that follow-up of a budget was important and one reason for 
this is because it provides a basis for the next budget.  
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Inledning 

1 Inledning  
 
Detta kapitel inleds med en kortare bakgrund om vad som menas med en budget och 
hur en budget kan beskrivas. Kapitlet fortsätter med en kortare beskrivning på de olika 
budgetar som företaget kan välja mellan. När företaget lägger upp sin budget utgår de 
från olika mål och prognoser som påverkas utifrån företagets omgivning. Dessa 
prognoser och händelser är svåra för företaget att förutse och därför är det viktigt att 
företaget vet sitt mål och syfte med sin budget. Till sist redovisas uppsatsens huvudsyfte 
och delsyften, avgränsningar samt en fortsatt disposition av uppsatsen.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Under 1960- och 1970 talet började större företag i Sverige alltmer införa 
decentraliserade organisationsformer och ekonomiska styrsystem. Det var under 1980- 
och 1990- talen som det ekonomiska styrsystemet infördes i bland annat i den svenska 
offentliga förvaltningen. För att kunna hantera och klara av det ekonomiska systemet 
behövde dessa företag olika instrument eller verktyg och budget är ett av det viktigaste 
verktyget för denna styrning. (Charpentier, 1997) 
 
Vad menas med en budget och hur kan den beskrivas? Ordet budget kommer från 
franskans bougette eller kappsäck på svenska. Ordet användes ursprungligen om den 
kappsäck eller portfölj som den brittiske finansministern medförde statsräkenskaperna 
till parlamentet. (Mattson, 1998) Budget kan beskrivas eller liknas som en gissning av 
hur företagets situation kommer att se ut i framtiden vid ett visst tillfälle eller period. 
Desto bättre underlag företaget har för sina beräkningar eller gissningar desto bättre blir 
budgeten. (Bergstrand & Olve, 1988) Enligt Mattson (1998) är begreppen budget och 
budgetering breda och omfattande begrepp och är därför inte tänkt att gälla en 
siffermässig sammanställning av redan lagda planer.  
 
Mattson (1998) anser även att en budget kan benämnas som en plan över beräknade 
inkomster och utgifter under en viss tid. Däremot anser Albertsson, Bengtsson, 
Lindstrand och Lundqvist (2000) att budgeten inte enbart är en plan utan även ett beslut. 
En plan innebär att mål upprättas och handlingsvägar till målet formuleras. Dessa mål 
fungerar som ett styrningsinstrument i företaget. (Mattson, 1998) Albertsson et al 
(2000) anser även att budgeten går att beskriva som ett kontrakt. Detta kontrakt är en 
bindande överenskommelse mellan två eller flera parter och förhållandet mellan 
parterna bestäms utifrån kontraktets innehåll. 
 
Det finns olika budgetar som ett företag kan använda sig av och valet av budget är oftast 
kopplat till storleken på företaget. I ett litet företag är det framförallt resultat-, 
likviditets- och balansbudget företaget arbetar med. (Mattson, 1998) Dessa brukar kallas 
för företagets huvudbudgetar. Det förekommer även att företag använder sig av 
delbudgetar när det till exempel gäller försäljning, produktion, inköp, investeringar, 
marknadsföring och administration. På dessa avdelningar är det inte ovanligt att företag 
använder delbudgetar. Författarna nämner även att det finns en budget som benämns 
som den mjuka budgeten. Med detta menar författarna att en budget inte bara består av 
siffror utan även handlar om verkligheten i företaget och dess omgivning. De anser dock  
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att dessa mjuka variabler inte alltid är lätta att uttrycka i siffror. (Dahlin & Lundén, 
1998) 
 

1.2 Problemdiskussion  
 
När ett företag planerar sin budget utgår de från olika mål och prognoser vilket enligt 
Dahlin et al (1998) kan leda till en koppling mellan nyckeltal och budget. För att 
åstadkomma detta behöver företaget en resultat- och balansbudget. När företaget gör en 
budget innebär detta att de gör en uppskattning av vilket resultat företaget kommer att 
uppnå i framtiden. För att företaget ska klara av detta måste de göra ett antal 
förutsägelser. Till exempel att uppskatta hur stor försäljningen kommer att bli eller hur 
många kunder som kommer att besöka företaget. Detta är faktorer som kan bero på hur 
det ser ut på marknaden där företaget verkar men även på företagets konkurrenter. 
(Wallander, 1994) En del faktorer är enligt Mattson (1998) inte något som företaget kan 
styra eller råda över eftersom det är faktorer som kan förändras under företagets 
budgetår. Med detta menar författaren att det är många faktorer, både interna och 
externa faktorer som påverkar och är svåra att förutsäga när företag planerar sin budget. 
 
Hur och vilken möjlighet har ett företag att göra prognoser som slår in? Wallander 
(1994) anser att det är viktigt för företaget att göra en prognos som passar in i företaget 
men även i företagets omgivning. De personer i företaget som jobbar med att ta fram 
budgetar utifrån prognoser spelar en avgörande roll i företaget (Wallander, 1994). 
Därför brukar dessa personer studera tidigare undersökningar för att se om det 
förekommit några samband från tidigare år eller budgetar (Dahlin & Lundén, 1998). De 
prognoser som företaget gör anser därför Mattson (1998) är en projiciering på framtiden 
som är hämtade från tidigare erfarenhet via upplevelser och observationer. Budgeten ses 
enligt Wallander (1994) som ett instrument för planering som dessutom både kräver och 
är en omfattande procedur av ett företag och deras verksamhet. Detta eftersom alla 
beslut om planering binder upp företaget under en kortare eller längre tid.  
 
Dahlin et al (1998) anser i sin tur att det inte alltid är så lätt att göra en budget utan det 
kan vara relativt svårt i en del företag. Orsaken till att det uppstår svårigheter kan till 
exempel beror på att företaget är nystartat, företaget går in på nya marknader och växer 
snabbt eller är säsongsbetonat. Författarna skriver vidare att lösningen för att klara av 
dessa problem är att bryta ner budgeten och uppföljningen i kortare perioder och han 
anser att dessa perioder inte bör vara längre än ett år. På grund av detta anser författarna 
att det är extra viktigt för företag som har säsongsvariationer i sin verksamhet att göra 
en resultatbudget månad för månad istället år för år. Carpenter och Ellis (2000) hävdar i 
sin tur att många företag har gemensamt att de ofta misslyckas med att sätta en lämplig 
budget men även att förutse framtida kassabehov. 
 
En budget behöver inte enligt Bergstrand et al (1988) se ut eller utföras på samma sätt i 
två olika företag utan budgeten kan anpassas till speciella förhållanden som råder i varje 
företag. Det är därför Mattson (1998) anser att det gäller för företaget att hitta sina egna 
modeller och lösningar. Hur väljer företag en budgetmetod som passar? Enligt 
Bergstrand och Olve (1988) bör företaget när det väljer budgetmetod, ta i beräkning 
både interna och externa förutsättningar. Eftersom en budget även är en del av den  
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interna redovisningen som utformas olika på grund av den miljö, bransch och storlek 
som företaget har. (Gröjer, 1994). Utifrån dessa förutsättningar och med hjälp av 
förutsättningar kan företaget formulera sitt syfte (Carpenter & Ellis, 2000). 
 
När företag upprättar en budget försöker de förutse viktiga händelser under budgetåret 
vilket inte alltid är lätt. Detta eftersom det är omöjligt att förutse allting som kommer att 
inträffa eller ske. (Bergstrand & Olve, 1988) Dendinger (2000) anser att detta kan leda 
till att budgeten blir inaktuell redan under pågående budgetår vilket enligt honom har 
blivit allt vanligare. Faktorer som har påverkat företag är till exempel energikriser, 
växelkursförändringar och momshöjningar (Bergstrand & Olve, 1988). Till följd av att 
företag använder sig av en rörlig budget kan de gardera sig mot ovanstående problem 
och en rörlig budget kan till exempel vara en omkostnadsbudget för olika 
produktionsvolymer. Detta gör att det blir lättare för företaget att anpassa budgetvalet 
efter verkligheten. (Carpenter & Ellis, 2000) Allt detta innebär att budgetering blir en 
kritisk del av företagets finansiella framtida säkerhet (Dendinger, 2000).  
 
Traeder och Henshue (2000) anser att det är viktigt att företaget vet vart de är på väg 
och vart de vill komma, för att inte företaget ska treva i mörkret. En lösning på 
problemet ovan är enligt Cohen och Brewer (1996) att företaget redan från början gör 
klart vilken strategisk plan de har innan budgetprocessen börjar. Detta eftersom det kan 
förekomma variationer i ett företag som kan benämnas som ”curv balls”. Dessa kurvor 
kan uppstå i ett företag och som bör tas i beräkning. Kurvorna kan uppkomma till följd 
av att företaget ordnar olika tillställningar eller när det förekommer säsongsvariationer 1 
i företaget. (Dendinger, 2000) 
 

1.3 Syfte 
 
Huvudsyftet med uppsatsen är att: 
 
��Undersöka hur företag budgeterar när det förekommer variationer i deras omgivning 

 
Delsyftet med uppsatsen är att: 
 
�� Undersöka några omgivningsfaktorer 1 som kan påverka företag när de planerar 

sin budget 
 

1.4 Avgränsningar 
 
�� Avgränsa mig till att studera företag som säljer en tjänst inte en vara eller 

produkt 
 
�� Avgränsa mig till att studera resultat- likviditets och balansbudget.  
 
�� Avgränsa mig till företag som bedriver verksamhet på skidanläggningar 
 
1 I fortsättningen när jag nämner begreppen säsongsvariationer, omgivningsfaktorer eller variationer 
syftar jag på faktorerna efterfrågan, miljön, konkurrenter och inflation 
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1.5 Uppsatsens fortsatta disposition  
 
För att åskådliggöra uppsatsen fortsatta disposition har denna sammanställts i figur 1 
nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Uppsatsens fortsatta disposition  
 
 
Kapitel 2 I detta kapitel beskrivs och motiveras valen av forskningsansats, 
undersökningsansats, litteraturstudie och datainsamlingsmetod. Vidare beskrivs hur jag 
gått tillväga vid arbetets utförande. Avslutningsvis diskuteras de metodproblem som kan 
uppstå under arbetets utförande och hur jag har försökt att höja reliabiliteten och öka 
validiteten i arbetet samt en sammanfattning av de valda metoderna.  
 
Kapitel 3 Under detta kapitel beskrivs och definieras begreppet budgetering, syftet med 
budgetering, nackdelar och osäkerheter som kan uppkomma men även hur företag 
minskar denna osäkerhet. Efter detta beskrivs den interna och den externa redovisningen 
och sen beskrivs två processer, planerings- och budgeteringsprocessen. Jag kommer 
även kortfattat beskriva tre olika budgetar som företag kan använda, resultat- likviditets 
och balansbudget. Slutligen beskrivs några inre och yttre faktorer som kan påverka 
företaget när de planerar sin budget. 
 
Kapitel 4 Under detta kapitel kommer en presentation av materialet som framkommit 
från mina intervjuer att redovisas. Empirin är uppbygg utifrån två e-post intervjuer på 
två olika företag. Presentationen av företagen kommer att redovisas var för sig eftersom 
jag anser att detta ger en bättre översikt men även en lättare läsning. Först börjar jag 
med en kortare företagspresentation av varje företag. Efter detta beskrivs hur företagen 
definierar begreppet budget, varför de använder budget, vilka budgetar de använder, 
nackdelar med budget och hur de budgeterar när det förekommer variationer inom och 
utanför företaget. 
 
Kapitel 5 Under detta kapitel utförs en analys av det empiriska materialet som ställs mot 
den teoretiska referensramen som återfinns under kapitel 3. Jag kommer att redovisa de 
kopplingar som jag ser mellan den teoretiska referensramen och empirin.  
 

Kapitel 2 
 

Metod 

Kapitel 3 
 

Teoretisk referensram 

Kapitel 4 
 

Empiri 

Kapitel 5 
 

Analys 

Kapitel 6 
 

Slutsatser och 
Rekommendationer 
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Kapitel 6 Utifrån empirin och den teoretiska referensramen som återfinns i kapitel 3 
respektive kapitel 4 har dragit några slutsatser som presenterar under detta kapitel. Här 
har jag även valt att lämna rekommendationer till företag som har säsongsvariationer 
samt förslag till vidare forskning inom ämnesområdet.  
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2 Metod 
 
I detta kapitel beskrivs och motiveras valen av forskningsansats, undersökningsansats, 
litteraturstudie och datainsamlingsmetod. Vidare beskrivs hur jag gått tillväga vid 
arbetets utförande. Avslutningsvis diskuteras de metodproblem som kan uppstå under 
arbetets utförande och hur jag har försökt att höja reliabiliteten och öka validiteten i 
arbetet samt en sammanfattning av de valda metoderna.  
 

2.1 Forskningsansats 
 

Forskningsansatsen består av vetenskapligt angreppssätt, induktion och deduktion samt 
ett metodiskt angreppssätt, kvalitativ och kvantitativ (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
1998). Nedan följer en kortare beskrivning av de angreppssätt som använts i uppsatsen 
samt en kortare motivering till valet av dessa. 

 

2.1.1 Induktion och deduktion 
Det finns två olika angreppssätt för att härleda slutsatser vid forskning och dessa är 
induktion och deduktion. Vid en induktiv metod sluter författaren sig till generella 
utsagor med utgångspunkt från olika fenomen i verkligheten. Utifrån de enskilda fallen 
dras sedan slutsatser som leder till en allmän regel. En deduktiv metod innebär att 
utifrån teorier och modeller formar hypoteser som är testbara påståenden om 
verkligheten, för att sedan gå ut och prova dessa i verkligheten. Genom logisk 
slutledning kommer forskaren fram till sitt resultat se figur 2. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1998) 
 
 
    Teorimodell 
 
 

Generaliseringar     Hypoteser 
 
 

Observationer     Observationer 
 
 
    Verklighet 
 
 
 
 
 
Figur 2: Induktivt och deduktivt angreppssätt (Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1998, s 229) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Induktivt 
angreppssätt 

Deduktivt 
angreppssätt 
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Syftet med uppsatsen var att utgå från befintliga teorier som sedan skulle provas 
empiriskt och undersöka om dessa överensstämde med verkligheten. Detta innebar att 
ett deduktivt angreppssätt valdes i uppsatsen. 
 

2.1.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Det angreppssätt som en forskare intar vid uppsatsskrivning är präglad av antingen 
kvalitativ eller kvantitativ forskningsansats (Stiernstrand, 1997). Den kvalitativa 
metoden har sin styrka i att den beskriver helheten av en bestämd företeelse, vilket 
innebär att forskaren får en djupare förståelse för det undersökta sammanhanget. 
Forskaren har med denna metod en närhet till sitt forskningsobjekt och kan därmed 
erhålla information om bakomliggande faktorer. (Holme & Solvang, 1997) Den 
kvantitativa metoden har ansetts som det enda sättet att nå en objektiv sanning, eftersom 
den omvandlar information till siffror. Metoden används ofta när forskaren utför en 
bredare undersökning och har många olika undersökningsenheter att beakta. 
(Edvardsson & Thomasson, 1992) 
 
Eftersom jag ville få en bättre helhetsbild av de utvalda företagens situation men även få 
en djupare förståelse för det utvalda ämnesområdet har jag valt att använda mig av den 
kvalitativa metoden i uppsatsen.  

2.2 Undersökningsansats  
 
Undersökningsansats har att göra med en undersöknings grundläggande tekniska 
utformning. Beroende på vilken ansats forskaren väljer kan denne bestämma om 
undersökningen ska gå på djupet eller på bredden. De olika undersökningsansatser en 
forskare bland annat kan välja mellan är fallstudier, survey samt experimentella 
undersökningar. (Lekvall & Wahlbin, 1987) En fallstudie innebär att man studerar 
enskilda fall på djupet men även att det finns ett intresse för att få detaljerad kunskap. 
Syftet med en fallstudie är att man kan välja ut ett eller flera företag utifrån den enhet 
forskaren vill studera. (Svenning, 1999)  
 
I undersökning har jag använt mig av fallstudie eftersom jag ville studera två företag. 
Orsaken till detta är att det skapar en bredare syn och för att få tillgång till relevant 
material, samt skapa en verklighetsnära beskrivning av det som studeras. På grund av 
detta kan jag göra en djupare analys och därmed erhålla en djupare förståelse för 
företagens verksamhet. En ytterligare orsak till valet av fallstudie beror på att den ger en 
bild som ligger närmare aktörernas verklighet men den ger även att en detaljerad och 
grundlig undersökning utförs. 
 

2.2.1 Val av fallstudieföretag 
Jag valde att göra en fallstudie på två tjänsteföretag. Företagen som valdes var 
Björklidens Fjällanläggning och Riksgränsen Skid & Konferensanläggning AB. Dessa 
företag skulle vara intressanta att studera eftersom jag genom erfarenhet vet att det 
förekommer variationer i deras omgivning. Orsaken till min kunskap beror på att jag 
själv har jobbat på en av anläggningarna. En ytterligare orsak till att dessa företag 
valdes beror på att de verkar inom samma bransch vilket innebär att de borde påverkas 
av liknade faktorer. 
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2.3 Litteraturstudie 
 
I uppsatsen användes litteraturstudier för att samla in relevant material som böcker och 
vetenskapliga artiklar. Litteraturstudien genomfördes vid Luleå Tekniska Universitet. 
Sökningen genomfördes på universitets biblioteks olika databaser som till exempelvis: 
Bibdia, Helecon och Artikelsök. De sökord som använde var budgetering, efterfrågan, 
demand, säsongsvariationer, budgetvariation etc. World Wide Webb har används för att 
söka artiklar men även för att söka efter allmän fakta om de utvalda företagen. 
Sökmotorerna som använts var Yahoo, Exite, AltaVista och Lycos. Jag har även läst 
och studerat gamla uppsatser inom samma ämnesområde för att få tips och idéer på 
användbar litteratur.  

2.4 Datainsamlingsmetod 
 
Datainsamlingen kan ske på två olika sätt, sekundär och primärdata. Insamling av 
sekundärdata innebär att forskaren utgår från data som insamlats tidigare, men i annat 
syfte. Exempel på sekundärdata är arkivmaterial, statistik, databaser, litteratur, tidningar 
och tidskrifter. Ett problem med sekundärdata är att material som insamlas har utgått 
ifrån ett annat syfte och andra definitioner. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1998) 
Primärdata är data som undersökaren samlar in på egen hand för det aktuella 
undersökningsändamålet (Lekvall & Wahlbin, 1987). Primärdata kan samlas in genom 
observation, enkät eller intervju (Holme & Solvang, 1997). 
 
För att ta reda på uppgifter om ett företag måste man vända sig till en eller flera 
personer som kan lämna de önskade uppgifterna. Frågemetoder är sådana metoder för 
datainsamling som bygger på att undersökaren ställer frågor till uppgiftslämnaren som 
denne besvarar. Det finns tre olika huvudtyper av kommunikationssätt vid frågemetoder 
och dessa huvudtyper är telefonintervjuer, personliga intervjuer och brevenkäter. 
(Lekvall & Wahlbin, 1987)  
 
I uppsatsen har jag använt mig av både sekundär- och primärdata. Sekundärdata på 
grund av att min företagspresentation bygger på detta och primärdata från empiri. För 
att kunna samla in empirin har jag använt mig av e-post. Detta gjorde jag på grund av att 
mina respondenter inte hade möjlighet att beskvara mina frågor på något annat sätt 
eftersom de var inne i en hektisk period. Genom att använda denna metod kunde jag på 
ett kostnadseffektivt sätt nå mina respondenter och behövdes det kompletteringar fanns 
det möjlighet att ringa upp respondenterna för att komplettera med eventuella 
oklarheter.  
 
Det finns flera olika urvalsmetoder och en av dessa är bedömningsurval. Med detta 
urval menas att man på förhand väljer ut undersökningsenheten som är av intresse för 
undersökningen. (Svenning, 1999) Genom att använda intervjupersoner som har 
kunskap inom området ökar informationsvärdet (Holme & Solvang, 1997). Detta ledde 
till att valet av intervjuobjekt i min undersökning gjordes med hjälp av ett 
bedömningsurval. Där kravet från min sida var att personerna skulle besitta en sådan 
position inom företaget, att de kunde besvara mina frågor.  
 
Kontakten med respondenterna togs genom att först ringa växeln på respektive anlägg- 
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ning där mitt ärende förklarades. På grund av detta kunde personen skicka mig vidare 
till rätt person. De personer som jag intervjuade skulle besitta stor kunskap inom 
området ekonomi och framförallt budgetering för att intervjun skulle bli riktig. Eftersom 
personerna som jag skulle intervjua hade mycket att göra blev jag tvungen att göra e-
post intervjuer istället för personliga intervjuer. Intervjuguiden (bilaga 1) som baseras 
på min teoretiska referensram sändes över till respondenterna efter överenskommelse 
via telefon.  
 
Det fanns även möjlighet att kontakta respondenterna igen om det fanns några 
oklarheter kring svaren. Detta kunde göras via e-post eller telefon.  
 

2.5 Metodproblem 
 
Oberoende av vilken metod som används vid insamling av information finns det alltid 
en risk för mätfel av olika slag. Två viktiga begrepp i sådana sammanhang är validitet 
och reliabilitet. (Lekvall & Wahlbin, 1987) Med validitet menas huruvida mätmetoden 
verkligen mäter de egenskaper som man har för avsikt att mäta. Ett validitetsproblem 
som kan uppstå är när forskaren inte får tag i de personer som bäst kan svara på 
uppställda frågor. (Lekvall & Wahlbin, 1987) Validiteten har jag försökt öka genom att 
studera teorier som behandlar mitt ämnesområde. Jag valde ut de teorier som var 
lämpliga för mitt syfte. Jag har även försökt öka validiteten genom att företagen själv 
fick välja ut de respondenter som var mest lämpliga för att besvara mina 
frågeställningar. Jag har även ökat validiteten på e-post intervjun genom att 
respondenten kunde kontakta mig vid oklarheter för att inte missförstånd skulle uppstå. 
 
Med reliabilitet menas att resultaten ska vara tillförlitliga (Svenning, 1999). 
Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna forskaren är vid 
bearbetningen av informationen. (Holme & Solvang, 1997) Om mätvärdena är samma 
eller nästan samma har mätmetoden hög reliabilitet. Om resultatet däremot varierar 
kraftigt från gång till gång är reliabiliteten låg. (Lekvall & Wahlbin, 1987) Låg 
reliabilitet vid intervjuer kan orsakas av flera olika faktorer. Några av dessa faktorer kan 
vara stressig miljö, trötthet hos respondenten, hur intervjuaren ställer frågorna etc. 
Eftersom mina intervjuer gjordes när respondenterna själv hade möjlighet har detta lett 
till att personerna inte var stressade men även att de var motiverade. Frågorna som jag 
ställde var enkla och utan oklarheter vilket kan leda till en ökning av reliabiliteten.  
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2.6 Sammanfattning av metodvalet 
 
För att få en bättre överblick av metodvägen i uppsatsen har en sammanfattning av 
denna gjorts i figur 3 nedan. 
 
 
Forskningsansats 

  Induktion   Deduktion 
 
 
 
 

Kvalitativ   Kvantitativ 
 
 
Undersökningsansats 

 
Experiment  Survey          Fallstudie    Skrivbords- 

  undersökning 
 
 
 
            Val av fallstudieföretag 
 
 
 
            Litteraturstudie 
 
 
 
 

Primärdata         Sekundärdata 
 
 
 
 

Enkät     Observationer        Intervjuer 
 
 

 
        Personliga  Telefon              Grupp     E-post 
        intervjuer  intervjuer             intervjuer    intervjuer 

 
 
 

    Validitet  
     och 
     Reliabilitet 
 
 
Figur 3: Min metodväg 
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3 Teoretisk referensram 
 
Under detta kapitel kommer begreppet budgetering att beskrivas och definieras, syftet 
kommer budgetering kommer att beskrivas men även de nackdelar och osäkerheter som 
kan uppkomma samt hur företag minskar denna osäkerhet. Efter detta kommer en 
beskrivning göras av den interna och den externa redovisningen. Efter detta kommer 
jag att beskriva två processer, planerings- och budgeteringsprocessen. Kapitlet kommer 
även kortfattat att beskriva tre olika budgetar som företag kan använda, resultat- 
likviditets och balansbudget. Slutligen kommer jag att beskriva några inre och yttre 
faktorer som kan påverka företaget när de planerar sin budget. 
 

3.1 Budgetering 
 
Begreppet budget och budgetering används enligt Greve (1996) i olika sammanhang 
och ordens innebörd kan variera från gång till gång. Därför kommer en precisering av 
begreppet och dess innebörd att göras i uppsatsen. 
 
Det var under 1960- och 1970 talen som de större företagen i Sverige i allt större 
utsträckning började införa decentraliserade organisationsformer och ekonomiska 
styrsystem. Detta ledde till att företag behövde verktyg eller instrument för att klara av 
denna styrning. Budgeten blev därmed ett styrverktyg för företaget. (Charpentier, 1997) 
I dagsläget förekommer budgetering i alla slags organisationer som statliga 
förvaltningar, landsting, kommuner, ideella föreningar och privata företag (Greve, 
1996).  
 
Ordet budget härstammar från det latinska ordet bulga och ordagrant betyder det 
lädersäck. På Italienska kallade en ränsel för buge och då ordet införlivade med 
franskan omvandlades det till bougette som betyder påse eller penningbörs. Det var i 
England enligt Greve (1996) som ordet fick sin moderna innebörd. I 1800-talets 
England var det finansministerns uppgift att varje år presentera nästa års 
statsräkenskaper för parlamentet. Handlingarna medförde han i en läderportfölj som 
kallades budget och med tiden kom namnet budget att flyttas från portfölj till dess 
innehåll. (Adolphson, 1995) Under 1950-talet blev det allt vanligare att företag använde 
budget för att planera och samordna sin verksamhet. Några år senare blev strategisk 
planering vanligt förekommande och planeringshorisonten skulle vara lång. De 
överordnades mål skulle ange färdriktningen och dessa mål skulle sedan brytas ner i 
mer konkreta mål. Därmed blev budgeten ett viktigt medel för att konkretisera och 
förverkliga företagets strategier. (Greve, 1996) 
 
Enligt Mattson (1998) kan budgetering låta som en teknisk företeelse som dessutom 
låter relativt tråkig. Författaren skriver vidare att en orsak till detta beror på att budgeten 
bland annat består av en mängd siffror både i tabeller och långa texter som dessutom 
brukar omfatta ett svårtillgängligt språk. Han anser dock att detta inte stämmer överens 
med verkligheten eftersom en budget inte alltid behöver vara tråkig och innehålla ett 
stort antal siffror. Budgetering är en teknik som enligt Adolphson (1995) utgår från att 
försöka planera en organisations verksamhet. Detta uppnår företaget genom att ställa 
upp kvantifierbara mål för till exempel försäljning, tillverkning och materialinköp.  
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Vad är en budget frågar sig författarna Johansson och Stensby (1981). Enligt författarna 
kan företaget när de planerar sin ekonomi göra detta i form av en budget. En budget är 
alltså en plan över kostnader och intäkter för en viss period. Adolphson (1995) anser i 
sin tur att budgetering kan översättas till en ekonomisk planering och han definierar 
ordet budget enligt följande:  
 
”Budgetering är uppställande och användandet av planer” (Adolphson, 1995, s 54). 
 
Samuelsson (1997) anser däremot att en budget är mer detaljerad än en 
verksamhetsplan. Orsaken är att budget visar vilka åtgärder och prognoser som 
företagen tror på och vem som bär ansvaret. 
 
Bergstrand och Olve (1988) anser att eftersom budgeten innehåller en kvantifiering av 
olika åtgärders konsekvenser i ekonomiska termer ger de en större möjlighet till 
samordning än andra planer. Gröjer (1994) hävdar att med budgetering menas den 
process i företaget som syftar till att få fram ekonomiska mål för olika avdelningar 
och/eller verksamhetsområden i ett företag. Resultatet av budgetprocessen, det vill säga 
budgeten, kan enligt författaren ses som en ekonomisk handlingsplan som verksamheten 
styrs efter men även som ett kontrakt som sluts mellan över- och underchefer. 
Handlingsplanen som författaren nämner lyder enligt följande: 
 
�� Att samordna företagets verksamhet 
�� Att kommunicera företagets huvudmål och delmål  
�� Att fungera som en norm gentemot vilket utfallet jämförs som grund för analys 

av avvikelser däremellan 
�� Ett sätt att öka motivationen 
 
Däremot anser Mariotti (1998) att budgeten är frivillig och därför kan företag utforma 
sin egen handlingsplan. Planen kan de i sin tur anpassa efter sina egna 
situationsfaktorer. Det förekommer även flera olika handlingsalternativ på grund av att 
företaget tar hänsyn till vad som händer i dess omgivning. Däremot anser författaren att 
de i praktiken endast utformar ett alternativ som är lämpligt med beaktande av hur 
företagets miljöförhållanden sannolikt kommer att utveckla sig.  
 

3.1.1 Användningsområde, syfte och fördelar med budgetering 
Cohen och Brewer (1996) anser att det är många personer som ligger sömnlösa på 
natten när det är dags för den fruktade budgeteringsperioden eftersom det är många 
siffror som cirkulerar i deras hjärnor. Frågor som dyker upp är hur mycket pengar 
kommer företaget att spendera? Hur mycket pengar kommer företaget att tjäna? Caudle; 
Evers; Robbins och Vanagunas (2000) anser att desto mer information företaget har 
desto bättre och lättare är det att skapa en budget. Författarna skriver vidare att 
budgetering är en form av gissningsarbete eftersom den utgår ifrån att förutse det 
oförväntade. Däremot anser Cohen et al (1996) att om företaget kan använda sig av 
strategier är det lättare att få ordning på sin budget. Författarna menar inte att det finns 
några genvägar men genom att studera tidigare budgetar får företaget ut mycket 
information som är användbar för företaget när de planerar sin budget.  
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Enligt Charpentier (1997) har budgetens roll förändrats ibland annat USA under 1900-
talet. Till och med 1930-talet var budgeten främst ett kontrollinstrument och det var 
först därefter som den fick en planeringsroll. Enligt Holmström (1995) varierar 
budgetens roll i verksamheten beroende på företag och organisation. Hon skriver vidare 
att i vissa företag ses budgeten som en fastställd plan över vad som ska göras och vad 
som får göras. I andra företag ses budgeten som en beskrivning av vad företaget i själva 
budgeteringstillfället ville göra men de tillämpar budgetstyrningen mer flexibelt 
(Charpentier, 1997). Gemensamt för alla budgetar är enligt Svensson och Svensson 
(1987) att de bygger på förväntningar om framtiden och det är därför enligt författarna 
som gör dem intressanta. Dessa förväntningar eller prognoser om framtiden ligger till 
grund för planeringen av den framtida verksamheten. 
 
Eftersom budgeten är en förutsägelse om framtiden anser Greve (1996) att de som är 
ansvariga bör kunna förutse viktiga händelser i företagets omgivning. Budgeten är enligt 
Johansson och Stensby (1981) ett hjälpmedel för att underlätta delegeringen av 
arbetsuppgifter och ansvar, samordna verksamheten i företagets olika avdelningar och 
kontrollera verksamheten. Eftersom ledningen inte kan fatta alla beslut själv utan måste 
överlåta befogenhet och ansvar till de anställda. Varje beslut som tas i företaget 
påverkar företagets ekonomi och på grund av detta är det viktigt att företaget samordnar 
verksamheten. 
 
Vad är syftet med budgetering? Bergstrand och Olve (1988) anser att en budget kan 
utföras på olika sätt i olika företag och orsaken till detta kan beror på varierade faktorer. 
Faktorerna som författarna syftar på är företagets verksamhet eller dess omgivning. 
Andra faktorer som kan påverka kan vara energi- eller oljekriser vilket kan leda till att 
budgeten blir inaktuell under budgetåret. Holmström (1995) anser att faktorerna som 
påverkar företaget och som förekommer i företagets omgivning inte alltid är lätta att 
förutse. För att undvika att budgeten blir inaktuell föreslår författarna Bergstrand och 
Olve (1988) att företaget väljer mellan två alternativ, att behålla budgeten eller att 
revidera2 den. Samuelson (1997) anser dock att en revidering kan skapa förvirring men 
Holmström (1995) anser att revideringen ger en större anpassning till företagets 
omgivningsfaktorer. Bergstrand och Olve (1996) hävdar i sin tur att en revidering av 
budgeten endast bör ske i enstaka fall. Som till exempel när företaget inser att deras 
budgetförutsättningar har ändrats i en högre grad och på grund av detta finner att ett 
fortsatt arbete skulle försvåra deras situation. 
 
Adolphson (1995) anser i sin tur att budgeteringens syfte är samordning, 
kommunicering, normering och beteendepåverkan inom en organisation. Med 
samordning menar författaren att större och mindre organisationer har ett behov av att 
uniformera och beskriva sin planeringsprocess kostnadseffektivt. Kommunikation 
medför en standard som ska samordna riktning och försöka förhindra suboptimering. 
Normeringen syftar till att samla resurser i någon inom en organisation styra valet av 
resurser. Slutligen syftar beteendepåverkan till att verksamheten utifrån övergripande 
mål. (Adolphson, 1995) 
 
Lagerstedt och Tjerneld (1991) anser att budgetering är en huvudkomponent i 
ekonomisystemet och därför har den ett antal viktiga syften för företaget. Det främsta 
syftet är enligt författarna att budgetering är både ett ledningsinstrument och ett 

 

2 När företag ändrar sin budget brukar detta kallas för att företaget reviderar sin budget. 
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administrativt hjälpmedel. Utifrån detta anser de därför att budgeten har som huvudsyfte 
att stödja genomförandet av företagets affärsidé. Wallentin och Bragée (1996) hävdar i 
sin tur att budgetens viktigaste syfte är dess förmåga att skapa och prova olika 
handlingsalternativ. Holmström (1995) anser att budgeteringen har flera olika syften 
eftersom den bland annat fungerar som samordningsinstrument för beslut och åtgärder 
på olika nivåer och avdelningar inom företaget. Detta innebär enligt henne att budgeten 
fungerar som ett kommunikationsinstrument mellan företagsledning och de olika 
avdelningarna. Hon skriver vidare att budgetering även är ett styrningsinstrument för att 
kunna uppnå uppsatta mål och detta innebär att det är en kontroll och analysinstrument.  
 
För att företaget ska uppnå sina mål måste alla anställda och berörda sträva mot samma 
mål (Johansson & Stensby, 1981). Budgeten kan därmed ses som ett hjälpmedel för att 
ge personalen ökade möjligheter till medinflytande och därmed också större ansvar för 
verksamheten. Budgeten blir även ett hjälpmedel som underlättar samordningen och 
överblicken av verksamhetens nivåer. Utifrån detta kan företaget med jämna mellanrum 
rapportera det verkliga utfallet och jämföra med det budgeterade. (Wallander, 1994) 
 

3.1.2 Nackdelar och osäkerheter med budgetering 
Enligt Lundén och Bylin (1994) finns det flera nackdelar med budgetarbete. En nackdel 
som de nämner är att det går åt mycket arbetstid och energi. Enligt Wallander (1994) är 
budgeten inte bara ett onödigt instrument utan i vissa fall även något som är skadligt. 
Författaren menar att budgeten inger oss en förställning om vart företaget är på väg 
vilket inger en falsk känsla av säkerhet. Samuelson (1997) skriver att eftersom en 
budget bygger på prognoser är det inte ovanligt att det uppstår problem eftersom 
prognoser kan slå fel.  
 
Lagerstedt och Tjerneld (1991) nämner att eftersom budgeten inte är en verklighet utan 
den bygger istället på förhoppningar, ambitioner och förväntningar på företaget och dess 
omgivning kan detta vara en nackdel. Charpentier (1997) anser vidare att nackdelen 
med budgetering är att både de positiva och de negativa möjligheterna vävs in i 
budgeten men det är inte säkert eller troligt att de överhuvudtaget kommer att inträffa. 
Mattson (1998) anser i sin tur att eftersom budgetering bygger på tidigare erfarenheter 
kan det vara ett alternativ för företaget att göra grova uppskattningar av olika 
handlingslinjer och dess effekt. Genom att dra lärdom och anpassa sig efter erfarenhet 
kan företaget minska nackdelen eftersom de undviker att göra om samma misstag igen.  
 
Alvehus (1984) skriver att det finns osäker data i en budget. Författaren menar att det är 
endast kostnaderna som kan benämnas som säkra poster. Orsaken till detta resonemang 
är, enligt författaren, att kostnaderna består av någon form av kontrakt för den närmsta 
tiden. Om ett företag bygger sina gissningar på uppskattningar av experter går det att 
tala om kvalificerade gissningar. Däremot är det ingen, inte ens experter, som kan gissa 
rätt hela tiden eftersom ingen expert kan förutse till exempel den nedgång som skedde 
av den allmänna konsumtionen 1977. Däremot anser författaren inte att företag varken 
ska avstå från att göra en budget eller från att nyttja expertåsikter.  
 
I budgetarbetet tvingas företaget diskutera kring de faktorer som påverkar nästa års 
utveckling men när företaget en gång haft diskussionen har företaget skapat sig en 
handlingsberedskap för framtiden. Den bästa handlingsberedskapen uppnår företaget 
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genom att diskutera olika budgetalternativ och sen se vad dessa får för konsekvenser. 
För ett mindre företag går det relativt snabbt att räkna på olika alternativ när första 
budgeten är gjord. I ett större företag däremot kan det ta längre tid och ibland behöver 
företaget ta till mer avancerade hjälpmedel som till exempel datorsimulering. (Alvehus, 
1984) 
 
Som nämnts ovan förekommer det osäkerhet när det gäller budgetering men företaget 
kan dock välja mellan olika tekniska möjligheter eller lösningar för att hantera denna 
osäkerhet. Dessa tekniska möjligheter är rullande budget, alternativa budgetar och 
flexibel budget. Rullande budget sträcker sig ett år framåt i tiden men med jämna 
mellanrum till exempel varje kvartal. I en rullande budget tar företaget hänsyn till de 
senaste månadernas utveckling. Denna metod kräver mycket arbete eftersom företaget i 
princip får göra en helt ny budget var tredje månad vilket leder till en ökad kostnad för 
företaget. (Alvehus, 1984)  
 
Alternativa budgetar består av tre olika budgetar som är tänkbara för företaget, en 
pessimistisk, en optimistisk och en normal utveckling. Här utgår företaget från den 
budget som de tror mest på. Skulle det däremot visa sig att händelsen utvecklas i en 
annan riktning byter företaget över till en passande inriktning. (Alvehus, 1984) Flexibel 
budget eller reviderad budget är en variant av den alternativa budgeten. Greve (1996) 
anser att det har blivit allt vanligare att en budget blir inaktuell under pågående 
budgetår. Orsaken till detta är bland annat valutakriser, räntechocker eller 
växelkursförändringar vilka är faktorer som påverkar företagets verksamhet. För att 
undvika detta brukar företag utforma olika budgetalternativ som kallas för en flexibel 
budget. Budgeten görs under till exempel sex månader framåt i tiden. Efter periodens 
slut kan företaget välja mellan de alternativa budgetarna, beroende på hur utvecklingen 
har varit under de första sex månaderna. Detta möjliggör och gör det lättare för företaget 
att anpassa budgetvalet efter verkligheten. (Bergstrand & Olve, 1996) Dessa tekniska 
möjligheter åskådliggörs i figur 4.  
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Rullande budget 
 
 
 
 
 
 
Alternativa budgetar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flexibel budget 
 
 
 
 
 
 
   
  År 2000      År 2001 
 
Figur 4: Olika möjligheter för att ta hänsyn till osäkerheten (Källa: Alvehus, 1984, s 33) 
 
 

3.2 Intern- och extern redovisning  
 
Andersson (1995) skriver att företagets ekonomisystem kan indelas i olika delsystem 
men enligt Greve (1996) är den traditionella indelningen utifrån intern- och extern 
redovisning. Den interna redovisningen är enligt Holmström (1995) avsedd för 
företagets egna beslut när det gäller hur verksamheten skall bedrivas både på kort och 
på lång sikt. Författaren nämner vidare att den ger underlag för företagets 
ekonomistyrning och budgetering samt för uppföljning och kontroll av verksamheten. 
Alvehus (1984) anser i sin tur att den interna redovisningen främst är till för 
företagsledningens egna krav. Interna redovisningen beskriver den interna 
resursomvandlingen i detalj med huvudsakligt syfte att skapa interna beslutsunderlag 
och underlag för att följa upp dessa beslut. När det gäller den interna redovisningen 
finns det ingen lagstiftning som reglerar hur den ska se ut. Det är därför den kan variera 
från företag till företag.  
 
Den externa redovisningen beskriver resursomvandlingsprocessen på en övergripande 
nivå. Syftet med den externa redovisningen är att registrera alla företagets ekonomiska 
 

Optimistisk 
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transaktioner med omvärlden. Dessa transaktioner kan vara inköp av varor eller tjänster. 
Genom den externa redovisningen skapar företaget ett underlag för att producera 
information till deras externa intressenter. (Andersson, 1995) Holmström (1995) anser 
även hon att den externa redovisningen är avsedd för företagets intressenter som till 
exempel leverantörer, kunder, anställda etc. Samhället ställer dock krav på företaget när 
det gäller den externa redovisningen eftersom den regleras genom lagstiftning. Orsaken 
till detta är att företaget ska verifiera sina inkomster och utgifter men även visa upp hur 
stort resultatet är och hur det har uppkommit. (Alvehus, 1984) En skillnad mellan den 
interna och den externa redovisningen är användandet av kostnadsbegreppet. Dels 
vilken kostnadsvärdering som ligger till grund och men även vilken detaljeringsgrad 
begreppet användas. (Andersson, 1995)  
 

3.3 Olika processer i budgetering 
 
Under denna rubrik beskrivs kortfattat två processer, planerings- och 
budgeteringsprocessen. Dessa processer kan ett företag använda när de planerar sin 
budget men även under själva budgeteringen. 
 

3.3.1 Planeringsprocessen 
Att förbereda en budget är inte svår enligt Castanos (1996) och han anser dessutom att 
det är ett utmärkt verktyg för att övervaka och kontrollera inkomster och utgifter och 
identifiera problemområden tidigt. Enligt författaren kan mindre företag ha större brister 
i sitt arbete när det gäller den grundläggande årsbudgeten än ett större företag. Därför 
föreslår han fyra enkla steg som företaget kan använda sig av när de förbereder sin 
budget. Det första steget innebär att företaget förebereder en detaljerad tabell eller 
diagram över sin redovisning. Genom att göra detta skapar företaget en tydligare bild 
över sin redovisning. Steg två skapas genom att företaget identifierar en metod som de 
kan nyttja för att kunna uppskatta och värdera att varje inkomst och utgift redovisas. 
Steg tre utgår ifrån att företaget sätter upp en budget som består av uppskattad 
information från en 12 månaders period. Det slutliga steget utgår ifrån att företaget 
kontrollerar sin budget hela tiden eftersom ingen kan förutspå allt som kommer att 
hända eller ske. Dessa fyra steg åskådliggörs i figur 5. 
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Figur 5: Fyra steg för att förbereda en budget  
 
 
Lindstrand, Albertsson och Lundqvist (1981) anser att vissa företag eller organisationer 
kan använda sig av en planeringsprocess. Denna process anser Mattson (1998) är ett sätt 
för företag att genom enkla och noggranna planeringsrutiner följa upp budgetarbetet. 
Författarna Lindstrand et al (1981) anser att styrkan med detta är att företaget inte blir 
lika beroende av enskilda personers kunskap. Företaget väger in de externa- och interna 
förutsättningarna men även företagets mål i sin planering som i sin tur jämförs med 
verkligenheten. Utifrån detta skapar företaget avvikelser som ger information, vilket 
leder till att företaget kan göra förbättringar till nästa gång. Detta skapar även signaler 
till att göra åtgärder snabbt. (se figur 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Sammanfattning av planeringsprocessen (Källa: Lindstrand et al, 1981, s 5) 
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Hallgren (1991) anser att en budget kan påverka hela företagets planering eftersom 
systemet innehåller kalkyler som påverkar verksamhetens samtliga uppställningar. De 
poster som företaget inte tar med i sin budget riskerar därför att bli bortglömda eller 
betraktas som av mindre värde eller betydelse. Adolphson (1995) anser att budgeten har 
en central roll i den ekonomiska styrningen och är helt beroende av ett väl utvecklat 
redovisningssystem. Detta medför enligt författaren att redovisningen fyller en viktig 
funktion genom att den delvis ska ge vägledning vid planering och dels utgöra ett 
underlag vid val av handlingsalternativ. 
 

3.3.2 Budgeteringsprocessen 
I ett företag förekommer det vanligtvis många kalkyler löpande under året och dessa 
kalkyler utgör ett underlag för företaget när det ska fatta viktiga beslut. Kalkylerna kan 
även vara ett underlag för prissättning av en produkt, för en lönsamhetsberäkning men 
även ett underlag för företagets budget. (Greve, 1996) Genom att företaget gör 
beräkningar innan viktiga beslut fattas kan de förutse utvecklingen i företaget men även 
i dess omgivning (Holmström, 1995).  
 
Företaget kan använda sig av olika faser när de planerar sin budget och Lindstrand et al 
(1981) nämner tre olika faser som förekommer i budgeteringsprocessen, 
planeringsfasen, verkställighetsfasen och uppföljningsfasen. Under planeringsfasen 
ställs budgeten upp vilket innebär att fasen mynnar ut i en färdig budget. I 
verkställighetsfasen försöker företaget genomföra den uppställda budgeten, vilket 
innebär att budgeten styr verksamheten. Den slutliga fasen uppföljningsfasen visar det 
faktiska utfallet av verksamheten som jämförs med budgeten. Uppföljningen sker både 
under och efter den pågående budgetperioden vilket innebär att både verkställighet och 
uppföljning går in i varandra. Holmström (1995) anser att det är viktigt att 
uppföljningen sker nära inpå verkställigheten som möjligt, eftersom företaget då snabbt 
kan ändra sina planer när de inser att något håller på att gå fel. Denna process 
förtydligas och sammanställs i figur 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Budgetsprocessen  
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3.3.3 Budgetuppföljning 
Samuelson (1997) skriver att budgetering är en metod där styrning genom återföring har 
stor betydelse. Han skriver vidare att under året följs budgeten upp men rapporter från 
redovisningen där redovisade värden ställs mot de budgeterade. De avvikelser som 
uppkommer analyseras av de budgetansvariga vilket i sin tur kan leda till åtgärder, 
ändringar av planen eller budgeten.  
 
För att en jämförelse mellan budget och redovisning ska vara meningsfull måste 
värdena bestämmas enligt samma modell. Eftersom uppföljningen sker flera gånger 
under budgetåret måste budgeten vara uppdelad på delperioder. (Samuelson, 1997) 
 
Budgetuppföljning är enligt Drury (1992) en del av ekonomisystemet och förenklat kan 
detta system indelas i olika delar (se figur 8). Dessa delar har olika rollen för 
verksamheten och dess anslutning. Modellen visar ett system där aktörerna fattar ett 
beslut i samband med budget för att sedan få återkoppling via redovisningens utfall i 
form av uppföljning. Eftersom det ekonomiska ansvaret delas upp i budgeten medverkar 
många personer i budgetarbetet. Det är därför viktigt att företaget lägger upp rutiner för 
arbetet vilket brukar benämnas som en budgetprocess. Denna process bevakar både de 
mål och de planer som finns men även de samband som råder mellan de olika 
ansvarsenheterna. (Samuelson, 1997) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8: Budgetuppföljningsprocessens olika delar (Källa: Bergstrand & Olve, s 12, 1988) 
 
 
Budgetuppföljningsprocessen kan indelas i olika huvudmoment och ett av dessa är 
uppställande av budgeten före budgetperioden. Uppföljningen av budgeten i företaget 
sker genom redovisningen genom att de redovisade värdena ställs mot de budgeterade. 
(Bergstrand & Olve, 1988) 
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3.4 Olika budgetar som företaget kan välja mellan 
 
Under denna rubrik beskrivs tre olika alternativa budgetar som ett företag kan använda 
sig av. Dessa är resultat, likviditets och balansbudget. Jag har valt att bara beskriva 
dessa tre budgetar på grund av att några författare som nämns i den teoretiska 
referensramen anser att de är de vanligaste men även på grund av plats och tidsbrist i 
uppsatsen. I slutet av denna rubrik nämns även alternativa budgetar som författare 
nämner i deras litteratur. 
 

3.4.1 Resultat- likviditets och balansbudget 
Det går enligt Alvehus (1984) inte att utforma ett komplett budgetsystem som passar 
alla företag eller branscher. Däremot anser författaren att det går att utforma mallar för 
budgetarbetet. Holmström (1995) skriver i sin tur att det finns flera olika budgetar som 
ett företag kan välja mellan och enligt henne är det vanligast att företag väljer mellan 
resultat- likviditets och balansbudget. 
 
En resultatbudget är enligt Holmström (1995) en bedömning av framtida intäkter och 
kostnader. Författarna Lundén och Dahlin (1998) skriver att resultatbudget är en 
sammanställning av verksamhetens förväntade intäkter och kostnader och det 
förväntade resultatet för en viss period. Lagerstedt och Tjerneld (1991) skriver i sin tur 
att resultatbudgeten består av olika delbudgetar. I en likviditetsbudget noteras in- och 
utbetalningar utifrån betalningstillfället. Eftersom en dålig likviditet kan leda till 
konkurs är det viktigt att företaget har en bra överblick över sina betalningsströmmar. 
Företaget även lägga en likviditetsreserv för oförutsedda händelser. De budgeterande 
likvida medlen kommer att ingå bland tillgångarna i den budgeterade balansräkningen 
och budgeterat resultat från resultatbudgeten kommer att ingå i det budgeterade egna 
kapitalet. (Holmström, 1995) 
 
När företaget gjort en resultat- och likviditetsbudget för året kan de utifrån detta ställa 
upp en balansbudget (Lundén & Dahlin, 1998). Balansbudgeten är en bedömning av 
företagets ekonomiska ställning vid en viss framtida tidpunkt. Alla budgeterade 
händelser som påverkar företagets totala kapital innebär att balansbudgeten påverkas. 
(Holmström, 1995) Lundén och Dahlin (1998) anser dock att balansbudgeten inte är lika 
viktig att ta fram som resultat- och likviditetsbudgeten.  
 

3.4.2 Alternativa budgetar 
Alvehus (1984) hävdar att desto större ett företag är desto flera mindre budgetar måste 
företaget göra. Genom att en resultatbudget till exempel byggs upp av olika budgetar 
som försäljning, personalkostnader etc., får företaget en bättre bild av flödet av pengar. 
Hallgren (1996) anser att eftersom en budget bygger på ett stort antal antaganden som i 
många fall är mycket osäkra anser han därför att det borde vara naturligt för företaget att 
ta fram alternativa budgetar. Om företaget tar fram alternativa budgetar har de 
planeringsunderlag för flera olika kombinationer och förutsättningar (Samuelsson, 
1997). Enligt Mattson (1998) är detta inte något som är vanligt eller förekommer i 
någon större utsträckning. Hallgren (1996) hävdar i sin tur att alternativa budgetar är 
viktiga vid likviditetsbudgetar. Orsaken till detta är enlig författaren, att likviditetsstyrn- 
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ingen beror av praktiskt taget all styrning i företag och därför är antalet osäkra 
antaganden mycket stort.  
 

3.5 Påverkande faktorer vid budgetering 
 
Under denna rubrik beskrivs några inre och yttre faktorer som kan påverka företaget 
när de planerar sin budget. Av tids och platsbrist har några faktorer valts ut. 
 

3.5.1 Inre faktorer 
Det finns faktorer som inte lika lätt kan påverka det enskilda företaget men företaget har 
däremot mer kontroll över sina egna faktorer och förutsättningar när det gäller bland 
annat lokal, personal, sortiment etc. (Greve, 1996) Enligt Alvehus (1984) borde dessa 
faktorer vara det lättaste att ta hänsyn till för företaget när de jobbar med sitt 
budgetarbete.  
 
Kortsiktiga faktorer som kan påverka är marknadsaktiviteter inom det egna företaget 
men även hos konkurrenterna. Marknadsföring i en långsiktig budget kan enbart 
grovplaneras vilket innebär att aktiviteterna räknas till den kortsiktiga planeringen. Det 
är viktigt för företaget att samla in information hela tiden under året för när 
budgetarbetet har startat är det för sent att få tag i de underlag företaget behöver. Genom 
att följa med i massmedia kan de hitta mycket information som är av värde. En av de 
viktigaste aktiviteterna i företaget är därmed att planera för framtiden. Orsaken till detta 
beror på att företagets planering inte bara, sträcker sig några år framåt i tiden utan 
planering är för den närmsta tre till femårsperioden. Detta är något som varje företag 
bör använda sig av eftersom den ekonomiska utvecklingen både kan påverka företag 
eller den bransch de verkar inom. (Alvehus, 1984) 
 

3.5.2 Yttre faktorer 
Så länge konjunkturen är god och konsumtionen ökar inom alla branscher klarar sig de 
flesta företag utan budget. Det är i en lågkonjunktur som både planering och 
handlingsredskapen behövs. De företag som arbetar efter en genomtänkt budget står inte 
handfallna när försäljningen sjunker istället för ökar eller när kundantalet minskar 
istället för ökar. (Alvehus, 1984) Utifrån detta resonemang kan det finnas olika yttre 
faktorer som kan påverka företaget när de planerar sin budget. Några av dessa yttre 
faktorer kan vara efterfrågan på varan eller tjänsten, konkurrenterna, miljön och 
inflation. 
 
3.5.2.1 Efterfrågan 
De yttre omständigheterna som allra mest påverkar företagens planering är enligt 
Lindstrand et al (1981) efterfrågan på de varor eller tjänster som de producerar. 
Författarna skriver vidare att om efterfrågan svänger, kan hela grunden för 
verksamheten försvinna. Om ett företag är starkt specialiserat måste hela världens 
efterfrågan utnyttjas. Eftersom efterfrågan är en central del i de yttre 
planeringsförutsättningarna, läggs det ner mycket möda och resurser för att förutsäga 
efterfrågans storlek under den aktuella planeringsperioden. (Lindstrand et al, 1981) 
Eftersom företag inom vissa branscher är beroende av sina kunder är det viktigt att 
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företaget erbjuder en tjänst som besökaren vill ha eller behöver. De som besöker 
företaget kan ha olika motiv till att de gör detta. Dessa motiv kan vara att det är på 
semester, affärsresa, besöker en vän eller släkting eller är på konferens. (Caudle et al, 
2000) Enligt Song och Witt (2000) är det många som återvänder och beskriver vissa 
orter eller företag och orsaken är att företaget erbjuder en tjänst som besökaren önskar 
eller efterfrågar. 
 
Företag som hotell, kryssningsfartyg, guidade turer och affärsägare är intresserade av 
efterfrågan på deras produkter som köps av konsumenter. Framgången för många 
företag eller branscher beror till stor del på vilken efterfrågan det finns på företagets 
produkt eller tjänst. Om det skulle ske ett misslyckande från företagets sida beror detta 
till största del på ett misslyckande att möta marknadens efterfrågan. (Song & Witt, 
2000)  
 
Det är självklart bättre för företag att kunna erhålla en exakt prognos eller beräkning av 
kundernas efterfrågan eftersom de då kan göre en mer effektiv och tillförlitlig planering. 
Dessa är speciellt viktigt i branscher som det förekommer variationer eller där kunden 
har många företag att välja mellan. (Caudle et al, 2000) Song och Witt (2000) nämner 
ett exempel där det är omöjligt för ett flygbolag att ersätta den förlorade 
inkomstbortfallet genom en flygning som har tomma stolar. Förlusten från dessa tomma 
stolar som i motsats till en bilfirma som inte säljer några bilar under dagen men som kan 
sälja dess framöver. 
 
Efterfrågan kan enligt Caudle et al (2000) variera efter ett mönster som i varje fall i 
efterhand går att urskilja som konjunktursvängningar. En förutsägelse om den 
kommande konjunkturutvecklingen ingår som en viktig förutsättning när ett företag gör 
upp sina efterfrågeprognoser (Mariotti, 1998). När det förekommer varierande säljdagar 
som över till exempel påsk, kan detta påverka företagets försäljning men även antalet 
besökare. Däremot behöver inte påsken skapa en negativ effekt utan den kan även vara 
positiv. Detta på grund av att vissa branscher eller företag har en ökning av sin 
försäljning under denna period. (Dendinger, 2000) 
 
3.5.2.2 Konkurrenterna 
Cohen och Brewer (1996) skriver att det är utifrån föregående års försäljningssiffror 
som företaget uppskattar de kommande årens försäljning med hänsyn till samhällets 
ekonomiska och social utveckling. Företaget ska bedöma faktorer som 
konsumtionsutveckling, fritidsvanor och inflation. Dessa faktorer är de som bestämmer 
försäljningen i många företag. Vissa företag bör också ta hänsyn till det mer speciella 
som påverkar som till exempel modeutveckling. Kan företaget även förutsäga 
konkurrenternas påhitt och lösningar är detta naturligtvis värdefull information för 
företaget. (Alvehus, 1984) 
 
Företagets långsiktiga planering syftar främst till att ange lämplig färdriktning för att 
kunna visa möjligheter till anpassning av verksamheten till förändringar i yttre och inre 
förutsättningar (Mariotti, 1998). I samband med planeringen ska efterfrågeprognoser 
utarbetas och den sista fasen i dessa prognoser går ut på att försöka bedöma hur stor del 
av marknadens totala försäljning som det aktuella företaget kan svara för. Att uppskatta 
hur företaget ligger till gentemot sina konkurrenter på marknaden är viktigt, för att 
kunna skapa eller uppnå en realistisk planering. (Lindstrand et al, 1981) 
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3.5.2.3 Miljö 
En budget kan ha olika syften och funktioner på företagets situation. Företag som verkar 
i en stabil miljö kan använda bugeten som en plan för framtiden eftersom den rimligtvis 
går att förutse. Däremot företag som verkar i en mer ostabil miljö kan få problem att 
förlita sig på planen. Företag som lever i en mer ostabil miljö utformar istället sin 
budget utifrån en handlingsplan för att kunna strukturera upp den osäkerhet som råder i 
framtiden. Detta för att företaget ska kunna förstå konkurrenterna och kunna konkurrera 
med dessa i framtiden. (Andersson, 1993) 
 
Turbulensen i omgivningsfaktorerna kan även benämnas som oförutsedda förändringar i 
omgivningen. Det är inte bara förändringen i sig som är av betydelse utan också på 
vilket sätt den är i samspel med företagets förväntningar. (Andersson, 1995) Dessa 
förväntningar kan försvåra för företaget att exakt veta vilka deras mål är och hur de ska 
uppnå dessa mål (Traeder & Henshue, 2000). Det är viktigt för företag i turbulenta och 
ostabila miljöer att skapa en motpol. Detta på grund av att företaget annars riskerar att 
deras handlande reduceras till handlande av tidigare erfarenheter. (Larsson, 1997) 
Företaget har däremot svårt att minska de problem som kan uppstå från föränderliga 
miljöer. Däremot har företaget möjlighet att skapa ett instrument som hjälper budgeten 
att reagera på förändringar i omgivningen. (Lindstrand et al, 1981) Detta åstadkommer 
företaget genom att hålla samma nivå av flexibilitet och komplexitet både i företaget 
som i omgivningen (Hedberg & Jönsson, 1978). 
 
3.5.2.4 Inflation 
En annan faktor som har stor betydelse i budgetarbetet har den allmänna ekonomiska 
utvecklingen, konsumtionsutvecklingen och efterfrågan för olika varor och tjänster i 
framtiden. Konjunkturprognoser ger en allmän uppfattning om inflation och 
prisutveckling. Eftersom svenska företag budgeterar i kronor kommer de även i 
framtiden inte att vara förskonade från inflation och behöver därför veta hur stor 
försäljningsökning som krävs för en nolltillväxt3. Som nämns tidigare uttrycks budgeten 
i kronor och mer sällan i antal sålda enheter. Vid en försäljningsbudgetering i kronor 
uppstår problemet att bedöma inflationens effekter. Ibland brukar denna effekt kallas för 
priseffekt och indexet över prisutvecklingen beräknas månadsvis av Statistiska 
Centralbyrån (SCB). Det finns dock svårigheter när det gäller prisutvecklingen på olika 
varor och tjänster men även inom olika branscher. Detta innebär att det är sällan ett 
index passar exakt. När det gäller att planera för framtiden finns ingen annan lösning 
eller möjlighet än att gissa sig till prisutvecklingen. (Alvehus, 1984)  
 
Bör utformningen av budgeten påverkas av om inflationen är hög eller låg? Denna fråga 
ställer sig Bergstrand och Olve (1988). Enligt författarna menar de att det handlar om i 
vilket prisläge budgeten bör upprättas alltså inflationens inverkan på 
budgetuppställandet. Inom denna ram fattar företaget ett antal verksamhetsbeslut som i 
vissa fall behöver beakta prisutveckling. 
 
Carpenter och Ellis (2000) anser att företag kan erhålla viktig information om deras 
omgivningsfaktorer genom att studera omgivning genom massmedia och konkurrenter 
men även använda sig av deras tidigare erfarenheter. Företag ska även vara lyhörda för 
vad som händer i dess omgivning eftersom det förekommer ”curv balls”. Dessa uppstår  
 
3 Med nolltillväxt menas en oföränderlig försäljning i enheter men eventuellt till ett högre belopp på 
grund av högre prisnivå 
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till följd av säsongsvariationer vilket det därför är extra viktigt för företag att vara 
lyhörd av vad kunden önskar. (Dendinger, 2000) 
 

3.6 Referensram 
 
I uppsatsen beskrivs och definieras ordet budget och på grund av detta har jag valt ut 
några av dessa författare. Under denna referensram kommer det även att finnas en 
beskrivning på vilket syfte budgeten har, varför den används och dess fördelar men även 
budgetens nackdelar samt osäkerheter med budget och hur dessa kan minimeras eller 
undvikas. På grund av detta får läsaren en bättre bild och förståelse för budgetens 
betydelse men även för uppsatsen ämnesområde. Författarna har valts på grund av att de 
har olika åsikter detta för att få en större spridning och för att lättare och bättre kunna 
jämföra med empirin.  
 
Jag har även valt att studera den interna och externa redovisningen och orsaken till detta 
beror på att jag ville undersöka om det fanns någon koppling mellan denna och 
företagets budget. Författare anser även att det finns olika processer som ett företag kan 
använda sig av när de planerar sin budget men även under själva budgeten och vid 
uppföljningen. Referensramen kommer även att innefatta om företag använder sig av 
resultat- likviditets eller balansbudget. Orsaken till detta val beror på att några av de 
lästa författarna anser att dessa är de vanligast förekommande budgetarna men även på 
grund av egen kunskap samt platsbrist i min uppsats. Till sist kommer några inre och 
yttre faktor att beskrivas som kan påverka företag när de planerar sin budget. Eftersom 
detta är det huvudsakliga syftet med uppsatsen har jag valt att lägga denna rubrik sist i 
kapitlet. Referensramen är sammanfattad nedan (se figur 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9: Sammanfattning av vald referensram 
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4 Empiri 
 
Under detta kapitel kommer materialet att presenteras som framkommit från mina 
intervjuer. Empirin är uppbygg utifrån två e-post intervjuer på två olika företag. 
Presentationen av företagen kommer att presenteras var för sig eftersom detta ger en 
bättre översikt och lättare läsning. Först inleds varje e-post intervju med en kortare 
företagspresentation. Efter detta beskrivs hur företagen definierar begreppet budget, 
varför de använder budget, vilka budgetar företagen använder, nackdelar med budget 
och hur de budgeterar när det förekommer variationer inom och utanför företaget. 
 

4.1 Björklidens Fjällanläggning 
 
Björklidens Fjällanläggning ligger på en unik plats i världen eftersom anläggningen 
ligger på den 68: breddgraden vilket innebär att klimatet är milt. Björkliden ligger cirka 
20 mil norr om polcirkeln och har ”mänskliga” temperaturen på grund av golfströmmen 
som värmer året runt och som ligger drygt fyra mil västerut. Björkliden ligger cirka 420 
meter över havet och säsongen för skidåkning sträcker sig från februari till maj. 
Anläggningen har dock öppet året runt men med vissa begränsningar under vissa 
årstider.  
 
Björklidens Fjällanläggning ägs av Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening, 
SJS. Förutom Björklidens Fjällanläggningar äger och driver SJS även Hotell Fjällgården 
(Åre), Fredensborgs Herrgård (Vimmerby), Hälleviks Havsbad (Sölvesborg), 
Hällekindsbaden (Strömstad) och Rolfkärrs stugby (Åmål). SJS huvudkontor ligger i 
Stockholm.  
 
Björklidens Fjällanläggning består av Hotell Fjället som har 48 rum, Wärdshuset 
Gammelgården som har 23 rum, Stugbyn som består av 80 stugor, Campingen som 
består av drygt 100 husvagnsplatser och Låktajåkko Fjällstation som har tio rum med 
totalt 18 bäddar. Björkliden har fem liftar och 24 nedfarter med en fallhöjd på 538 
meter. Här finns det även möjlighet för den som vill åka längd eller gå på tur och under 
sommarhalvåret går det även att spela golf på Sveriges nordligaste nio-håls bana. 
 

4.1.1 E-post intervju med data- och ekonomiansvarige Svante Thunborg  
E-post intervjun på Björklidens Fjällanläggning skedde med Svante Thunborg. Han har 
varit anställd på anläggningen i 14 år och han är ekonomi och dataansvarig. I Björkliden 
är det ungefär 15 anställda, av totalt 55 årsanställda som jobbar med budgetering. Varje 
avdelningschef gör sin egen budget i samråd av Thunborg. Totalt finns det cirka 55 
årsanställda på anläggningen. 
 
Björklidens fjällanläggning har funnits sedan 1926. Anläggningen vänder sig till SJS-
medlemmar, familjer, konferensgäster och friluftssökande människor oavsett vilken 
nationalitet de har. Björklidens affärsidé är ”att erbjuda olika boendealternativ, kunna 
erbjuda ett brett sortiment av vinter och sommaraktiviteter för såväl SJS medlemmar, 
familjer, konferensgäster och friluftssökande människor, oavsett nationalitet”.  
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Björklidens konkurrenter är för närvarande andra fjäll- och skidanläggningar, 
utlandsresor, andra konferensanläggningar som jobbar med aktiviteter samt ”pengar 
som går till allt som inte är livsnödvändigt” 
 
Thunborg fick möjlighet att definiera ordet budget och han ansåg att den bästa 
definitionen av begreppet eller ordet är planering. Anläggningen har enligt respondenten 
använt sig av budgetering under en längre tid och under alla hans år på företaget har de 
budgeterat. Thunborg avsätter cirka en månad för budgetarbete och tittar vi på de andra 
anställda är det ungefär en till två veckor per person. Thunborg ansåg inte att det var 
speciellt svårt att budgetera eftersom han ansåg att det går på rutin. Däremot ansåg han 
att de nya avdelningscheferna kunde uppleva budgeteringsarbetet svårt.  
 
Thunborg ansåg att syftet med budget var att de skulle kunna planera, följa upp och 
kontrollera sin verksamhet. Han ansåg också att budgetering inte var något som 
företaget skulle kunna klara sig utan. Respondenten ansåg även att de förutsättningar 
som budgeten bygger på är planerad beläggning, prisutveckling, konjunktur och 
löneavtal. 
 
Det förekommer att de avviker från budgeten genom de månatliga prognoserna som 
nämnt ovan. Thunborg ansåg att nackdelen med budgetering är att budgeten delvis 
bygger på gissningar vilket i sig är ett problem för vem kan förutspå och alltid gissa 
rätt? 
 
De olika avdelningarna på anläggningen använder och gör sin egen budget men alla 
avdelningar använder sig av samma ”mall” och budgeten läggs upp månadsvis. 
Budgetens revideras alltid varje månad och blir en prognos som ska följas upp på 
samma sätt som budgeten. Thunborg ansåg även att budgeten kunde ses som en 
handlingsplan. 
 
På frågan om de använder rullande budget, alternativ budget eller flexibel budget ansåg 
respondenten att de inte använder sig av någon av dessa. Däremot ansåg han att det 
fanns tre olika faser i deras budgetprocess. Dessa faser var planeringsfasen, 
verkställandefasen och uppföljningsfasen. De budgetar som Björklidens 
Fjällansläggning använder sig av är resultat och investeringsbudget medan de för hela 
företaget (SJS-Hotellen) gör flera budgetar.  
 
Björklidens Fjällanläggning följer upp sin resultatbudget och uppföljningarna är inte 
sammankopplade med redovisningen. Thunborg nämner att han lägger ner cirka två till 
tre dagar på att följa upp budgeten varje månad. Det poster som de främst granskar i en 
uppföljning är jämförelsen mellan intäkter och resultaträkning. Information som 
anläggningen får fram, används för att försöka styra verksamheten mot budgetens mål.  
 
Thunborg ansåg att deras budget baseras på den interna och den externa informationen. 
Informationen hämtade de från tidigare år men även genom gissningar. Han kunde inte 
svara på om informationen som de hämtade var missvisande eller inte.  
 
Björklidens Fjällanläggning påverkades av efterfrågan från gästen eller besökaren. Detta 
på grund av att de redan tittade på inbokade gäster när de gjorde sin beläggningsbudget. 
Företaget påverkades också av att de driver ett företag som hade säsongsvariationer och 
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det är därför enligt Thunborg, som de alltid började sitt budgetarbete, med att göra en 
beläggningsbudget. Respondenten och de andra som budgeterar styrs även av prisnivån 
på andra alternativa semesterformer när de budgeterar. Detta innebär att de styrdes av 
sina konkurrenter när de budgeterar eftersom prisnivån avgjorde om resenären vill 
besöka anläggningen eller inte. Enligt Thunborg är konkurrensen på fjällmarknaden 
alltid stor. En konkurrent som han nämnde var Sälenstjärnan. Björkliden 
Fjällanläggning påverkades även av faktorer som inflation när de budgeterade, eftersom 
detta påverkade efterfrågan på tjänsten som anläggningen erbjuder.  
 
Faktorer som ekonomisk utveckling och konsumtionsutveckling var också faktorer som 
spelade en viktig roll för företaget när de budgeterar. För att samla in information om 
sina omgivningsfaktorer använde de sig av tidigare erfarenhet, media, konkurrenter men 
även från SHR. Thunborg ansåg även att de är beroende av prisutvecklingen när de 
budgeterar. Eftersom denna bransch som företaget verkar inom kan var snabbt 
föränderlig ansåg Thunborg att anläggningen påverkades av alla faktorer som kan 
förändra gästernas benägenhet att resa till fjällen. Faktorer som påverkade men som inte 
anläggningen kan rå på är yttre faktorer som väder och vind. Detta försökte de därför ta 
hänsyn till, genom att de bestämde skidsäsongens längd. Andra omvärldsfaktorer som 
bensinpriser, resmöjligheter, konjunkturer etc., försökte de även ta hänsyn till. 
 

4.2 Riksgränsen Skid & Konferensanläggning AB 
 
Riksgränsen har funnit under en längre tid och på 1920-talet hade Riksgränsen cirka 300 
invånare som arbetade med järnvägen samt malmtrafiken. 1928 såg Ivar Holmqvist, 
som var dåvarande ordförande i skid- och frilufsfrämjandets potential för rekreationer i 
ett fjällområde som hade något som ingen annan hade, nämligen skidåkning i 
midnattssol. Holmqvist tog initiativet till att Skid- och frilufsfrämjandet började 
arrendera en gammal marketeria av SJ. Tre rum och kök med 18 bäddar för 200 
kronor/år. De första gästerna deltog i en sommarkurs i juni 1928. Under 1930-talet 
gjordes om och tillbyggnader med bland annat servering och diskrum, matsalen 
invigdes, de byggdes kontor och sovhytter. Nu kunde turiststationen ta emot 50 gäster 
och det fanns även tillgång till rinnande vatten och eluppvärmning. Några år senare 
byggdes det totala bäddantalet ut och anläggningen började även anordna skidskola med 
skidlärare.  
 
På 1940 talet under andra världskriget var Riksgränsen och Hotell Lapplandia viktiga. 
Detta på grund av att Tyskland invaderade Norge och omfattande strider stod mellan 
allierande och tyskar i och runt Narvik. Den svenska beredskapen stärktes i Riksgränsen 
eftersom de ville skydda järnvägen som gick mot Kiruna och gruvorna. Under 1980-
talet köpte Kiruna kommun fastigheterna och liftarna av Främjandet och under 1990-
talet blir Hotellet privatägt eftersom Sardén och Andersson tog över anläggningen och 
driften. Under 2000 bytte Riksgränsen namn och ägare och numera heter anläggningen 
Riksgränsen Skid & Konferensanläggning AB4. Riksgränsen erbjuder skidåkning från 
februari och ända fram till midsommar men vill gästen besöka anläggningen på andra 
årstider går det att ägna sig åt att klättra, cykla, fiska, fjällvandra etc.  
 
 
4 I fortsättningen änvänder jag namnet Riksgränsen istället för Riksgränsen Skid & Konferensanläggning 
AB. 
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4.2.1 E-post intervju ekonomiansvarige med Mina Dahl 
På Riksgränsen gjordes en e-post intervju med Mina Dahl som var ekonomichef på 
anläggningen. 
 
Riksgränsen hade en bred kundbas eftersom de riktade sig till privatgäster, grupper och 
konferensgäster. Dahl ansåg att de inte har några egentliga konkurrenter eftersom 
anläggningen vänder sig till andra segment än närliggande anläggningar. Därför ansåg 
hon att de snarare kompletterar varandra än konkurrerar med varandra.  
 
På Riksgränsen var det alla som arbetade med budgetering och med detta menar hon att 
det är alla från VD, platschef till respektive avdelningschef. Alla avdelningschefer 
gjorde sina egna budgetar i samspråk med Dahl, platschefen och VD. 
 
Ordet budget definierade Dahl som en prognos inför kommande period som styr och 
fungerar som uppföljning på daglig verksamhet men även framtida investeringar. 
Riksgränsen hade alltid använt sig av budget och själva budgetarbetet brukade ta cirka 
en vecka effektiv tid men som var utspritt över flera tillfällen. Hon ansåg att själva 
budgetarbetet inte gick på rutin och därför behövde en del avdelningschefer mer hjälp 
än andra. Syftet med budgetering var enligt Dahl att de ställde en prognos inför 
kommande period som både styrde och fungerade som en uppföljning men mer på kort 
sikt än på lång sikt. Dahl ansåg att budgeten inte var något som de skulle klara sig utan, 
och orsaken till detta var att budgeten var en prognos men även för att de alltid har 
budgeterat. De förutsättningar som budgeten byggde på var föregående års utfall, 
planerade nya kampanjer, nya investeringar etc.  
 
Anläggningen använde sig av flera budgetar eftersom varje avdelning hade en egen 
budget som sedan lades ihop till en gemensam. De la upp sin budget månadsvis men de 
använde sig även av en omsättningsbudget som de la upp varje vecka. Dahl ansåg att 
deras budget stämde överens bra med verkligheten, till och med mycket bra och därför 
behövde de aldrig revidera budgeten. Ibland förekom de att avdelningarna avvek från 
budgeten och detta berodde på faktorer som de inte kunde påverka som till exempel 
väder och vind. Dahl ansåg att det fanns många fördelar med budget eftersom alla 
kunde ta del av sin verksamhet vilket hon ansåg gjorde arbetet roligare. Däremot ansåg 
hon att det krävdes en större mängd avsatta resurser för att de skulle hinna bearbeta all 
information men även för att hinna dela ut information.  
 
Respondenten ansåg att deras budget var en handlingsplan för framtida planeringar. De 
steg som anläggningen utgick från när de förberedde sin budget var att de först delar 
upp budget arbetet i en separat omsättningsbudget på varje avdelning. Utifrån denna 
lade de sedan en timbudget på varje avdelning och utifrån dessa lades en totalbudget på 
varje avdelning med totala intäkter och kostnader. Allt detta vävdes sedan samman till 
en totalbudget för hela anläggningen. Efter detta lades även en investeringsbudget och 
likviditetsbudget. 
 
Riksgränsen använder sig av rullande budget och deras faser i budgetprocessen gick in i 
varandra eftersom de planerade nästa år när de var mitt uppe i årets budget. Orsaken till 
detta var att deras uppföljning skedde kontinuerligt. De budgetar som anläggningen 
använder sig av var resultat- och likviditetsbudget. Riksgränsens interna redovisning  
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bestod av resultat- och likviditetsbudget medan deras externa redovisning följde den 
lagstiftning som gällde för årsredovisningen.  
 
Anläggningen följde även upp alla sina budgetar och dessa var även sammankopplade 
med redovisningen eftersom de lades in i redovisningssystemet. De la ner mycket tid på 
uppföljning eftersom de både sammanställde rapporterna och uppföljningarna. 
Uppföljningen gick till genom att de använde sig av färdiga modeller där de tog ut 
värden som de var intresserade av. Dessa värden var främst från omsättningen, 
varumarginaler och personalkostnader men de tittade även på övriga kostnader och 
vinstmarginaler. Den information som de fick fram från uppföljningen delades ut till de 
berörda parterna. Denna låg sedan till grund för utvärderingar av verksamheten både 
den löpande men även efter säsongen och inför nästa års budgetarbete. 
 
Deras budgetbeslut baserades på information som kom från den interna och den externa 
redovisningen eftersom de hämtade sin information från tidigare budgetar. 
Informationen som de erhöll ansåg Dahl inte var missvisande.  
 
Dahl ansåg att hela deras verksamhet påverkades av efterfrågan på deras tjänster. Hon 
ansåg även att de påverkades av säsongsvariationer eftersom de inför hösten planerade 
på ett annat sätt eftersom de då reparerade och underhåll anläggningen medan de på 
våren tog emot gästerna. Hon ansåg att de inte styrdes av sina konkurrenter när de 
budgeterade eftersom hon ansåg att de inte hade några konkurrenter. Detta innebar även 
att hon ansåg att konkurrensen inte var stor. Hon ansåg även att det inte fanns några 
miljöfaktorer som påverkade men däremot ansåg hon att konjunkturen spelade en viss 
roll. Då framförallt på konferenssidan men detta var dock inte något som de tog hänsyn 
till. Eftersom det förekommer variationer budgeterade de för ”normalvinster” vid de 
olika säsongerna.  
 
För att samla in information om de påverkande faktorerna tittade de på tidigare 
erfarenhet men de studerade även ekonominyheterna. Riksgränsen var även beroende av 
faktorer som prisutveckling och därför budgeterar de för marginal och 
volymförändringar. Hon ansåg däremot att företagets omgivning inte hade några stora 
förändringar utan hon menade att det var ganska oförändrat från år till år.  
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5 Analys 
 
Under detta kapitel utförs en analys av det empiriska materialet som ställs mot den 
teoretiska referensramen som återfinns under kapitel 3. Här redovisas de kopplingar 
som går att utskilja mellan den teoretiska referensramen och empirin.  
 

5.1 Budgetering 
 
Johansson och Stenby (1981) anser att budget är en plan över kostnader och intäkter 
medan Adolphson (1995) anser att ordet kan översättas till en ekonomisk planering. 
Gröjer (1994) hävdar i sin tur att med budgetering menas den process i företaget som 
syftar till att få fram ekonomiska mål för olika avdelningar eller verksamhetsområden. 
Thunborg (Björklidens Fjällanläggning) anser att den bästa definitionen av begreppet 
budget är planering och Dahl (Riksgränsen) anser att budget är en prognos inför 
kommande period som både styr men även fungerar som en uppföljning på den dagliga 
verksamheten. 
 
Greve (1996) anser att eftersom en budget är en förutsägelse om framtiden hävdar han 
att de ansvariga har användning av en budget eftersom de då kan förutse viktiga 
händelser i företagets omgivning. Holmström (1995) anser att budgetens roll kan variera 
i olika företag och organisationer. Hon anser vidare att i vissa företag ses budgeten som 
en fastställd plan över vad som får och ska göras. Däremot anser Wallander (1995) att 
budgeten är onödig eftersom den skapar falska förhoppningar. Detta stämmer inte in på 
Björklidens fjällanläggning eftersom Thunborg anser att budgeten spelar en stor roll i 
företaget, och de skulle inte klara sig utan budgeteringen. Även Dahl anser att budgeten 
inte är något som de skulle klara sig utan eftersom hon anser att budgeten är en prognos 
som de har stor nytta av.  
 
Adolphson (1995) anser att syftet med budgetering är samordning, kommunicering, 
normering och beteendepåverkan. Bergstrand och Olve (1988) anser dock att syftet med 
budgeten kan variera i företag beroende på olika faktorer som företagets omgivning som 
till exempel olika kriser. Mariotti (1998) anser att budgeten är frivillig vilket innebär att 
företaget kan utforma sin egen handlingsplan. Lagerstedt och Tjerneld (1991) anser i sin 
tur att det främsta syftet med budgetering är att budgeten är både ett ledningsinstrument 
och ett administrativt hjälpmedel. Syftet med budget är enligt Thunborg att de ska 
kunna planera, följa upp och kontrollera sina räkenskaper. Dahl anser i sin tur att syftet 
är att ställa upp prognoser inför kommande period vilket även fungerar som en 
uppföljning både på kort- och lång sikt.  
 
Enligt Gröjer (1997) kan budgeten ses som en handlingsplan som består av att företaget 
samordnar sin verksamhet, kommunicera företaget huvudmål och delmål, fungera som 
en norm men även ett sätt att öka motivationen. De olika avdelningarna på Björklidens 
Fjällanläggning använder och gör sin egen budget men alla avdelningar använder sig av 
samma ”mall”. Budgeten läggs upp månadsvis och budgeten revideras alltid varje 
månad som då bli en prognos som följas upp på samma sätt som budgeten. Thunborg 
anser även att budgeten kan ses som en handlingsplan. Riksgränsen använder sig av 
flera budgetar eftersom varje avdelning har en egen budget som sedan läggs ihop till en 
gemensam. De lägger upp sin budget månadsvis men de använder sig 
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även av en omsättningsbudget som de lägger upp varje vecka. Dahl anser också att 
deras budget är en handlingsplan för framtida planeringar.  
 
Eftersom en budget bygger på prognoser är det inte ovanligt enligt Samuelson (1997) att 
det uppstår problem eftersom prognoserna inte alltid överensstämmer med verkligheten. 
Enligt Wallander (1994) är budgeten ett onödigt instrument och med detta menar han att 
budgeten ger en föreställning om vart företaget är på väg, vilket kan vara missvisande. 
Lundén och Bylin (1994) anser att det går åt mycket arbetstid och energi för företaget 
när de arbetar med sin budget vilket de anser är en stor nackdel. Enligt Thunborg 
förekommer det att de avviker från budgeten om det uppstår problem. Detta gör de 
genom de månatliga prognoserna. Thunborg anser att nackdelen med budgetering är att 
budgeten delvis bygger på gissningar. Han anser dock att budgeten inte är något som de 
vill vara utan. Han anser även att det inte finns någon som kan förutspå eller gissa rätt 
om vad som kommer att ske i företaget och dess omgivning. Dahl anser i sin tur att 
deras budget stämmer bra överens och hon anser också att budget är ett viktigt 
instrument för företaget som de inte vill vara utan. Hon anser dock att det krävs en viss 
mängd resurser för att de som jobbar med budgeten ska hinna bearbeta all information 
men även dela ut information.  
 
Holmström (1995) anser att faktorerna som påverkar företaget och som förekommer i 
företagets omgivning inte alltid är lätta att förutse. För att undvika att budgeten blir 
inaktuell föreslår författarna Bergstrand och Olve (1988) att företaget väljer mellan två 
alternativ, att behålla budgeten eller att revidera den. Thunborg anser att deras budget 
inte alltid stämde överens med verkligheten vilket medför att de reviderar sin budget 
varje månad. Denna revidering blir i sin tur en prognos som följs upp på samma sätt 
som budgeten. Dahl däremot anser att deras budget stämmer mycket bra överens med 
verkligheten och därför behöver de aldrig revidera budgeten.  
 
Andersson (1995) skriver att företagets ekonomisystem kan indelas i olika delsystem 
och det vanligaste är intern och extern redovisning (Greve, 1995). Den interna 
redovisningen är avsedd för företagets egna beslut och hur den ska bedrivas på kort och 
lång sikt (Holmström, 1995). Den externa redovisningens syfte är att registrera alla 
företagets ekonomiska transaktioner med omvärlden som till exempel inköp av varor 
och tjänster. Genom den externa redovisningen skapar företaget även ett underlag för att 
producera information till deras externa intressenter (Andersson, 1995) men det ställs 
dock krav på den externa redovisningen genom lagstiftning (Alvehus, 1984). Thunborg 
hade inget svar på denna frågeställning medan Riksgränsens interna redovisning består 
av resultat- och likviditetsbudget och deras externa redovisning följer den lagstiftning 
som gäller för årsredovisningen.  
 
Lindstrand, Albertsson och Lundqvist (1981) anser att vissa företag eller organisationer 
kan använda sig av en planeringsprocess. Castanos (1996) anser att det ibland 
förekommer brister i den grundläggande årsbudgeten i ett mindre företag jämfört med 
ett större. På grund av detta föreslår han fyra olika steg som ett företag kan använda när 
de förbereder sin budget. Planeringsprocessen är ett sätt för företag att genom enkla och 
noggranna planeringsrutiner följa upp budgetarbetet. Företaget väger in de externa- och 
interna förutsättningarna men även företagets mål i sin planering som i sin tur jämförs 
med verkligenheten. Utifrån detta skapar företaget avvikelser som ger information, 
vilket leder till att företaget kan göra förbättringar till nästa gång. (Mattson, 1998) 
Björklidens Fjällanläggning använder sig av budgetanvisningar som innehåller olika  
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steg. Dessa steg är för det första budgetförslag från respektive avdelning och 
revideringar. Steg två består av ytterligare budgetförslag, men bara om det är 
nödvändigt. Thunborg anser att de förutsättningar som deras budget bygger på är 
planerad beläggning, prisutveckling, konjunktur och löneavtal. Dahl anser i sin tur att de 
förutsättningar som deras budget bygger på är föregående års utfall, planerade nya 
kampanjer, nya investeringar etc.. På Riksgränsen börjar de med att dela upp 
budgetarbetet i en separat omsättningsbudget på varje avdelning. Utifrån denna lägger 
de sedan en timbudget på varje avdelning och utifrån dessa lägger de en totalbudget på 
varje avdelning med totala intäkter och kostnader. Allt detta vävs samman till en 
totalbudget för hela anläggningen. Efter detta läggs även en investeringsbudget och 
likviditetsbudget. 
 
Budgetering är en metod där styrning genom återföring har stor betydelse. För att en 
jämförelse mellan budget och redovisning ska vara meningsfull måste värdena 
bestämmas enligt samma modell. Eftersom uppföljningen sker flera gånger under 
budgetåret bör denna vara uppdelad på delperioder. (Samuelson, 1997) 
Budgetuppföljning är enligt Drury (1992) en del av ekonomisystemet och förenklat kan 
detta system indelas i olika delar. Uppföljningen av budgeten i företaget sker genom 
redovisningen genom att de redovisade värdena ställs mot de budgeterade (Bergstrand 
& Olve, 1988). Björklidens Fjällanläggning följer upp sin resultatbudget och 
uppföljningarna är inte sammankopplade med redovisningen. Thunborg nämner att han 
lägger ner cirka två till tre dagar på att följa upp budgeten varje månad. Det poster som 
de främst granskar i en uppföljning är jämförelsen mellan intäkter och resultaträkning. 
Riksgränsen följer även de upp alla sina budgetar och dessa är även sammankopplade 
med redovisningen eftersom de läggs in i redovisningssystemet. De lägger ner mycket 
tid på uppföljning eftersom de både sammanställer rapporter och uppföljningarna. 
Uppföljningen sker genom att de använder sig av färdiga modeller där de tar ut värden 
som är intresse. Dessa värden är främst från omsättningen, varumarginaler och 
personalkostnader men de tittar även på övriga kostnader och vinstmarginaler.  
 
Enligt Alvehus (1984) går det inte att utforma ett komplett budgetsystem som passar 
alla branscher eller företag. Däremot anser han att det går att utforma mallar för 
budgetarbetet. Holmström (1995) skriver att det finns flera olika budgetar som ett 
företag kan använda sig av men de vanligaste är enligt henne resultat- likviditets- och 
balansbudget. Alvehus (1984) anser att desto större företaget är desto fler mindre 
budgetar måste de göra. Eftersom en budget bygger på flera osäkra antaganden anser 
Hallgren ( 1996) att det borde vara naturligt för företag att ta fram alternativa budgetar. 
Björklidens Fjällanläggning använder sig av resultat- och investeringsbudget medan de 
för hela SJS-hotellen gör flera budgetar. Riksgränsen använder sig av både resultat- och 
likviditetsbudget.  
 

5.2 Påverkande faktorer 
 
Greve (1996) anser att det finns faktorer som inte alltid är lika lätta att påverka i ett 
företag men han anser att företagen däremot brukar ha bra kontroll på de inre faktorerna 
som till exempel personal. Faktorer som kan påverka är företagets marknadsaktiviteter 
inom det egna företaget men även hos deras konkurrenter. Det är därför viktigt att  
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företaget samlar in information regelbundet under året. Detta uppnår företaget bland 
annat genom att följa med i massmedia. (Alvehus, 1984) Den information som 
Björkliden får fram från utvärderingen använder företaget för att försöka styra 
verksamheten mot budgetens mål. Han anser att deras information både består av intern 
och extern information. Informationen hämtar de från tidigare erfarenhet, media, 
konkurrenter men även genom gissningar. Däremot hade han ingen åsikt om 
informationen de inhämtar är missvisande eller inte. Informationen som Riksgränsen får 
fram från sin uppföljning delas först och främst ut till de berörda parterna. Denna ligger 
sedan till grund för utvärderingen av verksamheten både den löpande men även efter 
säsongen och inför nästa års budgetarbete. Deras budgetbeslut baseras på intern och 
extern information eftersom de hämtar information från tidigare budgetar men även 
genom att studera ekonominyheterna. Informationen som Dahl erhåller anser hon inteär 
missvisande på något sätt.  
 

5.2.1 Efterfrågan 
De yttre faktorerna som påverkar ett företag mest är enligt Lindstrand et al (1981) 
efterfrågan på varan eller tjänsten. Eftersom betydelsen eller rollen av efterfrågan är en 
del av företagets vinst är den givetvis viktig för företaget. Efterfrågan kan variera efter 
ett mönster som i efterhand går att urskilja. (Caudle et al, 2000) En förutsägelse om den 
kommande konjunkturutvecklingen ingår som en viktig förutsättning när ett företag gör 
upp sina efterfrågeprognoser (Mariotti, 1998). Björklidens Fjällanläggning påverkas av 
efterfrågan från gästen eller besökaren. Detta på grund av att de redan tittar på inbokade 
gäster när det gör sin beläggningsbudget. Företaget påverkas givetvis också av att de 
driver ett företag som har säsongsvariationer och det är därför enligt Thunborg som de 
alltid börjar sitt budgetarbete med att göra en beläggningsbudget. Dahl anser att hela 
deras verksamhet påverkas av efterfrågan på deras tjänster. Hon anser även att de 
påverkas av säsongsvariationer eftersom de inför hösten planerar på ett annat sätt. Detta 
på grund av att de reparerar och underhåller anläggningen medan de på våren tar emot 
gästerna.  
 

5.2.2 Konkurrenter 
Om ett företag kan förutsäga sina konkurrenters påhitt eller idéer är detta värdefullt för 
företaget. Det är viktigt att företaget uppskattar hur de ligger till på marknaden jämfört 
med sina konkurrenter för att kunna skapa en mer långsiktig och realistisk planering. 
(Lindstrand et al, 1981) Enligt Thunborg är konkurrensen på fjällmarknaden alltid stor. 
En konkurrent som han nämnde var Sälenstjärnan. Respondenten och de som har hand 
om budgeteringen styrs även av prisnivån på andra alternativa semesterformer när de 
planerar sin budget. Detta innebär att det styrs av sina konkurrenter även när det gäller 
prisnivån eftersom det är gästen som bestämmer vart de vill åka utifrån priset. Dahl 
anser inte att de styrs av sina konkurrenter när de budgeterar eftersom hon anser att de 
inte har några konkurrenter. Hon anser istället att de närliggande anläggningarna istället 
kompletterar varandra.  
 

5.2.3 Miljö 
Företag som verkar i en stabil miljö kan använda budgeten som en plan för framtiden 
eftersom den rimligtvis går att förutse. Däremot kan de företag som verkar i en  
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ostabilmiljö få problem med att förlita sig på planen. (Andersson, 1993) Thunborg kan 
inte svara på denna fråga men däremot anser Dahl att det inte finns några miljöfaktorer 
som påverkar anläggningen. Detta innebär att hon även anser att företaget inte verkar i 
en ostabil miljö. Däremot anser hon att konjunkturen spelar en viss roll och då 
framförallt på konferenssidan men detta är inte något de tar hänsyn till när de planerar 
sin budget.  
 

5.2.4 Inflation 
En annan faktor som har betydelse för budgetarbetet är den allmänna ekonomiska 
utvecklingen och konsumtionsutveckling. Konjunkturprognoser ger en allmän 
uppfattning om inflation och prisutveckling. (Alvehus, 1984) Enligt Bergstrand och 
Olve (1996) handlar det om vilket prisläge budgeten bör upprättas och med detta menar 
de inflationens påverkan på uppställningen av budgeten. Faktorer som ekonomisk 
utveckling och konsumtionsutveckling är faktorer som Thunborg anser både spelar och 
har en roll när företaget budgeterar. De påverkas även av inflation när de budgeterar 
eftersom detta påverkar efterfrågan på tjänsten. Dahl anser att konjunkturen spelar en 
viss roll för deras budget men hon anser dock att detta inte hade någon större betydelse 
när de planerar sin budget.  
 
Carpenter och Ellis (2000) anser att företag kan erhålla viktig information om deras 
omgivningsfaktorer genom att studera massmedia och konkurrenter men även genom att 
använda sig av tidigare erfarenhet. Företag ska även vara lyhört för vad som händer i 
dess omgivning eftersom det förekommer ”curv balls” Dessa uppstår till följd av 
säsongsvariationer. På grund av detta är det därför extra viktigt för företag att vara 
lyhörd av vad kunden önskar. (Dendinger, 2000) För att samla in information om 
företagets omgivningsfaktorer, använder Björklidens Fjällanläggning sig av tidigare 
erfarenhet, media, konkurrenter men även av SHR. Thunborg anser även att de är 
beroende av prisutveckling när de budgeterar på grund av att den bransch som företaget 
verkar inom är snabbt föränderlig. Med detta menar han att anläggningen påverkas av 
alla faktorer som kan förändra gästernas benägenhet att resa till fjällen. Riksgränsen 
använder sig också av deras tidigare erfarenheter men Dahl studerar även 
ekonominyheterna för att få information om vad som händer. Riksgränsen är även de 
beroende av prisutveckling, vilket innebär att de budgeterar för marginal och 
volymförändringar. Hon anser däremot att företagets omgivning inte förändras i någon 
större utsträckning utan hon anser att den är ganska oföränderlig från år till år.  
 

5.3 Ytterligare faktorer 
 
Ytterligare faktorer som båda respondenterna anser påverkar deras budgetering men 
som inte författarna nämner är väder och vind. Detta är något som de däremot inte kan 
påverka men är en faktor som måste tas med i beräkningen när de planerar sin budget 
enligt Thunborg. Han anser vidare att genom att bestämma skidsäsongens längd kan de 
ta hänsyn till denna påverkansfaktor. Ytterligare omvärldsfaktorer som Thunborg anser 
påverkar är bensinpriser och gästernas resmöjligheter. Dessa är enligt Thunborg även 
faktorer som de försöker ta hänsyn till.  
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6 Slutsatser 
 
Utifrån empirin och den teoretiska referensramen som återfinns i kapitel 3 respektive 
kapitel 4, har jag kommit fram till några slutsatser som presenterar i nedanstående text. 
Under detta kapitel lämnas även rekommendationer som framkommit från studien, samt 
förslag till fortsatt forskning inom ämnesområdet.  
 

6.1 Budgetering 
 
Ordet budget har många olika definitioner enligt min referensram. Björklidens 
Fjällanläggning och Thunborg anser att ordet budget kan definieras som en plan vilket 
stämmer överens med vad författarna anser. Dahl (Riksgränsen) har till viss del en 
annan åsikt eftersom hon anser att budgeten kan definieras som en prognos. Ordet 
prognos och process kan tolkas som samma sak enligt referensramen men inte enligt ett 
lexikon. På grund av detta kan slutsatsen dras att det inte alltid är lätt att definition 
begreppet budget.  
 
Båda fallstudieföretagen anser att budget är en viktig del av företaget och som dessutom 
inte är något som de skulle vilja vara utan. Därmed går det att dra den slutsatsen att 
Wallanders åsikter om att företag kan klara sig utan en budget inte stämmer överens 
med de fallstudieföretag som studerats. Syftet med budgeten varierar däremot i de 
studerade företagen. Detta har sin orsak i att Björklidens Fjällanläggning anser att 
budgeten är en planering medan Riksgränsen anser att budgeten har ett prognossyfte. 
Däremot anser både Björklidens Fjällanläggning och Riksgränsen att budgeten är en 
handlingsplan vilket innebär att författaren Gröjer (1997) och respondenterna är av 
samma åsikt. 
 
Björklidens Fjällanläggning och Riksgränser anser att en budget kan medföra problem 
eftersom budgeten består av gissningar men även att det krävs mycket resurser för att 
budgetera. Utifrån detta kan slutsatsen dras att, fast det finns problem med budgeten har 
båda fallstudieföretagen valt att fortsätta att använda sig av budgetar.  
 
Eftersom Björklidens Fjällanläggning och Thunborg anser att deras budget inte alltid 
stämmer överens, har de valt att revidera sin budget varje månad. Däremot anser Dahl 
att deras budget stämmer mycket bra överens och på grund av detta reviderar de aldrig 
sin budget. Utifrån detta anser jag det verkar lite underligt att inte Riksgränsen reviderar 
sin budget eftersom den bransch och omgivning som företaget verkar inom är 
föränderlig. Eftersom en budget består av osäker data använder sig Riksgränsen av en 
rullande budget för att minska osäkerheten. Däremot använder inte Björkliden sig av 
några tekniska möjligheter för att minska den osäkerhet som kan uppstå. Slutsatsen som 
jag kan dra utifrån detta är att Riksgränsen har valt att använda sig av en rullande budget 
medan Björkliden väljer att revidera sin budget om den inte stämmer eller känns osäker.  
 
Företagets ekonomisystem kan indelas i olika delsystem, intern och extern redovisning. 
Detta är något som Björkliden inte hade någon åsikt om medan Riksgränsen anser att 
den interna redovisningen består av deras resultat- och likviditetsbudget och den externa 
redovisningen följer de lagstiftningar som finns och som gäller för årsredovisningen.  
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Utifrån ovanstående kan jag dra den slutsatsen att Björklidens Fjällanläggning inte delar 
in företagets ekonomisystem i delsystem. Orsaken till detta kan vara att Thunborg inte 
förstod frågeställningen eller att de använder sig av en annan variant av system. 
Däremot verkar Riksgränsen och referensramen har lika åsikter.  
 
Företag kan använda sig av en planeringsprocess, som består av fyra steg. Denna 
process är inte något som fallstudieföretagen använder. Däremot anser Björklidens 
Fjällanläggning att det förkommer tre olika faser i deras budgetprocess. Dessa faser, 
planeringsfasen, verkställandefasen och uppföljningsfasen är något som båda 
respondenterna anser att de använder. Dahl (Riksgränsen) anser att dessa tre faser går in 
i varandra och orsaken till detta är att de redan i dagsläget planerar för nästa år men 
även på grund av att deras uppföljning sker kontinuerligt. Slutsatsen utifrån detta är att 
det har visat sig att båda fallstudieföretagen nyttjar de tre faserna ovan som 
budgetprocessen består av. 
 
För att en jämförelse mellan en budget och redovisningen ska vara meningsfull bör 
företag använda sig av en modell för dessa. Denna jämförelse har Björklidens 
Fjällanläggning valt att inte använda men Riksgränsen använder sig av en 
sammankoppling mellan deras budget och redovisning. Däremot har båda 
fallstudieföretagen uppföljning flera gånger på år vilket innebär att uppföljning är viktig 
och av stor betydelse för båda företagen. Björklidens Fjällanläggning har valt att göra en 
jämförelse mellan intäkter och kostnader medan Riksgränsen använder sig av färdiga 
mallar. Detta innebär att Riksgränsen använder och följer teorins rekommendationer. 
 
Utifrån referensramen var de vanligaste budgetarna resultat- likviditets- och 
balansbudget. Båda fallstudieföretagen har valt att använda sig av resultatbudget vilket 
betyder att referensramen stämmer överens med vad företagen har valt att använda. 
Fallstudieföretagen använder sig även av investeringsbudget och likviditetsbudget vilka 
enligt min mening kan kallas för alternativa budgetar. Dessa alternativa budgetar 
använder företag på grund av att en budget bygger på många osäkra antaganden. Detta 
innebär att båda företagen har valt att gardera sig mot de osäkerheter som en budget 
bygger på.  
 
Eftersom det inte alltid är lätt att ha koll på vad som händer i företaget och dess 
omgivning är det viktigt att företag samlar in information. Båda fallstudieföretagen 
samlar därför in information. Björklidens Fjällanläggning samlar in information på 
grund av att de utifrån denna kan styra sin verksamhet mot deras uppsatta mål. 
Informationen hämtar det bland annat från tidigare erfarenhet. Riksgränsens information 
delas först ut till de berörda parterna som i sin tur använder den som utvärdering av 
verksamheten. Dahl (Riksgränsen) använder också sig av tidigare erfarenhet men även 
av ekonominyheterna. Slutsatsen jag kan utläsa utifrån ovanstående är att båda 
företagen samlar in information under året vilket innebär att båda företagen anser att det 
är viktigt att ha koll på vad som händer i företaget och dess omgivning.  
 

6.1.1 Efterfrågan 
Eftersom företaget styrs av efterfrågan på deras tjänst är båda fallstudieföretagen 
påverkade av denna faktor. Björklidens Fjällanläggning tittade på inbokade gäster när 
de gör sin beläggningsbudget. När det är lågsäsong i Riksgränsen reparera de och 
underhåller sin anläggning. Båda företagen påverkas alltså av att de verkar inom en  
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bransch där det förekommer säsongsvariationer och därför tog de hänsyn till efterfrågan 
när de planerar sin budget. Detta innebär att företagen och referensramen stämmer 
överens med varandra när det gäller att efterfrågan påverkar budgeten. 
 

6.1.2 Konkurrenter 
Det är alltid en fördel om ett företag kan förutsäga eller få vetskap om vad deras 
konkurrenter tänker och gör. Eftersom dessa företag ligger relativt nära varandra borde 
det vara viktigt att hålla koll på vad det andra företaget göra. Björklidens 
Fjällanläggning anser att de påverkas av konkurrenter och att de har konkurrenter. 
Däremot anser Riksgränsen att de inte har några konkurrenter utan Dahl anser istället att 
andra skidanläggningar och Riksgränsen kompletterar varandra. Detta tycker jag låter 
lite märkligt eftersom jag själv har jobbat på ett av dessa företagen och vet att 
konkurrensen är stor på anläggningarna. Slutsatsen som jag kan utläsa av ovanstående 
är att Björklidens Fjällanläggning påverkas av sina konkurrenter när de budgeterar men 
detta gör inte Riksgränsen vilket innebär att referensramen stämmer överens till viss del 
med respondenternas åsikter. 
 

6.1.3 Miljö 
Om företag verkar inom en ostabil miljö kan de påverkas av detta. Eftersom båda 
företagen verkar inom en oviss och till viss del även i en ostabil miljö borde de påverkas 
av denna faktor. Detta är dock något som ingen av fallstudieföretagen gör. Jag tror 
däremot att båda företagen påverkas av miljön fast dom kanske inte har reflekterat över 
detta. Orsaken till detta är att en ostabil miljö medför att företagen inte kan hålla sig till 
sin budgeterade plan vilket de inte alltid gör eftersom de reviderar och använder sig av 
en rullande budget.  
 

6.1.4 Inflation 
Björklidens Fjällanläggning och Thunborg anser att konjunkturen och inflationen är 
faktorer som de tar hänsyn och som påverkar när de planerar sin budget. Orsaken till 
detta är att inflationen påverkar efterfrågan på deras tjänster. Dahl (Riksgränsen) anser 
att konjunkturen spelar en viss roll i företaget men detta är inte något som de beaktar när 
de planerar sin budget. Jag kan utifrån detta utläsa att Björklidens Fjällanläggning tar 
hänsyn till fler faktorer än vad Riksgränsen gör. Detta tror jag är bra eftersom det 
händer mycket på markanden och i omvärlden.  
 
Genom att studera massmedia men även sina konkurrenter kan företag erhålla viktig 
information om deras omgivningsfaktorer. Det är även viktigt att företagen är medvetna 
och lyhörda om vad som händer i deras omgivning eftersom det kan förekomma 
”kurvor” (curv balls). Detta eftersom de bedriver verksamhet som har 
säsongsvariationer. Thunborg och Dahl anser att det tar hänsyn till prisutveckling 
eftersom företagen verkar inom en bransch där det förekommer variationer. Thunborg 
anser även att de verkar inom en bransch som förändras relativt snabbt vilket inte Dahl 
anser utan hon menade att deras omgivning inte förändras in någon större utsträckning. 
Thunborg anser även att företaget påverkas av alla faktorer som kan förändra gästernas 
benägenhet att resa till fjällen. Båda företagen använder sig även av information som det 
samlar in. Detta för att de ska få information om deras omgivningsfaktorer. Slutsatsen  
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som jag kan dra är att båda företagen samlar in information och att de är medvetna om 
att det förekommer ”kurvor” i deras omgivning.  
 

6.1.5 Ytterligare faktorer 
Ytterligare faktorer som båda respondenterna anser påverkar deras budgetering men 
som inte författarna nämner är väder och vind. Detta är något som de däremot inte kan 
påverka men som måste tas med i beräkningen enligt Thunborg, när de planerar sin 
budget. Han anser vidare att genom att bestämma skidsäsongens längd kan de ta hänsyn 
till denna påverkansfaktor. Ytterligare omvärldsfaktorer som Thunborg anser påverkar 
är bensinpriser, gästernas resmöjligheter men även andra faktorer som kan påverka 
gästens benägenhet att besöka anläggningen. Dessa är ytterligare faktorer som 
Björklidens Fjällanläggning försöker ta hänsyn till när de budgeterar. 

6.2 Rekommendationer och förlag till vidare forskning 
 
Jag anser att det är viktigt att företag även i fortsättningen använder sig av en eller flera 
budgetar. Detta på grund av att de företag som verkar inom en bransch där 
omgivningen, som till exempel efterfrågan på tjänsten eller konkurrenter är en 
påverkande faktor. Genom att använda sig av budget får företag en bättre överblick över 
sina intäkter och kostnader men även en hjälp vid uppföljning och analys. Därför 
rekommenderar jag företag att använda sig av en budget eller någon form av planering. 
 
Jag rekommenderar även företag att använda sig av olika delbudgetar för olika 
avdelningar men även för olika årstider. Eftersom företag med säsongsvariationer har en 
stor variation när det gäller beläggning och kundtillströmmelse skulle detta medföra att 
företag får en bättre överblick, uppföljning och kontroll av sin verksamhet och de olika 
avdelningarna.  
 
Jag rekommenderar även att företag tar hänsyn till sina omgivningsfaktorer som deras 
konkurrenter och inte nonchalerar dessa. Det är viktigt att företagen studerar sina 
konkurrenter för att hänga med på marknaden men även för att inte förlora sina gäster 
till andra anläggningar. Eftersom det är en hård konkurrens på denna marknad som 
företagen verkar inom. Dessutom anser jag även att det är viktigt med information. Det 
är därför viktigt att företag följer med i massmedia och vad som händer andra delar av 
Sverige för att ta reda på vad som är ”inne” när det gäller denna bransch. 
 
Mitt första förslag till vidare forskning är att studera i detalj hur företag som har 
variationer i sin omgivning budgeterar. Ett annat förslag är att studera företag utomlands 
och undersöka om det finns någon skillnad mellan dessa företag och de som verkar i 
Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  40   

Källförteckning 

Källförteckning 
 
Adolphson, J. (1995). Strategi för intern redovisning. Malmö: Liber-Hermod 
 
Albertsson, S. Bengtsson, L. Lindstrand, L. & Lundqvist, O. (2000). Finansiering och 
kalkylering. Stockholm: Bonnier utbildning 
 
Alvehus, C. (1884). Att arbeta med budget. Lund: Studentlitteratur 
 
Andersson, K. (1995). Budgetering – en introduktion. Malmö: Liber-Hermods 
 
Bergstrand, J & Olve, N-G. (1988). Styr bättre med bättre budget. Malmö: Liber 
Hermods Förlag AB 
 
Castanos, C. (1996). Use budget as a management tool. San Antonio Business Journal. 
Vol. 10, Issue 43, p4, 1/6p 
 
Caudle, S., Evers, L., Robbins, M. & Vanagunas, S. (2000). What´s wrong and what 
should be done?. Public Productivity & Mangement Review. Vol. 23, Issue 3, p399, 9p 
 
Charpenter, B. & Ellis, L. (2000). Budgeting for det future: Why firms need to forecast 
and budget their cash flows. National Public Accountant. Vol. 45, Issue 6, p14, 4p 
 
Charpentier, C. (1997). Budgeterings roller, aktörer och effekter. En studie av 
budgetprocesserna i en offentlig organisation. Stockholm: Handelshögskolan 
 
Cohen, A. & Brewer, G. (1996). Can you prepare a budget?. Sales & Marketing 
Management. Vol.148, Issue 10, p44, 4/9p 
 
Dahlin, L. & Lundén, B. (1998). Bokföring enligt EU-Bas 97: praktisk handbok med 
konterinsexempel. Näsviken. 
 
Drury, C. (1992). Management and cost accounting. London: Chapman & Hall 
 
Dendinger, MJ. (2000). Budgeting for special event. Meetings & Conventions, Vol. 35, 
Issue 12, p30, 1p 
 
Edvardsson, B. & Thomasson, B. (1992). Kvalitetsutveckling: ett 
managementperspektiv. Lund: Studentlitteratur 
 
Eriksson, L. & Wiedersheim, P. (1998). Att utreda forska och rapportera. Malmö: Liber 
Ekonomi 
 
Greve, J. (1996). Budget. Lund: Studentlitteratur 
 
Gröjer, J-E. (1994). Grundläggande redovisningsteori. Lund: Studentlitteratur 
 
Hallgren, Ö. (1991). Finansiell Metodik. Upplaga 8:1. Helsingborg: Ekonomibok Förlag 
AB 



 

  41   

Källförteckning 
 
Hallgren, Ö. (1996). Finansiell Metodik. Upplaga 9:1. Värnamo: Fälths Tryckeri 
 
Hedberg, B. & Jönsson, S. (1978). Designing semi-confusing information system for 
organizatins in changing environments. Accounting; Organizations and Society, pp47-
64 
 
Holme, M. & Solvang, K. (1997). Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 
 
Holmström, N. (1995). Företagsekonomi – från begrepp till beslut. Falköping: 
Gummessons Tryckeri AB 
 
Johansson, C. & Stensby, T ( 1981). Budgetering och kalkylering. Göteborg: Orstadius 
Boktryckeri AB 
 
Lagersteds, B. & Tjerneld, H. (1991). Företags budgetering. En vägledning i 
budgetarbete för mindre och medelstora tillverkningsföretag. Kristianstad: Bocktryckeri 
AB 
 
Lekvall, P. & Wahlbin, C. (1987). Information för marknadsföringsbeslut. Göteborg: 
IHM Förlag AB 
 
Lindstrand, L.; Albertsson, S. & Lundqvist, O. (1981). Planering och budgetering. 
Falköping: Gummessons Tryckeri AB 
 
Lundén, B. & Bylin, L. (1994). Budget handbok för småföretag. Falun: ScanBook 
 
Lundén, B. & Dahlin, L. (1998). Bokföring: praktisk handbok med konteringsexempel. 
Näsviken: Björn Lundén information 
 
Lundqvist, Å. (2000). Bygden, bruket och samhället: om människor och organisationer 
i brukssamhället. Lund: Arkiv 
 
Madsen, V. & Asztély, S. (1973). Budgetering. Stockholm: Kungliga Boktryckeriet 
P.A. Norstedt & Söner 
 
Mariotti, J. (1998). Surviving the dreaded budget process. Industry Week/IW. Vol. 247, 
Issue 15, p150, 1p,1c 
 
Mattson, I. (1998). Den statliga budgetprocessen – rationell resursfördelning eller 
meningslös ritual. Finland: WSOY. 
 
Samuelsson, L. (1997). Budgetering & Interna redovisning. Upplaga 4. Stockholm: 
Förlags AB Industrilitteratur.  
 
Song, H. & Witt, S.F. (2000). Tourism demand and modeling and forecasting. Modern 
econometric approaches, first edition.  
 
Stiernstrand, O. (1997). Servicekvalitet inom evenemangsturism: en studie av två 
svenska turistattraktioner. Göteborg: Stiernstrand 
 



 

  42   

Källförteckning 
 
Svenning, C. (1999). Metodboken. Eslöv: Lorentz 
 
Svensson, L. & Svensson, C. (1987). Budget och Bokslut. Stockholm: Grafiska Gruppen 
AB 
 
Traeder, T. & Henshue, R. (2000). Setting the goal. Credit Union Magazine. Vol.66, 
Issue 9, p66, 4p. 
 
Wallander, J. (1994). Budgeten – ett onödigt ont. Upplaga 2. Stockholm: SNS Förlag 
 
Wallentin, C. & Bragée, I. (1996). Ekonomernas uppslagsbok. Malmö: Liber ekonomi 
 
 
Intervjuer 
 
Data och Ekonomiansvarig, Svante Thunborg, Björklidens Fjällanläggning. E-post 
intervju (2001-05-07) 
 
Ekonomichef, Mina Dahl, Riksgränsens Skid & Konferens anläggning. E-post intervju 
(2001-05-10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
Hur länge har företaget funnits? 
Vad är ditt namn, vad är din befattning och hur länga har du haft denna befattning? 
Hur många är det som arbetar med budgetering i ert företag? 
Är de anställda involverade i budgeringen? 
Vilka är era kunder? 
Vilka är era konkurrenter 
 
Hur skulle ni vilja definiera ordet budget? 
Hur länge har ni andvänt er av budget? 
Vilket syfte har budgeten? 
Hur mycket tid avsätter du/ni för budgetarbetet? 
Tycker du att det är svårt at budgetera eller går det på rutin? 
Är budgeten något ni skulle klara er utan? 
Vilka anser ni är de förutsättningar budgeten bygger på? 
 
Använder ni olika budgetar för olika avdelningar eller har ni en gemensam för alla? 
Hur lägger ni upp er budget? Är det månad, kvartal, halvår eller annat alternativ? 
Brukar budgeten stämma överens med verkligheten? 
Händer det att ni reviderar er budget? 
Enligt litteratur sägs budgeten innehålla en handlingsplan. Tycker du detta stämmer? 
Utgår ni från olika steg när ni förbereder er budget? Hur ser dessa steg ut i så fall? 
 
Vilka information baseras era budgetbeslut utifrån? Är det internt eller externt eller både 
och? 
Var hämtar ni er information från? 
Anser du att informationen som ni erhåller är missvisande? 
 
Händer det att ni avviker från er ursprungliga budget? I så fall varför. 
Vilka fördelar- respektive nackdelar anser ni att det finns med budget+ 
 
Använder ni er av rullande budget, alternativa budgetar eller flexibel budget? 
Enligt litteraturen finns det tre olika faser i en budgetprocess, planering, verksällande 
och uppföljning, använder ni er av dessa faser? 
Vilka av dessa budgetar använder ni er av, resultat- likviditets eller balansbudget? 
 
Vilka av era budgetar följer ni upp? 
Är uppföljningen sammankopplad med redovisningen? 
Hur mycket tid eller resurser lägger ni ner på budgetuppföljningen? 
Hur går uppföljningen till? 
Hur använder ni informationen som ni får fram från uppföljningen? 
 
Hur ser er interna respektive externa redovisning ut? 
Påvekas ni av efterfrågan på tjänsten när ni budgeterar? 
Styrs eller påverkas ni av era konkurrenter när ni budgeterar? 
Hur ser konkurrenssituationen ut på markanden? Anser du att den är stor eller lite? 
Finns det några miljöfaktorer som du anser påverkar när ni budgeterar? 
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Påverkas ni av inflation, välfärd eller liknande när ni planerar er budget? 
Är de faktorer som ekonomisk utveckling, konsumtionsutveckling etc. något som 
påverkar er? 
Är ni beroende av faktorer som prisutveckling när ni budgeterar? 
Är den omgivning ni verkar inom snabbt föränderlig och på vilket sett påverkar detta är 
vid budgetering? 
Påverkas ni av att ni driver ett företag som har säsongsvariationer vid er budgetering? 
Finns det faktorer som ni inte rår över och hur undviker ni dessa? 
Hur samlar ni in information om de omgivningsfaktorerna som kan påverka ert företag? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


