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~ FÖRORD ~ 

 

 
Förord 
 
Denna uppsats är skriven under våren 2005 och är resultatet av tio veckors arbete. Det 
har varit en mycket intressant period och det har gett oss en djupare kunskap om 
traditionell budgetstyrning och rullande prognoser. Den här uppsatsen hade inte blivit 
slutförd om vi inte fått hjälp av andra personer och därför vill vi rikta vår tacksamhet till 
dessa.  
 
Först vill vi tacka vår handledare Kristina Laurell-Stenlund för att hon har hjälpt oss 
under resans gång med inspiration och fått oss att öppna ögonen för nya synvinklar. 
 
Vi vill även tacka Atos Origin Norr AB för att vi har kunnat utföra vår fallstudie hos 
dem och för att vi har fått tillgång till arbetsrum och utrustning. Tack till respondenterna 
på företaget som har varit tillmötesgående och tagit sig tid för att svara på våra 
intervjufrågor. 
 
Slutligen vill vi tacka alla de som läst igenom vår uppsats och delat med sig av sina 
synpunkter.  
 
Kiruna den 25 maj 2005 
 
 
 
Ulrica Liikavainio   Lotta Roumio 
 



~ ABSTRACT ~ 

 

Abstract 
 
Service companies currently operate within a dynamic environment. In order to increase 
their competitive edge it is crucial that they react quickly to changes in the market. 
Since an important strategic goal for service companies is improved flexibility, this is 
also essential for management control. The management control system is a crucial tool 
in meeting customer requirements whilst maintaining high quality services and low 
costs. Most of today’s companies use traditional budgeting practices even although 
these have been subjected to criticism. A continual and more current strategy that may 
improve flexibility and easily indicate changes in the market is rolling forecast. The aim 
of this paper is to illustrate how traditional budgeting methods are adequate for service 
companies and whether or not rolling forecast is a suitable alternative. A case study was 
carried out of the IT services company Atos Origin Norr AB, that uses traditional 
budgeting strategies. In conclusion Atos Origin Norr AB could operate under ‘budget-
less’ management control. It was also concluded that the implementation of rolling 
forecast is dependent on how the company has built up its customer capital and on the 
accuracy of the forecasts. 



~ SAMMANFATTNING  ~ 

 
Sammanfattning 

 
Tjänsteföretagen befinner sig i en dynamisk omgivning och för att öka sin konkurrenskraft 
måste de snabbt kunna reagera på förändringar på marknaden. Då en viktig strategisk strävan 
för tjänsteföretagen är ökad flexibilitet, är det väsentligt även med en flexibel styrning. 
Ekonomistyrningen är ett centralt verktyg för att möta kundernas krav och för att till en låg 
kostnad kunna hålla en hög kvalitet på sina tjänster. Idag används traditionell budgetstyrning i 
de flesta företag trots att det har framkommit kritik gentemot detta styrmedel. En kontinuerlig 
och mer aktuell styrning, som kan förbättra flexibiliteten och lätt kan signalera om 
förändringar i omvärlden, är rullande prognoser. Syftet med denna uppsats är att belysa hur 
traditionell budgetstyrning fungerar för tjänsteföretag och om rullande prognoser kan vara ett 
alternativt styrmedel. Vi har gjort en fallstudie på IT-tjänsteföretaget Atos Origin Norr AB 
som använder traditionell budgetstyrning som styrverktyg. De resultat vi har kommit fram till 
är att Atos Origin Norr AB kan arbeta med ett budgetlöst styrsystem och att det idag finns 
förutsättningar för företaget att anta rullande prognoser som styrverktyg. Vi har även kommit 
fram till att en tillämpning av rullande prognoser beror på hur tjänsteföretagen har byggt upp 
sitt kundkapital och hur säkra prognoser som kan göras.  
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1. Inledning 
 
I detta kapitel ger vi en bakgrund till ekonomistyrning med traditionell budgetstyrning 

och hur tjänsteföretag skiljer sig från tillverkande företag. Vidare lyfter vi fram frågan 

om rullande prognoser kan vara en alternativ metod till den traditionella 

budgetstyrningen för tjänsteföretag. 

 
 
1.1 Traditionell budget som styrverktyg för tjänsteföretag 
 
Det svenska samhället blir enligt Andersen och Ekström (2003) alltmer tjänsteinriktat 
och idag produceras och konsumeras tjänster i större utsträckning än varor. För att nå 
lönsamhet måste tjänsteföretagen enligt Bunce (2003) öka sin konkurrenskraft genom 
att anpassa sig och vara mottagliga för förändringar på marknaden, hos konkurrenter 
och hos sina kunder. Företagen måste tillgodose sina kunders behov, arbeta med låga 
kostnader och hålla ständigt hög kvalitet på sina tjänster. Bunce menar att 
tjänsteföretagens ekonomistyrning är ett centralt verktyg för att möta kundernas krav 
och för att erhålla en hög inre effektivitet1. 
 
Ekonomistyrning finns i alla tjänsteföretag enligt Ax, Johansson och Kullvén (2002) 
och i stort sett är samtliga medarbetare i företagen på något sätt delaktiga i 
ekonomistyrningen. Med ekonomistyrning menas det arbete som är inriktat på att 
planera, genomföra, utvärdera och anpassa företagets verksamhet i strävan att uppnå 
ekonomiska mål av såväl finansiell som icke-finansiell karaktär. Anthony och 
Govindarajan (2003) menar att ekonomistyrning i tjänsteföretag skiljer sig från den i 
tillverkande företag eftersom tjänster inte är påtagliga, de går inte att lagra, det är svårt 
att mäta produktens kvalitet samt att tjänster är personal- och kunskapsintensiva. 
Författarna menar att då de tillverkande företagens produkter är fysiska varor kan 
kunden se och värdera varan innan köpet, vilket för en tjänst är svårt. Anledningen till 
denna skillnad är tjänsters immateriella natur, vilket innebär att kunden varken kan se 
eller värdera tjänsten innan den är levererad eller konsumerad (ibid). Mouritsen (1998) 
menar att de immateriella tillgångarna ökar kunskapsintensiva företags marknadsvärde 
och konkurrensfördelar men att de är mycket svåra att mäta och värdera.  
 
Anthony och Govindarajan menar att ekonomistyrningssystem innefattar bland annat 
strategisk planering, budgetering, prestationsmått samt resurs- och ansvarsfördelning. 
Budgetering är enligt Ax et al ett av de äldsta formella styrmedlen och har flera syften i 
ett företag såsom planering, målsättning, resursfördelning, uppföljningsunderlag samt 
underlag för ansvarsfördelning. Budgetens huvudsakliga, övergripande syfte brukar 
enligt Alvesson (1991) ses som en kombination av ett planeringsverktyg och en 
markering av ansvar. Anthony och Govindarajan beskriver att budgeten är en plan för 
en specifik period, vanligtvis ett år, där intäkter och kostnader blir omfördelade till olika 
ansvarsenheter inom tjänsteföretaget och som visar vad varje enhetschef förväntas 
uppnå. Bergstrand (2003) menar att budgeten länge har ansetts ha de bästa 
styregenskaperna eftersom den kan fastställas vid ett bestämt tillfälle och sedan utgöra 
ett tydligt underlag för uppföljning. Silstrand och Torstensson (2001) skriver att 
budgetens roll i företagens styrsystem genom åren har fått en betydande ställning men 

                                                
1 Inre effektivitet handlar om att göra saker rätt samt om företagets hushållning av resurser ur ett internt 
perspektiv (Ax, Johansson & Kullvén, 2002). 
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den senaste tiden har budgetstyrningen blivit utsatt för stark kritik. Det finns många som 
menar att det går bättre att styra företag utan en budget. Frågan huruvida budgetarbetet 
ska anses vara nödvändigt eller ofördelaktigt har enligt Silstrand och Torstensson inget 
svar. Det finns de som tycker att budgeten ska avskaffas samt andra som vill utveckla 
och förbättra budgeten. Men det verkar som om kritikerna är överens om att den 
traditionella innebörden av budgetstyrning inte är tillräcklig för styrning av dagens 
företag. 
 
 
1.2 Kritik mot den traditionella budgetstyrningen 

 
Enligt Bergstrand och Olve (1996) är budgeten ett viktigt led i företagets planering och 
styrning. Budgeten involverar och når många medarbetare vilket ger ett tillfälle att föra 
ut företagsledningens strategiska huvudtankar och låta dem möta idéer och förslag från 
andra medarbetare. Med budget som styrmedel ges mål och handlingsramar för 
företagsenheterna och gör den till ett viktigt hjälpmedel för delegering av ansvar och 
arbetsuppgifter inom företaget (ibid).  
 
Libby och Lindsay (2003) menar emellertid att budgetstyrningen har gått från att spela 
en central roll i de flesta företags ekonomistyrning till att bli ett föremål för mångsidig 
kritik. Nolan (1998) anser att budgetstyrningen över de sista årtiondena utvecklats till en 
omodern och ineffektiv styrning. Arterian (1997) menar att den traditionella 
budgetstyrningen tar lång tid att förbereda, den är för detaljerad och kostnaden är större 
än nyttan. När en budget utformas innebär det enligt Wallander (1995) att det görs en 
uppskattning av vilket resultat företaget kommer att uppnå under det kommande året 
och därmed också hur kostnader, intäkter och olika balansposter kommer att utveckla 
sig. För att åstadkomma prognoserna, måste företaget göra en mängd förutsägelser om 
hur försäljningen kommer att bli, hur företagets marknadsandel kommer att utveckla sig 
samt de priser de har möjlighet att ta ut för sina tjänster. En mängd antaganden måste 
också göras för att få fram prognoser för kostnadsutvecklingen. Wallander anser att 
budgeten med andra ord är en mängd förutsägelser och budgetens realism blir helt 
beroende av att prognoserna är realistiska. Om prognoserna slår fel blir budgetarbetet i 
bästa fall inte mer än en sifferlek, i sämsta fall har den missvisande budgeten tagits på 
allvar och företaget har anpassat sitt agerande efter denna (ibid).  
 
Hope och Fraser (1999) menar att i dagens tjänsteföretag är det viktigt att vara vaksam 
för förändrade efterfrågemönster och budgetens största problem är att den inte kan 
signalera om förändringar i omvärlden. Med den traditionella budgetstyrningen är det 
enligt Libby och Lindsay svårt att vara konkurrenskraftig på marknaden eftersom 
tjänsteföretagen måste vara mer flexibla, kunna reagera på oförutsedda förändringar och 
hantera kunder som blir alltmer krävande. De ansvariga för de olika företagsenheterna 
blir involverade i budgetprocessen en gång om året och processen pågår endast till slutet 
av nästa år. Det påföljande året får ingen uppmärksamhet alls förrän vid kommande 
budgetplanering. Hope och Fraser skriver att Svenska Handelsbanken övergett 
budgetstyrningen för över tjugo år sedan och sedan dess lyckats bli Skandinaviens mest 
lönsamma bank. De har lägre kostnader än någon annan bank i Europa. Även andra 
stora företag såsom Volvo, IKEA, SKF och Borelis har lämnat budgetstyrningen och 
alla dessa företag klarar sig framgångsrikt. De företag som har avskaffat budgeten 
använder planer, rullande prognoser eller någon liknande måttstock som ekonomiskt 
styrinstrument (ibid).  
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1.3 Rullande prognoser som ett alternativ 
 
Enligt Myers (2001) kan budgetstyrningen göras mer tidsenlig och relevant om 
företaget kan närma sig en mer komplex och intuitiv finansiell prognos – en rullande 
prognos. Rullande prognoser innebär enligt Lindvall (2001) att företag med jämna 
intervall gör en uppskattning av utfallet i kommande perioder, prognosarbetet utförs 
flera gånger per år och täcker flera kvartal framåt oberoende av kalenderår. Myers 
skriver att skillnaden mellan traditionell budgetstyrning och rullande prognoser är att 
istället för att skapa en statisk budget för ett år kan företaget utforma en prognos som 
kan uppdateras varje månad. Med rullande prognoser som styrmedel kan företaget få en 
ständigt aktuell finansiell prognos som inte bara reflekterar företagets månadsresultat 
utan också förändringar i företagets omvärld. Även Arterian (1997) anser att 
budgetstyrningen bör omkonstrueras till rullande prognoser för att företaget ska bli mer 
flexibelt och få ett starkare styrsätt.  Nolan (1998) rekommenderar en uppdatering av 
rullande prognoser varje kvartal. Han menar också att en 24-månaders prognos är mest 
fördelaktig. Som en startpunkt kan tidigare utfall användas för att skapa en lönsam 
prognos. När grunden är klar räcker det att omredigera siffrorna efter trender och 
förändringar i omvärlden. Nolan menar att med rullande prognoser kan ledningen och 
enhetscheferna fokusera på framtiden, inte bara fram till årets slut. 
 
 
1.4 Uppsatsens syfte och avgränsningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur traditionell budgetstyrning fungerar för 
ett tjänsteföretag och om rullande prognoser kan vara ett alternativ för styrningen i 
tjänsteföretaget.  
 
Inom området för ekonomistyrning har flera olika metoder utvecklats för att företag ska 
kunna planera, genomföra, utvärdera och anpassa företagets verksamhet för att uppnå 
ekonomiska mål. Vi har i denna uppsats valt att avgränsa oss från att diskutera andra 
metoder som finns tillgängliga, bland annat balanserat styrkort och 
målkostnadskalkylering. I denna uppsats studerar vi metoder för traditionell budgetering 
och rullande prognoser. Detta val grundar sig på att vi har funnit att flera studier starkt 
kritiserar den traditionella budgeteringen och istället förespråkar att tjänsteföretag med 
fördel kan gå över till en styrning med stöd av rullande prognoser. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel beskriver vi vilka undersökningsmetoder vi har använt i vår uppsats. 

Metoderna utgör riktlinjer för hur vi kan samla information till vår undersökning och 

hur vi kan utföra den. Detta ökar möjligheten att försöka uppnå giltiga och tillförlitliga 

svar till syftet om hur traditionell budgetering fungerar och om rullande prognoser kan 

vara ett alternativ för tjänsteföretag. 

 

 

2.1 Forskningsansats 

 
Då vi ville undersöka ett enskilt företags syn på den traditionella budgetstyrningen och 
om rullande prognoser är ett alternativt styrmedel ansåg vi att en kvalitativ ansats var 
lämplig i undersökningen. Denscombe (2000) menar att kvalitativ forskning förknippas 
med småskaliga studier, den är beskrivande och den lägger större vikt på forskarens roll 
vid konstruktionen av data. I vår undersökning har vi utgått ifrån teorier om den 
traditionella budgetstyrningen och rullande prognoser för att sedan gå vidare med 
empirin. Detta är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) ett deduktivt 
angreppssätt, vilket innebär att hypoteser först ställs upp mot bakgrund av teorier och 
sedan registreras händelser i verkligheten av forskaren.  
 
 
2.2 Undersökningsansats 
 
Vi valde att utföra en fallstudie eftersom vi genom att studera ett enskilt fall kunde gå in 
på djupet, istället för på bredden. Med en fallstudie hoppades vi få en bättre förståelse 
för hur ett tjänsteföretag ser på traditionell budgetstyrning. Då vi inte var ute efter att 
generalisera resultatet styrktes vårt val av fallstudie. Denscombe (2000) anser att en 
fallstudie går in på djupet och studerar saker i detalj. Det finns större möjlighet att 
utreda komplexiteten i ett speciellt företag och upptäcka saker som kanske inte skulle ha 
blivit synliga med en bred undersökning. En av fallstudiens starka sidor, menar 
Denscombe, är att den uppmuntrar forskaren att använda en rad olika källor. Eftersom 
en av skribenterna till denna uppsats är anställd på IT-tjänsteföretaget Atos Origin Norr 
AB i Kiruna så valde vi att göra vår fallstudie hos dem. Företaget använder traditionell 
budgetstyrning som ekonomiskt styrinstrument och är intresserad av rullande prognoser 
som alternativt styrmedel. 
 
Vår undersökning byggde på aktörssynsättet då det empiriska materialet som vi samlade 
in genom vår fallstudie på Atos Origin utgick från individbaserad information. Denna 
information baserades på personliga uppfattningar och tolkningar av hur företaget 
arbetar med den traditionella budgetstyrningen och om det finns ett behov av att byta 
styrmedel. Vi analyserade intervjuerna ur ett analytiskt perspektiv då vi ville se hur den 
traditionella budgetstyrningen uppfattas av företaget. Arbnor och Bjerke (1994) menar 
att aktörssynsättet går ut på att verkligheten förklaras av att den består av flera 
verklighetsbilder som delas av större eller mindre grupper av aktörer. Den kunskap som 
utvecklas blir individberoende genom aktörssynsättet eftersom den refererar till hur 
olika aktörer eller grupper tolkar eller handlar i den verklighet de själva är med och 
skapar. Ett analytiskt synsätt är enligt Arbnor och Bjerke en summering av objektiva 
fakta som ger en heltäckande bild. 
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2.3 Datainsamlingsmetod 
 
För att bygga upp en teoretisk referensram har vi utfört en litteraturstudie som enligt 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) har flera syften. Bland annat ger 
litteraturstudien en överblick över hur problemområdet uppfattas i litteraturen. 
Litteraturstudien kartlägger olika synsätt för ett visst problem samt tar fram data för den 
aktuella utredningen (ibid). Vi började vår datainsamlingsmetod genom att göra en 
litteratursökning med stöd av det nationella biblioteksdatasystemet Libris genom Luleå 
Universitetsbibliotek samt en litteratursökning i Kiruna Stadsbibliotek. Vi har även sökt 
material i databaserna Ebsco, Emerald och Econlit som finns tillgängliga via Luleå 
Universitetsbiblioteks hemsida. Vid litteratursökningen använde vi oss av sökorden 
budget, budgetstyrning, rullande prognoser, tjänsteföretag, ekonomistyrning samt de 
engelska orden budgeting, rolling forecast, management control systems och services. 
Vi har även använt sökmotorn Google som finns tillgänglig på Internet. Vid vårt 
utformande av den teoretiska referensramen har vi försökt att enbart använda litteratur 
med klara syften och referenser. Med skriftliga källor måste forskaren enligt 
Denscombe (2000) göra en bedömning av källans auktoritet och det tillvägagångssätt 
som har använts för att erhålla de ursprungliga uppgifterna för att kunna avgöra 
dokumentens trovärdighet.  
 
Eftersom vi ville ha djupgående information om hur budgetstyrningen såg ut vid ett 
tjänsteföretag valde vi att genomföra intervjuer. Med denna metod ville vi få fram de 
olika respondenters uppfattningar. Intervjuer är enligt Denscombe lämpade för att 
erhålla djupgående och detaljerade data. De är även flexibla då inriktningen kan 
utvecklas och förändras under arbetets gång och den som intervjuas har möjlighet att 
utveckla sina idéer och förklara vad de anser vara centralt. Efter en genomgång av 
företagets organisation och samtal med företagets verkställande direktör identifierade vi 
fem nyckelpersoner inom Atos Origin som hade erfarenhet av budgetstyrning. Dessa 
nyckelpersoner var förutom företagets verkställande direktör, tre enhetschefer samt 
företagets controller. Vi bokade in tider för personliga intervjuer med samtliga förutom 
med företagets controller. Företagets controller har sitt säte i Stockholm och var vid 
intervjutidpunkten bortrest, för att han skulle ha möjlighet att delta i en intervju ansåg vi 
att det var lämpligt att skicka en e-postintervju till honom. 
 
Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer som enligt Denscombe innebär att 
forskaren har en intervjuguide med frågor som ska besvaras, men intervjuaren är 
emellertid inställd på att vara flexibel när det gäller ämnets ordningsföljd och låter 
respondenten utveckla sina idéer. Vi utformade intervjuguider med grund i den 
teoretiska bakgrunden och har även försökt utforma frågor som inte är ledande. Vi valde 
att inte skicka ut intervjuguiden i förväg för att undvika att respondenterna diskuterade 
svaren med varandra. De personliga intervjuerna ägde rum i Atos Origins egna lokaler. 
Intervjuerna tog i genomsnitt två timmar och respondenterna tillät oss spela in 
intervjuerna på band. Vi informerade respondenterna om att alla intervjuer 
sammanställdes och att det som framkom under intervjuerna inte skulle kunna kopplas 
till en viss person. Direkt efter att intervjuerna ägt rum lyssnade vi genom dem och 
sammanfattade svaren för att få dem nedskrivna så snart som möjligt. För att verifiera 
material och korrigera eventuella felaktiga uppfattningar tog vi kontakt med 
respondenterna efter intervjuerna för komplettering. 
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2.4 Metodproblem 

2.4.1 Validitet 

 
Validitet är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) ett mätinstruments förmåga 
att mäta det forskaren undersöker. Holme och Solvang (1997) skriver att validiteten är 
beroende av vad forskaren mäter och om detta är förklarat i frågeställningen. Vi har 
försökt öka validiteten genom att använda både intervjuer och litteratur som källor till 
vår undersökning. Vi har varit noggranna vid valet av vilka som skulle intervjuas och 
försökt kontrollera litteraturens trovärdighet. Det har varit lätt att hitta information om 
traditionell budgetstyrning och om rullande prognoser, men det har varit svårt att hitta 
vetenskaplig litteratur som berör dessa specifikt för tjänsteföretag. I en del av den 
litteratur som vi studerat har författarna skrivit generellt om traditionell budgetstyrning i 
företag, vi antar i dessa fall att det även inkluderar tjänsteföretag. Då en del av 
litteraturen är äldre bör detta beaktas vid vår undersökning då företaget och dess 
omgivning är i en ständigt föränderlig process. Den sista intervju som genomfördes 
bekräftade sådant som redan kommit fram vid tidigare intervjuer, vilket försäkrade oss 
om att vi utfört tillräckligt med intervjuer för att uppnå resultat i empirin. Holme och 
Solvang menar att forskarens upplevelse av situationen kan vara felaktig och det kan 
vara svårt för forskaren att veta hur han ska få så giltig information som möjligt. 
Denscombe (2000) menar att direktkontakten under personliga intervjuer innebär att 
riktigheten och relevansen kan kontrolleras under tiden som de samlas in, vilket ger 
validitet till undersökningen. Efter sammanställning av intervjuerna skickade vi 
materialet till två av respondenterna för genomläsning och godkännande för att 
säkerställa att vi återgivit deras bild korrekt, vilket ökar validiteten i undersökningen 
enligt Denscombe.  
 

2.4.2 Reliabilitet 

 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) är reliabilitet ett mätinstrument som ska 
ge tillförlitlighet i undersökningen. Holme och Solvang (1997) anser att tillförlitligheten 
bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrann forskaren är vid bearbetningen av 
informationen. Eftersom det pågår en ständig förändring i företaget vi utförde 
fallstudien på och dess omgivning är det inte säkert att andra som undersöker samma 
sak skulle komma fram till samma resultat. Eriksson och Wiedersheim-Paul menar att 
undersökningen är tillförlitlig om andra som undersöker samma sak och som använder 
samma angreppssätt kommer fram till samma resultat. För att försöka öka 
tillförlitligheten eftersträvade vi att vara objektiva både vid formuleringen av frågorna 
till intervjun och vid genomförandet av intervjun för att inte påverka svaren. 
Intervjuerna genomfördes enskilt så att svaren inte skulle påverkas av någon annan än 
den tillfrågade. Vi använde oss också av en bandspelare vilket gav oss möjlighet att 
kontrollera svaren efteråt. För att öka tillförlitligheten kan forskaren enligt Holme och 
Solvang vara så noggrann och så uppmärksam som möjligt under hela 
forskningsprocessen. Eftersom en av skribenterna är anställd på företaget var vi 
medvetna om att det kunde påverka respondenternas svar. Intervjuarens inverkan kan 
innebära att det är svårt att uppnå objektivitet och det har en ogynnsam effekt på 
tillförlitligheten. Den intervjuades uttalanden kan bli påverkade av forskarens identitet. 
Då vi har utfört en fallstudie går det inte att generalisera resultatet att gälla för alla 
tjänsteföretag men detta var heller inte syftet med undersökningen. 
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3. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel tar vi upp den teoretiska referensram som ligger till grund för vår 

empiriska studie och analys med utgångspunkt i uppsatsens syfte. Vi undersöker hur 

traditionell budget fungerar som styrverktyg och vilka för- och nackdelar den kan ha. 

Vidare studerar vi olika alternativ för hur tjänsteföretag kan gå tillväga för att frångå 

traditionell budgetstyrning. Slutligen lyfter vi fram om rullande prognoser kan vara ett 

alternativt styrmedel för tjänsteföretagen. 

 
 

3.1 Traditionell budget i den löpande styrningen 

3.1.1 Budgetens syfte 

 

Ax, Johanson och Kullvén (2002) skriver att begreppet budget troligen kommer från det 
latinska ordet bulga, som betyder lädersäck. Förr förvarades ofta pengar i en lädersäck 
där öppningen snördes ihop med ett lädersnöre. Samma ord stavades i England 
bowgette där vi kan se hur ordet budget formas ljudmässigt. I England fick ordet på 
1800-talet representera den läderportfölj i vilken den ansvarige ministern förvarade de 
räkenskaper för nästa år som skulle presenteras för parlamentet. Budget har med andra 
ord historiska kopplingar till förvaring av pengar och till förvaring av 
räkenskapshandlingar. Enligt Hope och Fraser (2004) påbörjades budgetering under 
1920-talet som ett verktyg för att styra kostnader och kassaflöden i större företag.  
 
Ax et al uppfattar budget som ett relativt okomplicerat begrepp. Den för tankarna till en 
årligt återkommande process där företag planerar nästa års utfall. Det är dock inte riktigt 
så enkelt och självklart hur budgeteringen ska utformas. Anthony och Govindarajan 
(2003) skriver att budgeten är ett viktigt styrverktyg för effektiv kortsiktig planering och 
kontroll i företag. Budgeten fastställer planerade intäkter och kostnader, vanligtvis för 
en period på ett år, och den uttrycks i finansiella termer. Ax et al menar att det inte finns 
någon tydlig och allmänt vedertagen definition av vad en budget egentligen är, det som 
innefattas i begreppet kan variera från företag till företag. Författarna definierar budget 
som följande: 
 

En budget uttrycker förväntningar och åtaganden för en organisation om 

ekonomiska konsekvenser för en kommande period. (Ax, Johanson & Kullvén, 

2002, s 369) 

 

Bergstrand och Olve (1996) definierar budget som: 
 

En budget är ett handlingsprogram för hela företaget med mål och 

handlingsramar för resultatenheter. Den skall omfatta förväntade konsekvenser, 

uttryckta i ekonomiska termer, den ska vara baserad på angivna antaganden och 

förutsättningar för en bestämd tidsperiod. (Bergstrand & Olve, 1996, s 11) 

 
Budgetering är en process som engagerar hela verksamheten skriver Ax et al. 
Budgeteringen har sin utgångspunkt i företagets strategi för att företaget ska kunna 
planera sin verksamhet för de kommande perioderna. Anthony och Govindarajan menar 
att budgetprocessen är en förhandling mellan ledningen och de olika företagsenheterna 
där det närmaste årets intäkter och kostnader planeras. Enligt Carpenter och Ellis (2000) 
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börjar budgeteringsprocessen med att fastställa framtida inkomster månadsvis eller 
veckovis. När försäljningen är prognostiserad kan kostnaderna fastställas som kan vara 
rörliga och fasta kostnader. Värdet av alla budgeteringsprocesser beror på hur väl 
ledningen förstår och kan förutse företagets kostnader. Eftersom de flesta företag enligt 
Anthony och Govindarajan startar budgetåret med samma förutsättningar, såsom 
personal och andra resurser, så baseras budgeteringsprocessen på existerande bakgrund, 
historiska siffror och nuvarande avtal med kunder och leverantörer. Författarna skriver 
att efter förhandlingar mellan enhetschefer och företagsledning godkänns budgeten och 
presenteras för ledningen. 
 

3.1.2 Budgetuppföljning 

 
Budgetuppföljning innebär enligt Bergstrand och Olve (1996) att budgeten följs upp och 
jämförs med det verkliga utfallet under budgetperioden, vilket leder till att 
budgetuppföljningen är ett viktigt styrinstrument. Anthony och Govindarajan (2003) 
skriver att de siffror som den fasta budgeten innehåller utgör bör-värden som vid 
uppföljning jämförs mot är-värden, det vill säga det verkliga utfallet. Bergstrand och 
Olve menar att syftet med budgetuppföljningen är att se om de utsatta målen är 
uppfyllda och slå larm i tid om arbetet inte fungerar enligt plan. Vidare är syftet att 
identifiera förbättringar i verksamheten för framtida bruk samt att vid eventuella 
avvikelser kunna göra utredningar om varför de har uppkommit (ibid). 
 
Anthony och Govindarajan menar att när budgeten är godkänd och fastlåst kan den inte 
ändras, men däremot kan revideringar göras. Revideringar är enligt Bergstrand och Olve 
nya bedömningar av hur verksamheten kommer att gå. Antingen kan kontinuerliga, 
exempelvis kvartalsvis, uppdateringar göras eller så revideras budgeten bara under 
speciella omständigheter. Wallander (1995) beskriver två vägar att gå när budgeten har 
slagit fel. Den ena är att laborera med flera alternativ, exempelvis vad som händer om 
räntan sjunker, om priset stiger eller när efterfrågan ökar. Den andra är att företaget med 
relativt korta mellanrum omprövar budgeten. Visar det sig att verkligheten avviker från 
budgeten kan en ny, reviderad prognos utformas.  
 
Avvikelser kan enligt Bergstrand och Olve vara både positiva och negativa. Orsaker till 
dessa avvikelser kan vara sakfel i form av felräkning, orealistiska förutsättningar vid 
budgetens upprättande och oförutsedda händelser.  En reviderad budget kan betyda att 
den fastslagna budgeten är dåligt anpassad till dagens förutsättningar. En reviderad 
budget kan, enligt Bergstrand och Olve, därför ge bättre ledning för arbetet under resten 
av året. 
 

3.1.3 Prognostisering för tjänsteföretag 

 
Ekonomistyrning i tjänsteföretag skiljer sig från ekonomistyrning i tillverkande företag 
menar Nachum (1999). Detta beror på att tjänster, som tidigare nämnts, inte är 
påtagliga, de går inte att lagra, det går inte att mäta kvaliteten på samma sätt som på 
varor samt att tjänsterna är personal- och kunskapsintensiva. Enligt författaren går det 
inte att mäta tjänsternas produktivitetsmått, det vill säga deras input och output2 på 

                                                
2 Med input menas de resurser som används för att producera en vara eller tjänst. Output är det utflöde 
som har åstadkommits av dessa resurser (Ax, Johansson och Kullvén, 2002). 
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samma sätt som tillverkande företag gör där varorna är påtagliga kvantiteter. Nachum 
anser vidare att nuvarande mått som finns för att mäta produktiviteten är skapade för 
tillverkande företag. Bristen på tillfredsställande produktivitetsmått för tjänsteföretag 
gör att företagen inte kan mäta sin produktion av tjänster tillfredsställande.  
 
Ständiga förändringar i kundbehov, stegrande konkurrens och teknikutveckling i 
tjänsteföretagens omgivning har, enligt Andersen och Ekström (2002), lett till en 
ständigt föränderlig marknad för tjänsteföretagen. Samuelson (2004) anser att 
styrningen i tjänsteföretag måste handla om mer än den traditionella styrningen med 
hjälp av budgetstyrningen. Tydliga mål måste formuleras och följas upp som speglar 
företagets förmåga att skapa värde för sina kunder. Detta kan mätas ur två olika 
perspektiv, dels hur företaget uppfattas av sina kunder och hur företaget lyckas på 
marknaden, dels ur ett internt perspektiv där företagets kompetens och 
problemlösningsförmåga utvecklas. Samuelson menar att det också är viktigt för 
tjänsteföretag att ha effektiva och flexibla processer för att marknadsföra, producera och 
leverera tjänster till kunderna.  
 
Samuelson menar att tjänsteföretag även behöver icke-finansiella mått som kan mäta det 
intellektuella kapitalet. Intellektuellt kapital innefattar enligt Edvinsson och Malone 
(1998) bland annat humankapital, strukturkapital och kundkapital. Humankapital är 
värdet av de anställdas kunskaper. Strukturkapital är infrastrukturen, värdet av 
företagens processer och administrativa system. Kundkapital är värdet av 
kundlojaliteten, varumärken och företagets image. Alla dessa värden ökar företagens 
marknadsvärde och konkurrensfördelar. Edvinsson och Malone menar att 
tjänsteföretagens immateriella tillgångar bidrar till värdeskapande och det behövs nya 
och mer komplicerade verktyg för att mäta dessa. Många av de traditionella ekonomiska 
redovisningssystemen är inte konstruerade till att mäta det intellektuella kapitalet. För 
att få en uppfattning om storleken på det intellektuella kapitalet kan tjänsteföretagen 
titta på sin marknadsandel, hur många av de anställda som överger företaget samt 
lönsamheten för varje kund. 
 
Anthony och Govindarajan (2003) menar att i ett tjänsteföretag kan företaget med hjälp 
av budgeten stämma av tjänsteutbudet mot personalresurserna. Vidare menar författarna 
att försäljningspriset för tjänster kan vara rörliga och är då relaterade till tiden som är 
förbrukad. Det kan också vara ett fast försäljningspris för speciella projekt som 
tjänsteföretaget utför. Eftersom det i förväg är svårt att veta hur många timmar ett 
projekt kräver är det även svårt att budgetera de kostnader som uppstår. Timpriset är 
vanligtvis baserat på vad det är för typ av tjänst, inte på en speciell person och priserna 
varierar mycket mellan olika tjänster och mellan olika företag. Anthony och 
Govindarajan anser att det är svårt att mäta värdet på tjänster. Ax, Johansson och 
Kullvén (2002) anser att det är svårt att förutse intäkter för fastprisprojekt som har en 
klar sluttidpunkt och där intäkterna förväntas inkomma först efter resultatperiodens slut. 
 
 
3.2 För- och nackdelar med den traditionella budgetstyrningen i tjänsteföretag 

3.2.1 Fördelar med budgetstyrning 

 
Budgeten kan, enligt Silstrand och Torstensson (2001), visa vägen till tjänsteföretagens 
uppställda mål. På många företag medverkar ett stort antal anställda vid upprättandet av 
budgeten och därför kan budgeten ses som en sammanhållande länk och den interna 
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kommunikationen medför kunskapsöverföringar mellan olika enheter. Tack vare 
budgeten kan även företaget försöka åstadkomma rätt fördelning av resurserna. 
Silstrand och Torstensson menar att de anställdas medverkan i budgetarbetet kan 
medföra att bättre prestationer utförs då medarbetarna känner delaktighet och därmed 
större arbetstillfredsställelse.  
 
Lindvall (2001) anser att en budget används som ett hjälpmedel för planering, 
samordning och kontroll. Budgeten kan också användas för att skapa intern- och extern 
kontroll över företaget. Med hjälp av budgeten kan en ansvarsfördelning sporra till ett 
bättre resultat och möjliggöra snabbare beslutsvägar och om målen inte uppnås kan 
ansvar utkrävas. I stora tjänsteföretag kan budgeten ge en överblick över verksamheten. 
Författaren menar att på senare år har budgetens användning i informationssyfte ökat 
och med budgetarbetet har företagsledningen kunnat föra ut sina idéer, mål, strategier 
och framtidsbedömningar till den övriga verksamheten. Ax, Johansson och Kullvén 
(2002) anser att eftersom alla enheter i ett företag arbetar med budgeten stärks 
relationerna mellan de olika enheterna inom företaget och dess enheter kan styras mot 
samma mål. Företag kan fördela sina resurser effektivt med hjälp av budgeten som är ett 
verktyg för att fördela ansvar och bedöma utförda prestationer. En budget utgör ett 
mycket gott underlag för uppföljning av olika perioders utfall. 
 
Bergstrand (2003) skriver att den traditionella budgetstyrningen finns kvar i de flesta 
företag. Detta beror på dess värdefulla egenskaper: 
 

� Budgeteringen ger oss en plan för hela företagets verksamhet under det 
kommande året, så att företagsledningen får en överblick och kan avgöra om 
inriktningen är den rätta. 

� Budgeten skapar en målsättning för de olika enheterna i företaget.  
� Budgeteringsarbetet bidrar till samordning och kommunikation. 
� Budgeten kan utgöra ett värdefullt uppföljningsunderlag inför styrningen under 

budgetåret. 
� Tack vare budgeteringens ekonomiska beskrivning av kostnader och intäkter för 

de olika enheterna i företaget blir den på ett naturligt sätt ett instrument för 
delegering och fördelning av ansvar. 

 
Ekholm och Wallin (2000) skriver att traditionell budgetstyrning är ett verktyg som kan 
bevara den inre effektiviteten, men långsiktigt bidrar denna inre effektivitet enbart till 
att behålla jämvikt i företaget. Traditionell budgetstyrning har inte förmågan att stödja 
värdeskapande baserat på den yttre effektiviteten3, detta eftersom budgeten inte kan 
signalera om förändringar i omgivningen.  
 

3.2.2 Nackdelar med budgetstyrning  

 
Wallander (1995) menar att avsikten med budgeten är att den ska leda till att de som 
arbetar i företaget handlar på ett annat sätt än de skulle ha gjort om någon budget inte 
upprättats. Påverkas inte handlandet saknar budgeten mening och blir då ett slöseri med 
resurser. Om prognoserna och därmed budgeten slår in har utvecklingen fortsatt som 
hittills och det innebär att man ska fortsätta att arbeta ungefär som hittills, eftersom 
företaget då kommer att uppnå det resultat som prognosen förutsäger. Detta är 
                                                
3 Yttre effektiviteten handlar om att göra rätt saker och den utmärks av ett externt perspektiv (Ax, 
Johansson & Kullvén, 2002). 
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emellertid ett rätt ointressant resultat med tanke på alla resurser företaget lagt ner på 
budgetarbetet. Effekten av budgeten blir därmed lika med noll. Wallander menar att det 
intressanta är att förutse förändringar i utvecklingen som ställer krav på anpassning och 
förändring. Dessa förändringar kommer företaget dock inte att kunna förutse och under 
sådana omständigheter blir budgeten inte bara en arbetskrävande företeelse, den blir 
dessutom riskfull. Risken med budgeten är nämligen att den inger oss föreställningen att 
företaget verkligen vet åt vilket håll utvecklingen är på väg. Detta kan försena och 
försvåra en anpassning som ändå är svår att genomföra i dynamiska organisationer. De 
prognoser företaget gör kan inte bli annat än en projicering på framtiden genom vad de 
tidigare upplevt och observerat (ibid).  
 
Wallander (1999) har funnit ut att företagen gör två antaganden i sina prognoser som 
han anser är felaktiga. Det ena antagandet är att det är samma väder imorgon som det är 
idag; om variablerna har varit stadigt ökande så antas att de kommer att vara så även i 
framtiden. På samma sätt kan antaganden göras att utvecklingen kommer att vara 
likadan som för andra liknande företag och för andra länder, som i själva verket ligger 
före ekonomiskt sett. Det andra antagandet är vid situationer där lönsamheten plötsligt 
börjar rasa men företaget ändå tror att lönsamheten kommer att bli normal igen och att 
kurvorna kommer att plana ut (ibid). Myers (2001) menar att om tjänsteföretaget missar 
försäljning den första månaden så är det vanligt att flytta den uppskattade försäljningen 
till det sista kvartalet på året. Genom att göra så agerar företagsledningen som om 
framtidsutsikten för det fulla året är oförändrat även om försäljningen inte gick bra i 
början av året. 
 
Det uppskattade årsresultatet verkar vara det centrala i budgeteringen för många företag 
menar Wallander (1995). Dock verkar det som om prognosen för resultatet i de flesta 
situationer inte spelar någon roll för det faktiska handlandet. Att resultatet blir 
oförändrat, sjunker eller stiger leder knappast till någon förändring i företagsledningens 
ständiga strävan att åstadkomma så bra resultat som möjligt, eller borde i varje fall inte 
göra det. Författaren skriver vidare att i vissa lägen kan budgetarbetet resultera i att 
företagsledningen konstaterar att resultatsiffran blir mycket dålig och att det finns risk 
för att företaget går i konkurs någon gång i framtiden. I sådana situationer är det 
naturligtvis viktigt att göra kalkyler och eventuellt vidta drastiska åtgärder. Men den här 
situationen kan inträffa när som helst under ett år och det är inte säkert att 
framtidskalkylen bör omfatta just ett år (ibid). 
 
Enligt Myers blir en traditionell budget förfallen strax efter att den är ihopsatt. Under 
budgetåret kommer den att reflektera data som är mer än tolv månader gamla. Även 
Howell (2004) anser att budgeten grundar sig på kortsiktiga siffror. Nolan (1998) 
skriver att många enhetschefer som är involverade i budgetprocessen bara tänker på sitt 
eget ansvarsområde istället för att se helheten i företaget. Prendergast (2000) menar att 
budgeten bygger på gissningar och eftersom tjänsteföretagen befinner sig i en mer 
dynamisk omgivning idag än tidigare så har budgetstyrningen genom tiderna blivit mer 
inaktuell.  
 
Bergstrands (2003) kritik mot budgeten är att budgeteringen skapar låsningar i 
organisationen och i beslutstagandet. Den är även mycket arbetsam och kräver 
detaljerad indata som snabbt föråldras. Budgeten uppfattas framtvinga en konstlad och 
onaturlig periodindelning och den kan leda till ett anslagstänkande; enhetscheferna kan 
känna sig tvingade att förbruka sitt anslag under innehavande år. Hope och Fraser 
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(2004) skriver att budgetarbetet tar oerhört mycket tid och resurser i anspråk och är 
därför en onödig kostnad i företaget.  
 
 
3.3 Budgetlöst styrningssystem 
 
Enligt en undersökning som Ekholm och Wallin (2000) har utfört visade det sig att så 
stor del av företag som 89 procent använder traditionell budgetstyrning, 40 procent har 
dock indikerat att de håller på att avskaffa budgeten. Med utgångspunkt från en modell 
som Wallander (1995) har arbetat fram om avskaffande av budgetstyrningen har Hope 
och Fraser (1999) konstruerat en modell som ger förslag på hur företagen kan avskaffa 
den traditionella budgetstyrningen.  
 
Hope och Fraser arbetar med Beyond Budgeting Round Table (BBRT), ett 
forskningsprojekt uppstartat av den internationella forskningsgruppen CAM-I4 (Oldman 
och Mills, 1999). BBRT undersöker varför budgeten är ett hinder för förändring och vad 
som kan ersätta den. 
 

3.3.1 Wallanders förslag 

 

Wallander (1995) har tidigt förespråkat ett budgetlöst styrningssystem. Denna bygger på 
två grundförutsättningar: 
 

� Företaget måste ha ett fungerande och väl genomtänkt redovisningssystem som 
snabbt kan leverera relevant information. 

� Företaget måste vara organiserat i resultatenheter. 
 
I huvudsak går det budgetlösa systemet ut på att decentralisera5 organisationen och ge 
befogenheter och ansvar till de olika resultatenheterna. De olika enheterna ses som egna 
företag med eget resultatansvar och därmed flyttas makten ut till den personal som 
arbetar nära kunden. Denna decentralisering kombineras med centrala kontrollsystem 
som gör att ledningen snabbt upptäcker när något utvecklas i fel riktning (ibid). 
Wallander (1999) menar att företaget inte behöver konstruera något komplicerat system. 
Lösningen är enkel och företagen har oftast det material som behövs i det ordinarie 
ekonomisystemet. Det budgetlösa systemet bygger på filosofin att skapa förutsättningar 
för att snabbt upptäcka förändringar och att ha beredskap för en snabbare anpassning.   
 
Wallander (1995) ifrågasätter inte att planering krävs i alla företag, men han anser att 
planeringen bör tas i andra former. Det är viktigt att det är aktuell information som 
används vid beslutsfattandet. Styrning innebär inte enligt Wallander (1999) att sitta ner 
en gång om året i diskussioner för att utforma planer och visioner, tvärtom ska detta 
göras kontinuerligt. Det är viktigt att ha täta regelbundna möten där verksamheten 
diskuteras istället för att göra diskussionen årsbunden, detta eftersom verksamheten är i 
ett ständigt pågående flöde. Istället för traditionell budgetering kan företaget gå över till 
en löpande prognostisering och analysering av situationen (ibid). 
 

                                                
4 CAM-I står för Consortium For Advanced Manufacturing - International , de utför undersökningar inom 
ekonomistyrning och har sitt säte i USA, Europa och Japan (Oldman och Mills, 1999).  
5 Med decentralisering menas i detta sammanhang att olika ansvarsenheter har en tydlig egen identitet 
med egna befogenheter (Bergstrand och Olve, 1996).  
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3.3.2 Budgetlös modell enligt Beyond Budgeting Round Table 

 
Enligt Hope och Fraser (2004) duger inte den styrmodell som de flesta organisationer 
använder sig av idag. Den traditionella budgetstyrningen är inte anpassad till 
konkurrensen i omvärlden. Det beror på att den konstruerades för centraliserade företag 
där företagsledarna planerade och följde upp verksamheten från högsta ledningen. Det 
var aldrig någon del i denna konstruktion för decentraliserade affärsenheter att fokusera 
på att skapa kundvärde och aktieägarvärde. Hope och Fraser menar att utan den 
traditionella budgetstyrningen kan företagen direkt minska kostnaderna och erhålla en 
hållbar lönsamhet och konkurrensframgång som leder till en ökning av aktieägarnas 
tillgångar. 
  
Målet med BBRT är, enligt Silstrand och Torstenson (2001), att skapa en modell som 
inte är ett hinder, utan en källa till konkurrenskraft. I en verksamhet där 
budgetstyrningen inte står i fokus förutsätts istället en kontinuerlig genomgång av mål, 
strategier, planer och prognoser som granskas och förändras vid behov. Den nya 
styrmodellen betonar framåtblickande för att se möjligheter och hot i omgivningen och 
därmed kunna fatta rätt beslut med hänsyn till framtida händelser. Den nya styrmodellen 
är enligt Hope och Fraser (1999) högt decentraliserad med delegerat ansvar och 
befogenhet till den personal som är närmast marknaden och kunden. 
 
Hope och Fraser (2004) menar att med den traditionella styrmodellen (se figur 1) sänds 
förutsättningar för budgeten ut från företagsledningen till företagsenheterna. När arbetet 
med budgeten är klar blir den föremål för genomgång och förhandlingar. 
Företagsledningen kräver regelbunden uppföljning och rapportering för att följa upp 
utförda prestationer. Denna process är utdragen och dyr.  
 
 

 
                     Traditionell styrmodell              Alternativ budgetlös styrning 
 

 
 
 
Figur 1. Traditionell styrmodell kontra BBRT:s modell (Hope & Fraser, 1999, s 18)  



~ TEORETISK REFERENSRAM ~ 

 14 

Hope och Fraser (2004) menar att medan företagen med traditionellt styrsätt sätter mål 
baserade på årligen förhandlade interna mål, utformar företag med en budgetlös styrning 
mål som grundas på kort- och långsiktiga värden för att övervinna konkurrensen (se 
figur 1). Varje resultatenhet föreslår sitt eget mål, detta mål ses inte som ett fast mål mot 
vilket prestationer kommer att utvärderas. Författarna anser vidare att åtgärder som 
berör hela företaget ska samordnas enligt aktuella kundkrav istället för en förutbestämd 
huvudbudget. Om ett oförutsett och komplext kundkrav uppkommer kommer 
försäljning och produktion att diskutera med varandra om vad som bör göras och hur 
den aktuella prioritetslistan bör omplaneras. Det finns ingen budget som står i vägen. 
Alla kostnader ifrågasätts beroende på om de skapar värde, inte om de är ökade eller 
minskade jämfört med budgeten. Aktuella ekonomiska resultat kan enligt Hope och 
Fraser jämföras med tidigare perioder; analysen av den ekonomiska informationen blir 
snabb och relevant. Aktuella ekonomiska uppgifter kan också knytas till rullande 
prognoser för att visa en kontinuerlig trend. Rullande prognoser hjälper 
företagsledningen att styra aktieägarnas förväntningar och hjälper enhetscheferna att 
fatta beslut (ibid). 
 
Det är enligt Hope och Fraser (1999) lätt att övertyga företagsledningen om att 
budgetstyrningen är en barriär för att klara den hårda konkurrensen. Företagsledningen 
brukar vara väl medveten om budgetens svagheter. Problemet är att övertyga dem om 
att det finns genomförbara alternativ. Att bara avveckla budgetstyrningen är inte 
effektivt om inte förändringarna i företagsledningens principer och praxis blir sedda 
som en integrerad process. Valet av lösning och vägen dit är, enligt Hope och Fraser, i 
hög grad beroende av företagens ledningsfilosofi, erfarenhet av förändrat ledarskap, 
företagets beredskap för förändring och företagets komplexitet. Den nya lösningen ska 
fungera mellan alla nivåer i organisationen och det är viktigt att ta sig tid för att utveckla 
den nya modellen. Hope och Fraser menar att i en organisation där budgeten inte står i 
fokus, förutsätts kontinuerliga genomgångar av mål, strategier och planer. Prognoserna 
bör göras löpande och inte bara med fokus på årets utgång.  
 
 
3.4 Rullande prognoser som alternativ till budgetstyrningen 
 
Ekholm och Wallin (2000) menar att de flesta företag som avskaffar den traditionella 
budgetstyrningen har övergått till rullande prognoser.  
 

3.4.1 Rullande prognoser 

 
Howell (2004) anser att hela budgetprocessen bör ses som den första fasen för 
företagets hela framtid, inte bara fram till årets slut. Med rullande prognoser på två eller 
tre års varaktighet kan företagen se en mer avlägsen horisont. Hope och Fraser (2004) 
definierar rullande prognoser som: 
   

En ekonomisk förutsägelse (vanligen inkluderande några högnivåsiffror som 

försäljning, kostnader och kassaflöden) som uppdateras på en rullande basis. En 

typisk rullande prognos brukar göras upp varje kvartal för att täcka de följande 

fem kvartalen. Den är inte knuten till ett särskilt årsbokslut, men gör det möjligt 

för chefer att kontinuerligt granska strategiutveckling och uppkommande krav. 

(Hope och Fraser, 2004, s 284)  
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Samuelson (2004) skriver att rullande prognoser innebär att företaget ett antal gånger 
per år utför en prognos för de kommande tolv månaderna och fortsättningsvis enbart 
följer upp den nya prognosen. Antalet rullningar per år varierar, det är vanligt med fyra 
gånger per år men vissa företag gör prognoserna varje månad. Samuelson menar att 
olika typer av tillbakablickar kan göras när den nya prognosen presenteras. Ett alternativ 
är att ange värden för senaste tolvmånadersperiod, för senaste prognos och för en ny 
prognos. Företaget ser då vad det senaste året faktiskt har givit i utfall och hur 
förväntningarna om framtiden utvecklas. Företagen kan enligt Hope och Fraser (2004) 
addera senaste månadens resultat till de föregående elva månadernas verkliga siffror för 
att ge resultatet för den senaste rullande tolvmånadersperioden. Genom detta elimineras 
varje säsongavvikelse som skulle kunna snedvrida resultatet för året. 
 
Bergstrand (2003) skriver att med rullande prognoser ses ett helt nytt år framåt vid varje 
budgettillfälle. Prognoserna innehåller en mer detaljerad plan som är lätt att arbeta med 
och de ger företagsledningen en ständigt aktuell uppfattning om företagets ställning och 
de närmaste framtidsutsikterna. Samuelson menar att det är viktigt att ordentliga 
diskussioner förs mellan ekonomiansvariga och affärsansvariga så att nödvändiga 
anpassningar för nya förutsättningar i verksamheten uppmärksammas och beslutas.  
 
Bergstrand har funnit ett antal skillnader mellan rullande prognoser och traditionell 
budgetstyrning: 
 

� Planeringen utförs i själva verket löpande hela året och revideras av varje 
enskild enhetschef när som helst som behovet uppkommer. 

� Resultatet av planeringen skickas till närmaste chef vid vissa avtalade 
tidpunkter, ofta i anslutning till kvartalsskiften. 

� Företaget ser alltid lika långt framåt, vanligen tolv månader. 
� Enhetschefen gör egna bedömningar som han skickar vidare. Det finns inte tid 

att hålla en lång serie möten för att se till att allting är förankrat hos alla 
medarbetare. 

 
Hope och Fraser (2003) anser att skillnaden mellan rullande prognoser och budgeten är 
att med rullande prognoser finns det inget slut när budgetåret tar slut, de sträcker sig 
alltid in i samma tidsrymd.  
 

3.4.1 För- och nackdelar med rullande prognoser 

 
Hope och Fraser (2003) menar att rullande prognoser är lätta att arbeta med. De ger mer 
exakta prognoser eftersom de innehåller aktuella siffror och eftersom det inte finns 
någon anledning att manipulera siffrorna efter bestämda resultatmål. Även Ekholm och 
Wallin (2000) menar att rullande prognoser inte har den tvingande och stelbenta synen 
som den traditionella budgeten har. Rullande prognoser är flexibla och leder till bättre 
resursfördelning. Med rullande prognoser kan företaget enligt Hope och Fraser (2004) 
få en tidig förvarning om resultatet förbättras eller försämras. 
 
Bergstrand (2003) menar att fördelarna med rullande prognoser är att: 
 

� Företaget slipper den långa och dyra traditionella budgetprocessen. 
� Företaget anpassar sig snabbare och i mindre steg till förändringar i 

omgivningen. 
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� Företaget får en mycket bättre framförhållning när kalenderåret närmar sig sitt 
slut. 

� Företaget blir tvunget att bryta gamla låsningar mellan budget, organisation och 
beslut. 

� Planeringsarbetet blir mer verklighetsnära eftersom det sker vid varje 
företagsenhet när behov uppstår. 

 
Bergstrand tar även upp några nackdelar med rullande prognoser: 
 

� Samordningen mellan resultatenheterna blir mindre tydlig. 
� Ansvarsmarkering och uppföljning blir svårare att åstadkomma. 
� Enhetschefer som inte sköter sitt uppföljningsarbete ordentligt kan få lättare att 

smita undan vid uppföljningen eftersom det finns så många tillfällen att 
omarbeta prognosen. 

 
De nackdelar som Ekholm och Wallin (2000) tar upp med rullande prognoser är att de 
kan ge en känsla av osäkerhet hos ägarna och ledningen eftersom prognoserna förändras 
kontinuerligt. 
 

3.4.3 Rullande prognoser i tjänsteföretag 

 
Enligt Samuelson (2004) används rullande prognoser när det råder en betydande 
osäkerhet om verksamhetens förutsättningar och den traditionella budgeten därför 
snabbt kan bli inaktuell och helt ointressant att följa upp. Med tanke på den turbulens 
som råder på marknaden för tjänsteföretag har rullande prognoser blivit framgångsrika. 
System med rullande prognoser innebär att tjänsteföretaget kontinuerligt får en aktuell 
bild av den förväntade utvecklingen. Bergstrand (2003) menar att med rullande 
prognoser som alternativ till den traditionella budgeteringen får tjänsteföretagen ett 
arbetssätt som är mycket mera aktuellt. Myers (2001) menar att med rullande prognoser 
kan tjänsteföretag reagera snabbare på förändringar i omgivningen.  
 
Hope och Fraser (2003) skriver att rullande prognoser inkluderar ett antal 
nyckelvariabler såsom inkommande order, försäljning och investeringar. 
Kunskapsintensiva företag investerar enligt Mouritsen (1998) en stor del i 
kompetensutveckling och utveckling av mjuka produkter. Kunskap är den största 
ekonomiska resursen för tjänsteföretag enligt Mouritsen, Larsen och Bukh (2001) och är 
svår att mäta. Intellektuellt kapital hjälper till att fastslå siffrorna så att kunskapsvärdet 
kommer fram.  Edvinsson och Malone (1998) menar att det behövs nya och mer 
komplicerade verktyg för både intern och extern kontroll då de traditionella ekonomiska 
redovisningssystemen inte är konstruerade till att mäta kundkapital. 
 
Myers skriver att implementering av rullande prognoser inte behöver betyda en 
väsentlig förändring på hur tjänsteföretag redan arbetar vid budgetprocessen. Många 
företag som börjar med rullande prognoser tar dock fördel av förändringarna och 
överväger vad de kan göra för att förbättra hela processen. Myers menar att en 
implementering av rullande prognoser innebär mer än att gå igenom den årliga 
budgetprocessen fyra gånger om året istället för en. Ledningen måste även få tillgång 
till och delge information snabbare än de gjort tidigare och för att göra det måste 
enhetscheferna bli mer involverade i processen. Företaget måste även inneha ett 
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speciellt informationssystem som möjliggör för ledningen och enhetscheferna att följa 
utvecklingen och snabbt kunna agera när så behövs. 
 

3.4.4 Valet mellan budgetstyrning och rullande prognoser 

 
Bergstrand (2003) diskuterar valet mellan budget och rullande prognoser och skriver att 
valet beror på företagets affärssituation. För att visa valet mellan de olika 
styrningssätten har Bergstrand utformat ett diagram (se figur 2). 
 
 
 
 

Företagens 
handlingsfrihet 

   

 
Hög 

 
Resultatansvar och rullande 

prognos 
 

 
Planering genom 

årsbudget och prognos 

 

 
Låg 

 
- 

 
Planering för långtidsplan 

och budget 
 

 

 Låg Hög Prognossäkerhet i 
marknaden 

 

Figur 2. Valet mellan traditionell budgetstyrning och rullande prognoser (Bergstrand, 2003, s 131) 

 
I diagrammet visar den horisontella axeln hur pass säkra prognoser företaget kan göra 
på den framtida efterfrågan av företagets tjänster. Den vertikala axeln visar företagens 
omställningsförmåga. Om företaget känner en säkerhet om att produkten eller tjänsten 
kommer att efterfrågas i många år framöver kommer de troligen arbeta med budgetering 
och en långtidsplan. När både handlingsfriheten och prognossäkerheten är hög kan det 
vara bra att se hur det närmaste året ser ut och hela tiden vara på spaning efter nya idéer 
och löpande anpassa sig till kundernas behov. Företaget bör inte se längre än ett år 
framåt men måste däremot löpande under året följa utvecklingen med prognoser. När 
företagens handlingsfrihet är hög och prognossäkerheten är låg vet inte företagen själva 
var de kommer att befinna sig om ett år. Företagen är beroende av kunderna och vill 
hela tiden följa med förändringarna på marknaden och då är rullande prognoser mest 
lämpligt som styrmedel (ibid). 
 
 
3.5 Reflektion av den teoretiska referensramen 
 
I detta kapitel har vi beskrivit hur den traditionella budgetstyrningen fungerar för 
tjänsteföretag och lyft fram de för- och nackdelar som kan finnas med budgetstyrningen. 
Det har framkommit att det finns olika synsätt på hur den traditionella budgetstyrningen 
uppfattas. De flesta författare verkar emellertid vara kritiska mot den men trots kritiken 
fortsätter övervägande företag använda sig av budgetstyrningen. Vidare har vi undersökt 
möjliga vägar för att frångå budgetstyrningen. Slutligen har vi diskuterat rullande 
prognoser som ett alternativt styrmedel för tjänsteföretag och lyft fram för- och 
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nackdelar med rullande prognoser. De teorier som vi har studerat i detta kapitel ger oss 
en bas som vi kommer att använda oss av när vi utför undersökningen i empirin. I 
analyskapitlet kommer vi att jämföra den teoretiska referensramen med empirin. 
Slutligen kommer vi att i en slutsats besvara syftet om hur traditionell budgetstyrning 
fungerar för tjänsteföretag och om rullande prognoser kan vara ett alternativ för 
styrningen. 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av vår empiriska undersökning som bygger på fyra 

personliga intervjuer samt en e-postintervju på IT-tjänsteföretaget Atos Origin Norr 

AB. Kapitlet inleds med en beskrivning av det företag som undersökningen utgör samt 

en presentation av respondenterna.  

 
 
4.1 Atos Origin 

4.1.1 Företagspresentation 

 
Atos Origin Norr AB är ett dotterbolag till Atos Origin AB som är ett av Europas 
ledande IT-tjänsteföretag med 46 000 medarbetare i 40 länder. Atos Origin omvandlar 
kundens vision till resultat med hjälp av konsulttjänster, systemintegration och 
infrastrukturtjänster. Deras årliga omsättning är på över fem miljarder euro och förtaget 
är börsnoterat på Paris Euronext Premier Marché under namnen Atos Origin, Atos 
Euronext, Atos Worldline och Atos Consulting. 
 
I Atos Origin Norr AB arbetar sammanlagt femtio medarbetare i Kiruna, Gällivare, 
Pajala, Luleå och Sundsvall. Huvudkontoret är beläget i Kiruna. Atos Origin Norr AB 
tillhör IT Factory som är en del i Atos Origins organisation och som producerar och 
levererar IT-tjänster. IT Factory tillhör verksamhetsbenet Managed Operations som 
erbjuder infrastrukturtjänster. Atos Origin Norr AB är förutom administration och 
försäljning indelat i resultatenheterna Service Delivery, Network Services och 
Application Operation.  
 

4.1.2 Presentation av respondenter 

 
Den verkställande direktören för Atos Origin Norr AB ansvarar för ekonomiska mått 
och mål. Han har även en befattning inom moderbolaget Atos Origin AB som 
accountmanager för en stor kund men ansvarar inte för själva leveranserna till kunden. 
Enligt aktiebolagslagen kapitel 8, § 25 i Sveriges Rikes Lag (2004) ska den 
verkställande direktören sköta den löpande förvaltningen enligt ledningens riktlinjer och 
se till att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med gällande lag. Som 
verkställande direktör har han ansvar för personalen och hur verksamheten ska bedrivas. 
De befogenheter han har delegeras av moderbolaget.  
 
De tre enhetscheferna är eller har varit involverade i budgetstyrningen inom Atos Origin 
Norr AB som resultatansvariga. De har befogenheter att utföra mindre inköp, de större 
inköpen och investeringarna måste förankras i flera led uppåt i organisationen.  
 
Controller för IT-factory ansvarar för att ta fram en budget, göra bokslut, arbeta fram 
prognoser, följa upp resultat och utfall mot såväl budget som prognoser och rapporterar 
ekonomi och resultat till ledningen.  
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4.3 Intervjusammanställning 

 
I detta avsnitt följer en sammanställning av de uppfattningar som framkom under 
intervjuerna på Atos Origin Norr AB, hädanefter kallat Atos Origin (se bilaga 1). 
 

4.3.1 Prognoser 

 
Enligt respondenterna blir IT alltmer självklart för alla, det är något som förutsätts ska 
finnas och fungera. Det har under många år varit låg efterfrågan på IT-tjänster och 
konkurrenterna har blivit allt fler. Allt detta har lett till hårdare prispress och sämre 
marginaler för IT-tjänster. Trenden har idag vänt, efterfrågan på IT-tjänster ökar och 
marknaden ser ljusare ut. Konsulttjänster är fortfarande svåra att sälja men 
respondenterna på företaget upplever att det inte är lika svårt som tidigare. När det 
gäller infrastruktur är efterfrågan mycket hög idag. Det är större företag som efterfrågar 
infrastrukturtjänster och eftersom det inte finns så många större företag lokalt upplever 
en respondent att marknaden i Kiruna inte är så stor. För infrastrukturtjänster finns det 
inga konkurrenter lokalt men större företag utanför Kiruna kan mycket väl etablera sig i 
Kiruna om de skulle få ett större uppdrag där. När det gäller företagets konsulttjänster 
finns det ett fåtal mindre konkurrenter i Kiruna.  
 
Vid budgetering av intäkter och kostnader kombineras historiska siffror från föregående 
år med framåtseende prognoser. Överlag är det svårt att förutse hur marknaden kommer 
att se ut för IT-tjänster och vilka nya kunder som kommer in. Intäkterna för 
infrastrukturtjänster är förhållandevis enkla att prognostisera eftersom företaget för 
dessa tjänster har långa fasta avtal med många stora kunder. Dessa avtal sträcker sig 
flera år framåt. Då intäkterna för löpande konsulttjänster inte är avtalade är dessa 
svårare att prognostisera. Konsultverksamheten budgeteras utifrån en beläggningsgrad 
på 80 procent. Om konsulterna arbetar mycket med interna uppdrag inom företaget 
budgeteras en beläggningsgrad på 60 procent. Det är litet av en chansning när intäkter 
som inte är avtalade prognostiseras. Dessa intäkter baseras mycket på känsla men också 
utifrån kravet på tillväxt. När prognoserna utförs så beaktas information om befintliga 
kunder och deras utveckling samt aktuella framtidsutsikter.  
 
När företaget prognostiserar kostnader tittar de först på historiska siffror för att se hur 
kostnaderna har varit föregående år. Med dessa siffror som grund justeras siffrorna upp 
eller ner beroende på hur kostnaderna förväntas utveckla sig och vilka avtal som är 
aktuella. De fasta kostnaderna, varav den största posten är personalkostnader, är enkla 
att identifiera.  Det är däremot svårt att förutse kostnader för underleverantörer och 
material som vidarefaktureras till kund eftersom de kostnaderna relateras till hur mycket 
kunderna efterfrågar. Nya affärer medför även nya kostnader som är svåra att förutse. 
Förväntade intäkter och vad dessa ger i kostnader måste vara under kontroll. 
 
En respondent menar att det är svårt att mäta de immateriella tillgångarna såsom 
kundens och personalens värde. Kundens värde är lättare att mäta, där kan företaget 
mäta värdet genom kundkontrakt, marknadsandelar och kundens omsättning. 
Personalvärdet är däremot svårare att värdera. Det företaget kan göra är behovsanalyser 
för att se hur mycket personal som behövs för olika projekt. 
Kompetensutvecklingsplaner kan ge indikationer om det finns behov av 
kompetensutveckling hos personalen. 
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4.3.2 Budgeten i den löpande styrningen 

 
Vid frågan om vad respondenterna tänker på när vi nämner ordet budget fick vi följande 
svar: 

 
� Plan 
� Uppskattning, på en enda vecka kunna hitta ett helt års utfall 
� Målsättning för personal 
� Gammalmodig, tråkig men nödvändig 
� Ansvar för något som inte kan kontrolleras. 
 

Syftet med budgeten är enligt respondenterna själva planeringen av ekonomin i förväg. 
Budgeten blir ett hjälpmedel för att förutspå affärer och resultat. Om budgeten är 
realistisk kan företaget med budgetens hjälp kontrollera att resurser finns tillgängliga för 
förväntade affärer. Med budgetstyrningen följer de upp de ekonomiska måtten, såsom 
omsättning, resultat och marginal samt upptäcker eventuella avvikelser under 
utfallsåret. Budgeten är en direkt styrmekanism för ägarnas och ledningens skull. En 
respondent menar att med en återhållsam budget tror ägarna och ledningen att företaget 
håller sig tillbaka på marknaden. Om budgeten är offensiv vill aktieägarna satsa kapital 
och känner sig mer säkra på att få avkastning på sitt satsade kapital. 
 
Budgetarbetet utförs i november. De olika enheterna gör delbudgetar för respektive 
ansvarsområde. Ledningen ger budgetdirektiv och ställer upp målen som de olika 
enheterna ska sträva efter. Dessa strävar i sin tur efter att inte ha en för svåruppnåelig 
budget vilket kan vara svårt att balansera. De finansiella målen som ledningen lägger 
upp innebär att företaget ska uppnå en viss omsättning, marginal och resultat. Budgeten 
är med andra ord styrd uppifrån men de olika enheterna ansvarar ändå för sina egna 
budgetar och bestämmer mycket själva vad de ska klara av. Enhetscheferna fyller på 
budgetsiffror med verbala planer med kommentarer och förslag avseende specifika 
affärer, intäkter och andra investeringsfrågor och får viss hjälp med detta av andra inom 
enheten som arbetar nära kunden. Den verkställande direktören tar del av de olika 
delbudgetarna och kontrollerar budgeten tillsammans med enhetscheferna för ändringar 
och korrigeringar.  
 
När en grov plan för alla enheter är klar, presenteras den för ledning och ägare. I 
bakgrunden finns en femårsplan med olika mål. Planen säger exempelvis att om tre år 
ska verksamheten ha dubblerats. Denna plan påverkar hur ledningen ser på den grova 
planen. Vanligen utförs ändringar innan budgeten slutligen fastställs och ledningen 
godkänner den grova planen. Därefter delas budgeten upp på verksamheten. 
 
Vid frågan om hur mycket tid det läggs ner på budgeten fick vi olika svar. Några 
respondenter menar att det inte går mycket resurser på budgetarbetet, att finslipa siffror 
finns det inte tid för. Andra respondenter anser att det går åt väldigt mycket tid och 
resurser i budgetarbetet. Alla enheter hjälper till i budgeteringsprocessen eftersom de 
som arbetar nära kunden och de som har kännedom om marknaden bäst vet vilka 
intäkter och kostnader som förväntas. En respondent menar att det går åt ungefär 120 
mantimmar i processen och minst tre till fyra personer är involverade. En respondent 
menar att budgeten tog mycket mer tid i anspråk tidigare, på senare tid har den blivit 
mindre prioriterad.  
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En respondent känner att han tidigare hade mer helhetssyn på hela företaget. Idag, med 
den komplexa organisationen, är olika chefer intresserade av budgeten och resultatet 
ifrån olika synvinklar och det ger fokusering på den egna enheten. Detta innebär en 
större kontroll över det egna kostnadsstället, vilket kan leda till revirtänkande. Det tas 
inga onödiga kostnader och det blir mer viktigt att rätt enhet får rätt intäkt. 
Respondenterna anser sig inte ha anslagstänkande, de köper in vad som krävs för att 
bedriva verksamheten oavsett hur budgeten ser ut, de har dock moderbolagets riktlinjer 
för inköp att följa. 
  

4.3.3 Budgetuppföljning 

 
Atos Origin har ett väl fungerande redovisningssystem som de lätt kan följa upp 
budgeten med. Vid varje månadsslut kontrolleras budgeten mot det faktiska utfallet. De 
verkliga intäkterna och kostnaderna för de fasta avtalen brukar stämma väl överens med 
budgeten. Även för de löpande konsulttjänsterna brukar det stämma överens bra. 
Däremot brukar de budgeterade siffrorna för kostnader för underleverantörer inte alltid 
stämma överens med det faktiska utfallet. I början av budgetåret stämmer siffrorna 
bättre överens med det budgeterade och längre bort på budgetåret stämmer det mindre 
bra. Att budgeten stämmer mindre bra senare på budgetåret kan bero på att budgeten är 
mer detaljrik i början av året och mindre detaljerad i slutet av året. Det är svårare att 
prognostisera affärerna desto längre bort i tiden de är. Under årets lopp kan det 
uppkomma nya affärer som de inte känt till vid budgeteringstillfället. Avvikelser kan 
även bero på olika företeelser, såsom behov av extra personal. Hur det budgeterade och 
det faktiska utfallet stämmer överens är olika från år till år.  
 
Om det faktiska utfallet är sämre än det budgeterade efter första månaden utformas en 
ny prognos i något som de kallar forecast. Denna forecast uppdateras tre gånger per år.  
Revideringar utförs i forecast eftersom den fastslagna budgeten inte kan ändras. Syftet 
med företagets forecast är att ledningen vill ha bättre kontroll på avvikelser. Företagets 
forecast räcker fram till slutet på budgetåret. Atos Origin använder sin forecast som ett 
styrverktyg, om det är ansenliga avvikelser mellan det budgeterade och det reella 
utfallet kan olika åtgärder sättas in. Både negativa och positiva avvikelser ifrågasätts 
eftersom ledningen vill veta om företaget har kontroll på sin verksamhet.  
 
De olika företagsenheterna är involverade i arbetet med företagets forecast. 
Enhetscheferna har prognosmöten med sina ekonomiansvariga där justeringar 
diskuteras. Vid dessa prognosmöten ligger den fasta budgeten som grund och 
enhetscheferna ger förslag på förändringar i intäkter och kostnader. Dessa 
prognosmöten är något som nyligen införts så respondenterna vet ännu inte hur ofta 
dessa kommer att hållas.  
 

4.3.4 För- och nackdelar med den traditionella budgetstyrningen 

 
De fördelar som respondenterna ser med budgetstyrningen är att med en budget finns 
det en ekonomisk plan framåt och detta känns viktigt för dem. En respondent känner att 
en budget som plan är betydelsefull, speciellt när det är sämre tider. En annan 
respondent menar att om företaget har som mål att växa känns det bra med en budget. 
Budgeten visar vad företagets mål är och vilka förväntningar företaget har på 
personalen, med budgeten arbetar personalen med gemensamma mål och 
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problemställningar. Det är lätt att göra uppföljning och mäta resultatet mot budgeten. En 
respondent anser att det blir ett bättre resultat om företaget styr med budget. En annan 
respondent tror inte att budgeten påverkar resultatet alls, de försöker prestera ett så bra 
resultat som möjligt oavsett vad budgeten visar. En respondent ser det som en fördel, då 
han enbart behöver arbeta med budgeten en gång om året. Budgeten ger ett underlag för 
information till aktieägarna. En respondent menar att budgetstyrningen är bra på kort 
sikt, men eftersom marknaden för IT-tjänster ständigt förändras, är den inte ett lämpligt 
styrmedel på lång sikt. 
 
De flesta respondenter menar att en nackdel med budgetstyrningen är att den känns 
stelbent. När budgeten utformas är inte hela budgetåret klart, företaget kan bara gissa 
hur det kommer att se ut med intäkter och kostnader i slutet på nästa år. Några 
respondenters åsikt är att med budgetstyrningen glöms året som kommer efter 
budgetåret bort. Med budgeten styrs det enbart under tolv månader och fokuseringen 
blir enbart på kalenderårets skarvar. Andra respondenter tycker inte att detta stämmer 
och menar att de planerar lika bra för året efter budgetåret.  
 
Med budgeten fokuseras mycket arbete på kort tid och i och med detta blir inte 
budgeten helt genomtänkt. Några respondenter känner att nackdelar med budgeten är att 
den saknar kontinuitet och ger ingen helhetssyn. En respondent menar att budgeten är 
för detaljerad och en annan anser att det är väldigt grova planer som utförs vid 
budgeteringen. En del respondenter tycker att budgeten är ett tråkigt och administrativt 
ekonomiskt verktyg men menar att den är ett nödvändigt ont. 
 

4.3.5 Ekonomiska styrsystem 

 
Budgetdirektiven och budgetsättet har förändrats under åren beroende på vem som har 
ägt företaget. Men även utan ägarbyten har det utvecklats mycket tack vare teknikens 
framgång. Genom företagets många ägarbyten anser en respondent att de lärt sig hantera 
förändrade företagskulturer och ändrade styrningssätt ganska bra. Ibland har det styrts 
väldigt hårt via budget och ibland har det styrts mer med reviderade prognoser. Atos 
Origin är styrda från moderbolaget som vill ha siffrorna uppställda på ett speciellt sätt, 
som respondenterna inte tror går att förändra. Hur siffrorna tas fram är däremot inte helt 
omöjligt att ändra på. Respondenterna tror inte att det är helt otänkbart att företaget kan 
genomföra en förändring i styrsättet men det är nog svårt att få genomslag i ledningen. 
En respondent tror inte att de kan påverka styrsättet, men eftersom det är ett öppet 
klimat i företaget så kan alla uttrycka sina åsikter. 
 
Några av respondenterna känner inte till några alternativa styrmedel, de antar att den 
traditionella budgetstyrningen är ett krav och något som måste finnas för alla företag. 
En respondent tror inte att det överhuvudtaget går, eller att det i varje fall är mycket 
svårt, att styra utan ekonomiska mål och att budgeten är det bästa verktyget för detta.  
Vi fick förklara för de flesta vilka alternativa styrsätt som finns. Några respondenter 
känner till att rullande prognoser och balanserade styrkort är alternativ till 
budgetstyrningen. 
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4.3.6 Rullande prognoser 

 
De respondenter som känner till rullande prognoser tror att dessa kräver mer arbete 
initialt men att arbetssättet troligen blir mer effektivt med tiden. Det skulle vara bra att 
komma över tröskeln att bara se till årets slut. Rullande prognoser känns som ett bättre 
verktyg att utforma personalplaner och kompetensutvecklingsplaner med. En 
respondent tror på en rullande tolvmånaders prognos med detaljer som uppdateras varje 
månad och som kompletteras med en mer övergripande plan för nästkommande en- till 
tremånadersperiod.  
 
Eftersom planeringen med rullande prognoser förändras kontinuerligt tror en del 
respondenter att det kan bli svårt för aktieägarna att hänga med när företaget är 
börsnoterat och aktiemarknaden arbetar med kvartals-, halvårs- samt 
kalenderårsinformation. Med budgetstyrningen är det ett trögare förlopp och de tror att 
det är vad aktieägarna vill ha.  En nackdel, som en respondent ser med rullande 
prognoser, är den tid som kommer att behöva läggas ut under hela budgetåret. De som 
inte tycker om budgetarbetet behöver med en traditionell budget bara arbeta med 
budgeten en gång per år och kan sedan släppa det helt resten av året. Rullande 
prognoser känns som ett bra styrmedel för de som vill vara proaktiva, hela tiden vara 
uppdaterade och ständigt se förändringarna i omvärlden.  
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5. Analys 
 
I detta kapitel knyter vi samman vår teoretiska referensram med den empiriska 

undersökningen. Vi analyserar hur tjänsteföretaget Atos Origin ser på den traditionella 

budgetstyrningen och rullande prognoser som ett alternativt ekonomiskt styrmedel och 

kopplar ihop det med den teoretiska referensramen. 
 
 
5.1 Budgeten i den löpande styrningen 

5.1.1 Budgetens syfte 

 
Respondenterna på Atos Origin ser budgeten och budgetstyrningen som ett hjälpmedel 
för att uppskatta intäkter och kostnader i framtiden. Budgeten ses som en kortsiktig plan 
som sätter mål till de olika företagsenheterna, de finansiella målen företaget styr efter är 
resultat, marginal och omsättning. Enligt Anthony och Govindarajan (2003) är budgeten 
ett styrverktyg för kortsiktig planering och kontroll och enligt Bergstrand och Olve 
(1996) ger budgeten mål och handlingsramar för de olika enheterna i företaget.  
 
För Atos Origin styrs budgeten från ledningen men de olika enheterna har ansvar för 
utformandet av sin egen budget och bestämmer själv vad de ska klara av. Detta stämmer 
enligt Anthony och Govindarajan som skriver att budgeten är en förhandling mellan 
ledningen och de olika företagsenheterna. Budgeten på Atos Origin baseras på 
existerande bakgrund, på historiska siffror och nuvarande avtal. Anthony och 
Govindarajan skriver också att eftersom budgetåret startar med samma förutsättningar, 
exempelvis personal, baseras budgeteringsprocessen på existerande bakgrund. 
 
Atos Origin tror att budgeten är en direkt styrmekanism för aktieägarnas skull, då dessa 
genom budgeten vill se hur deras satsade kapital kommer att förvaltas samt vill ha den 
information som budgeten ger. Detta stämmer inte med vad Hope och Fraser (2004) 
skriver. De menar att utan den traditionella budgetstyrningen kan företagen direkt 
minska kostnaderna och erhålla en hållbar konkurrensframgång som leder till en ökning 
av aktieägarnas tillgångar.  
  

5.1.2 Prognoser 

 
De långa fasta avtalen Atos Origin innehar är till stor del infrastrukturtjänster. Intäkter 
från dessa avtalade tjänster är därför lätta att prognostisera. Däremot är intäkter för 
konsulttjänster löpande och svåra att förutse. Prognostiseringen av konsulttjänster 
baseras utifrån kravet på tillväxt men också mycket på känsla. När företaget 
prognostiserar kostnader går de efter historiska siffror från föregående år, nuvarande 
avtal samt justeringar beroende på hur kostnaderna förväntas utveckla sig. Liksom för 
de fasta intäkterna är de fasta kostnaderna lätta att prognostisera. Anthony och 
Govindarajan (2003) menar att det i förväg är svårt att prognostisera vilka intäkter och 
kostnader som uppstår vid olika tjänsteprojekt eftersom värdet på tjänster är svårt att 
mäta och förutse. Även Ax, Johansson och Kullvén (2002) skriver att intäkter för olika 
projekt är svåra att förutse vid budgeteringstillfället. Att tjänster är svåra att 
prognostisera som de olika författarna påstår, stämmer för Atos Origin enbart för 
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löpande tjänster. Intäkterna för de fasta avtalen är, i motsats till vad författarna anser, 
lätta att prognostisera på Atos Origin. 
 
En respondent på Atos Origin menar att det är svårt att mäta de immateriella 
tillgångarna. Kundens värde är lättare att mäta, där kan företaget mäta värdet genom 
kundkontrakt, marknadsandelar och kundens omsättning. Personalvärdet är däremot 
svårare att mäta och värdera. Det företaget kan göra är behovsanalyser för att se vilken 
sorts personal som behövs för olika projekt. Kompetensutvecklingplaner kan ge 
indikationer om det finns behov av kompetensutveckling hos personalen. Även 
Mouritsen, Larsen och Bukh (2001) menar att det är svårt att mäta värdet på kunskap 
men att det intellektuella kapitalet hjälper till att mäta immateriellt värde. Edvinsson och 
Malone (1998) menar att humankapitalet och kundkapitalet ökar företagens 
marknadsvärde och konkurrensfördelar. För att få en uppfattning om storleken på det 
intellektuella kapitalet menar Edvinsson och Malone att tjänsteföretagen kan titta på sin 
marknadsandel vilket Atos Origin gör. Edvinsson och Malone anser vidare att 
tjänsteföretagen även kan titta på hur många av de anställda som överger företaget samt 
hur stor lönsamheten är för varje kund. 
 

5.1.3 Budgetuppföljning 

 
Atos Origin justerar avvikelser varje månad med nya budgetprognoser i något som de 
kallar forecast. Företagets forecast används för en effektivare styrning med bättre 
kontroll. Wallander (1995) skriver att företag med korta mellanrum kan ompröva 
budgeten. Visar det sig att verkligheten avviker från budgeten kan en ny, reviderad 
prognos utformas.  Atos Origin utreder både positiva och negativa avvikelser eftersom 
ledningen vill ha kontroll på företaget och se om de uppsatta målen uppfylls. Även 
Bergstrand och Olve (1996) menar att budgetuppföljningen är ett viktigt styrinstrument 
som ser om de uppsatta målen är uppfyllda och slår larm om arbetet inte fungerar enligt 
budgeten. Författarna menar att utredningar utförs både vid positiva och negativa 
avvikelser.  
 
Atos Origins avvikelser i budgeten kan bland annat bero på oförutsedda händelser under 
budgetåret och på att det har uppkommit nya avtal som inte var kända vid 
budgeteringstillfället.  Detta stämmer överens med förklaringarna för avvikelser som 
Bergstrand och Olve skriver; att avvikelser i budgeten kan bero på felaktiga 
förutsättningar och oförutsedda händelser vid budgetens upprättande. En reviderad 
budget betyder enligt författarna att den fasta budgeten är dåligt anpassad till aktuella 
förutsättningar, en reviderad budget kan därför ge bättre ledning under året.  
 
 
5.3 För- och nackdelar med budgetstyrning 
 
Några fördelar som respondenterna på Atos Origin erfar med budgetstyrningen är att 
den ger en plan som företaget kan sträva efter och är ett bra verktyg för uppföljning. 
Lindvall (2001) anser att fördelar med budgeten är att den är ett hjälpmedel för 
planering, samordning och kontroll. Bergstrand (2003) skriver att budgeten kan utgöra 
ett värdefullt uppföljningsunderlag inför styrningen under budgetåret och budgeten blir 
även på ett naturligt sätt ett instrument för delegering och fördelning av ansvar.  
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Vidare anser Atos Origin att en av budgetens fördelar är att den ger en målsättning för 
personalen; med budgeten vet personalen vad företagets mål och förväntningar är. Även 
Silstrand och Torstensson (2001) menar att budgeten visar företagens uppställda mål. 
Atos Origin anser inte att budgeten fungerar som en sammanhållande länk mellan de 
olika enheterna. Fördelningen av resurser och helhetssynen på företaget skulle inte 
förändras utan budgetstyrning. Detta är inte vad Silstrand och Torstensson anser, de 
skriver att eftersom flera medverkar vid upprättandet av budgeten ses den som en 
sammanhållande länk mellan olika enheter och hjälper till vid fördelning av resurser. 
Lindvall (2001) anser också att budgeten ger en överblick över hela verksamheten. 
Nolan (1998) menar, i motsats till ovanstående författare, att helhetssynen försämrades 
med budgetstyrning.  

 
Atos Origin menar att budgeten är bra på kort sikt, men eftersom marknaden för IT-
tjänster ständigt förändras är budgeten inte bra på lång sikt. Detta diskuterar även 
Ekholm och Wallin (2000) som menar att budgetstyrningen är nödvändig som ett 
verktyg för att behålla den inre effektiviteten för jämvikten i företaget. Men eftersom 
det råder ständiga förändringar på marknaden har inte den traditionella 
budgetstyrningen förmågan att stödja långsiktig yttre effektivitet.  
 
Atos Origin respondenter har olika åsikter om budgetens påverkan på resultatet. Några 
tror att budgeten påverkar det faktiska resultatet och några tror inte att budgeten 
inverkar alls på resultatet. Wallander (1995) menar att i flesta företag spelar prognosen 
för resultatet inte någon roll för det faktiska handlandet. Oavsett hur budgeten ser ut bör 
inte företaget ändra sin ständiga strävan efter så gott resultat som möjligt.  
 
Eftersom budgeten bygger på över ett års gammal planering känner Atos Origin att en 
av budgetens nackdelar är att den ger inaktuella siffror. Myers (2001) anser också att 
traditionell budget är inaktuell eftersom budgetåret visar mer än tolv månader gammal 
data. Eftersom budgeten bygger mycket på gissningar menar även Prendergast (2000) 
att budgeten snabbt blir inaktuell. Prendergast skriver att eftersom tjänsteföretagen 
befinner sig i en dynamisk omgivning blir siffrorna i budgeten mer missvisande. Atos 
Origins intäkter för de löpande konsulttjänsterna prognostiseras mycket efter gissningar 
och känsla men stämmer ändå väl överens med det verkliga utfallet. Däremot då det 
gäller Atos Origins löpande kostnader för underleverantörer avviker dessa stort ifrån 
verkligt utfall. Atos Origin anser att mot slutet av budgetåret är det större avvikelser 
eftersom det är svårare att prognostisera dessa ju längre in på budgetåret de är, men 
också eftersom budgeten är mindre detaljerad vid slutet av året.  
 
Den tid som Atos Origin lägger ner på budgetarbetet varierar mellan enheterna. Några 
lägger mycket tid på budgeten och tar hjälp med vissa uppgifter från andra i enheten, 
andra lägger inte alls mycket tid på budgeten. Hopes och Frasers (2004) kritik mot 
budgetstyrningen är de stora kostnader budgeten innebär för företaget eftersom 
budgeten tar mycket tid och personal i anspråk.   
 
Respondenterna på Atos Origin anser att budgeten är stelbent; det är väldigt grova 
planer som utformas och den saknar kontinuerlighet. Året som kommer efter budgetåret 
glöms bort; fokuseringen blir enbart på kalenderårets slut. Detta stämmer med 
Bergstrands (2003) kritik mot budgeten om att den skapar låsningar i företaget och i 
beslutstagandet.  
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Atos Origin förbrukar det som de anser är nödvändigt oavsett vad budgeten säger. I och 
med detta stämmer inte Bergstrands kritik mot budgetstyrningen om att budgeten kan 
leda till ett anslagstänkande, där enhetscheferna känner sig tvingade att förbruka sitt 
anslag under innevarande år.  
 
 
5.4 Rullande prognoser som alternativt styrsystem 

5.4.1 Rullande prognoser 

 
De flesta respondenter känner inte till några alternativa styrmedel. För de respondenter 
som känner till andra styrmedel är rullande prognoser mest känt. De som känner till 
rullande prognoser tror att de är ett effektivt styrmedel och verktyg för planering. Med 
rullande prognoser blir det mer aktuella siffror tack vare den löpande uppdateringen. 
Respondenterna känner att med rullande prognoser kommer de ha en bättre 
framförhållning vid året slut och kommer att kunna se även på året efter budgetåret. 
Atos Origins uppfattningar om rullande prognoser stämmer överens med vad Hope och 
Fraser (2003) skriver, de menar att rullande prognoser är lätta att arbeta med och 
eftersom de innehåller aktuella siffror ger de mer exakta prognoser. Även Ekholm och 
Wallin (2000) anser att rullande prognoser är flexibla och inte har den stelbenta synen 
som den traditionella budgeten har. Bergstrand (2003) menar att med rullande 
prognoser anpassar sig företaget snabbare till förändringar i omgivningen och får en 
bättre framförhållning när budgetåret närmar sig sitt slut. Även Samuelson (2004) 
menar att rullande prognoser kan användas när det råder en betydande osäkerhet i 
företagets omgivning eftersom de ger ständigt aktuella siffror.  
 
Emellertid tror några av respondenterna på Atos Origin att eftersom rullande prognoser 
ändras löpande kan det bli svårt för aktieägarna att hänga med i svängarna. Eftersom 
den traditionella budgetstyrningen inte förändras kontinuerligt kan aktieägarna få en 
bättre överblick över hela året. Detta skriver också Ekholm och Wallin (2000) som 
menar att rullande prognoser kan ge en känsla av osäkerhet hos ägarna och ledningen 
eftersom de förändras kontinuerligt. Respondenternas antaganden om att rullande 
prognoser inte passar aktieägarnas krav stämmer däremot inte med vad Hope och Fraser 
(2004) anser. De menar att utan den traditionella budgetstyrningen kan företagen direkt 
minska kostnaderna och därför erhålla en hållbar konkurrensframgång som leder till en 
ökning av aktieägarnas tillgångar. Författarna menar att rullande prognoser hjälper 
företagsledningen att styra aktieägarnas förväntningar.  
 
Atos Origin arbetar med ett verktyg som påminner om rullande prognoser i form av en 
forecast. Företagets forecast uppdateras tre gånger om året och ger en mer aktuell 
prognos. Detta stämmer med vad Bergstrand (2003) skriver om rullande prognoser. Han 
menar att eftersom planeringen utförs löpande under hela året ger rullande prognoser en 
ständigt aktuell uppfattning om företagets ställning och de närmaste framtidsutsikterna. 
På Atos Origin är de olika företagsenheterna involverade i uppföljningen av företagets 
forecast där de ger förslag på förändringar under budgetåret. Detta är även vad 
Bergstrand menar; att rullande prognoser revideras löpande hela året och revideras av 
varje enhetschef när behovet uppkommer. Skillnaden mellan Atos Origins forecast och 
rullande prognoser är att företagets forecast, liksom budgeten, tar slut vid årsslutet. 
Hope och Fraser (2003) menar att skillnaden mellan rullande prognoser och budgeten är 
att med rullande prognoser finns det inget slut när budgetåret tar slut; de sträcker sig 
alltid in i samma tidsrymd.   
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5.4.2 Valet mellan den traditionella budgeten och rullande prognoser 

 
Bergstrand (2003) menar att valet mellan budget och rullande prognoser beror på 
företagets omställningsförmåga samt prognossäkerheten på marknaden (se figur 3). 
Bergstrand anser att när företagets handlingsfrihet är hög och prognossäkerheten är låg 
är rullande prognoser lämpligt som styrmedel. Med dess ständigt aktuella siffror kan 
företaget följa med förändringarna på marknaden. När både handlingsfriheten och 
prognossäkerheten är hög kan det vara bra att se hur det närmaste året ser ut och hela 
tiden vara på spaning efter nya idéer och löpande anpassa sig till kundernas behov. 
Företaget bör inte se längre än ett år framåt men måste däremot löpande under året följa 
utvecklingen med prognoser.  
 
 

 
 

Företagens 
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Planering genom 

årsbudget och prognos 

 

 
Låg 

 
- 
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 Låg Hög Prognossäkerhet i 
marknaden 

 

Figur 3. Valet mellan traditionell budgetstyrning och rullande prognoser (Bergstrand, 2003, s 131) 

 
Eftersom Atos Origin genomgått många ägarbyten kan de hantera ändrade styrningssätt. 
När det gäller prognossäkerheten har marknaden för IT-tjänster tidigare varit mycket 
instabil och efterfrågan på företagets tjänster har under några år varit sämre. För några 
år sedan vände trenden och idag känner de sig mer säkra på hur efterfrågan på deras 
tjänster kommer att vara i framtiden. Prognossäkerheten beror emellertid på att de har 
långa fasta avtal med stora kunder. Det kan däremot vara svårt att förutse nya kunders 
löpande efterfrågan eftersom marknaden för IT-tjänster fortfarande kan vara något 
ostadig. Då Atos Origin känner sig säkra på prognoserna när det gäller de fasta avtalen 
och handlingsfriheten är relativt hög bör de enligt Bergstrands diagram inte se längre än 
ett år framåt men däremot löpande följa utvecklingen med prognoser (se figur 3). Men 
då Atos Origin för de löpande tjänsterna och för nya kunder inte känner sig säkra på 
prognostiseringen bör de enligt Bergstrands diagram använda rullande prognoser som 
styrmedel. Vilket styrsätt företaget kan använda beror med andra ord på företagets 
relation med sina kunder och företagets förmåga att bygga upp ett kundkapital. 
 

5.4.3 Implementering av ett budgetlöst styrsystem  

 
Atos Origin är uppdelade i resultatenheter och har också ett fungerande 
redovisningssystem som snabbt levererar information. Dock är denna information inte 
så aktuell. Wallanders (1995) förslag om ett budgetlöst styrningssystem bygger på att 
företaget ska ha ett fungerande och väl genomtänkt redovisningssystem som snabbt kan 
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leverera relevant information samt att företaget ska vara organiserat i resultatenheter. 
Med andra ord har Atos Origin de förutsättningar som krävs för ett budgetlöst 
styrsystem enligt Wallander. Atos Origins enhetschefer har även befogenheter och 
resultatansvar för sina enheter, vilket enligt Wallander är en förutsättning för ett 
budgetlöst system. Atos Origin enhetschefer kommer i framtiden att ha regelbundna 
möten där justeringar i prognoserna diskuteras med deras ekonomiansvariga. Även detta 
stämmer överens med Wallanders krav på ett budgetlöst system där han anser att 
företaget ska ha täta regelbundna möten där verksamheten diskuteras.  
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6. Slutsats 
 
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser som föregående kapitels analys resulterat i. 

Här besvaras syftet med uppsatsen som är att undersöka hur traditionell budgetstyrning 

fungerar för ett tjänsteföretag och om rullande prognoser kan vara ett alternativ för 

styrningen. 

 

 

6.1 Slutsatser 
 
Eftersom Atos Origin har långa fasta avtal som är lätta att prognostisera och budgeten 
för dessa brukar stämma överens med det faktiska utfallet, kan den traditionella 
budgetstyrningen passa för dessa säkra intäkter. Men för löpande intäkter och kostnader 
passar däremot inte den traditionella budgeten lika bra som styrmedel, då företaget 
bättre måste anpassa sig och vara flexibel till förändringar på marknaden. Vi anser att 
det finns förutsättningar att implementera ett budgetlöst styrsystem för Atos Origin. 
Företaget arbetar redan med ett verktyg som påminner om rullande prognoser i form av 
deras forecast. Att anta rullande prognoser skulle med andra ord inte betyda en väsentlig 
förändring av hur företaget redan arbetar. Atos Origins fasta budget blir snabbt inaktuell 
och deras forecast skulle ge en mer aktuell styrning om den omarbetas till att sträcka sig 
över kalenderårets skarv. Med prognoser som uppdateras varje kvartal och som sträcker 
sig över årsslutets skarv kan ägarna och ledningen ha bättre kontroll på företagets 
framtida omsättning, resultat och marginaler.   
 
Vi har kommit fram till att valet mellan traditionell budget och rullande prognoser beror 
på hur tjänsteföretagens omgivning och kundkapital ser ut. Detta leder till hur säkra 
prognoser företagen kan göra. Med en säker kundkrets och långsiktiga avtal kan 
planering med en årsbudget och prognoser fungera. Men med nya kunder och löpande 
tjänster bör företagen arbeta med rullande prognoser för att få en mer aktuell 
framförhållning på marknaden. Med tjänsteföretagens ständigt föränderliga omgivning 
är det bra att hela tiden ha aktuella prognoser för att kunna anpassa sig och vara 
mottaglig för förändringar på marknaden, hos konkurrenter och hos sina kunder.  
 
För tjänsteföretagen är det intellektuella kapitalet en viktig del för att verksamheten ska 
nå marknadsvärde och konkurrensfördelar. Kundkapitalet bidrar till värdeskapande men 
eftersom det är svårt att mäta de immateriella tillgångarna med den traditionella 
budgetstyrningen behövs ett annat styrmedel. Rullande prognoser och traditionell 
budgetstyrning mäter enbart finansiella värden och räcker inte riktigt till för att mäta 
icke-finansiella värden. För att kunna mäta de immateriella tillgångarna krävs ett 
kompletterande styrverktyg.  
 
Svaret på syftet är att den traditionella budgetstyrningen fungerar tillfredsställande för 
tjänsteföretag som har ett bra kundkapital men mindre bra för tjänsteföretag som arbetar 
i en osäker omgivning. Rullande prognoser är ett bättre styrmedel för tjänsteföretag som 
har en osäker kundkrets och som måste vara mer anpassningsbara och flexibla på 
marknaden. Rullande prognoser kan emellertid även fungera bra, om inte bättre, även 
för de tjänsteföretag som har ett starkt kundkapital. Detta beror på att rullande prognoser 
har de goda egenskaperna som budgeten har och dessutom ständigt uppdateras med 
aktuella siffror. Med rullande prognoser kan tjänsteföretagen öka sitt kundvärde och bli 
mer uppmärksamma och flexibla i sitt styrsätt. 
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7. Diskussion och fortsatt forskning 
 
I detta avslutande kapitel förs en diskussion runt uppsatsens ämne och resultatet av 

denna studie. Här presenteras våra egna åsikter och slutligen läggs förslag på fortsatt 

forskning fram. 

 
 
7.1 Avslutande diskussion 
 
Det har framkommit mycket kritik mot budgetstyrningen; den är inaktuell, bygger 
mycket på gissningar, ger stora kostnader till företaget, skapar låsningar i 
beslutstagandet och fokuseringen blir enbart på kalenderårets slut. Ändå fortsätter de 
flesta företag att använda sig av budgetstyrning. Det vi har kommit fram till i denna 
undersökning är att det kan bero på att de positiva effekterna som budgetstyrningen ger, 
såsom mål, handlingsramar, hjälpmedel för planering och uppföljning, uppväger 
nackdelarna. Det kan också vara så att företaget helt enkelt inte känner till några 
alternativa styrmedel. Vi har reflekterat över att företagets aktieägare kan påverka vilket 
styrmedel som företagen använder. Aktieägarna har betydligt mycket mindre 
information än företaget och måste förlita sig på historiska siffror som finns tillgängliga. 
Därför kan ett skäl till att företaget har kvar budgetstyrningen vara att aktieägarna 
kräver det. Det säger emellertid emot teorin att företagen utan budgetstyrningen direkt 
kan minska kostnaderna och därför erhålla en hållbar konkurrensframgång som leder till 
en ökning av aktieägarnas tillgångar.  
 
Vi har kommit fram till att rullande prognoser uppväger de nackdelar budgetstyrningen 
har och dessutom har rullande prognoser de fördelar som budgetstyrningen har. De är 
ett flexibelt styrmedel och verktyg för planering, det blir ständigt aktuella siffror och 
företaget får en bättre framförhållning vid året slut. Rullande prognoser hjälper 
företagsledningen att styra aktieägarnas förväntningar. Med rullande prognoser kan 
företagen arbeta med låga kostnader, ständigt hålla hög kvalitet på sina tjänster och 
erhålla ett effektivt styrmedel som kan öka deras konkurrenskraft. 
 
Men det finns även andra metoder som kan vara lämpliga för tjänsteföretag. Vare sig 
budgetstyrningen eller rullande prognoser räcker till för att mäta de immateriella 
tillgångarna. De mjuka nyckeltalen kan bättre mätas med exempelvis balanserat 
styrkort. Dessa kan bättre beskriva utvecklingen av human- och kundkapital. 
 
 
7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Att anta enbart rullande prognoser är inte alltid den bästa lösningen för tjänsteföretagen. 
Det beror på hur deras kundkapital ser ut. Eftersom rullande prognoser mäter finansiella 
mått så bör tjänsteföretagen ha kompletterande styrverktyg som bättre kan mäta de 
immateriella tillgångarna. Vi behöver en ökad förståelse för hur immateriella tillgångar 
kan mätas och värderas, till exempel intellektuellt kapital. Det krävs mer forskning 
kring hur de mjuka värdena kan mätas och hur det kan påverka tjänsteföretagens val av 
styrsystem.  
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Bilaga 1 

 
 
Intervjuguide 1 
 

1. Namn och befattning i organisationen. 
2. Vad har du för befogenheter och ansvar? 
3. Hur är organisationen uppbyggd? 
4. Vad tänker du på när vi nämner budget? 
5. Vad tänker du på när vi nämner budgetstyrning? 
 
6. Vet du varför ni budgeterar? 
7. Är du involverad i budgetprocessen och i så fall på vilket sätt? 
8. Hur många medarbetare involveras i arbetet? 
9. Hur lång tid tar budgetarbetet för dig? 
10. Har det gjorts några förändringar med budgetarbetet genom åren? 
 
11. Går ni efter historiska siffror när ni budgeterar eller tittar ni framåt? 
12. Är det svårt att prognostisera vilka kostnader och intäkter som uppkommer, i så 

fall på vilket sätt?  
13. Hur mäts mjuka värden? 
14. När ni arbetar med budget ser ni helheten i företaget eller tittar ni bara på er egen 

enhet? 
15. Hur ser den framtida marknaden ut för företagets tjänster?  

 
16. När budgeten är fastställd, påverkar den era beslut under året? 
17. Hur följer ni upp budgeten? 
18. Hur väl stämmer budgeten överens med det faktiska utfallet?  
19. Hur hanterar ni avvikelser? 
20. Händer det att ni förändrar er budget under året? 

 
21. Vad tycker du är fördelarna med budgetstyrning? 
22. Vad tycker du är nackdelar med budgetstyrning? 
23. Hur är företagets förmåga att förändra styrningssättet? 
24. Har du några förslag till alternativa styrmodeller gentemot budgetstyrning? 
25. Har du hört talas om rullande prognoser och dess innebörd? 
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Intervjuguide 2 
 
Intervjuguide för Bo Lövgren, Atos Origin 

 
1. Namn och befattning i organisationen. 
2. Vad har du för befogenheter och ansvar? 
3. Vad tänker du på när vi nämner budgetstyrning? 

 
4. Är du involverad i budgetprocessen och i så fall på vilket sätt? 
5. Har det gjorts några förändringar med budgetarbetet genom åren? 

 
6. Använder du budgeten för uppföljning? 
7. I så fall, hur väl stämmer budgeten överens med det faktiska utfallet?  
8. Hur hanteras eventuella avvikelser? 
9. Händer det att ni reviderar budgeten under året? 
10. Hur pass säkra prognoser kan ni göra på den framtida marknaden för företagets 

tjänster? 
  
11. Vad tycker du är fördelarna med budgetstyrning? 
12. Vad tycker du är nackdelar med budgetstyrning?  
13. Hur är företagets förmåga att förändra styrningssättet? 
 
14. Har du några förslag till alternativa styrmodeller än budgetstyrning? 
15. Vad anser du om rullande prognoser som ett alternativt styrmedel? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




