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Sammanfattning 
 
Budget är i många företag den framåtblickande delen av ekonomistyrningen. Den utgör ofta 
den framtida planeringen och förmedlar vägen fram till de uppställda målen. Under senare tid 
har kritik riktats mot både det traditionella och ”moderna” budgetsynsättet. Vissa kritiker 
anser att problemen emellertid inte beror på budget i sig utan istället på det sätt som den 
används på. Syften med denna uppsats var att utifrån teorier identifiera vilka funktioner 
budget som styrsystem kan ha samt att undersöka vad som uppfattas fördelaktigt eller negativt 
med budget. Vårt delsyfte är att identifiera om det finns skillnader i uppfattning mellan 
ekonomichefer och produktchefer om detta. Vi har genomfört en fallstudie på tre stora 
tillverkande företag och intervjuat ekonomichef och produktionschef på respektive företag. 
Resultatet av den empiriska undersökningen visar att budgetens mest fördelaktiga funktioner 
är planering, kontroll och uppföljning samt medvetenhet och åtagande. De mest negativa 
effekterna som vi funnit är att budgeten kräver oerhörda resurser samt att budgeten bygger på 
antagande om framtiden vilket snabbt leder till inaktuell data. Ytterligare negativa effekter är 
att budgeten leder till anslagstänkande och politiskt spel. De skillnader som framkom i hur 
budgeten uppfattas mellan produktionschef och ekonomichef grundar sig i de olika roller och 
inriktningar de har i verksamheten.    
 



 

 
 
Abstract  
 
Budget in many companies are the forward looking part of the financial control system. It is 
often the future planning of companies, and communicates the way to the goals. During later 
times criticism has been levelled against both the traditionally and the “modern” way of 
looking at budget. Some critics argue that it is not budget in itself that is the problem, but 
rather the way it is used. The purpose of our study is to investigate what is perceived as 
favourably or unfavourably with budget. We also intend to identify if there is differences in 
perception between financial managers and production managers. The empirical collection is 
based on a case study on three large production companies and we have interviewed both 
economic managers and production managers in all three companies. The result of the empiric 
study shows that the most favourable function of budget is planning, control and evaluation 
together with commitment and awareness. The most unfavourable effects that we found is that 
budgeting demands resources and also that it leads to budget slack and political game playing. 
We have also identified differences in the perception of budget between economic managers 
and production managers.       
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1. INLEDNING 
 

 detta inledande kapitel diskuterar vi kort bakgrunden med ekonomistyrningens roll för 
företagen. Vidare följer en problemdiskussion där vi bygger upp det problemområde som 

sedan mynnar ut i syftet med vår uppsats.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Alla företag, stora som små, behöver styrsystem, som griper över hela företaget. Styrsystemet 
kan vara mer eller mindre komplicerat, beroende på företagets art och omfattning (Lagerstedt 
& Tjerneld, 1991). Med hjälp av styrsystemet styr företagsledningen aktivt mot de mer eller 
mindre klart uttalade mål som satts upp (ibid). Detta styrker Samuelson (1999) genom att han 
säger att ett företags uppgift är att utveckla, producera och marknadsföra produkter (varor 
och/eller tjänster) på valda marknader. Företagens ledning ansvarar först och främst inför 
ägarna för att företagen bedrivs effektivt mot uppställda mål. Arbetet med att planera och 
kontrollera ekonomin i ett företag kallas för ekonomistyrning. Med termer lånade från det 
militära brukar man dela upp ekonomistyrningen med utgångspunkt i de tre dimensionerna 
objekt, mått och tid i strategisk styrning, taktisk styrning och operativ styrning (Thomasson, 
Arvidson, Lindqvist, Larsson & Rohlin, 2002). Vidare säger Thomasson et al (2002) att det är 
den taktiska styrningen som handlar om vilka resurser som behövs för att producera varorna 
och tjänsterna och om samordningen mellan olika företagsdelar. Ett viktigt inslag i den 
taktiska styrningen är budgeteringen. Samuelson (1999) menar att dagens dynamiska 
näringsliv innebär frekventa organisatoriska förändringar och kraven på ekonomistyrningen 
ligger i att snabbt och effektivt kunna anpassa sig till nya förutsättningar. Ett komplett 
ekonomistyrningssystem innehåller både framåtblickande del och en historiskt registrerande 
del (Lagerstedt & Tjerneld, 1991). Den historiska delen av ekonomistyrningen är det vi i 
dagligt tal kallar för ”redovisningen” och i den kan utvecklingen följas under olika 
tidsperioder. Den framåtblickande delen inom ekonomistyrningen är många gånger budgeten. 
Den utgör ofta den väsentligaste delen av företagets planering för framtiden och den anger 
vägen fram till de uppställda målen (ibid). Budgetarbetet bygger således på en kombination av 
fakta och gissningar och handlar i stort om att klä företagets planer i siffror (Belfrage-
Carlberg, 2003).   
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Budget är en huvudkomponent i ekonomistyrningssystemet och har en rad viktiga syften i 
företaget. Den är framförallt ett ledningsinstrument och ett administrativt hjälpmedel. 
Lagerstedt och Tjerneld (1991) menar att budget som ett administrativt hjälpmedel innefattar 
planering, samordning, kontroll och organisation.  Den har som överordnat syfte att stödja 
genomförandet av företagets affärsidé (ibid). Bergstrand och Olve (1996) menar även de att 
budgetens huvudsyfte är att leda företagets planering och styrning. En budget är en plan som 
har översatts till siffror. Budgeten definieras ofta som en ekonomisk handlingsplan, vilken är 
upprättad i syfte för att styra handlandet mot vissa mål (Dahlin & Lundén, 2001). Lagerstedt 
och Tjerneld (1991) menar att budgetens syfte på det organisatoriska planet är det mest 
väsentliga. 
 

I 
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Andersson (1997) menar att i mindre företag med enkel organisationsstruktur är behovet inte 
lika stort när det gäller utformningen av sofistikerade styrsystem utan det är i stora företag 
som val av styrsystem har stor vikt. Manoochehri (1999) skriver att stora tillverkande företag 
börjar inse behovet av att utveckla budgeten för att behålla sin konkurrenskraft. Det är inom 
de tillverkande företagen som de största förändringarna finns att göra eftersom där utgör den 
traditionella synen på budget grunden för styrning av företag. Arwidi och Samuelson (1991) 
talar om att budgetens traditionella syften planering, samordning och kontroll övergått till 
”modernare” syften som åtagande, motivation och kommunikation. Bergstrand och Olve 
(1996) anser även de att budgetens syfte har förändrats, de har delat in budgetens huvudsyften 
i två huvudgrupper.  
 

• Budgeten som planeringsverktyg (traditionella synsättet). 
• Budgeten som ansvarsmarkering (moderna synsättet). 

 
Budgeten ses som den framåtblickande delen av företagets styrning och den spelar en 
väsentlig roll för företagets framtida planering (Lagerstedt & Tjerneld, 1991). Dahlin och 
Lundén (2001) menar att budgeten är en mer eller mindre intelligent gissning om hur 
företagets situation kommer att se ut vid ett visst framtida tillfälle eller för en viss framtida 
period. Detta bekräftas av Belfrage-Carlberg (2003) som säger att en budget bygger på en 
kombination av fakta och gissningar om framtiden. I en verksamhet som är relativt stabil där 
efterfrågan är rimligt förutsägbar kan budgeten vara en god plan för framtiden. I andra 
verksamheter, med stor föränderlighet, måste budgeten ses mindre som en plan och mer som 
ett sätt att strukturera osäkerheten kring framtiden (Andersson, 1997). Macintosh (1985) visar 
en studie av Argyri där han beskriver att de olika nivåerna i företaget har olika uppfattning om 
budgetens funktion och problematiken ligger i att få alla nivåer att uppfatta budgetens 
funktion på samma sätt. Att budgeten förväntas uppfylla så många olikartade funktioner 
skapar problematik i sig självt (Lindvall, 2001). Vidare menar Lindvall (2001) att budgetens 
funktion av samordning kräver att prognosen präglas av små avvikelser mellan vad som 
budgeteras och vad som uppnås. Samtidigt skall budgeten förmedla åtaganden genom att vara 
motiverande, den vedertagna uppfattningen är att motivationen höjs om budgetens mål är 
svåruppnåeliga. Följaktligen står budgetens syften i konflikt med varandra (ibid). Men enligt 
Mintzbergs (Bergstrand & Olve, 1996) synsätt där samordning är det centrala, så förenar man 
både syftet, planering och ansvarsmarkering.  
 
Budgeteringen som styrinstrument har kritiserats intensivt under de senaste åren. Medarbetare 
har irriterat sig över onödig byråkratisering och vilseledande slutsatser (Bergstrand, 1997). 
Vidare menar Bergstrand (1997) att denna kritik mot budget som styrverktyg fick extra skärpa 
i mitten av 1990-talet sedan Handelsbankens förre chef Jan Wallander kommit ut med en bok 
med genomtänkt kritik. Wallander (1995) säger att en budget är den siffermässiga 
sammanfattningen av en mängd prognoser. Dess realism är helt avhängig av att de 
underliggande prognoserna är realistiska. I bästa fall blir budgeten inte mer än en sifferlek och 
i sämsta fall har man tagit budgeten på allvar och anpassat sitt agerande efter den. Under 
denna tidsperiod beslöt ett stort antal större företag att kraftigt förenkla eller upphöra med 
budget som det primära styrverktyget. Den kritik som riktas mot budgetstyrning grundar sig 
till stor del i den traditionella synen på budget. Denna syn ger upphov till problem när det 
gäller t ex antagande om framtiden, inaktuell data, låsningar och att den är resurskrävande 
(ibid). 
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Macintosh (1985) visar en studie av Hopwood där han redan 1976 visar att användandet av 
budget leder till många negativa effekter. Studien visade att budgetstyrning är det mest 
negativa styrsystemet när det gäller användandet av budget som utvärderingsunderlag. Vidare 
menar Hopwood att hård budgetstyrning leder till kortsiktigt agerande genom hela 
organisationen. Denna kritik är inte alls ogrundad utan budgetering kan i vissa fall leda till 
stora skador på företaget (Bergstrand, 1997). Detta beror emellertid inte på tekniken som 
sådan utan på företagens sätt att använda den. Budgetering är ett stort komplicerat 
arbetssystem och det måste planeras och genomföras med stor försiktighet (ibid). Man ska i 
diskussionen om budgeteringens vara eller inte vara komma ihåg att budgetering är en av de 
allra vanligaste modellerna när det gäller styrning av företag (Ax, Johansson & Kullvén, 
2002). Vidare menar Ax et al (2002) att trots kritiken är budgetering ansett som ett viktigt 
instrument. Dock finns det ett visst missnöje med den budgetering man har. Vilket stöds av en 
färsk undersökning som visar att 50 % av de undersökta börsbolagen bedrev någon form av 
förändringsprojekt för budgetarbetet (ibid). Många medarbetare till företag menar att allt som 
budgeteringen uträttar borde gå att uppnå utan budget eller på något annat enklare sätt 
(Bergstrand, 1997). 
 

1.3 Syfte 
 
Huvudsyftet med denna uppsats är: 
 

• Att utifrån teorier identifiera vilka funktioner budget som styrsystem kan ha i stora 
tillverkande företag. 

 
•  Att undersöka vilka funktioner som uppfattas som speciellt fördelaktiga och vilka 

negativa effekter som budgetstyrning medför i stora tillverkande företag.  
 
Delsyftet är:  
 

• Att identifiera om det finns skillnader i uppfattningen mellan ekonomichefer och 
produktionschefer om detta. 

 

1.4 Definitioner 
 

• Med stora företag menar vi företag som är fler än 200 anställda (BFNAR 2000:2). 
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2. METOD 
 

 detta kapitel kommer vi att förklara hur vi har gått tillväga när vi genomfört vår studie 
och varför vi valt detta specifika tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med metodövervägande 

och undersökningsansats där vi motiverar vårat metodsynsätt. Därefter beskrivs samt 
motiveras val av forskningsstrategi och datainsamlingsmetod. Kapitlet avslutas med de 
metodproblem som uppkommit.  
 

2.1 Metodövervägande  
 
Vi vill med vår studie visa hur stora tillverkande företag uppfattar budget som styrverktyg. 
Detta genom att beskriva ekonomichefers och produktionschefers uppfattning om ämnet. För 
att försöka avspegla de olika företagens specifika situationer vill vi i så stor utsträckning som 
möjligt visa respondenternas personliga uppfattningar och inställningar till budget samt att 
försöka göra en koppling mellan den teori som finns skriven i litteraturen och respondenternas 
tankar.    
 

2.1.1  Analytiskt aktörssynsätt 
 
I vår studie utgår vi ifrån ett aktörssynsätt med inslag av det analytisktsynsättet. Detta för att i 
så stor utsträckning som möjligt fånga respondenternas individuella uppfattning. Ett 
aktörssynsätt beskriver individers verklighetsuppfattning, värderingar, motiv och 
föreställningsramar styr beslut, handlingar och agerande (Lundahl & Skärvad, 1999). Denna 
empiriska studie bygger enligt ovan resonemang till stor del på en aktörssyn eftersom vi vill 
att respondenterna beskriver utifrån sina personliga uppfattningar och tolkningar 
budgetstyrning. När man har en aktörssyn är det även viktigt att aktörernas värderingar, 
föreställningar och intressen identifieras (Lundahl & Skärvad, 1999). Ett analytiskt synsätt 
utgår från antagandet att verkligheten är uppbyggt av att helheten är summan av delarna 
(Arbnor & Bjerke, 1994). Utifrån befintlig teori har vi analyserat budgetens olika funktioner. 
Detta för att skapa en helhetssyn på budgeten som styrverktyg och för att åskådliggöra 
budgetens utveckling. Att vi teoretiskt analyserar budgetens funktioner är viktigt på grund av 
att vi i empirin vill skapa förståelse för hur våra respondenter uppfattar budgeten utifrån sin 
specifika situation. Detta resonemang gör att vi inte helt ansluter oss till det analytiska 
synsättet. Vi definierar därmed vårt metodsynsätt som ett aktörssynsätt med inslag från det 
analytiska synsättet. 
 

2.1.2 Kvalitativ teori 
 
Vår studie kommer att utgå från kvalitativ metodteori. Med detta menas att en studie är 
inriktad på tolkning och förståelse. Kvalitativ forskning har som grund att nå fram till 
förståelse hur människor upplever sin situation. En kvalitativ metod lämpar sig därför för 
frågeställningar som syftar till att förstå hur personer upplever specifika funktioner (Lundahl 
& Skärvad, 1999). Vi vill med vår empiriska studie skapa förståelse hur de undersökta 
företagens aktörer uppfattar budgetstyrning utifrån sin specifika situation. 
 

I 
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Vår tonvikt ligger på analys och förklaringar som ska ge en helhetsbild av aktörernas 
uppfattning om budgetens roll i deras verksamhet. Vi har valt att undersöka ett fåtal 
undersökningsenheter med en djupgående studie av deras syn på budget. Kvalitativ forskning 
associeras enligt Denscombe (2000) med småskalig forskning eftersom djupgående studier 
krävs för att få en ”tät” beskrivning. 
 

2.1.3 Deduktiv metod 
 
Deduktion innebär att man försöker dra logiska slutsatser av den teoretiska referensramen 
som jämförs med den empiriska studie som genomförts (Lundahl & Skärvad, 1999).  
Eftersom vår teoretiska studie ligger till grund för den empiriska studien vi genomfört och 
motivet med dessa studier var att sammankoppla hur budgetens teoretiska funktioner 
uppfattades i empirin, passar ett deduktivt metodsynsätt.  
 

2.2 Undersökningsansats 
 
Med utgångspunkt från de kunskaper vi fått genom vår utbildning har vi studerat den 
teoretiska synen på budget via litteratur och vetenskapliga artiklar. Efter att vi sammanställt 
den teoretiska synen på budget har vi valt att undersöka den verklighet som budgeten verkar i, 
detta genom intervjuer med tre olika företag alla med olika förhållande till budget. För att få 
ett djup i vår studie och bättre förstå hur budgeten verkligen uppfattas har vi valt att utföra 
intervjuerna på två nivåer, dels på ekonomichefsnivå men även på produktionschefsnivå, på 
varje företag.   
 

2.2.1 Fallstudie 
 
En fallstudie kännetecknas av att ett eller ett fåtal undersökningsenheter studeras, men dessa 
studeras detaljerat och i fler dimensioner. Inom kvalitativ metodteori är detta av stor betydelse 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Denscombe (2000, s 43) säger att ”syftet med att använda sig av 
en fallstudie vid forskning är att erhålla en djupgående redogörelse för händelser, relationer, 
erfarenheter eller processer som uppträder i denna specifika undersökningsenhet”. 
Denscombe (2000) beskriver de karaktäristiska faktorerna för en fallstudie i figur 2.1. 
 

 
Figur 2.1. Fallstudie. 
 Efter ”Forskningshandboken” av Martyn Denscombe, 2000, Lund: Studentlitteratur, s 43. 

Fallstudier karaktäriseras av att betona

Studiens djup                  snarare än         Studiens bredd 
 
Det speciella                   snarare än         Det generella  
 
Relationer/processer      snarare än         Resultat och slutprodukter 
 
Holistiskt synsätt             snarare än        Enskilda faktorer 
 
Naturliga miljöer              snarare än        Konstlade situationer 
 
Flera källor                      snarare än        En undersökningsmetod 
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Med stöd av detta resonemang anser vi att fallstudie är en den mest passande 
forskningsstrategin för att besvara vår studies syfte, eftersom vår avsikt är att undersöka hur 
respondenterna uppfattar budgetens funktioner utifrån respektive specifika situation. Eftersom 
vårt delsyfte med studien även är att identifiera om det finns skillnader i uppfattningen mellan 
den ekonomiansvarige och produktionsansvarige är en fallstudie den mest passande 
forskningsstrategi. Fallstudien tillåter även att flera olika datainsamlingsmetoder kan 
användas och detta ser vi som en fördel när det gäller att få ett djup i studien, eftersom vi 
använde oss av både intervjuer och litteraturstudier i vår forskning. 
 

2.2.2 Val av fallstudieobjekt 
 
Nästa steg i upplägget av undersökningen var att välja företag där fallstudien skulle 
genomföras. För att få en så bred bild av hur budgetstyrningens funktioner uppfattas av 
företagsledare och medarbetare ansåg vi att undersökningen skulle ge ett bättre resultat om de 
undersökta företagen hade olika förhållningssätt till budget. Utifrån följande tanke riktade vi 
in oss på att söka företag inom den tillverkande industrin eftersom där har traditionell 
budgetstyrning en lång tradition i Sverige. För att vi verkligen skulle få ett resultat som 
beskriver budgetens funktioner med alla dess fördelaktiga funktioner och negativa effekter 
ställde vi följande kriterier som våra fallstudieobjekt var tvungna att uppfylla: 
 

• Tre svenska stora tillverkande företag med minst 200 anställda. Vi valde att undersöka 
stora tillverkande företag eftersom budgetstyrning har en stark förankring i dessa 
verksamheter och det är i stora organisationer som valet av styrsystem är av stor vikt. 

 
• Ett företag skall ha ett fungerande budgetbaserat styrsystem som tillfredställer 

företagets samtliga behov. Detta för att vi skulle få en bild över hur budgetstyrning 
fungerar samt hur dess kritik undviks och hur budgetens funktioner tillämpas på ett 
positivt sätt. 

 
• Ett företag skall ha ett fungerande budgetbaserat styrsystem men är ambivalent och 

överväger att frångå budget som det primära styrsystemet. Valet av detta kriterium är 
att vi ska undersöka ett företag som både ser det positiva med budgetens funktioner 
men även upplever negativa effekter av budget. 

 
• Ett företag skall ha frångått budgetstyrning som sitt primära styrsystem och använder 

sig av ett annat styrsystem idag. Varför vi väljer att undersöka ett företag som inte 
använder sig av budgetstyrning är att det ger oss ännu ett perspektiv av budgetens 
funktioner och negativa effekter. Detta företag ger ett motsatsförhållande till det nöjda 
företaget. 

 
 
Utifrån dessa kriterier fann vi tre företag som vi ansåg vara lämpliga för vår undersökning. 
Dessa var Skega Seals som har budgetstyrning som sitt primära styrsystem och är nöjda med 
sitt styrsystem. Hydrauto som även dom använder sig av budgetstyrning men är ambivalent 
inställda till budgetstyrning.  
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Ferruform som har frångått budgetstyrning som sitt primära styrsystem till fördel för rullande 
prognoser. Dessa tre företag är alla stora tillverkande företag med minst 200 anställda. De var 
även positivt inställda av att medverka i vår undersökning. 
 

2.2.3 Val av respondenter 
 
Vid val av respondenter ansåg vi att utifrån vår djupstudie var kravet att personerna skulle 
besitta den komplexa kunskapen angående budget vi sökte efter. Vår bedömning var att 
ekonomicheferna på respektive företag var de mest lämpade personerna att intervjua eftersom 
deras position och arbetsuppgifter gör att de har de kunskaper angående budget och 
ekonomistyrning som krävs för att vi skall kunna få den information som behövs för att 
uppfylla syftet med vår uppsats. När vi kontaktade de olika ekonomicheferna för att 
bestämma intervjutillfälle med respektive ekonomichef, frågade vi även vem de tyckte var 
mest lämpade för fortsatta intervjuer på produktionschefsnivå. De gav oss då förslag på de 
respondenter som de ansåg skulle vara lämpliga för det ämnesområde vi ville ha svar på. 
Utifrån de förslag vi fick så kontaktade vi de olika produktionscheferna via e-post och telefon 
för att bestämma tid och plats för intervjuerna.  
 
Produktionscheferna anser vi vara intressanta intervjuobjekt eftersom den position de befinner 
sig i de olika företagen gör att de både blir styrda och styr andra med budget. Att undersöka 
deras uppfattning angående budget anser vi vara av stor vikt när det gäller att uppfylla syftet 
med att se likheter och olikheter mellan de olika nivåerna ekonomichef och produktionschef.   
 
 
Våra respondenter är: 
 

• Åke Strandberg, Ekonomichef på Skega Seals 
• Nils Brännström, Produktionschef på Skega Seals 
• Torbjörn Bäckström, Ekonomichef/Vice Vd på Hydrauto Group 
• Ronny Johansson, Produktionschef på Hydrauto Medium 
• Joachim Nordin, Ekonomichef på Ferruform 
• Rolf Engström, Produktionschef på Ferruform 

 

2.3 Litteraturstudie 
 
För vår teoretiska undersökning i studien fördjupade vi oss i litteratur angående ämnet budget 
och budgetstyrning. Detta för att vi skulle få en bild av hur teorier och studier uppfattar 
budget som styrverktyg samt den kritik som riktas mot budget. Vi har använt oss av böcker 
och vetenskapliga artiklar i vår litteraturstudie. Vår litteratursökning har vi genomfört på 
Campus Skellefteå samt Luleå Tekniska Universitets bibliotek. De databaser som vi har 
använt då vi sökt litteratur är Libris och Lucia. Databaser som vi använt vid vår artikelsökning 
är Emerald, Econlite och Helecon. De sökord vi använt oss av är budgeting, budgets, 
budgetingsystems, budget, budgetstyrning, budgetlös, ekonomistyrning och styrsystem. 
Sökorden har vi även kombinerat på olika sätt. 
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2.4 Datainsamling 
 
Eftersom vi i vårt metodövervägande har valt ett analytiskt aktörssynsätt med en kvalitativ 
ansats lämpar sig personliga intervjuer bäst. Denscombe (2000) menar att genom personliga 
intervjuer ”ansikte mot ansikte” kan forskaren förvänta sig en detaljerad och fyllig data samt 
att det ges möjlighet att genom respondentens agerande få en uppfattning om den information 
som ges är sanningsenlig. Våra intervjuer var utformade efter en semistrukturerad modell där 
intervjufrågorna var designade på sådant sätt att de inte följdes i en strikt ordning (se bilaga 1-
6). Frågorna användes också som dialogutvecklande underlag vilket stimulerade respondenten 
till att utveckla sina egna frågor och tankar. Semistrukturerade intervjuer syftar enligt Lundahl 
och Skärvad (1999) till att locka fram respondentens värderingar av situationer, åsikter, 
attityder och föreställningar i lika hög grad som rena fakta. Fördelen med denna metod är att 
vi i vår empiriska studie får en bättre uppfattning om frågornas meningsfullhet för 
respondenten. Vi anser även att eftersom semistrukturerade intervjuer lockar fram det 
personliga i respondenten bidrar detta till att vår aktörssyn förstärks.  
 

2.4.1 Intervjuer 
 
Vi inledde med att utforma intervjuguiderna (se bilaga 1-6) efter respondenternas specifika 
situation som vi innan intervjuerna testade på två studiekamrater. Detta för att säkerställa att 
intervjuguiderna inte innehöll några fel och att de utgjorde en bra grund för att frammana 
fortsatt diskussion. Efter detta skickades intervjuguiderna ut via e-post till de utvalda 
respondenterna. Detta för att respondenterna i förväg skulle kunna sätta sig in i ämnet och ge 
så bra svar som möjligt. Vid detta tillfälle uppgav vi även syftet med vår studie så att 
respondenterna skulle få en förförståelse för vårat arbete. Intervjuerna genomfördes på 
respondenternas respektive arbetsplatser och varade ca 50-60 minuter. Varje intervju 
genomfördes enskilt med produktionschef och ekonomichef för att vi skulle få så öppna 
diskussioner som möjligt. Att vi valt att intervjua våra respondenter enskilt möjliggör även att 
vi med större säkerhet kan uppfylla vårt delsyfte som är att identifiera skillnader i uppfattning 
mellan produktionschef och ekonomichef. Vi använde oss inte av en och samma intervjuguide 
vid alla tillfällena utan vi valde att anpassa intervjuguiderna efter respondenterna och deras 
position i de undersökta företagen. 
 
Intervjuerna spelades in med respondenternas medgivande. Denscombe (2000) anser att 
inspelningar erbjuder en permanent och fullständig dokumentation av det som sägs av 
intervjun. Därigenom kunde vi koncentrera oss på respondenternas kroppsspråk och 
reaktioner under intervjun. Vid samtliga intervjuer deltog alla tre gruppmedlemmar vilket 
bidrog till att en av oss kunde föra fältanteckningar under intervjuerna. Intervjuerna inleddes 
med en presentation av oss själva och vårt syfte med intervjun. Efter denna inledande 
presentation ställde vi en inledande fråga om hur respondenten definierar budget. Denna 
definition lade ofta grunden till strukturen till respektive intervju som sedan fortlöpte som en 
öppen diskussion med intervjumallen som stöd. Denna diskussion fortlöpte och 
respondenternas intresse av de olika öppna frågorna fick bestämma hur djupt vi berörde de 
olika frågeställningarna. Vid de tillfällen som vi ansåg att respondenterna i sina svar kom 
utanför de frågeställningar som var viktiga för vår studie försökte vi leda in respondenterna på 
”banan” igen. 
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Vid alla intervjutillfällena upplevde vi att respondenterna var öppna och villiga att tillgodose 
oss med den information vi sökte. Den inledande diskussionen gav ett öppet förhållande 
mellan respondenten och vi som intervjuade som medförde en personlig kontakt med 
respondenten. Ingen av respondenterna försökte undvika att svara på någon av de 
frågeställningar som uppkom utan de svarade öppet och ärligt om vad de ansåg i deras 
specifika situation. Respondenterna ansåg inte att respektive företags ekonomistyrning var 
något som var hemligt utan var enbart intresserad av att olika infallsvinklar kan ge en bättre 
utveckling av budget och ekonomistyrning.    
 

2.5 Analysmetod 
 
Vårat syfte med uppsatsen är att utifrån teorier identifiera vilka funktioner budgeten kan ha 
samt att undersöka budgetens fördelaktiga funktioner och negativa effekter. Ett delsyfte med 
uppsatsen är att se om synen på budget skiljer sig mellan ekonomichefer och 
produktionschefer. Den teoretiska referensram som vi tagit fram har i analysen jämförts med 
den empiriska studie som vi har genomfört.  
 
 
I analysen har vi försökt hitta samband mellan de positiva funktioner som teorin menar att 
budgeten har som styrsystem samt den kritik som vår teoretiska referensram tar upp. Detta har 
vi sedan försökt att koppla till den empiriska studie vi genomfört för att där kunna analysera 
och skapa förståelse av det som framkommit i undersökningen. Vi har även fokuserat på 
varför olikheter mellan empiri och den teoretiska referensramen har uppstått och försökt 
identifiera orsaken till detta. 
 
Eftersom vi i vår studie har valt att undersöka tre olika företag som alla har olika syn och 
uppfattning om budget som styrsystem har vi valt att jämföra dessa mot varandra. Detta för att 
sedan analysera och belysa vilka likheter och olikheter i uppfattningen av budgetens roll och 
funktion i respektive företag. Denna analys var viktig för vår studie för att få en större insikt i 
vad studieobjekten anser vara fördelaktigt och ofördelaktigt med budget som styrsystem samt 
för att skapa en förståelse hur budgetens funktioner kan uppfattas på olika sätt.  
 
För att få ett större perspektiv över hur budgeten kan uppfattas på olika nivåer har vi jämfört 
och analyserat de olika nivåerna, ekonomichef och produktionschef, inom samma företag för 
att få fram deras individuella uppfattning angående budget som styrsystem. Sedan har vi 
analyserat nivåerna, ekonomichef och produktionschef, mellan de olika företagen för att få en 
ökad insikt till varför skillnader i uppfattning om budget uppstår mellan dessa olika nivåer i 
de undersökta företagen.            
 

2.6 Metodproblem 
 
I aktörssynsättet finns det enligt Arbnor och Bjerke (1994) inte några direkta 
validitetskriterier som kan vålla problem för forskaren. Det intressanta är om slutresultatet kan 
påbyggas med vidare perspektiv. Den validering som Arbnor och Bjerke (1994) menar 
förknippas med ett aktörssynsätt delas upp i processvalidering och resultatvalidering.  
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Med processvalidering menas att aktörerna är intresserade av studien och med 
resultatvalidering menas att aktörerna uppfattar studiens resultat som givande. Trots denna 
diskussion anser vi ändå att det är viktigt att lyfta fram ett ”validitetsproblem”. Det 
avspeglade sig i de intervjuer vi genomförde med vissa produktionschefer som inte hade den 
ekonomiska bakgrund och kunnande som vissa frågeställningar krävde. Vid dessa tillfällen 
var vi tvungna att leda respondenten i rätta tankegångar.  
 
Ett validitetsproblem kan vara att vi endast intervjuat den produktionsansvarige på respektive 
företag som rekommenderades av ekonomichefen. Eventuell påverkan av ekonomichefens val 
av produktionschef kan ha medfört att en mer likartad syn på budget framkom. Vilket kan ha 
lett till att vi inte lyckas fånga alla olikheter som normalt finns mellan ekonomichefer och 
produktionschefer när det gäller budgetuppfattning.  
  
Eftersom vi ville att intervjuerna skulle vara så öppna som möjlig för respondenten att själv 
utveckla sina tankar om budget har detta lett till ett problem när det gäller att få en 
genomgående struktur för varje företag i sammanställningen och rubriceringen av empirin. 
Detta problem accepterades eftersom vi ville utgå från den syn på budget som respondenten 
hade i sin specifika situation. En standardiserad struktur av empirin anser vi skulle leda till en 
försämrad aktörssyn.  
 
Ett metodproblem vi insåg redan vid det första intervjutillfället var att våra intervjumallar var 
alltför specificerade och omfattande. Detta medförde att respondenten uppgav information 
som inte var relevant för vår studie. För att detta problem inte skulle uppstå vid de resterande 
intervjutillfällena omarbetades intervjumallarna. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

 följande kapitel redogörs de teorier och modeller som är intressanta med avseende på det 
valda problemområdet. Inledningsvis redogörs budgetens bakgrund, där uppkomsten av 

budgeten och den utveckling som skett beskrivs. Vidare framställs budgetens traditionella 
funktioner samt hur synen har förändrats och skapat de moderna funktionerna. Kapitlet 
avslutas med kritik mot budget och en sammanfattning av den teori vi lyft fram.  
 

3.1 Budgetens bakgrund 
 
Budgetering påbörjades under 1920-talet som verktyg för att styra kostnader och kassaflöden i 
stora företag som DuPont, General Motors och Siemens (Hope & Fraser, 2004). Budgeten 
fick sitt genomslag i Sverige under 1960-talet då den ansågs uppfylla behovet av att kunna 
summera och kalkylera för gemensamma divisioner (Lindvall, 2001). Arwidi och Samuelson 
(1991) menar även att det var när budgeteringen började användas i företag på 1960- och 70-
talet som det blev ett betonat planeringssyfte. I samband med införandet av resultatenheter 
och divisionsorganisationer lades större vikt vid ansvarssyftet och den roll budgeten kan spela 
för att motivera ekonomiskt beteende. Stor vikt lades också vid den kommunikation och det 
informationsutbyte som skedde mellan olika befattningshavare i samband med budgetarbetet 
(ibid). Oljeprishöjningarna och det påföljande inflationstrycket i mitten av 70-talet förändrade 
konkurrensklimatet (Hope & Fraser, 2004). Detta medförde ett ökat allmänt intresse för 
finansiella förhållanden samtidigt som många företag mötte en allt sämre ekonomisk situation 
vilket gjorde att budgeten även fick en ökad användning vid planering och kontroll av 
verksamhetens finansiering (likviditet och soliditet). Osäkerheten och turbulensen i mitten av 
70-talet medförde att den långsiktiga planeringen i företagen togs bort. Detta gjorde att 
budgeteringen förändrades eftersom den i viss mening är den kortsiktiga konsekvensen av 
långsiktig planering. Ansvaret för budgeten flyttades ner i organisationen till de som kunde 
vara lyhörda för olika signaler på marknaden. Budgeten diskuterades med de som upprättade 
budgeten, det vill säga chefer och medarbetare på olika nivåer. Budgeteringen kom att bli ett 
mer levande instrument i de flesta företagen. I stället för att de färdiga budgetarna betonades 
har man mer och mer kommit att fokusera på de diskussioner som leder fram till färdiga 
budgetar (Ax, Johansson & Kullvén, 2002). Från 80-talet och framåt ökade osäkerheten och 
pressen på prestationer i företagen blev mer intensiv. Detta berodde till stor del på 
datoriseringen som ledde till att marknaderna översvämmades av snabbrörliga konkurrenter 
med låga kostnader. Den ökande datoriseringen medförde även att större datamängder kunde 
bearbetas vilket ledde till bättre förutsättningar för budgetarbetet (Hope & Fraser, 2004). 
Budgeten sågs då som ett medel för att skapa ökad effektivitet. Under 90-talet ändrades 
företagens allmänna situation. Lågkonjunkturen i början av 1990-talet medförde en kraftig 
rationalisering och kostnadsanpassning (Samuelson, 1999). Många företag svarade på 
förändringen genom att introducera en mer frekvent och strömlinjeformad budgetprocess. 
Detta innebar halvårs eller kvartalsbudgetar i stället för 12 – 18 månaders budgetar. Detta 
skapade en mer löpande budgetering med mer relevanta siffror som chefer kunde övervaka, 
följden av detta budgeteringssätt var en ökad arbetsbelastning och därigenom ofta högre 
kostnader (Hope & Fraser, 2004). Under sent 90-tal har dock förändringsarbetet i 
budgeteringen omsatts i konkret handlande med hänvisning till den utveckling som skett i 
Sverige (op cit).  
 

I 
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3.2 Budgetens Funktion 
 
Budgeteringens funktioner har olika vikt i olika företag och vid olika tillfällen. För modern 
ekonomisk styrning är det emellertid särskilt viktigt att framhålla betydelsen av att utarbeta 
målsättningar för de olika resultatenheterna, och att därtill dra upp gränser mellan dem 
(Bergstrand, 1997). Budgetering kan utföras i alla slags organisationer (Andersson, 1997). 
Behovet och värdet av budget varierar mellan olika företag och branscher (Belfrage -Carlberg, 
2003). Bergstrand och Olve (1996) skriver att budgeten kan se väldigt olika ut beroende på 
om företaget är stort eller litet. I stora företag kan budgeten vara ett så omfattande dokument 
att det är svårt att få en överblick över den. Det är därför viktigt att i stora företag tydligt ange 
de förutsättningar som budgeten bygger på så att man kan beakta dem vid uppföljning och se 
vilka externa faktorer som har förändrats (ibid). Sveriges Mekanförbund med ett stort antal 
företagsledare från verkstadsindustrin enades vid ett seminarium om följande definition: 
 

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

 
Budgeten och budgetarbetet har olika roller för olika verksamheter och dess anslutningar. Det 
finns dock flera sätt att se på funktionerna. Vilka man vill betona har stor betydelse för hur 
arbetet med budget bör läggas upp och hur budgeten utformas (Bergstrand & Olve, 1996). 
Detta kan förenklat visas i figur 3.1 nedan. 
 
 

 
 
Figur 3.1. Budgeteringsprocessens olika delar motsvaras av olika budgetsyften 
Efter ”Styr bättre med bättre budget” av J Bergstrand & N-G Olve, 1996, Malmö: Liber-Hermods, s 19. 
 
Budgeteringens syften varierar inte bara mellan företag utan även inom ett och samma 
företag. En allmän utveckling är dock att tyngdpunkten förflyttas till de syften som fokuserar 
på den process som leder fram till budgeterna, framförallt då motivations- och 
kommunikationssyftet (Ax, Johansson & Kullvén, 2002). Detta ses som en tendens och 
förändring i synsätt av en syftesförskjutning från budgetens traditionella syften till ”moderna” 
syften (Arwidi & Samuelson, 1991). 
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3.2.1 Budgetens traditionella funktion (planeringsverktyg) 
 
När Arwidi och Samuelson (1991) beskriver det traditionella synsättet syftar dom till att fokus 
ligger kring dokumenten. Med detta menas att det är de färdiga budgeterna som är 
styrinstrumentet i budgetstyrning. När budgetering introducerades i svenska företag framhölls 
några syften med budgeteringen. Till en början framhölls att budgetar var instrument för 
planering och att budgeteringen därför var en planeringsprocess (Ax, Johansson & Kullvén, 
2002). Genom att företagen budgeterade sin verksamhet kunde olika delar av den samordnas 
på så vis att deras inbördes beroende stämdes av. Ett annat syfte som ofta betonas är att 
möjliggöra en bättre resursallokering. Ett ytterligare syfte som tidigt framhållits är att 
budgeten skall ligga till grund för dimensionering av verksamheten. De fastlagda budgetarna 
ledde fram till ett ytterligare syfte, kontroll. Detta genom att verksamhetens förverkligande av 
sina uppsatta mål kontrollerades genom en uppföljning av dess utfall och eventuella 
avvikelser från budget (op cit). Nedan följer en beskrivning av dessa traditionella funktioner. 
 

3.2.1.1 Planering & Prognostisering  
 
Budgetering handlar till stor del om att på olika sätt planera för framtida verksamhet. 
Företagen planerar sina verksamheter i många olika dimensioner och många olika 
tidsperioder. Underlag för planeringen bygger på prognoser om framtiden. Dessa prognoser 
innefattar trender när det gäller både interna och externa faktorer som företaget ej kan påverka 
(Andersson, 1997). Företag lägger en plan för faktorer man själv kan påverka (försäljning, 
marknadsföring mm) men det är till stor del de faktorer som företaget ej kan påverka som styr 
utfallet. Prognosarbetet är traditionellt av största vikt och skall skapa enhetlig data som ligger 
till grund för budgeten (Arwidi & Samuelson, 1991). En av de dimensioner för vilka man 
planerar är de olika delarna av verksamheten. Då handlar det om att dela in den verksamhet 
som bedrivs i olika områden. Delarna ställs sedan samman till en helhet, vilket utgörs av hela 
företaget. Budgeteringen tar sin utgångspunkt i företagets strategier, det vill säga vad man 
vill, och anger utgångspunkten för det som ska göras under kommande perioder för att uppnå 
det som sägs i dessa. Budgetarna används därför för att planera de aktiviteter som utförs – 
försäljning, produktion, inköp, personalrekrytering, investeringar o s v. (Ax, Johansson & 
Kullvén, 2002). Lagerstedt och Tjerneld (1991) menar att planeringen inför budget fyller två 
viktiga funktioner för företagets framtida handlingskraft. Utan en ekonomisk planering för 
verksamheten i budgetform saknar företagen det underlag som krävs för att fatta viktiga beslut 
om investeringar. Dessutom måste företag utforma en ekonomisk planering i form av en 
budget som ett underlag för att på ett riktigt sätt utforma sin prispolitik (ibid). Budgeten 
skapar ett underlag för rationella beslut genom att den fungerar som vägledning för 
verksamhetens framtida handlingskraft. Budget kan på detta sätt legitimera ledningens 
framtida beslut eftersom de förankras i budgeten. Dock måste detta ses med tillförsikt 
eftersom beslut ofta fattas instinktivt (Mellemvik, Monsen & Olson, 1988).  
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3.2.1.2 Samordning   
 
Enligt Mintzbergs synsätt är samordning av företagets handlande det centrala i en 
organisation. Företagets olika enheter är beroende av varandra, budgeteringen används i detta 
sammanhang som ett samordningsinstrument som hjälper avdelningarna att anpassa sig till 
varandra när det gäller användandet av begränsade resurser (Bergstrand & Olve, 1996). Med 
samordning menar Ax et al (2002) att alla enheter inom samma företag strävar mot samma 
håll och arbetar gemensamt mot samma målbild. Detta görs genom att t ex 
försäljningsavdelningen upprättar en budget för försäljning. Då vet produktionen ungefär hur 
mycket de förväntas producera. Budgeteringen kan därför ses som en sammankallande länk 
mellan de olika avdelningarna inom samma företag. En aspekt man bör tänka på är att alla 
händelser och situationer inte går att förutse och avvikelser i samordningsprocessen kan 
medföra nya infallsvinklar för företaget. En sammanställning av de olika delbudgeterna visar 
således om företagets verksamheter är synkroniserad (ibid).  
 

3.2.1.3 Resursallokering 
 
Budgeten innefattar även att effektivt fördela företagets resurser (Lagerstedt & Tjerneld, 
1991). De finansiella resurser ett företag förfogar över antas vara knappa både på kort och på 
lång sikt. Det är därför viktigt att man gemensamt fördelar ut resurserna så att alla avdelningar 
samordnas. Budgeten gör detta på ett enkelt och överskådligt sätt (ibid). Detta bekräftar även 
Ax et al (2002) genom att belysa vikten av att fördela resurser på ett sätt som ger företaget 
maximal nytta av de resurser som företaget förfogar över. Resursallokering handlar inte 
enbart om att fördela de befintliga resurser inom företaget på ett effektivt sätt utan även att se 
till att de olika enheter som genererar vinst ges möjlighet att maximeras (ibid). Med detta 
menar Ax et al (2002) att budgeteringen kan styra hur olika verksamheter prioriteras i relation 
till varandra. Budgeten kan enligt Bergstrand och Olve (1996) användas av företagsledningen 
för att påverka organisationen genom att prioritera vissa enheter och fördela ut resurser för att 
på så sätt få en önskad styreffekt. 
 

3.2.1.4 Dimensionering 
 
Ax et al (2002) menar att genom användandet av budgetering kan företag påverka den volym 
som enheterna skall producera under budgetåret. För att undvika att olika enheter inom 
företaget genererar över/under kapacitet, d v s att man skapar lageröverskott respektive ett 
lagerunderskott i företaget, bör budgeten användas för att dimensionera verksamheten. På 
detta sätt kommer man att anpassa sina resurser till det behov som finns och optimera 
användningen av resurser (ibid).  
 

3.2.1.5 Kontroll & Uppföljning 
 
Budgeten kan användas som ett kontrollinstrument för ledningen när det gäller att 
verksamhetens uppsatta mål infrias samt att delegerat ansvar genomförs enligt ledningens 
önskemål (Andersson, 1997). Budgeten är ett jämförelseunderlag för att kontrollera 
verksamhetens verkliga utfall. 
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Budgeten möjliggör ett effektivt kontrollinstrument där ledningen kontinuerligt kan övervaka 
de olika enheternas prestationer (Lagerstedt & Tjerneld 1991). Värdet i funktionen kontroll 
visar sig först när analys sker och resultatet sätts i ett större sammanhang och därmed 
påverkar företagets styrning och ledning. Det är det som är ett av budgetens grundläggande 
syfte. Det är informationsbehovet som styr uppläggningen av kontrollen och det är 
verksamhetens omfattning som avgör hur budgetkontrollen skall läggas upp. I stora företag 
som har många olika ansvarsenheter är ett kontrollbehov av största vikt (ibid). Det är vanligt 
förekommande att företag baserar sina belöningssystem i förhållande till utfallet. Detta görs 
för att budgeten ses som ett mått på den effektivitet som den ansvarige presterat under 
budgetperioden (Bergstrand & Olve, 1996). Budgetuppföljning kan även fungera som en 
försäkring för att alla händelser under budgetperioden inrapporteras. Därigenom kan 
uppföljningen fungera som ett hjälpmedel genom att slå larm om avvikelser i ett tidigt skede 
så att budgetmålen uppnås. Detta skall stödja de budgetansvariga och hjälpa dem att uppnå 
målen genom att de löpande får feedback om att verksamheten rör sig i rätt riktning. Denna 
information används som ett led för att ge medarbetarna möjlighet att kontrollera sina egna 
prestationer och ett sätt för ledningen att kontinuerligt följa upp verksamheten (Arwidi & 
Samuelson 1991). Budgeten kan även fungera som ett maktmedel för de personer som har 
kontroll över den. Detta genom deras möjlighet att välja vilka personer de vill ha med i 
framställningen av budgeten men även genom att styra vilken information som ligger till 
grund för budgeten. Detta gör att det blir de som har kontroll över informationsflödet och 
utvärderingsprocessen som har makt att styra organisationens beslut och därigenom skapa 
legitimitet för ledningens strategi. Budgeten är därför en viktig funktion för att skapa och 
bibehålla ledningens position i företagets organisation (Mellemvik, Monsen & Olson, 1988)          
 

3.2.2 Budgetens ”moderna” Funktion (ansvarsmarkering) 
 
Ax et al (2002) menar att under det senare decenniet har synen på budgeten ändrats. Det är 
själva budgetprocessen som har lyfts fram och skapat nya funktioner, till skillnad från de 
traditionella syftena där vikten låg på den färdiga budgeten. De nya syftena som 
budgetprocessen skapat är kommunikation, medvetenhet och motivation. I och med detta så 
övergår budgeten från att traditionellt ses som ett planeringsverktyg till en tydligare betoning 
som en ansvarsmarkering (ibid). Andersson (1997) menar också att budgetens 
huvudfunktioner har ändrats under senare decennium. Andersson bekräftar Ax et al´s olika 
funktioner men menar att även delegering ingår i det moderna budgetsyftet (ibid). Arwidi och 
Samuelson (1991) för även de en diskussion om budgetens förändring när det gäller 
budgetens syften och funktioner. Utifrån observationer och studier av Samuelson i olika 
företag har tre syften lyfts fram de senaste decennierna. Där ingår samma funktioner som 
tidigare nämnda författare har lyft fram, dock benämner Arwidi och Samuelson även 
åtagande som ett av de moderna syftena med budget (ibid). Vidare menar Arwidi och 
Samuelson (1991) att genom det ”moderna” synsättet har fokus flyttats från dokumenten till 
processen. Med detta menas att tyngdpunkten i budgetstyrning har flyttats från den färdiga 
budgeten till budgetprocessen.   
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3.2.2.1 Kommunikation 
 
Kommunikation möjliggör att företagets olika enheter får en större insikt i varandras 
ansvarsområden. Budgeteringen blir ett medel för att understödja att de olika enheterna ges 
möjlighet att vara verksamma tillsammans (Ax et al, 2002). Grundläggande för 
kommunikationen är att arbetare lägre ner i hierarkin skall ges möjlighet att framföra idéer 
och synpunkter i ett tidigt skede av budgetprocessen. Detta genom att kontinuerligt föra en 
dialog mellan företagets olika nivåer. Förankring av företagets strategi genom 
budgetprocessen ses som en funktion ledningen kan använda för att implementera sina åsikter 
till övriga i företaget. Budgetprocessen är således ett sätt för företaget att genomföra strategier 
och diskutera strategierna inför uppställandet (ibid). Budgetprocessen skapar underlaget för 
företagets framtida kommunikationssystem. Detta blir av största vikt när företag agerar på 
marknader med stor föränderlighet och där en viktig framgångsfaktor är att vara flexibel och 
anpassningsbar. Hur effektiv verksamheten blir beror då till stor del på ledningens förmåga att 
bygga upp ett fungerande kommunikationssystem (Andersson, 1997).  
 

3.2.2.2 Medvetenhet 
 
För att skapa medvetenhet i företaget om vad som måste uppnås för att verksamheten skall 
fungera framgångsrikt används budgetprocessen som ett verktyg för att förtydliga detta (Ax et 
al 2002). Budgetprocessen skapar även ett medvetande hos de enskilda medarbetarna om att 
var och ens arbetsuppgift är ett viktigt led för organisationens helhet. Medarbetare har ofta 
svårt att se sambandet mellan verksamhet och ekonomi. Detta motverkas genom att 
medarbetarna i ett tidigt stadium är med i budgetprocessen. Detta skapar insikt i det sätt som 
ekonomin har betydelse för olika enheters verksamhet. Kunskap om samband mellan 
verksamhet och ekonomi ger ökad medvetenhet för företagets helhetsmål. Budgetprocessen 
ger inte bara ökad medvetenhet för de enskilda medarbetarna om organisationens helhet utan 
även ökad medvetenhet hos ledningen om den primära verksamheten (ibid). Denna teori 
bekräftar Lagerstedt och Tjerneld (1991) när de menar att det finns ett starkt samband mellan 
budgeten och organisationen. För att budgeten på ett effektivt sätt skall delegera och 
decentralisera organisationens beslutsfattande måste en medvetenhet om organisationens 
övergripande strategi finnas på alla nivåer (ibid).  
 

3.2.2.3 Motivation 
 
Många medarbetare uppskattar och presterar bättre om de har ett uttalat mål att mäta sina 
prestationer emot (Bergstrand 1997). Budgeten som styrningsverktyg kan få betydande 
motivationseffekter vid rätt användning. Effekten kan uppnås om budgetmålen är högt satta 
men inte omöjliga att uppnå (Lagerstedt & Tjerneld 1991). Argyri visade på en studie från 
1952 att arbetare lägre ner i hierarkin inte uppfattar motivation kopplat till målbilden på 
samma sätt som cheferna. Arbetare kan uppleva mål som är högt satta och nästan omöjliga att 
nå som kränkande och ej motivationshöjande (Macintosh, 1985). Denna studie visar tydligt på 
vikten att budgeten måste uppfattas på samma sätt genom hela företaget och att det enda sättet 
att budgeten skall vara motivationshöjande är om budgetmålen är högt uppsatta men 
realistiska. 
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Genom att medarbetarna deltar i budgetprocessen kommer deras motivation för att klara 
budgetmålen automatiskt att öka. Att formulera klara målsättningar för medarbetarna där det 
tydligt framgår vad som förväntas av dem är en av huvudfunktionerna med budget och genom 
detta motiveras medarbetarna att nå upp till de mål som budgeten fastslår (Ax et al 2002). 
Särskilt betydande kan effekterna bli om något slag av prestationslönesystem knyts till 
budget. Prestationer och bonus mäts i relation till hur budgetmålen har uppnåtts. Skall 
effekten bli den rätta måste alla medarbetare innefattas i systemet och vara engagerade och 
känna att de kan påverka budgetutfallet (Lagerstedt & Tjerneld 1991). Ax et al (2002) ser på 
belöningssystem baserat på budgetmål som en funktion där avvikelsen mellan budgeten och 
verkligt utfall utgör bedömningsunderlaget. Detta i sig skall verka som motivationsverktyg. 
Arwidi och Samuelson (1991) menar dock att det inte enbart är att koppla ett belöningssystem 
till budgeten och på detta sätt automatiskt få en motivationshöjande effekt. Utan att det är av 
stor vikt hur belöningssystemet är utformat för att inte få en negativ effekt (ibid).  
 

3.2.2.4 Delegering & Åtagande 
 
En grundläggande funktion i budgeten är att förmedla formella åtaganden. Till detta hör att 
budgeten skall accepteras av företagsledningen som delegerar ansvar baserat på de 
prestationer som budgeten fastslagit. Det innebär också att den verksamhetsansvarige skall 
knytas till budget och att även han skall acceptera de budgetmålen och utföra de prestationer 
som krävs (Arwidi & Samuelson, 1991). I stora företag har budgetarbetet många gånger fått 
en funktion att delegera ansvar för resultat och/eller resursanvändning till ansvariga med 
större detaljkunskaper om delverksamheter (Andersson, 1997). Detta medför praktiska 
fördelar genom att snabba beslut kan tas utan att informationen behöver behandlas i olika 
nivåer (Bergstrand & Olve, 1996). Budgeten ger även möjligheter för företagsledare att 
förflytta makt och befogenheter från centrum till de operativa cheferna. Budgeten blir därför 
ett verktyg för att fördela ansvar och befogenheter över hela organisationen för att sedan 
kunna bedöma om resultatet uppfyllts. Om ansvar fördelas ut i organisationen och avvikelser 
uppstår kan man genom delegering lättare lokalisera den ansvarige (Ax et al, 2002). På så sätt 
kan budgeten förhindra och lösa konflikter genom att ansvarstaganden har delegerats ut och 
accepterats av medarbetarna. Därför är det viktigt att de som har ekonomiskt ansvar är 
delaktiga under hela budgetprocessen (Mellemvik et al, 1988).      
 

3.3 Budgetens kritik 
 
Budgeten som styrinstrument har kritiserats intensivt under det senaste decenniet. Men det var 
dock redan i budgeteringens ungdom vanligt med åsikter om att tekniken inte passade överallt 
(Bergstrand, 1997). Jan Wallander är den som i Sverige gjort sig känd som kritiker mot 
budgetering. Som verkställande direktör på Handelsbanken var det han som var drivande 
bakom beslutet att avskaffa budgetering (Andersson, 1997). Det var Jan Wallanders åsikter 
som gjorde att kritiken mot budgeten fick extra skärpa under mitten av 1990-talet (Bergstrand, 
1997). Wallander var dock inte först ut med kritik mot budgetstyrning. Hopwood visade redan 
1976 att användandet av budget leder till många negativa effekter (Macintosh, 1985). 
Eftersom budgeten utgör den viktigaste grunden i traditionell ekonomistyrning är det naturligt 
att kritik och utvecklingsinsatser riktas mot denna (Lindvall, 2001). 
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Som svar på denna kritik har det på senare år vuxit fram alternativa styrsystem till budget som 
t ex Kaplan och Nortons Ballanserade styrkort och rullande prognoser. I avsnittet nedan 
kommer vi att sammanfatta den starkaste kritiken som riktas mot budget som styrinstrument. 
 

3.3.1 Resurskrävande  
      
Budgetprocessen anses för många företag som en återkommande ritual som kräver stor resurs 
och tidsåtgång i utbyte mot ett osäkert resultat. Budgetprocessen är väldigt omfattande med 
ett krav på stor detaljeringsgrad och den externa miljön kräver en mängd olika slags 
prognoser. Detta medför att budgetering uppfattas som en byråkratisk börda (Arwidi & 
Samuelson, 1991). Moderna företag avsäger sig centralisering, icke flexibel planering och 
hierarkisk kontroll, men genom att de använder sig av budget som styrsystem förstärks dessa 
funktioner. Budgetprocessens genomsnittliga tid enligt studier ligger mellan fyra och fem 
månader och upptar under denna period ca: 20 - 30 procent av högre chefers arbetstid (Hope 
& Fraser, 2004).   
 

3.3.2 Antaganden om framtiden   
 
Chefer finner en tillfredställelse när de ser prognoser för årets vinst och förlust. Dock borde 
de vara oroliga över den tillförlitlighet som ligger bakom prognoserna och antagandena (Hope 
& Fraser, 2004). Ax et al (2002) skriver att budgeten bara inleder en falsk säkerhet och att 
man genom budgeteringen tror att framtiden är säkrad. Budgeten bygger på antaganden och 
gissningar snarare än korrekta prognoser vilket medför att budgeten ofta förfuskas. Detta 
beror på att det är enklare att anskaffa fakta byggda på antaganden än på grundliga 
undersökningar och prognoser (ibid). Budgeten bygger till stor del på de prognoser som görs 
för ej påverkbara faktorer. Prognosen blir då sanningen när det gäller framtiden oavsett om 
det är rätt eller fel. Traditionellt har man motiverat detta genom att de personer som 
sammanställt prognoserna har specialkompetens inom respektive område. Eftersom 
prognoserna ligger till grund för allt fortsatta budgetarbete ifrågasätts de sällan. Detta på 
grund av att prognoserna innehåller komplex data. Kritiken rör framförallt prognoserna 
gällande konjunkturen, ränta & valutautveckling, prisutveckling och löneutveckling. Allt 
eftersom verksamhetsåret fortgår kommer de opåverkbara faktorerna att avvika från verkligt 
utfall vilket leder till ett eventuellt revideringsbehov. I detta skede har nyttan av prognoserna 
helt eller delvis tappat sitt värde och man kan ifrågasätta värdet av det tidigare prognosarbetet 
(Arwidi & Samuelson, 1991).              
 

3.3.3 Inaktuell data 
 
Mycket av den kritik som riktar sig till budgetering grundas i att mycket arbete och 
engagemang ägnas åt en arbetsuppgift, som när den genomförts visar sig ha begränsat värde 
för att uppfylla de syften som den är tänkt att uppfylla (Lindvall, 2001). Budgetarbetet läggs 
internt i företaget vilket medför att modellen inte är anpassad till omvärldskonkurrensen som 
är oregelbunden och föremål för förändringar (Hope & Fraser, 2004). 
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Budgeten är en siffermässig sammanställning av ett antal prognoser som sammanställs under 
lång tid, och möjligheten att göra en verklighetsbaserad budget beror mycket på att fastställa 
goda prognoser. Säkra prognoser är relativt enkla att göra i stabila och orörliga miljöer. Dock 
är de flesta marknader snabbföränderliga med hög konkurrens vilket medför att det är näst 
intill omöjligt att förutse marknadens svängningar och prognostisera kommande ”turning 
points” (Anderson, 1997). Detta leder till att budgeten är inaktuell redan när den 
sammanställs. Om man önskar att i efterhand revidera och uppdatera budgeten kommer det att 
leda till att ännu mer tid och resurser erfordras (Ax et al, 2002). Byter man inte ut den så är 
det uppenbart att budgeten kan bli direkt missvisande efter en tid (Bergstrand, 1997).  
 

3.3.4 Onaturlig periodindelning 
 
Budgetperioden som ett tidsperspektiv har egentligen ingen koppling till hur företag bedrivs i 
praktiken. Oftast är det helt andra perioder som är intressanta för verksamheter, verksamheten 
upphör inte efter varje budgetperiods slut utan i realiteten sträcker sig mycket av 
verksamheten över en period (Ax et al, 2002). Denna konstlade periodindelning är enbart 
konstruerad av revisorer och redovisningsfolket eftersom de vill arbeta med en sådan 
periodicitet (Bergstrand, 1997).  
 

3.3.5 Låsningar  
 
Budgeten skapar låsningar genom att man luras in i en falsk säkerhet med tron att har man 
lagt en budget är framtiden säkrad. Trots att olika förutsättningar internt och externt förändras 
håller man fast vid sin budget. Budgeten låser då organisationen i ett visst agerande, även om 
det visar sig att ett annat agerande och andra beslut skulle verka gynnande för organisationen 
så är det svårt att ändra sig (Ax et al, 2002). Ännu tydligare blir låsningseffekten när man 
utgår från föregående års utfall när man lägger ny budget. Denna typ av jämförelse innebär att 
ineffektivitet byggs in i systemet genom att strävan blir att varken förbättra eller försämra 
prestationen eftersom man nästkommande år är medveten om att målen kommer att vara de 
samma (Lindvall, 2001). 
 

3.3.6 Politiskt spel 
 
De budgetansvariga har en viktig roll i budgetarbetet eftersom de mer eller mindre medvetet 
kan utarbeta en budget som minimerar riskerna för negativa avvikelser. Budgeten kommer då 
att vara anpassad till de budgetansvarigas önskemål i stället för att verka som ett realistiskt 
mål att uppnå för verksamheten (Arwidi & Samuelson, 1991). Det förekommer även ett 
politiskt spel mellan avdelningarna och ledningen när det gäller framställningen av budgeten. 
Alla avdelningar strävar efter att få ett så stort anslag som möjligt som leder till ett 
osolidariskt anslagstänkande (ibid). Budget som system stärker ansvarsförhållanden och 
genom sin utformning blir den hierarkisk. Den knyter ekonomiskt ansvar till de olika 
enheterna och genom detta skiljer budgeten företagets delar från varandra. De enheter som har 
resursöverskott kan vara ovilliga att omallokera dessa till enheter med resursbehov. Detta 
leder till att avdelningar slösar mer pengar i slutet av budgetåret för att inte tappa resurser 
nästkommande budgetperiod (Lindvall, 2001). 
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Detta fenomen att alltid sträva efter att få en säkerhetsmarginal i sin budget definieras som 
”slack” av företagsledare (Arwidi & Samuelson, 1991). 
 

3.3.7 Dysfunktionellt beteende  
 
Mycket av den kritik som riktats mot budget handlar om de rent praktiska moment som 
budgetarbetet bygger på, vilket antyder att det borde gå att anpassa denna och genom det lösa 
den problematik som uppstår. Denna kritik beaktar då inte de mänskliga faktorer som är den 
kanske största källan till att budget ifrågasätts så starkt i dagsläget (Lindvall, 2001). Redan 
1976 uppmärksammade Hopwood att lednings roll är avgörande för hur organisationen 
kommer att prestera under budget. Här framkommer tydligt att en hård budgetstyrning 
”Budget-constraind” ledarstil leder till en rad dysfunktionella beteenden som manipulation, 
kostnadstänkande, stress och framför allt negativa relationer mellan individerna i företaget 
(Macintosh, 1985). Moderna företag har även ofta ett uttalat decentraliserat styrsystem och 
berömmer sig själva för att vara flexibla och snabbt kunna anpassa sina produkter efter 
kunders behov. Budget kan i dagens moderna företags klimat vara en direkt motsättning till 
ett företags uttalade ambitioner genom att den kan sägas centralisera företaget. Tydligast blir 
detta då budget används som utvärderingsunderlag. Blir denna kontroll allt för frekvent och 
ingående upplevs den som ett sätt för ledningen att återta makten (Arwidi & Samuelson, 
1991). Det finns ett starkt samband mellan budget som utvärderingsunderlag och budget som 
grund för belöningssystem som förstärker raden av de dysfunktionella beteenden och det 
politiska spel som budget framkallar inom organisationen (ibid). Strävan efter att uppfylla 
budgetmålen gör att individer inte agerar för företagets bästa utan handlar för sitt eget intresse 
(suboptimering), även om de i grunden har en positiv inställning till budgetstyrning. 
Dysfunktionalitet kan delas in två grupper, verklig dysfunktionalitet och administrativ 
dysfunktionalitet. Den mest negativa av dessa former av dysfunktionalitet är den verkliga. 
Detta innebär att individen agerar i strid mot företagets intresse. Det kan handla om att inte 
genomföra åtgärder som behövs för att inte överskrida budget eller motsatsen att genomföra 
åtgärder som inte behövs som kan bottna i anslagstänkande. Den administrativa 
dysfunktionaliteten är inte lika skadlig för organisationen. Vid denna dysfunktionalitet agerar 
individen för företagets bästa men påverkar de interna rapporter och registreringar så att de 
uppfattas fördelaktigt för denne (Samuelson, 1999). Problematiken beror på att den 
budgetstyrde har ett informationsövertag mot sin överordnade (agent-teorin) (Arwidi & 
Samuelson, 1991). I en studie genomförd 1998 bevisas att dysfunktionella beteenden 
förekommer i en högre utsträckning än vad företagsledare trodde. Hela 66 % ansåg att 
planeringsprocessen påverkas mer av tanken att gardera sig än strategiskt tänkande. Budgeten 
uppfattas som ett kontrakt som måste infrias, oavsett vilka konsekvenser detta har för 
företaget. Budgeten behandlar alla som en ”kostnad” och ger små incitament till utveckling. 
60 % av de tillfrågade företagsledarna ansåg dessutom att budgeten inte alls har någon 
koppling till företagets strategi (Parmenter, 2003). 
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3.3.8 Motivation 
 
Budget är en av det mest spekulerade ekonomistyrningsverktyget när det gäller resonemang 
om hur målen bör sättas. Det är väldigt svårt att formulera en motiverande målbild för de 
anställda. Ofta har olika anställda olika syn på var målen skall ligga. Det gäller då för 
företagsledningen att försöka sätta budgetmålen så att de allra flesta motiveras och presterar 
sitt bästa (Arwidi & Samuelson, 1991). För att få maximal prestation av de anställda får inte 
budgetmålen uppfattas för lätta att uppnå. Detta eftersom det gör att individer inte behöver 
prestera fullt ut. Målen får inte heller vara för högt satta så att de anställda uppfattar målen 
som orealistiska och ouppnåbara. Detta leder till en starkt reducerad motivation (Lindvall, 
2001). Att fastställa stimulerande mål är den problematik som ifrågasätts när det gäller budget 
som motiverande funktion (ibid).  
 

3.3.9 Jan Wallanders kritik   
 
Jan Wallanders kritik grundar sig i hans egna erfarenheter om makroekonomiska 
långtidsprognoser där betydande skillnader kan finnas mellan plan och utfall. Wallanders 
främsta argument grundar sig i svårigheten att förutsäga och planera framtiden. Den stora 
förändligheten av omvärlden ger en stor osäkerhet och ökad svårighet att budgetera (Lindvall, 
2001). Wallander anser även att budgeten stödjer en centraliserad byråkrati, saktar ner 
beslutsgången, ökar kostnaderna och skapar beroende. Bergstrand (1997) sammanfattar 
Wallanders kritik med dessa rubriker i punktform: 
 

• Budgeten skapar låsningar 
• Budgeten är mycket arbetsam 
• Budgeten kräver detaljerad indata som snabbt föråldras 
• Budgeten bygger på förenklade prognoser 
• Budgeten uppfattas framtvinga en konstlad och onaturlig periodindelning 
• Budgeten leder till anslagstänkande 
• Budgeten leder till osolidarisk avdelningstänkande 

 
Wallanders kritik förefaller att vara invändningar mot den äldre traditionella synen på 
budgetstyrning, där verksamhetens framtid styrs och planeras centralt. Det är därför lätt att 
instämma i Wallanders argument och tankegångar (Lindvall, 2001). 
 

3.3.10 Balanserade styrkort & rullande prognoser 
 
Robert Kaplan och David Norton utvecklade sina idéer om balanserade styrkortet i början av 
1990 – talet. De ville med det balanserade styrkortet ge ett styrverktyg som hjälper företag att 
komma ifrån den centralisering och kortsiktighet som budgeten ger upphov till. Det 
balanserade styrkortet fokuserar på att förmedla ut företagets strategi ut till hela 
organisationen genom ett antal orsak och verkan – relationer. Genom införandet av 
balanserade styrkort skapas en ”strategifokuserad organisation” vilket innebär att man sätter 
mål på medellång sikt som stöds av de olika perspektiven som leder till att dessa planer kan 
genomföras framgångsrikt (Kaplan & Norton, 1999). 
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Det balanserade styrkortet gör det möjligt för alla medarbetare att fokusera på strategin och 
inte kortsiktiga budgetmål (ettårsmål) som motverkar att medarbetarna utnyttjar sin fulla 
potential till verksamhetens bästa (Hope & Fraser, 2004). Rullande prognoser inriktar sig 
också på att lösa budgetens kritik. Rullande prognoser vill i första hand motverka onaturlig 
periodindelning och inaktuell data. Den bygger på att prognoser framarbetas flera gånger 
under ett år, ofta kvartalsvis. Rullande prognosers planeringshorisont skiljer sig från den 
traditionella budgetens fiktiva gränser (oftast kalenderår). Rullande prognoser är en ständig 
pågående ”budgetprocess” och därmed ger den en större grad av tillförlitlig data. Den 
osäkerhet om antagande om framtiden som budget skapar minskas genom denna frekventa 
prognostisering (Lindvall, 2001). 
 

3.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen  
 
I detta avsnitt har vi sammanfattat de viktigaste teoretiska funktioner budgeten har samt den 
starkaste kritik som teorin lyft fram om budget som styrverktyg.  
 
Budgeten har de senare decennierna frångått den fokusering kring ”dokumenten” till fokus 
kring ”processen”. Med det menas att de traditionella syftena med budget där de färdiga 
dokumenten var det viktigaste styrverktyget. I den moderna synen på budgetstyrning 
fokuseras framtagandet av det färdiga ”dokumentet” och budgeten har fått fler funktioner som 
bygger på ”mjukare” styrmedel. Detta har medfört att budgetens funktioner har ökat 
decentraliseringen av beslutsfattandet i organisationerna ner på avdelningsnivå. I figur 3.2 
visas budgetens funktioner som vi har belyst tidigare i teorin och hur budgetens funktioner har 
ökat med den ”moderna” synen och dess syften. Detta har lett till en annan fokusering och en 
mer decentraliserad styrning.  
     
 

     
 
 
Figur 3.2. Budgetens utökade syften och fokusering 
Källa: egen 
 
De ”moderna” syftena ersätter inte de traditionella utan kompletterar och inför ett nytt 
tankesätt i budgetens roll som styrsystem. I och med att de moderna syftena leder till en mer 
decentraliserad styrning förenas både ansvarsmarkering och planering. 
 
 

TRADITIONELLA FUNKTIONER ”MODERNA” FUNKTIONER 

Kommunikation 
Medvetenhet 
Motivation 
Delegering & Åtagande 
 

Centralisering Decentralisering
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Planering & Prognostisering 
Samordning 
Resursallokering 
Dimensionering 
Kontroll & Uppföljning 
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Budgeten har kritiserats ända sen den introducerades under 1920-talet. I Sverige har 
budgetfrågan varit uppe i diskussion vid två tillfällen under de senaste decennierna. I början 
av 1980-talet var det handelsbankens dåvarande chef Jan Wallander som tog tag i debatten 
genom sitt sätt att styra handelsbanken. Hans egna erfarenheter som grundade sig på 
makroekonomiska långtidsprognoser där det ofta var stora skillnader mellan plan och utfall. 
Detta gjorde att Wallander intog en skeptisk syn på budgeten. Under andra hälften av 1990-
talet hördes kritik om budget igen. Användandet av budget i den löpande styrningen var då 
grund för kritiken och ansågs vara ett hinder för organisationen. Den starkaste kritiken som 
har framkommit mot budget som styrsystem har belysts tidigare i detta teorikapitel. Denna 
kritik har vi sammanfattat och delat in i under de två olika synsätten i figur 3.3.                                                
 
 

 
 
 
Figur 3.3 Budgetens kritik 
Källa: egen 
 
 

KRITIK GRUNDAD PÅ DE TRADITIONELLA FUNKTIONERNA KRITIK GRUNDAD PÅ DE ”MODERNA” FUNKTIONERNA 
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4. EMPIRI 
 

 denna empiriska del har vi undersökt tre stora tillverkande företag. Vi har valt att 
undersöka ett företag som har budget som styrsystem och är nöjda ,ett företag som har en 

ambivalent inställning till budget samt ett företag som har valt att frångå budget som det 
primära styrsystemet. Vi har valt att sammanställa intervjuerna av företagen var för sig och 
kommer att presentera resultaten i detta kapitel.   
 

4.1 Skega Seals  
 
Personlig intervju med Åke Strandberg ekonomichef på Skega Seals  
Personlig intervju med Nils Brännström produktionschef på Skega Seals  
 

4.1.1 Fakta om Skega Seals 
 
Skega Seals ingår i Trelleborgskoncernen och är ett av de ledande företag när det gäller 
tillverkning av o-ringar och andra gummitätningar i Europa. Deras omsättning för år 2003 var 
ca 185 MSEK och antalet anställda uppgick till ca 235. Skega Seals bedriver sin verksamhet i 
sedan starten 1932 i Ersmark.    
 

4.1.2 Skega Seals budgetsyn 
 
Åke Strandberg ser budgeten som Skega Seals enda ekonomiska styrmedel.  Åke definierar 
budget som ”en kvalificerad gissning över vad man tror om framtiden baserad på erfarenhets 
mässiga grunder”. Han menar att Skega Seals har god kännedom om sin omgivning och ett 
nära samarbete, därför har de också möjlighet att ta del av kunder och leverantörer prognoser. 
Därför anser han att budgeten är mer än en kvalificerad gissning. Åke anser att det är de 
opåverkbara faktorerna, oljepriser och stålpriset mm, som är svåra att förutse när det gäller 
budgeten. Åke beskriver företagets strategi som en långsiktig plan som bryts ned i kortsiktiga 
mål som sedan ”kläds” i siffror och detta kallas företagets budget. Budgeten skall förmedla 
vad företaget vill åstadkomma nästkommande år, vilka resurser som behövs och vilka 
investeringar som måste göras.  
 
När vi talade med Nils Brännström fick vi en annan definition av budget. Nils definition av 
budget var ”företagets strategi översatt i siffror”. Nils ansåg att en av de mest positiva med 
budget för han själv är att man tvingas sätta sig ner och granska alla delar i företaget.  
 
Utifrån dessa olika definitioner beskrevs en skillnad mellan Nils och Åkes uppfattning om 
budgeten som ett sätt att förmedla strategin för verksamheten. Åke ansåg att budgeten enbart 
var en kortsiktig plan medan Nils tyckte att den förmedlade än långsiktig plan och var starkt 
kopplad till strategin. För övrigt höll Nils med i mycket av vad Åke sa om Skega Seals syn på 
budget. Åke tillade att den stora orsaken till varför Skega Seals använder budget som det 
primära styrsystemet beror till stor del på tradition och vana samt att det är ett krav från 
ägarna.  
 

I 
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4.1.3 Budgetarbetet på Skega Seals    
 
Åke berättade att budgetprocessen i Skega Seals är uppdelad i två delar. Forecast 1 är den 
budget som läggs på årsbasis. Den tar cirka 8 veckor att framställa och involverar ungefär 20 - 
25 kostnadsställesansvariga. Denna process börjar med att ledningsgruppen diskuterar 
volymer, personalkostnader och andra omkostnader på en övergripande nivå. Då genomförs 
vad Åke kallar en ”zerobased budget” där man gör en bedömning vart man tror att man skall 
landa innevarande år. Utifrån det rensas det Åke kallar för ”oneoffs” dvs. engångshändelser 
som har påverkat året. Därefter lägger man på vad de tror är förändrade 
marknadssäljförhållanden och övriga stora förändringar. För att sedan komma fram till vart de 
tror att de kommer att hamna. Både när det gäller volymer, bruttomarginal och 
omkostnadsnivåer. Därefter gör de vad Åke kallar en ”bottom up” dvs. att varje kostnadsställe 
får göra sin budget nerifrån och upp, sedan summeras dessa av ledningsgruppen. Detta leder 
till en färdig budget efter det att ledningsgruppen och koncernledningen har godkänt den. Den 
andra delen av processen innefattar forecast 2. Denna är en revidering av forecast 1 efter 
första halvåret, där mer eller mindre ändringar görs av forecast 1. Denna process styrs av hur 
stora avvikelserna är, vid mindre avvikelser involveras inte de kostnadsställesansvariga utan 
Åke justerar då själv forecast 1 som då blir forecast 2. 
 

4.1.4 Budgetens positiva funktioner för Skega Seals  
 
Åke var mycket positivt inställd till budgeten som styrverktyg. Han hade erfarenheter av 
budgetstyrning från tidigare anställningar och ansåg att budgetstyrning uppfyller mycket väl 
de funktioner som krävs för styrning av deras verksamhet. 
 
Åke anser att budgetens planeringssyfte uppfylls via budgetprocessen. Åke menar att 
processen gör att man tvingas stanna upp och se över verksamhetens nuläge för att sedan 
jämföra om den stämmer med den strategi, vision och affärsidé ledningen har uttalat. 
Budgetens planeringsfunktion anser Åke vara viktig för att se över omgivningens position, 
detta genom att de kan ta del av kunder och leverantörers prognoser för att utifrån detta 
planera försäljningsvolymer, personalrekrytering, produktionsvolymer och investeringsbehov. 
Detta gör att budgeten fyller funktionerna resursallokering och dimensionering. Åke säger 
vidare att processen är viktig för de kostnadsansvariga eftersom planeringsarbetet skapar en 
medvetenhet och delaktig i vad verksamheten skall åstadkomma under följande 
verksamhetsår. Medvetenhet och åtagande var de funktioner som både Åke och Nils ansåg 
vara det mest fördelaktiga med att styra med budget. Enligt Åke var det viktigt att alla 
kostnadsställesansvariga var väl kostnadsmedvetna och han poängterade att medvetenheten 
om verksamhetens kostnader uppkommer genom en välplanerad budget med stor delaktighet. 
Åtagande skapades genom att alla kostnadsställesansvariga var med under budgetprocessen 
och kunde påverka sin egen budget. Därigenom ansåg Åke att de kostnadsställesansvariga 
hade då ”commitat” sig att uppfylla sina budgetar. Detta instämde Nils med genom att han 
ansåg att om han har varit delaktig i sin budget är det hans åtagande att hålla den. Planering är 
också den budgetfunktion som båda anser vara den funktion som skall motivera de anställda 
genom att de är delaktiga i processen och har möjlighet att påverka sin egen budget. 
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Budget som samordningsfunktion var en funktion som varken Åke eller Nils direkt uttalade 
som en funktion. Dock var uppfattningen om samordning mellan Åke och Nils olika. Åke 
antydde att den ökade kostnadsmedvetenheten har medfört ett större ifrågasättande när det 
gäller vilket kostnadsställe som skall stå för specifika kostnader vilket har medfört en minskad 
samordning. Nils däremot ansåg att budgeten främjade samordningen på grund av att hans syn 
på verksamheten grundade sig i att de bara hade ”en kund” och det var budgeten som 
samordnade hela verksamheten.   
 

4.1.5 Kontroll och uppföljning 
 
Uppföljning av budgeten på Skega Seals genomförs varje månad. Där får de 
kostnadsställesansvariga en uppfattning om var de står och har chans att ifrågasätta kostnader. 
Åke säger att ”varje månad är i stort sätt nästan ett bokslut för oss, vi har fyra arbetsdagar 
på oss att färdigställa bokslutet”. Denna information rapporteras sedan upp till 
koncernledningen månadsvis. Åke har under sin tid som ekonomichef arbetat för att införa en 
stramare kontroll och uppföljningsprocess. Skega Seals budgetstyrning grundar sig på kontroll 
och uppföljning av kostnadsställesansvariges åtaganden. Åke menar att går man utanför sina 
ramar måste den ansvarige förklara sig.  Åke säger vidare ”om man bara lägger en budget 
utan att det är kopplat till någon form av ansvar ja men då är det inget styrmedel”. Eventuella 
avvikelser som uppkommer försöker företaget att absorbera internt via andra avdelningar 
högre upp i hierarkin. Avvikelser som inte kan absorberas rapporteras till koncernledningen. 
Avvikelser som uppkommer hos kostnadsställesansvariga leder inte till någon form av 
bestraffning utan diskussioner förs och förklaringar krävs från alla inblandande.  
 
Nils ser kontroll och uppföljning som en positiv del av budgeten, det är en morot för honom 
att följa upp den plan man åtagit sig och därigenom kontrollera sitt utfall mot den budget som 
lagts. När det gäller avvikelser som uppkommer säger Nils att ”om avvikelserna är 
nödvändiga är dessa ett måste eftersom uppdraget är att driva en verksamhet, inte att följa 
budget”. Nils menar vidare att ofta beror avvikelser på felkonteringar. Vidare berättar Nils att 
han har ett tillfälle att revidera budget, detta i samband med upprättandet av forecast 2. Dock 
menar han att om behov uppkommer så revideras den en gång till.    
 

4.3 Hydrauto 
 
Personlig intervju med Torbjörn Bäckström ekonomichef/vice vd på Hydrauto Group  
Personlig intervju med Ronny Johansson produktionschef på Hydrauto Medium  
 

4.3.1 Fakta om Hydrauto 
 
Hydrauto Group AB är ett av de ledande företagen i Europa när det gäller mobila 
hydraulcylindrar och ventiler. Verksamheten har sex dotterbolag varav fem befinner sig i 
Sverige och ett i Finland. Deras omsättning för år 2004 var ca 700 MSEK och antalet 
anställda är 600. I Skellefteå finns dotterbolaget Hydrauto Medium AB samt kontoret för 
Hydrauto Group AB. 
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4.3.2 Hydrautos Budgetsyn 
 
Torbjörn säger att Hydrauto använder sig av budgetstyrning för alla led i verksamheten. De 
använder sig inte av några andra styrmodeller. Torbjörn säger att för honom är budget ”en 
årsplanering, man stannar upp verksamheten på så sätt att man funderar igenom om vad de 
kommande tolv månader kommer att handla om”. Torbjörn säger vidare att budgeten ska ge 
de ansvariga ett åtagande som sedan ska levereras till ledningen. Han säger att de inte styr 
strikt efter budgeten utan det är mer en jämförelse och ser vi att det är en avvikelse det är då 
styrmomentet kommer in.  
 
Ronny definierar budget som ”ett styrmedel utifrån kostnadsställen med bas i vad vi kommer 
att sälja nästa år, som sedan periodindelas”. Med detta menar Ronny att budgeten fungerar 
som en handlingsplan för nästkommande år där man utifrån förutsättningarna fördelar ut 
resurserna i företaget.  
 

4.3.3 Budgetarbetet på Hydrauto 
 
Torbjörn beskriver den övergripande bilden av budgetprocessen i Hydrauto Group. Den börjar 
med att ledningen ger de olika dotterbolagen förutsättningarna för budgetarbetet som t ex 
kurser, löner, räntor, inflation, kostnader och prioriterade investeringar mm. Detta sker i 
början av oktober, sedan sätter sig alla kostnadsansvariga i respektive dotterbolag ned och tar 
fram sin preliminära budget. Den presenteras sedan för styrelsen i respektive dotterbolag som 
sedan ska godkänna denna innan den presenteras för huvudstyrelsen. Huvudstyrelsen ska 
sedan i ett styrelsemöte i oktober bedöma om budgeten är rimlig. Den slutgiltiga budgeten ska 
fastställas och presenteras för moderbolagets styrelse i slutet av december.  
 
Ronny beskriver att hans budgetprocess i Hydrauto Medium börjar med att de förutsättningar 
som ges från ledningen i Hydrauto Group läggs till grund för de olika avdelningarnas 
budgetar. Därefter sammanställer Ronny de olika kostnadställesansvarigas budgetar som han 
ansvarar över. När Ronny sedan konsoliderat budgetsammanställningen lämnar han den 
vidare upp till Hydrauto Mediums ledning där diskussion och godkännande tas. 
 
Torbjörn säger vidare att Hydrauto inte gör några förändringar av den fastställda budgeten 
utan det som görs är forecasts 2 ggr/år (maj och september). Det är dessa två prognoser som 
under året utgör en viktig del i styrningen. Torbjörn säger att när forecast 1 är sammanställd 
så jämför man utfall mot denna och senare mot forecast 2. Budget ligger dock hela tiden med 
som jämförelseunderlag under hela året. Men det är ändå budgeten som utgör bedömningen 
av de styrdas prestationer. 
 

4.3.4 Budgetens funktion på Hydrauto 
 
Både Torbjörn och Ronny ser budgeten som ett åtagande för de ansvariga efter att budgeten 
har fastställts. Båda ser även planeringen och genomgången av verksamheten som en viktig 
funktion i budgetarbetet. 
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Torbjörn säger att budgeten är mer en process att ”stanna upp och fundera på allt från 
resultat till investeringar och kassaflöde”. Vidare säger Torbjörn att styrningen ligger i det 
elementära när det gäller budget, analysen av budget, utfall och avvikelsen. Analysen av detta 
ger styrningens riktning. Torbjörn anser att budgeten fyller en viktigare funktion som 
jämförelseunderlag än som styrmedel. Avvikelser skall enligt Torbjörn ses som en signal där 
det finns utrymme för förbättring och detta gör att kontroll och uppföljning blir en viktig 
budgetfunktion på Hydrauto. Budgetarbetet handlar inte bara om ”plus och minus siffror utan 
det handlar lika mycket om en planering och en förståelse för den verksamhet man skall jobba 
i eller leda”. Torbjörn anser även att budgeten har en samordningsfunktion och skapar 
medvetenhet inom varje dotterbolag, men budgeten på koncernnivå fyller inte den funktionen 
eftersom samordning mellan dotterbolagen är något som inte eftersträvas enligt Torbjörn. 
Torbjörn strävar även efter att budgeten på Hydrauto ska kommunicera ledningens mål ner till 
de kostnadsställesansvariga. Han menar att budgeten inte får bli ett en mans/kvinnas arbete.  
 
Ronny anser att budgeten är en viktig del när det gäller resursallokering eftersom han utgår 
från den givna försäljningsvolymen när han fördelar resurser inom sin produktionsavdelning. 
Ronny håller med i Torbjörns argument om att budgeten skapar en medvetenhet hos de 
enskilda medarbetarna av verksamhetens helhet inom dotterbolaget då han säger att ”man 
måste titta på varandras budget när man skall lägga sin egen”. Ronny anser även att 
budgeten har en motiverande funktion om målen är satta på en rimlig nivå. Budgetmål som 
uppfattas orimliga leder enligt Ronny till att man inte ”commitar” sig till sin budget. Ronny 
säger att ”mål som inte går att nå är inga mål. Man vill gå från jobbet och känna att man har 
gjort ett bra jobb”.  Ronny anser även att eftersom man har varit med i budgetprocessen och 
rättat sig efter de förutsättningar som gäller och fått säga sitt har man ett åtagande.       
 

4.3.5 Nackdelar med budget  
 
Torbjörn anser att budgeten inte uppfyller den flexibilitet och förändring som sker i 
omvärlden och framförallt när det händer snabbt. Budgeten är även statisk på så sätt att den 
periodiseras i tolv månader i början av året. Historiken för denna periodisering blir snabbt 
inaktuell och tappar sin relevans tidigt på verksamhetsåret. Denna periodindelning gör att det 
blir svårt att spåra de avvikelser som uppkommit under året och relatera dessa till budget. 
Ytterligare en nackdel med budget enligt Torbjörn är att budgeten ger upphov till 
anslagstänkande/politiskt spel genom att vid ”äskandet” av sin budget uppger man alltid ett 
annat krav än det man anser sig behöva. Orsaken till detta är framförallt för att man skall få 
det anslag som krävs för t ex en nyinvestering men även för att skapa en säkerhetsmarginal 
för att ha möjlighet att ”täcka upp” eventuella budgetavvikelser som kan uppstå.  
 
Ronny anser att budgeten inte alltid gör att rätt saker kommer i fokus. Budgeten kan leda till 
att man koncentrerar sig på budgetspecifika problem som i sin tur leder till att helheten 
förbises. Ibland måste beslut fattas som går emot detaljmål i budgeten men som ur 
produktionssynpunkt är befogade. Det kan då uppstå en konflikt mellan budgetmål och 
produktionsmål. 
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4.4 Ferruform 
 
Personlig intervju med Joachim Nordin ekonomichef på Ferruform  
Personlig intervju med Rolf Engström produktionschef på Ferruform 
 

4.4.1 Fakta om Ferruform 
 
Ferruform är ett helägt dotterbolag till Scania CV AB som tillverkar axelbryggor, balkar och 
chassidetaljer för fordonsindustrin. Deras största kund är Scania men de levererar även till bl a 
Volvo och MAN. Ferruforms omsättning år 2004 var 875 MSEK och antalet anställda var 
700. Ferruform har funnits i Luleå sedan 1968 och år 2000 bytte man namn till dagens namn 
Ferruform från Scania.  
 

4.4.2 Ferruforms budgetsyn 
 
Joachim Nordin ekonomichef definierar budget som ”Styrning via resurstilldelning”. Det är 
via resurstilldelning som verksamheten styrs. Detta handlar om en som vill ha resurser och 
han skall motivera varför han vill ha denna resurstilldelning. Genom denna tilldelning skapas 
ett åtagande att följa den budget man blir tilldelad. Rolf Engström produktionschef definierar 
budget som ”Beräknade kostnader vid en given förutsättning”. Med detta menar Rolf att ”det 
blir aldrig så, hur man än gör” eftersom förutsättningarna förändras.  
 

4.4.3 Ferruforms ekonomiska styrsystem   
 
Joachim berättar att Ferruform frångick budget 1998 och införde då rullande prognoser som 
det primära ekonomistyrsystem. Joachim definierar rullande prognoser som ”En bästa 
bedömning av hur det kommer att se ut det närmsta året” systemet bygger inte på åtaganden 
utan företaget måste vara väldigt skickliga på att förutsäga vart de kommer att hamna under 
det närmaste året. Styrprocessen på Ferruform börjar med att man utgår ifrån den strategiska 
planen som berättar vilka huvudaktiviteter som skall genomföras under det närmsta året. 
Vidare är detta kopplat till Scaniaproduktionssystem som också är en övergripande plan på 
hur verksamheten skall bedrivas ”The Scania Way”. Med hjälp av denna övergripande 
strategiska plan tar man fram ett antal nyckeltal som ska visa var de aktiviteter som 
genomförs skall resultera i. Prognosprocessen inleds med att företagsledningen sänder ut de 
förutsättningar som gäller för den närmaste verksamhetsperioden. Denna 
informationsspridning ses som ett viktigt moment i styrprocessen ”alla ska veta allting helst, 
så mycket information som möjligt”.  Utifrån detta görs en prognos varje kvartal där man 
försöker göra den bästa bedömning över nästkommande 12 månaders period, men man 
fokuserar framförallt på det närmaste tre månaderna. Genom denna process säkras att allt som 
är planerat också kommer att genomföras. Kontroll och uppföljning görs löpande varje månad 
i form av ett månadsbokslut, där jämförs framförallt utfall mot prognos men även jämförs hela 
kvartalet mot samma kvartal föregående år. Det viktigaste är att avvikelser lyfts fram och 
analyseras. Man går inte ner på detaljnivå utan tittar på personal, övrigt och totalkostnader.  
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4.4.4 Varför frångick Ferruform budget?  
 
Joachim och Rolf har båda jobbat på Ferruform under den tid då företaget styrde med budget. 
Båda var överens om att i och med bytet har många av de problem som budgeten skapade 
blivit mindre. Joachim anser att budgeten inte ger tillförlitlig data och anser att varför lägga 
ner resurser på något som ändå inte kommer att stämma i slutändan. Dessutom menar Joachim 
att avvikelser ofta uppstår redan i ett tidigt skede och detta gör att det blir svårt att jämföra 
utfall med budget eftersom avvikelserna hela tiden byggs på och tillslut har man hamnat långt 
från fokus. Vidare menar Joachim att ”vi ekonomer är för dåliga på att hantera så mycket 
information från budget, så vi blir för dåliga på att förutsäga framtiden”. En exakthet av 
information är ett måste för att tillfredställa företagets intressenter. Joachim anser även att 
budget ger upphov till att man försöker dölja sina avvikelser, och detta står i 
motsatsförhållande till koncernens syn på avvikelser. Avvikelser skall ses som positivt 
eftersom det är den största källan till förbättringar. Eftersom budgeten skapar ett 
detaljtänkande på kontonivå så anser Joachim att det finns en risk att man konterar kostnader 
felaktigt enbart för att hålla budget. Detta förklarar Joachim genom att dessa medvetna 
felkonteringar i vissa fall kan leda till att t ex investeringskalkyler blir felaktiga. Detta tror 
Joachim kan bero på bristande kunskap inom ekonomi hos dessa personer. Rolf bekräftar att 
detta beteende är en negativ effekt som uppstår när budget används. Vidare förekom även 
anslagstänkande för de kostnadsställesansvariga och Rolf menar att budgeten gjorde att 
avdelningarna försökte öka sitt anslag inför varje budgetförhandling för att skapa ett större 
”svängrum”. Rolf anser att den främsta nackdelen till att budgeten inte lämpar sig som 
styrning är att den uppmanar till att avvikelser bör undvikas. Genom att idag använda sig av 
rullande prognoser undviks detta eftersom man vågar lyfta fram eventuella avvikelser och 
systemet har inte något ”inbyggt” som gör att avvikelser bör undvikas.   
 

4.4.5 Budget vs Rullandeprognoser i Ferruform 
 
Ferruform har dock inte helt övergett budget utan Joachim säger att när det gäller 
investeringar läggs en investeringsbudget. De kostnadställesansvariga söker ett 
investeringsanslag som först måste godkännas av avdelningschef och ledning. Detta måste 
infrias inom en 10 % marginal annars måste ett nytt anslag sökas. Rolf säger att rullande 
prognoser har enbart tillfört positiva effekter det enda han anser att budget löser på ett bättre 
sätt är att det skapar en större kostnadskontroll. Rolf förklarar ”vi hade mer kontroll på vad 
kostar svetstråden exakt”. Dock är detta till ”kostnad” för helhetsbilden och skapar avarter. 
Rolf anser att ”för att få ihop sin budget i slutet av året så undveks nödvändiga inköp, för att 
invänta en ny budget med nya resurser”. De funktioner som budgeten hade i företaget har 
samtliga förstärkts genom införandet av rullande prognoser som har gett ett friare och 
positivare arbetsklimat. Rolf säger att en större öppenhet och ökat ansvar har skapats genom 
att frångå budget. Joachim tycker också att en stor fördel med dagens styrsystem är den 
öppenhet som skapas genom att avvikelser ses positivt medan budgeten istället gjorde att 
avvikelser mörkades. Joachim säger fortsättningsvis att han inte har sett några funktioner som 
budgeten hade som man har förlorat utan han menar som Rolf att de har förstärkts. Joachim 
säger att för honom har rullande prognoser gett ett större operativt ansvar i motsats till när 
budget användes. 
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Joachim ser budgeten som ett viktigt instrument om en centraliserad styrform är att föredra. 
Den ger möjlighet till att detaljstudera och kontrollera företag som styrs på distans. Joachim 
menar att en stor skillnad är att idag fokuserar de på aktiviteter som ska leda fram till ett 
resultat inte ett resultatmål som ska leda till aktiviteter. Att utgå från en förutbestämd kostnad 
och sedan bryta ner den på kontonivå leder till att hela organisationen fokuserar på att uppnå 
en specifik kostnadsmassa. För att uppnå ett önskvärt resultat är det ibland nödvändigt att 
frångå detaljer för att få helheten att fungera effektivare. Joachim ser en stor fördel med 
rullande prognoser i att där ligger man hela tiden inne i processen. Detta gör att 
träffsäkerheten blir betydligt säkrare än som med budget enbart har en budgetprocess en gång 
per år där allt ska säkras. Både Joachim och Rolf anser att eftersom man hela tiden är inne i 
processen vilket gör att tidsåtgången för att prognostisera jämfört med budget minskat. Dock 
kräver rullande prognoser att fler personer är inblandade i prognosarbetet men Joachim tycker 
inte att det är negativt utan att detta skapar större medvetenhet och en bättre samordning. 
 

4.5 Sammanfattning av den empiriska studien 
 
Vi har i tabell 4.1 valt att sammanfatta de viktigaste fördelaktiga funktioner samt de viktigaste 
negativa effekter som respondenterna i respektive företag uppfattade speciellt med budget 
som styrverktyg.  
 
Tabell 4.1 Sammanställning av de viktigaste funktioner och negativa effekter som framkom i empirin 
Källa: egen 

 
        Budget Funktioner 

 
Skega Seals 

 
Hydrauto 

 
Ferruform 

Planering + Planera verksamhetsåret 
+ Resursallokering 
+ Dimensionering 

+ Skapar medvetenhet om  
    verksamheten 

 

Medvetenhet 
 

+ Kostnadsmedvetenhet  + Ser över de olika enheternas 
verksamhet 

 

Åtagande + Skapas genom delaktighet 
    i budgetprocessen  

+ Skapas genom delaktighet 
    i budgetprocessen 

 

Motivation + Skapas genom delaktighet 
    i budgetprocessen 

  

Kontroll + Utvärdering + Avvikelse analys + Kostnadskontroll på 
    kontonivå 

 
Negativa Effekter 

   

 
Resurskrävande 

- Tidskrävande - Tidskrävande - Tidskrävande 

Anslagstänkande/ 
              Politiskt spel 

 - Äskande om mer resurser i 
budget 

 - Skapa extra utrymme i 
nästkommande budget 

Inaktuell data   - Ej flexibel - Budget avviker redan tidigt 
under verksamhetsåret 

Detaljinriktad  - Konflikt mellan budgetmål 
   och produktionsmål 

 

Antagande om 
framtiden 

 - Bygger på 12 månaders  
   periodisering 

- Svårt att prognostisera för 
   12 månader framåt  

Kontroll & 
Uppföljning 

  - Uppmanar till att dölja   
   budgetavvikelser 

Dysfunktionellt 
Beteende 

  - Inköp undviks för att hålla 
  budget 
- Medvetna felkonteringar 

Centralisering   - Budgetens detaljerade 
kontroll ger en ökad 
centralisering 
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5 ANALYS 
 

 detta kapitel analyseras den empiriska studie som vi genomfört på tre stora tillverkande 
företag ur två perspektiv. Det resultat vår empiriska studie har gett jämför vi sedan med 

den teoretiska referensram vår studie är uppbyggd av.   
 

5.1 Hur definierar företagen budget? 
 
Bergstrand och Olve (1996) tar upp definitionen som Mekanförbundet och ett stort antal 
företagsledare från verkstadsindustrin enades om vid ett seminarium. De enades om följande 
definition: 
 

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

 
De definitioner vi fick av våra respondenter var dels olika sinsemellan men även inte helt i 
linje med verkstadsindustrins definition. De definitioner vi fick av respondenterna var: 
 

”En kvalificerad gissning över vad man tror om framtiden baserad på erfarenhetsmässiga 
grunder” (Åke Strandberg ekonomichef på Skega Seals) 
 
”Företagets strategi översatt i siffror” (Nils Brännström produktionschef på Skega Seals) 
 
”En årsplanering, man stannar upp verksamheten på så sätt att man funderar igenom om 
vad de kommande tolv månader kommer att handla om” (Torbjörn Bäckström 
ekonomichef/vice vd på Hydrauto Group) 
 
”Ett styrmedel utifrån kostnadsställen med bas i vad vi kommer att sälja nästa år, som 
sedan periodindelas” (Ronny Johansson produktionschef på Hydrauto Medium) 
 
”Styrning via resurstilldelning” (Joachim Nordin ekonomichef på Ferruform) 
 
”Beräknade kostnader vid en given förutsättning” (Rolf Engström produktionschef på 
Ferruform)   
 

Eftersom Ferruform har frångått budget bad vi även ekonomichefen Joachim definiera deras 
nuvarande styrverktyg rullande prognoser. Definitionen vi fick då var: ”En bästa bedömning 
av hur det kommer att se ut det närmsta året.” 
 
Om man jämför de olika ekonomichefernas definitioner på budget kan vi se att Skega Seals 
ekonomichef Åke Strandbergs definition grundar sig i den traditionella synen där planering 
och prognostisering är viktiga funktioner. Definitionen bekräftar Skega Seals syn på 
ekonomistyrning där man uttalat säger sig styra traditionellt med budget.  
 
 

I 
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När man analyserar Hydrauto Groups ekonomichef Torbjörn Bäckströms definition antyder 
den direkt att det är den moderna funktionerna som är i fokus där det centrala med budget 
ligger i budgetprocessen. Att Torbjörn Bäckström ser budgeten ur detta perspektiv kan grunda 
sig i att han ser budgetens traditionella brister och överväger andra alternativa styrsystem. 
Ekonomichef Joachim Nordin på Ferruform definierar budget helt åt det traditionella 
synsättet. Utifrån hans definition är det primära för budget att fördela verksamhetens resurser 
över en ettårsperiod. Detta kan bero på att Ferruform har frångått budget och därför har 
Joachim fått en annan inställning till budget. Dock är ekonomichefen Joachim Nordins 
definition på rullande prognoser likartad de övriga ekonomichefernas definitioner på budget. 
Enligt Argyris studie uppfattas budgeten på olika sätt på olika nivåer i företagen (Macintosh, 
1985). Produktionschefernas definitioner skiljer sig mycket mellan de olika företagen. Skega 
Seals produktionschef Nils Brännströms definition är grundad på den moderna budgetsynen 
där budgeten kommunicerar företagets strategi. När vi analyserat Nils definition kan vi se ett 
långsiktigt tänkande. Hydrauto Mediums produktionschef Ronny Johanssons definition är 
svårplacerad när det gäller att tolka det moderna eller traditionella synsättet. Dock har vi 
placerat hans definition till det traditionella synsättet med resursfördelning som den 
grundläggande funktionen. Ferruforms produktionschef Rolf Engströms definition är helt 
grundad i det traditionella synsättet. Grunden ligger i en centraliserad styrning där 
fördelningen av resurser sker centralt. Om man jämför definitionerna mellan de olika 
ekonomicheferna och produktionscheferna stämmer Argyris studie väl överens med det 
resultat vi fick ut av vår empiri där det fanns olikheter mellan produktionschefernas och 
ekonomichefernas definitioner av budget. 
 

5.2 Budgetens fördelaktiga funktioner  
 
Enligt Arwidi och Samuelson (1991) är budgetens traditionella synsätt fokuserat kring 
”dokumentet”. Detta innebär att det är den på papperet färdiga budgeten som är det viktiga 
styrverktyget. Det var enbart Skega Seals ekonomichef Åke Strandberg som uttryckligen 
anser att de använder sig av budget i dess traditionella betydelse. Dock återfinns många av de 
traditionella syftena med budget i alla tre undersökta företag. Ax, Johansson och Kullvén 
(2002) menar att de traditionella budgetfunktionerna ska uppfylla funktionerna planering, 
prognostisering, samordning, resursallokering, kontroll och dimensionering.  
 
På Skega Seals och Hydrauto anser både ekonomichefen och produktionschefen att budgetens 
syfte ”planering” är en av de stora fördelarna med att styra med budget. Trots att båda 
företagen har planering som en av de viktigaste funktionerna skiljer sig deras syn på 
planering. På Skega Seals är planering en funktion som företaget främst använder för att ta 
fram och fastställa budgeten och budgetmålen vilket sedan skall utgöra företagets styrning för 
det nästkommande året. Hydrauto använder även de planeringen för att fastställa budgeten 
men skillnaden ligger i att Hydrauto ser processen som det viktiga och budgetmålen ses mer 
som ett jämförelseunderlag än som ett styrverktyg. Hydrauto arbetar mer med ett liknande 
upplägg som rullande prognoser eftersom den löpande styrningen sker via de forecasts som 
läggs. Orsaken till detta är att budgeten för Hydrauto inte följer och uppfyller de behov som 
de anser krävs i dagens företagsklimat. Lagerstedt och Tjerneld (1991) menar att planering 
gör att man tvingas att stanna upp i verksamheten och se över var man befinner sin nu och hur 
man ska fortsätta i framtiden. Planering inför budget fyller en viktig funktion för företagets 
framtida handlingskraft.   
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Andersson (1997) menar att kontroll och uppföljning är ett sätt för ledningen att se till att 
verksamhetens uppsatta mål infrias när delegerat ansvar getts. Skega Seals budgetstyrning 
grundar sig till stor del på kontroll och uppföljning. Det är enligt ekonomichef Åke 
Strandberg viktigt att budgeten förmedlar ett kostnadsansvar. Han anser att utan en stram 
kontroll och uppföljningsprocess fyller budgeten ingen funktion som styrmedel. Denna syn 
bekräftar att Skega Seals använder budget på ett traditionellt sätt där kontroll & uppföljning är 
en av grundfunktionerna i budgetstyrning. Detta påstående från Åke Strandberg motsägs av 
hans produktionschef Nils Brännström då han säger att avvikelser kan vara ett måste eftersom 
uppdraget är att driva en verksamhet, inte följa budget. För att inte alltför många avvikelser 
skall uppstå reviderar Skega Seals sin budget planenligt en gång varje år. Nils Brännström 
antyder även att om behov uppstår kan han få sin budget reviderad utöver den planenliga 
revideringen. Ferruforms produktionschef Rolf Engström säger att det enda som rullande 
prognoser saknar är den kostnadskontroll på kontonivå som budgeten ger. Ferruforms 
ekonomichef Joachim Nordin anser att detaljerad kostnadskontroll på enskild konto nivå inte 
främjar helhetsbilden. Joachim beskriver att i prognosunderlaget delas ändå vissa kostnader 
ned på kontonivå för att underlätta för de kostnadsställesansvariga. 
 
Budgetens funktioner resursallokering och dimensionering av verksamheten anser 
respondenterna vara ett måste och följer automatiskt med den planeringsprocess budgeten 
kräver. Lagerstedt och Tjerneld (1991) menar att budgeten på ett effektivt sätt fördelar 
företagets resurser.  
 
Budgeten har förändrats från den ”dokumentorienterade” fokusering till en ”modern” 
budgetsyn som fokuserar på ”processen”. Det nya synsättet har gett att en tydligare betoning 
på budget som ansvarsmarkering (Ax et al 2002). Ekonomichef Torbjörn Bäckström på 
Hydrauto ser budgetprocessen som den viktigaste delen i budget eftersom den skapar en 
medvetenhet om den verksamhet man arbetar i. Det är i ”processen” som åtagande och 
ansvarsmarkering skapas genom medarbetares deltagande. Dessa olika funktioner beskriver 
även Ax et al (2002) som moderna budgetfunktioner där fokus ligger på budgetprocessen. 
 
Medvetenhet och åtagande var de budgetfunktioner som både ekonomichefen Åke Strandberg 
och produktionschefen Nils Brännström på Skega Seals anser vara det mest fördelaktiga med 
att styra med budget. Enligt ekonomichef Åke Strandberg uppkommer medvetenhet om 
verksamhetens kostnader genom en väl planerad budget med stor delaktighet. Detta 
resonemang för även Lagerstedt och Tjerneld (1991). De menar även att budgetprocessen 
skapar medvetenhet hos de enskilda medarbetarna om att var och ens arbetsuppgifter är 
viktigt för företagets helhet. Produktionschefen Ronny Johansson på Hydrauto menar att 
budgeten lyfter fram den enskilde individens arbetsuppgifts betydelse för helheten. 
 
Att budgeten är ett åtagande är alla respondenterna överens om. Har kostnadsansvariga varit 
delaktiga i budgetprocessen anser man att ett åtagande har uppkommit och man har bundit sig 
att uppfylla budgeten. Tydligast framkom detta vid intervjun på Skega Seals med 
produktionschefen Nils Brännström som anser att om han inte är delaktig i sin budget kan han 
inte vara ansvarig över denna. Mellemvik, Monsen och Olsen (1988) påpekar att det är av 
största vikt att de som har ekonomiskt ansvar är delaktig i budgetprocessen. Ferruforms 
ekonomichef Joachim Nordin har ett annat tankesätt när det gäller åtagande. Enligt honom är 
det orimligt att förbinda sig att uppfylla något som ligger 12 månader framåt eftersom 
förutsättningar under tiden förändras. 
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Joachim Nordin anser däremot att genom användandet av rullande prognoser ligger man 
ständigt inne i ”budgetprocessen” och därigenom skall man kunna förutse de närmsta tre 
månaderna. Det är så ett åtagande kan accepteras enligt Joachim Nordin. 
 
Ronny Johansson produktionschef på Hydrauto anser att budgeten är motiverande när målen 
är på en rimlig nivå. Budgetmål får inte uppfattas som orimliga utan satta så att med säkerhet 
vet att dessa är uppnåeliga. Produktionschefen på Skega Seals Nils Brännström går ytterligare 
ett steg när det gäller motiverande budgetmål. För att han ska känna sig motiverad att uppfylla 
budgetmål måste det finnas en säkerhetsmarginal i budgeten. Motivation för honom betyder 
att han inte behöver oroa sig för att inte hålla budget. Redan i budgetprocessen har Nils 
planerat in ”slack” i sin budget som gör att han inte kan missa budgetmålet. Då känner han att 
arbetsklimatet är motiverande. Om budgetmålen inte är rimliga enligt honom så känner han 
att budgeten inte är något man strävar efter att uppfylla. Detta bekräftas i Argyris studie att 
högt sätta budgetmål kan uppfattas kränkande (Macintosh, 1985). Däremot säger den 
traditionella teorin att budgetmålen skall vara högt satta men inte omöjliga att uppnå (Ax et al, 
2002). Lagerstedt och Tjerneld (1991) menar att motivationen höjs om det är något slag av 
preststionslönesystem kopplat till budget. Något som framkom i vår empiri var att samtliga 
företag inte hade något belöningssystem kopplat till budget. Detta undviks eftersom alla 
respondenter anser att risken för suboptimering/dysfunktionellt beteende är alltför stor. 
Arwidi och Samuelson (1991) menar att det är av stor vikt hur belöningssystemet är utformat 
och att ett ej välplanerat belöningssystem enbart leder till negativa effekter.   
 

5.3 Budgetens negativa effekter 
 
Företag i dag måste vara flexibla och noggranna med hur de fördelar sina resurser effektivt. 
Detta leder till att många företag är kritiskt inställda till budget eftersom budgeten kräver stor 
resurs och tidsåtgång i utbyte mot ett osäkert resultat (Arwidi & Samuelson, 1991). Detta är 
något som ekonomichefen Joachim Nordin på Ferruform anser då han säger att budgeten inte 
ger tillförlitlig data och varför då satsa resurser på något som ändå inte kommer att stämma i 
slutändan. Denna åsikt delas även av ekonomichefen Åke Strandberg på Skega Seals som 
anser att tids och resursåtgången är ett problem med budget samt svårigheten i att 
prognostisera de opåverkbara faktorerna. Dock anser Åke Strandberg att den negativa 
effekten som budgeten skapar genom krävande resursåtgång uppvägs av de positiva 
funktioner budgeten ger som styrverktyg.  
 
En negativ effekt som Åke Strandberg ekonomichef på Skega Seals anser att budgeten skapar 
är att samordningen mellan de olika kostnadsställesansvariga minskade i samband med 
införandet av en stramare kostnadskontroll. Åke Strandberg menar att resultatet av en 
stramare kostnadskontroll ledde till att de olika kostnadsställesansvariga började ifrågasätta 
varför kostnader skulle tillföras på deras kostnadsställe. Detta motsäger den teoretiska 
referensramen, Bergstrand och Olve (1996) skriver om att budgeten kan användas som ett 
samordningsinstrument för att anpassa avdelningarna till varandra vid begränsad 
resurstillgång. Även Ax et al (2002) menar att alla avdelningar inom samma företag strävar 
efter att arbeta mot en gemensam målbild.  Skega Seals som är nöjd med budgetstyrning och 
inte ser så stora negativa effekter förutom ovanstående problem med minskad samordning bör 
ha andra negativa effekter. En minskad samordning skapar enligt vår teoretiska studie 
ytterliggare negativa följdeffekter som t ex. dysfunktionellt beteende och politiskt spel. 
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Hope och Fraser (2004) likasom Ax et al (2002) och Arwidi och Samuelson (1991) tar alla 
upp kritiken om att budgeten bygger på antagande om framtiden. Denna kritik är något som 
ekonomichefen Joachim Nordin på Ferruform anser stämmer med hans syn på budget. Trots 
att han själv är ekonom säger han att ekonomer är för dåliga på att hantera den mängd 
information som budgeten kräver för att kunna göra tillförlitliga antaganden om framtiden. 
Ekonomichefen Torbjörn Bäckström på Hydrauto anser att budgeten inte lever upp till de krav 
som i dag ställs på företagen. Dagens snabbföränderliga klimat kräver ett styrsystem som inte 
grundar sig på långsiktiga prognoser utan flexibilitet är ett måste då omvärlden kräver snabba 
förändringar.  
 
Ekonomichefen Joachim Nordin på Ferruform anser att i dagens företagsklimat kräver 
företagets intressenter en exakthet av information. Denna exakthet uppfyller inte budgeten på 
grund av att informationen genom denna snabbt förlorar relevans. Detta leder till slut till att 
det blir svårt att använda budget som styrverktyg eftersom de avvikelser som uppstår hela 
tiden byggs på och det blir svårt att identifiera varför avvikelsen har uppstått. Även Ax et al 
(2002) beskriver detta problem med att budgeten redan i ett tidigt skede blir inaktuell och 
effekten leder till att ännu mer tid och resurser krävs när revideringar genomförs. Bergstrand 
(1997) menar att reviderar man inte budgeten i tid så är det uppenbart att budgeten kan bli 
direkt missvisande.  
 
Hydrautos ekonomichef Torbjörn Bäckström anser att budget är statisk på så sätt att den 
periodindelas i 12 månader. Detta leder till att avvikelser snabbt kan inträffa fastän årets totala 
prognos kan komma att överensstämma. Budgetens periodindelning gör att verksamhetens 
fortlevande kan förbises av medarbetarna och den ger upphov till en förvriden bild av 
verksamheters ursprungs teori ”going concern”. Ax et al (2002) menar att verksamheten inte 
upphör efter att budgetperioden slutat. Torbjörn säger att detta ger upphov till 
anslagstänkande/politiskt spel där kostnadställesansvariga enbart ser till att uppfylla periodens 
mål och det primära för dom är att få så stort anslag som möjligt till sin budget utan att tänka 
på verksamheten i sin helhet. Budget kommer då att vara anpassad till budgeterarnas 
önskemål istället för att verka som ett realistiskt mål för verksamheten (Arwidi & Samuelson, 
1991). Förlängningen av detta problem är att ett resursöverskott hos vissa företagsenheter är 
svåra att omallokera till enheter med resursbehov utan dessa överskott slösas hellre bort vid 
årets slut för att inte tappa resurser till nästkommande budgetperiod (Lindvall, 2001). 
Produktionschef Rolf Engström på Ferruform ansåg att anslagstänkade och avsiktliga 
felkonteringar var vanligt förekommande när de styrde med budget. Det var till och med så att 
de kostnadsställesansvariga ofta underlät att göra nödvändiga inköp i slutet av budgetåret för 
att invänta en ny budget med nya resurser. Dessa medvetna felkonteringar kan enligt Joachim 
Nordin ekonomichef på Ferruform leda till att investeringar avskrivs på felaktiga grunder. 
Detta dysfunktionella beteende kan kopplas till rädslan att uppvisa budgetavvikelser. Budget i 
sig kan uppmana till att undvika att rapportera avvikelser (Macintosh, 1985). Joachim Nordin 
ekonomichef på Ferruform anser att budget kan ge upphov till att medarbetarna med avsikt 
underlåter att rapportera avvikelser. Enligt Joachim är det intressant att lyfta fram alla 
avvikelser eftersom det är där den största källan till förbättring finns.  
 
Ekonomichefen Joachim Nordin ser budgeten som ett viktigt instrument om en centraliserad 
styrform är att föredra. Budgeten ger en möjlighet till ledningen att detaljstudera och 
kontrollera företaget.  
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Att utgå från en förutbestämd kostnad för att sedan bryta ner den på kontonivå för att enbart 
uppnå en specifik kostnadsmassa anser Joachim vara en nackdel för att få helheten att fungera 
effektivt. Arwidi och Samuelson (1991) anser att budgeten kan i dagens moderna 
företagsklimat motsätta sig det moderna synsättet företaget utger sig att ha. Där 
decentralisering och öppenhet är något man strävar efter. Tydligast blir det då budgeten 
används som utvärderingsunderlag och kontroll är ett återkommande moment för den styrde. 
Då upplevs budgeten som ett sätt för ledningen att återta makten (ibid).  
 
Ax et al (2002) menar att budgeten skapar låsningar genom att man luras in i en falsk säkerhet 
i tron om att har man lagt budget är framtiden säkrad. Organisationen blir låst till ett visst 
agerande som är kopplat till budgeten och därmed har man svårt att anpassa sig efter nya 
förutsättningar. Låsningar var något som inget av företagen ansågs vara något förekommande 
negativ effekt med budget. Nils Brännström produktionschef på Skega Seals säger att beslut 
som måste tas för att bedriva en verksamhet tas även om det inte finns budgeterat.  
 
Det man kan utläsa av hur respondenterna uppfattar budgetens negativa effekter är att 
Hydrauto som har fungerande styrsystem med budget som bas ser många av de negativa 
effekter som budget förknippas med. Men som tidigare nämnts löser de detta genom att 
använda sig av forecasts som de lägger två gånger per år som hjälp vid den löpande 
styrningen. Skega Seals ser enligt dem inga större negativa effekter med att styra med budget. 
Dock borde det finnas fler negativa effekter än de påstår eftersom vi anser att en negativ 
effekt kan få följdeffekter. Varken Skega Seals eller Hydrauto har något belöningssystem 
kopplat till budgeten vilket kan vara en faktor som gör att de undviker många av de negativa 
effekter som budgeten skapar. 
 

5.4 Skillnader i uppfattning mellan ekonomichefer och produktionschefer   
 
I en studie beskriver Argyri att budgetens funktioner uppfattas olika på olika nivåer inom 
företaget. För att budgetens funktion skall uppfyllas till fullo måste uppfattningen om budget 
vara densamma genom hela företaget (Macintosh, 1985).  
 
Under intervjuerna på Skega Seals uppfattade vi att åsikterna och uppfattningarna angående 
budget som styrsystem var relativt lika. De olika funktioner som ekonomichef Åke Strandberg 
uppfattade att deras budget medförde höll produktionschef Nils Brännström med om. De stora 
skillnaderna i uppfattning som kom fram var dels deras definitioner på budget som antyder på 
att vissa skillnader finns när det gäller deras generella budgetuppfattning. Åkes definition 
grundar sig på den traditionella synen medans Nils grundar sig i den moderna synen vilket 
tyder på olikheter i budgetsynen. Vidare tycker Nils Brännström att budgeten förmedlar 
företagets strategi på ett mer konkret sätt än vad Åke Strandberg gör. Skillnaden som finns 
ligger i att Nils Brännström anser att när avvikelser uppstår så är det inget problem eftersom 
målet är att verksamheten skall fungera och inte att följa budget. Åke Strandbergs uppfattning 
är att budgeten bör följas, det är endast vid goda motiveringar som avsteg från budgeten kan 
accepteras. 
 
Även under intervjuerna på Hydrauto framkom det att synen på budget inte skilde sig avsevärt 
mycket mellan ekonomichef Torbjörn Bäckström och produktionschef Ronny Johansson. Den 
stora skillnaden ligger i hur de definierar budget. 
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Där Torbjörn ser budget utifrån det ”moderna” synsättet där budgetprocessen ligger i fokus. 
Tolkar man Ronnys definition har han ett traditionellt tankesätt angående budget där fokus 
ligger på försäljningsvolymer och resursallokering. 
 
Ferruform var väldigt inriktade på att infria koncernens övergripande synsätt och strategi 
”The Scania way”. Detta avspeglades i intervjuerna med ekonomichef Joachim Nordin och 
Produktionschef Rolf Engström som båda hade en liknande syn på budget och det nuvarande 
styrverktyget rullande prognoser.   

5.5 Budgetens funktion i den empiriska studien 
 
Jämförelsen mellan teorin och empiri ger att budgetens funktioner kan ses ur ett annat 
perspektiv där många av de funktioner som teorin lyfter fram enskilt visas av empirin vara 
sammankopplade med varandra. I figur 5.1 beskrivs hur vi uppfattar budgetens funktioner 
utifrån vår empiriska studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.1 Budgetens funktioner 
Källa: egen 
 
 
Planering, kontroll och uppföljning samt prognostisering är de grundfunktioner som budgeten 
fyller i de undersökta företagen. Planeringsfunktionen ger genom ”processen” funktionerna 
samordning, resursallokering, dimensionering, åtagande, delegering, medvetenhet och 
kommunikation. Kontroll & Uppföljning finns kvar som en grundläggande funktion men med 
ett förändrat syfte har användandet fått en annan betydelse. Kontroll och uppföljning ska ske 
genom avvikelserapporter där öppenhet om varför dessa har uppkommit ska skapa förståelse 
hur förbättringar ska göras. Detta gör att de negativa effekter (dysfunktionellt beteende) som 
kontroll och uppföljning enligt teorin skapar där den huvudsakliga betydelsen är att bedöma 
medarbetares prestationer utifrån avvikelser. Avvikelserapportering är av intresse för 
ledningen eftersom det enligt vår empiri framgår att det är i avvikelser som förbättringar kan 
identifieras. Prognostiseringen har lyfts ut från planeringen eftersom dessa görs löpande under 
året och därför utgör grund för verksamhetens löpande styrning. Genom detta frångår man 
problemet med inaktuell data och antagande om framtiden. Det framträder tydligt i vår empiri 
att fokuseringen ligger kring processen och att detta ska leda till en decentraliserad styrning. 
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6. AVSLUTNING 
  

 detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som vi anser oss ha kommit fram till 
med stöd av den analys vi har redovisat i föregående kapitel. Slutsatserna skall belysa och 

försöka ge svar på vårt syfte och den problemdiskussion vi förde inledningsvis.    
 

6.1 Slutsats 
 
I vår teoretiska studie av budget som styrverktyg med inriktning mot stora tillverkande företag 
har vi funnit att utvecklingen gett en mer decentraliserad styrform än budgetens traditionella 
centraliserade styrform. Processen har hamnat i centrum där delaktighet av medarbetarna har 
ökat. De funktioner budgeten har som vi i vår teoretiska studie kommit fram till är indelade i 
traditionella funktioner och ”moderna” funktioner. De traditionella funktionerna är: planering 
och prognostisering, samordning, resursallokering och dimensionering. De ”moderna” 
funktionerna är: kommunikation, medvetenhet, motivation, delegering och åtagande. Vår 
slutsats av teorin är att de ”moderna” funktionerna kompletterar de traditionella funktionerna 
på så sätt att en öppen kommunikation förs av de traditionella funktionerna och en större 
medvetenhet skapas inom företaget av verksamheten. Delegerat ansvar blir då mer som ett 
åtagande för medarbetarna. 
 
Utifrån de undersökta företagen och deras olika förhållande till budget där ett företag är 
positivt inställd, ett företag är ambivalent och ett företag som har frångått budget har vi 
kunnat urskilja ett antal gemensamma positiva funktioner och negativa effekter med 
budgetstyrning. Dessa gemensamma faktorer avser både budgeten som dokument 
(traditionella synen) och budgeten som en process (modern synen). De funktioner som vi i vår 
analys anser vara de mest fördelaktiga är de traditionella funktionerna planering, kontroll och 
uppföljning. Dock inte med utgångspunkt i det traditionella synsättet utan deras användande 
av dessa funktioner bygger på det ”moderna” synen på budget. Företag som styr med budget 
vill att funktionerna ska ge en medvetenhet inom företaget om var verksamheten befinner sig, 
men även hur man vill gå vidare och se utvecklings och förbättringsmöjligheter. De 
”moderna” funktioner som anses mest fördelaktiga är medvetenhet och åtagande som 
uppkommer hos medarbetarna i och med att budgetprocessen ligger i fokus. Den främsta 
negativa effekten med budgetstyrning anses vara den oerhörda tid och resursåtgång som den 
medför. Det företag som använde sig av en budgetlösstyrning samt det företag som är 
ambivalent ansåg att de stora nackdelarna med budgetstyrning också är att budgeten är ett 
antagande om framtiden som redan i ett tidigt skede ger inaktuell styrdata samt 
anslagstänkande och politiskt spel. 
 
Studien gav resultatet av att det finns skillnader i uppfattning om budget mellan 
produktionschefer och ekonomichefer. Skillnaderna i uppfattning grundar sig i det tankesätt 
som produktionschefer och ekonomichefer anser vara det viktigaste när det gäller att bedriva 
en verksamhet. Produktionschefen ser främst att den tillverkning som ska göras fungerar på 
ett bra sätt för produktionsavdelningen. Ekonomichefen måste se mer på helheten av 
verksamheten och därför uppstår vissa skillnader i uppfattning. Slutsatsen vi drar av varför 
skillnader framkom om budgetens funktioner mellan ekonomichefer och produktionschefer 
beror på att produktionschefer har en mer produktionsinriktad syn om hur verksamheter skall 
drivas. Detta förstärks också genom att de har olika kunnande om ekonomistyrning.  

I 
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6.2 Avslutande diskussion  
 
Undersökningen som genomförts baseras på tre företag där intervjuer genomförts med två 
respondenter på respektive företag vilket medför att slutsatserna inte är generaliserbara utan 
att det krävs vidare forskning för att bekräfta och generalisera resultatet. Vårat syfte är inriktat 
på att skapa en förståelse vad budget är för olika företag i olika situationer.  
 
Budget har under den senare tiden utsatts för kritik och nya styrmedel såsom rullande 
prognoser och balanserade styrkort blir allt mer förekommande i företag. Tros att budgeten 
fått utstå en hel del kritik visar vår studie att budgeten fortfarande fyller viktiga funktioner i 
företag. I de företag vi undersökt anser de att budget måste finnas med i företaget om än 
utformningen på budgeten förändrats. Det mesta talar för att den traditionella budgetsynen har 
övergetts och de ”moderna” funktionerna har gett nytt synsätt på budget där fokus ligger på 
att det är i budgetprocessen de stora fördelarna återfinns. Vi ser att den kritik som riktats mot 
budget undviks i de undersökta företagen genom att budgeten enbart fungerar som ett verktyg 
vid planering och resursfördelning. Styrningen av den löpande verksamheten utgår från det en 
del företag kallar forecasts som kan jämställas med de prognoser som är grunden till rullande 
prognoser. Skillnaden ligger i att de företag som arbetar med budget sammanställer två 
prognoser per år istället för en gång per kvartal. Avslutningsvis tror vi att budgetens 
fortlevnad till stor del kommer att bero på den djuprotade tradition den har i framför allt 
tillverkande företag.  
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning  
 
För att säkerställa resultatet av denna studie är det intressant att utföra ytterligare forskning ur 
ett annat perspektiv. Att ur en kvantitativ forskningsansats på ett större antal företag 
undersöka budgetens funktioner och ha möjlighet att generalisera resultatet. Ett ytterligare 
förslag på framtida forskning är att studera fler nivåer på företag och därigenom ytterligare 
förtydliga budgetens funktioner i företag. 
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Bilaga 1                                SKEGA SEALS 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Torsdag den 21/4, Kl. 14.00 
Ekonomichef Åke Strandberg 
 

Intervjuguide 
 

 
• Kan Ni ge en kort beskrivning av företagets ekonomiska styrning? 

(Belöningssystem, organisation, styrsystem och ledningsfilosofi) 
 

• Hur definierar Ni budget?  
• Hur ser budgetprocessen ut i företaget? En kort beskrivning.  
• Hur viktig är budgeten för erat företag? 
• Utgår Ni från föregående års budget när Ni lägger ny budget? 
• Vilka funktioner tycker Ni att budgetstyrningen har i erat företag?  
• Vad anser Ni är de mest fördelaktiga/ofördelaktiga med att styra med budget?  
• Är Ni nöjda med er form av styrning av företaget? 
• Anser Ni att ”budgettrycket” är starkt/svagt? (är budgeten det som ligger till grund 

för beslutsfattande?) 
 

• Finns det någon form av belöningssystem kopplat till budgeten? 
• Har förändringar i ert budgetarbete förekommit? Orsak? När?  
• Finns det möjlighet till revidering av fastlagd budget under budgetperioden? 
• Hur bestäms budgetmål? 
• Vad vill Ni skall uppnås med budgetmålen? 
• Tror Ni att budgetmålen uppfattas på samma sätt av er som på produktionsnivå?  

 
• Vilken funktion har budgetuppföljningen?  
• Hur ofta följer Ni upp budgeten? 
• Beskriv uppföljningsprocessen (kortfattat). 
• Hur behandlas avvikelser?  
• Hur stora avvikelser tolereras?   
• Tror Ni att budgetstyrning är något Ni kommer att använda Er av även i 

framtiden?  
• Har Ni någon gång tittat på alternativ till budget som styrsystem?  



Bilaga 2                                SKEGA SEALS 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Torsdag den 21/4, Kl. 15.00  
Produktionschef Nils Brännström 

 
Intervjuguide 

 
 
• Hur uppfattar Ni företagets ekonomiska styrning? (Belöningssystem, organisation, 

styrsystem och ledningsfilosofi) 
 
• Hur definierar Ni budget?   
• Hur ser budgetprocessen ut i företaget? (en kort beskrivning) 
• Vilka funktioner tycker Ni att budgetstyrningen har i erat företag?  
• Hur påverkas Ni av budget? 
• Hur påverkar Ni andra med budget? 
• Används budget som ”maktmedel”? 
• Anser Ni att ”budgettrycket” är starkt/svagt?  
• Vad anser Ni är de mest fördelaktiga/ofördelaktiga med att styra med budget?  
• Är Ni nöjda med er form av styrning av företaget? 
• Har förändringar gällande budgetarbetet förekommit? 
• Förmedlas företagets strategi genom budgeten? 
• Hur uppfattar Ni budgetmålen? 
• Hur upplever Ni utvärderingsprocessen?  
• Hur bestäms budgetmål? 
• Vad vill Ni skall uppnås med budgetmålen? 
 
• Finns det möjlighet för Er att revidera budgeten? 
• Vilken funktion har budgetuppföljningen?  
• Hur ofta följer Ni upp budgeten? 
• Beskriv uppföljningsprocessen (kortfattat). 
• Hur behandlas avvikelser?  
• Hur stora avvikelser tolereras?   
• Tror Ni att budgetstyrning är något Ni kommer att använda Er av även i framtiden?  
 



Bilaga 3                            HYDRAUTO GROUP 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Måndag den 2/5, Kl. 14.00 
Ekonomichef/Vice VD Torbjörn Bäckström 
 

Intervjuguide 
 

 
• Kan Ni ge en kort beskrivning av företagets ekonomiska styrning? 

(Belöningssystem, organisation, styrsystem och ledningsfilosofi) 
 

• Hur definierar Ni budget?  
• Hur ser budgetprocessen ut i företaget? En kort beskrivning.  
• Beskriv (kort) budgets funktion i företaget? Tidigare? Vad som förändrats? Hur 

det ser ut nu? 
• Vad åstadkommer budget för erat företag? 
• Hur viktig är budgeten för erat företag? 
• Utgår Ni från föregående års budget när Ni lägger ny budget? 
• Vilka funktioner tycker Ni att budgetstyrningen har i erat företag?  
• Vad anser Ni är de mest fördelaktiga/ofördelaktiga med att styra med budget?  
• Anser Ni att ”budgettrycket” är starkt/svagt? (är budgeten det som ligger till grund 

för beslutsfattande?) 
 

• Finns det någon form av belöningssystem kopplat till budgeten? 
• Har förändringar i ert budgetarbete förekommit? Orsak? När?  
• Finns det möjlighet till revidering av fastlagd budget under budgetperioden? 
• Hur bestäms budgetmål? 
• Vad vill Ni skall uppnås med budgetmålen? 



Bilaga 4                          HYDRAUTO MEDIUM 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Onsdag 3/5, kl. 10.00 
Produktionschef Ronny Johansson 

 
Intervjuguide 

 
 
• Hur definierar Ni budget?  
 
• Hur ser budgetprocessen ut i företaget? (resurser, deltagande mm) 
• Vilka funktioner tycker Ni att budgetstyrningen har i erat företag?  
• Vad anser Ni är de mest fördelaktiga/ofördelaktiga med att styra med budget?  
• Är Ni nöjda med er form av styrning av företaget? 
• Finns det någon annan form av styrning som Ni skulle vilja införa? 
• Förmedlas företagets strategi genom budgeten? 
 
• Anser Ni att ”budgettrycket” är starkt/svagt? (är budgeten det som ligger till grund för 

beslutsfattande?) 
• Styrs Ni på samma sätt som Ni styr andra? 
• Hur uppfattar Ni budgetmålen? (Motiverande? Högt satta? Realistiska?) 
• Tror Ni att budgetmålen uppfattas på samma sätt på alla nivåer i företaget? 
• Hur upplever Ni utvärderingsprocessen?  



Bilaga 5                                FERRUFORM 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Fredag den 29/4, Kl. 10.00 
Ekonomichef Joachim Nordin    
 

Intervjuguide 
 

 
• Kan Ni ge en kort beskrivning av företagets ekonomiska styrning? (Belöningssystem, 

organisation, styrsystem och ledningsfilosofi) 
 
• Hur definierar Ni budget?  
• Varför har Ni valt att frångå budget? 
• Uppfattades nackdelarna med budget på samma sätt i alla nivåer i företaget? 
• Har ni helt frångått budget som styrsystem? 
• Vilken sorts styrning tillämpar ni i dagsläget? 
• Förmedlas företagets strategi genom styrsystemet? 
• Är ni nöjda med er form av styrning av företaget? 
• Hur tycker ni att erat nuvarande styrsystem uppfyller budgetens syften?  
• Hur sätts företagets mål? (Motiverande? Högt satta? Realistiska?) 
• Tror Ni att målen uppfattas på samma sätt på alla nivåer i företaget? 
• Hur mäter Ni och utvärderar medarbetarnas prestationer? 
 
• Belöningssystem? (idag och tidigare) 
• Finns det några fördelar med budget som Ni känner att det nya systemet inte täcker in? 
• Vad är den största fördelen med erat nya styrsystem gentemot budgetstyrning? 
• Anser Ni att erat nuvarande styrsystem kommer att tillämpas i framtiden? 
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Intervjuguide 
 

 
• Hur definierar Ni budget? 
 
• Vilken sorts styrning tillämpar ni i dagsläget? 
• Är ni nöjda med er form av styrning av företaget? 
• Är det hårdare styrning i dag än tidigare? 
• Hur tycker ni att erat nuvarande styrsystem uppfyller budgetens syften?  
• Varför frångick ni budget som det primära styrsystemet? 
• Var Ni informerade om varför Ni frångick budget? 
 
• Förmedlas företagets strategi genom styrsystemet? 
• Vad är den stora skillnaden med dagens styrsystem jämfört med tidigare? (Nackdelar, 

Fördelar) 
• Hur Uppfattar Ni att målen är satta? (Motiverande, Realistiska, Högt satta)  
• Hur stort inflytande har Ni när det gäller företagets övergripande planering? 
• Hur upplever Ni utvärderingsprocessen? 
• Belöningssystem?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


