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Titel:  Budget & budgetering – Vad kan budgeten tänkas tillföra ett företag idag 

och vilka syften uppfyller den? 

Syfte: Uppsatsens syfte är att söka en förståelse för hur budgetprocessen kan 

tänkas vara utformad hos några utvalda privata företag idag samt vilka 

syften som budgeten uppfyller hos dem. Vidare söks en förståelse för vilka 

för- respektive nackdelar som företagen upplever med budgeten. 

Metod:  I uppsatsen har en kvalitativ undersökningsmetodik använts. Primärdata har 

samlats in via semistrukturerade intervjuer med fyra utvalda företag, 

Sandvik MT, Boliden, Electrolux och Volvo. Även sekundärdata i form av 

böcker och vetenskapliga artiklar har legat till grund för undersökningen. 

Slutsats:  Sandvik MT, Boliden och Electrolux tillämpar en årlig traditionell budget 

vilken de kompletterar med kvartalsvisa prognoser. Volvo å andra sidan 

tillämpar enbart ett prognosförfarande där prognoser tas fram månadsvis för 

fyra månader framåt. De budgeterande företagen har inte genomfört några 

genomgripande förändringar i sin budgetprocess men funderingar har 

funnits rörande att budgetera eller prognostisera för rullande tidsperioder. 

De budgeterande företagen är ense om att det är de traditionella syftena som 

budgeten lämpar sig bäst för. Avseende de moderna syftena går det inte att 

utläsa ett tydligt mönster då företagen använder de olika syftena i olika stor 

utsträckning. Volvo tillämpar inte en traditionell budget och därmed 

används inte syftena i lika stor utsträckning som hos övriga företag. 

Nackdelar som har upplevts med budgeten är bland annat att den är tids- och 

resurskrävande samt att den i viss mån inte anses anpassad till dagens 

växlande omgivning. Fördelar som har upplevts med budgeten är bland 

annat att den är en fast punkt att förhålla sig till och den ger en bra bild över 

hur det går för företaget. 
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Title:  Budget & budgeting – What can the budget add to a company today and 

what kind of purposes does it fulfill? 

Purpose:  The purpose of the thesis is to seek an understanding of how the budget 

process is designed within some selected private companies today and what 

kind of purposes that the budget fulfills within these companies. 

Furthermore the thesis seeks an understanding of what kind of advantages 

and disadvantages that the companies experience with the budget. 

Method: A qualitative method has been used in the thesis. Primary data has been 

collected through semi structured interviews with four selected companies, 

Sandvik MT, Boliden, Electrolux and Volvo. The study has also been based 

upon secondary data in the form of books and scholarly articles.  

Conclusions:  Sandvik MT, Boliden and Electrolux use an annual budget with quarterly 

forecasts as a complement. Volvo on the other hand only use forecasts, the 

forecasts are produced monthly for four months at a time. The companies 

that use a budget have not done any radical changes in their budget process 

but they have considered budgeting or forecasting for rolling periods. The 

companies that use a budget all agree that it is best suited for the traditional 

purposes. Concerning the modern purposes it is not possible to deduce a 

clear pattern because the companies use the different purposes to a varying 

degree. Volvo does not have a traditional budget and therefore they do not 

apply the purposes to the same degree as the other companies. 

Disadvantages that the companies have experienced with the budget are 

among others that it is time- and resource consuming and that it is not 

adapted to a shifting environment. Advantages that the companies have 

experienced with the budget are among others that it is a steady base and 

that it gives a good picture of how well the company is doing.  
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1 INLEDNING 

I kapitlet presenteras inledningsvis en bakgrund till det valda ämnesområdet. Därefter förs en 

problemdiskussion i vilken uppsatsens problemfrågor tydliggörs. Problemdiskussionen och 

frågeställningarna leder sedan fram till uppsatsens syfte. Slutligen beskrivs vilken målgrupp 

som undersökningen riktar sig till samt vilken avgränsning som har gjorts. 

1.1 Bakgrund 

Företag har ett behov av att planera och styra sin framtida verksamhet och budgeten har under 

årens lopp kommit att utgöra ett viktigt styrinstrument vilket används av flertalet svenska 

företag. Budgeten utgör en del av företagens ekonomistyrning, den är en form av 

handlingsplan vilken har som ambition att förutse framtida händelser och infria önskade 

verksamhetsutfall, ett uttryck för företagens finansiella och operationella mål. För 

medarbetare och olika enheter inom organisationen tydliggör budgeten en ansvarsfördelning 

samt visar vilket åtagande som eftersträvas. Budgetering är en process som pågår under en 

viss tidsperiod, under processen jämförs de faktiska resultaten med de budgeterade och på så 

vis kan avvikelser analyseras och åtgärdas. (Ax, Johansson & Kullvén, 2009 ss. 202-205) 

Under det senaste århundradet har budgetens roll diskuteras, utvecklats och i mångt och 

mycket förändrats. Amerikanska företag såsom General Motors och Du Pont bidrog i början 

av 1900-talet till att budgeten uppmärksammades. Överlag decentraliserades verksamheterna 

alltmer hos amerikanska storföretag och det blev viktigare med ett styrsystem för att bibehålla 

kontroll, budgeten kom i det avseendet att fylla en viktig funktion. I Sverige fick budgeten sitt 

genomslag relativt sent, först under 1960-talet, och budgetinfluenserna hämtades då från 

USA. (Arwidi & Samuelson, 1991 ss. 9-12)  

När budgeten introducerades i Sverige var det främst en långsiktig planering som betonades 

och den ursprungliga budgeten framtogs som en årlig traditionell resultatbudget. Planeringen 

gjordes då för relativt långa tidsperioder, ofta för fem till tio år, och budgeten bröt ner den 

långsiktiga planen i kortare delar. Det främsta syftet med budgeten var att förutse framtida 

händelser vilket gav företagen en möjlighet att agera istället för att reagera på förändringar. 

Omvärldsförändringarna var vid tiden för införandet av budgeten relativt stabila i jämförelse 

med dagens omvärldsförändringar, och i Sverige rådde en optimism kring budgetens förmåga 

som planeringsverktyg. (Arwidi & Samuelson, 1993, ss. 95-96)  

Under 1970-talet påverkades hela världsekonomin i och med den oljekris som uppstod vilken 

innebar att de oljeproducerade länderna inte längre levererade olja till övriga länder. Det var 

en händelse som få företag hade förutspått och det blev uppenbart att framtida företeelser 

kunde vara svåra att förutse och att långtidsplanering inte nödvändigtvis var optimalt. 

Omvärldsförändringarna kom överlag att bli mer komplexa då konkurrensen ökade, ny 

informationsteknologi utvecklades, globaliseringen ökade och kunderna ställde allt högre 

krav. (Ax et al. 2009 s. 203) Den ekonomiska planeringen blev mer kortsiktig och svenska 

företag gick mot en decentraliserad styrning. Budgetens traditionella roll vilken hade betonat 
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samordning och planering kom således att förändras. Ett nytt synsätt på budgeten uppstod där 

den även kom att fungera som ett instrument för att skapa ansvarsfördelning genom 

motivation, kommunikation och målsättning. (Greve, 1996 s. 12)  

1.2 Problemdiskussion och problemfrågor 

Sedan några decennier tillbaka har den omgivning inom vilken företag verkar i förändrats i 

många hänseenden, från att ha varit relativt stabil kan den idag sägas vara mer turbulent och 

skiftande. Budgeten som styrinstrument har influerats av förändringarna och dess 

användningsområde har kommit att utvecklas och omdebatteras. (Sörling, 2002 ss. 87-89) 

Inom forskningen och i praktiken har två skilda grupperingar framträtt där den ena gruppen 

menar att budgeten bör avskaffas och den andra gruppen förordar att budgeten i stället bör 

förändras och förnyas (Weber & Linder, 2005 s. 20). Det är således tänkbart att den 

traditionella budgeten i mångt och mycket har blivit förlegad. Hos svenska företag har det 

funnits en viss obenägenhet att lämna inarbetade tankesätt bakom sig och undersökningar har 

visat att ett flertal företag fortfarande budgeterar, däremot har det hos vissa av dem blivit 

aktuellt att förändra och utveckla budgetprocessens utformning och innehåll. (Ax et al, 2009 

ss. 287-289) De företag som behåller sin budget kan därmed tänkas söka efter nya 

budgetlösningar och komplement till budgeten för att på så vis kunna anpassa den till dagens 

förhållanden. För att få insikt i vad budgeten kan tänkas tillföra ett företag idag har fyra 

företag
1
 undersökts avseende deras budget och budgetering. Resonemanget ovan leder fram 

till följande frågeställning: 

 Hur kan budgetprocessen idag tänkas vara utformad hos de utvalda företagen och 

vilka förändringar jämfört med de senaste åren kan urskiljas i processen? 

Ursprungligen hade budgeten två huvudsakliga syften vilka var att skapa en god långsiktig 

planering och samordning. Med åren har förväntningarna på budgeten kommit att bli höga då 

den antas kunna uppfylla ytterligare ett flertal syften. Somliga forskare och praktiker menar 

att budgeten inte lyckas leva upp till samtliga sina syften och det är delvis därför som den har 

fått kritik. (Lindvall, 2001 s. 176) I litteraturen kan utläsas att ett flertal svenska företag anser 

att budgeten fortfarande är betydelsefull och att den kan tillföra mycket. Det framgår dock 

inte tydligt vad budgeten konkret kan tillföra företagen och vilken funktion budgeten fyller 

hos dem. Utifrån ovanstående resonemang blir därför följande frågeställning intressant att 

undersöka:  

 Vilka syften kan budgeten idag tänkas uppfylla hos de utvalda företagen? 

Budgeten har, som ovan nämnts, varit föremål för många diskussioner och dess för- och 

nackdelar har ifrågasatts inom företagsvärlden och forskningen. Den har fått en hel del kritik, 

främst för att den inte anses anpassad till en turbulent omvärld. Företag kan ibland tänkas 

hålla fast vid ageranden som budgeten ger uttryck för även då det visar sig att andra 

alternativa ageranden faktiskt vore att föredra. (Olve & Samuelson, 2008 s. 474) Ytterligare 

nackdelar som framförts rörande budgeten är att den anses vara tidskrävande, svårhanterlig, 

                                                           
1
 De utvalda företagen är Sandvik, Boliden, Electrolux och Volvo. 
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alltför detaljerad och att den snabbt blir inaktuell (Lindvall, 2001 ss. 175-180). Även då flera 

forskare och yrkesutövare instämmer i ovanstående budgetkritik så anser andra röster i 

debatten att budgeten ännu inte har spelat ut sin roll, den bidrar med positiva effekter och 

fördelar för företagen. Det finns relativt mycket skrivet om vilka nackdelar som finns med 

budgeten, däremot är det mindre tydligt vilka fördelar som budgeten ger upphov till. 

Resonemanget ovan leder fram till följande slutliga frågeställning: 

 Vilka för- alternativt nackdelar kan de utvalda företagen tänkas uppleva med 

budgeten? 

Budgetdebatten har pågått under en längre tid, och pågår än idag, vilket visar att ämnet i allra 

högsta grad fortfarande är av intresse. Det är uppenbart att budgeten har genomgått samt 

genomgår en förändringsprocess och att det än idag råder delade meningar om dess värde. Det 

är därför intressant att försöka få en förståelse för vad budgeten kan tänkas tillföra ett företag 

idag samt om den har anpassats till nya förutsättningar i omgivningen.  

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att söka en förståelse för hur budgetprocessen kan tänkas vara utformad 

hos några utvalda privata företag idag samt vilka syften som budgeten uppfyller hos dem. 

Vidare söks en förståelse för vilka för- respektive nackdelar som företagen upplever med 

budgeten. 

1.4 Målgrupp 

Uppsatsen speglar budgetering ur ett företagsperspektiv och vänder sig därför till svenska 

företag som budgeterar. Uppsatsen torde vara intressant för de företag som funderar över 

budgetens vara eller icke-vara. Företag kan bli uppmärksammade på vilka värden alternativt 

nackdelar som andra företag upplever med budgeten. Genom att ta del av andra företags 

tankar kring budgetering och deras budgetlösningar kan lärdomar dras och nya uppslag till 

budgetutveckling eventuellt fås. 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsens fokus kommer att ligga på budgeten som styrinstrument och behandla olika 

aspekter av budgetering. För att sätta in budgetering i ett större sammanhang kommer även 

två alternativ till budgeten att översiktligt beröras i den teoretiska referensramen, prognoser 

och budgetlös styrning. Prognoser kommer att beröras då de brukar framhållas som 

huvudalternativ till budgeten. Det blir också aktuellt att föra en diskussion kring dem då en 

tydlig distinktion mellan prognos och budget inte alltid kan göras. Begreppen kan skapa en 

förvirring eftersom det råder stora likheter dem emellan. Budgetlös styrning kommer att 

beröras då den brukar framhållas som motpol till traditionell budgetstyrning och även för att 

belysa delar av budgetkritiken. 
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2. METOD 

I metodkapitlet beskrivs inledningsvis vilken undersökningsmetodik som har använts i 

uppsatsen samt hur datainsamlingen av sekundärdata och primärdata har gjorts. Därefter 

redogörs för uppsatsens val av ett kvalitativt tillvägagångssätt avseende intervjuförfarande. 

Det beskrivs hur tillvägagångssättet vid analysen har sett ut och slutligen förs en diskussion 

kring uppsatsens tillförlitlighet. 

2.1 Undersökningsmetodik 

Med utgångspunkt i uppsatsens syfte och problemformulering lämpade det sig väl att använda 

en kvalitativ undersökningsmetodik. Uppsatsens ambition är att söka en förståelse för vad 

budgeten kan tänkas tillföra ett företag idag och vilka syften den uppfyller. Då en förståelse 

eftersöks blir det intressant att studera och intervjua ett fåtal företag mer ingående för att på så 

vis generera riklig information. Informationen kan bidra till att en mer fullständig helhetsbild 

och en ökad förståelse för det utvalda ämnet kan fås. Uppsatsen ämnar inte dra långtgående 

slutsatser och att generalisera resultaten utan angreppssättet är snarare att se tendenser och 

mönster i det insamlade materialet, därför valdes en kvalitativ metod. (Holme & Solvang, 

1997 s. 101) Den kvantitativa metoden, vilken innebär att mätningar och matematiska 

modeller tillämpas för att mer översiktligt besvara problemfrågor, lämpade sig således inte för 

denna uppsats (Björklund & Paulsson, 2003 s. 63). Ett kvalitativt intervjuförfarande användes 

följaktligen för att besvara uppsatsens syfte och problemfrågor.  

2.2 Sekundärdata 

Inledningsvis gjordes en insamling av sekundärdata, det vill säga av data som redan fanns 

återgiven och insamlad i vetenskapliga artiklar och böcker (Artsberg, 2005 s. 45). 

Litteraturundersökningen påbörjades med en insamling av mångsidig information för att 

skapa en god förståelse och helhetsbild av det undersökta ämnesområdet. Med utgångspunkt i 

den informationen formulerades uppsatsens syfte och problemfrågor. När problemområdet 

sedan hade avgränsats kunde den information som ansågs mest väsentlig urskiljas och 

ytterligare granskas. Den teoretiska referensramen kunde därefter utformas. 

Mälardalens Högskolas bibliotekskatalog användes för att finna böcker inom ämnesområdet 

och sökord som framförallt användes var budget och budgetering samt budget and budgeting. 

De böcker som främst utgör grunden i den teoretiska referensramen är Den nya 

Ekonomistyrningen (2009) av Ax et al, Verksamhetsstyrning – Från traditionell 

ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning (2001) av Lindvall och Budget och 

budgetering (2009) av Kullvén. Vidare diskussion kring källorna och deras tillförlitlighet förs 

nedan i metodkapitlet under avsnitt 2.8 Källkritik. 

Mälardalens Högskolas databaser användes för att finna relevanta vetenskapliga artiklar. De 

databaser som främst nyttjades var ABI/Inform och Elin@Mälardalen och de huvudsakliga 

sökorden var budget, budgeting, budget and critique, budget and management, traditional 
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budgeting, beyond budgeting och developed budget. Sökorden användes dels i kombination 

med varandra och dels var för sig. Även Googles sökmotor och Google Scholar användes för 

att finna lämplig information. 

2.3 Primärdata och urval 

Förstahandsinformation i form av primärdata insamlades via telefonintervjuer med utvalda 

respondenter. Valet att genomföra intervjuer föll sig naturligt då den insamlade informationen 

blev tidsenlig och kunde anpassas specifikt till det undersökta problemet. (Holme & Solvang, 

1997 ss. 132-138) Ett intervjuförfarande lämpade sig särskilt väl då uppsatsen eftersöker svar 

av djupare karaktär och är av kvalitativ ansats. Även enkäter eller observationer hade kunnat 

användas i uppsatsen men dessa hade troligen inte gett lika uttömmande svar. (Björklund & 

Paulsson, 2003 s. 69-71) 

Urvalet av företag avgränsades till privata företag av större storlek, det vill säga svenska 

börsnoterade företag. Privata företag valdes då förändringar rörande budgeten torde vara 

större inom dessa företag än inom offentliga företag. Dessutom är det främst privata företag 

som budgetdebatten berör. Större företag studerades då budgeten inom dessa företag troligtvis 

har genomgått någon form av förändringsprocess och syftena med budgeten kan tänkas vara 

fler hos dem än hos mindre företag.  

Urvalet kom därmed att bestå av svenska företag noterade på NASDAQ OMX Stockholm 

tillhörande segmentet Large Cap. Med utgångspunkt i börslistan kontaktades de företag som 

ansågs lämpliga att intervjua för att kunna besvara uppsatsens problemfrågor. Särskilt 

eftersöktes svenska väletablerade industriföretag där budgeten troligen har haft en stark roll 

men där en förändringsprocess eventuellt har kunnat skönjas. Tänkbara företag kontaktades 

via telefon, ett åt gången, där totalt sju stycken fick förfrågan om att delta i en intervju. 

Företagen informerades vid telefonsamtalen om uppsatsens syfte och problemfrågor.  

De fyra företag som tackade ja och slutligen deltog i undersökningen var som tidigare nämnts 

Sandvik, Boliden, Electrolux och Volvo. Vid kontakten med företagen efterfrågades 

respondenter på en ledande position och med gedigen kunskap rörande företagets budget och 

budgetering. De respondenter som deltog för Boliden, Electrolux och Volvo arbetar samtliga 

centralt på koncernnivå. Sandviks respondent arbetar som ekonomichef på ett av företagen 

inom affärsområdet Sandvik Material Technology. Företaget heter AB Sandvik Material 

Technology och kommer hädanefter i uppsatsen att benämnas som Sandvik MT. Budgeten 

torde dock ha en relativt likartad roll inom Sandviks olika affärsområden och därmed ansågs 

även denna respondent väl lämpad för undersökningen.  

Vidare kan påpekas att Volvo i dagsläget inte använder sig av en årlig traditionell budget utan 

har övergått till att enbart använda prognoser. Volvo ansågs intressant att ta med i 

undersökningen då budgeten tidigare har haft en stark roll inom företaget men där en stor 

förändring av budgetprocessen har kunnat skönjas. Budgeten används dessutom fortfarande, 

om än i en enklare form, på lägre nivåer inom företaget. Volvos medverkan bidrog således till 

att ett vidare perspektiv av det undersökta ämnet kunde fås. 
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I tabellen nedan görs en kortfattad presentation av de respondenter som deltog samt hur länge 

varje intervju varade. 

Tabell 1: Tabell över deltagande respondenter. Egen utarbetad tabell. 

 

Företag  Respondentens namn Befattning inom företaget              Intervjutid 

Sandvik MT  Elisabeth Emesten Ekonomichef               30 min 

Boliden  Elin Lind  Koncernredovisningschef              55 min 

Electrolux  Therese Friberg Chef för controllerfunktionen              45 min 

Volvo  Ola Westerdahl Business controller              55 min 

 

2.4 Tillvägagångssätt vid intervjuförfarandet 

Det geografiska avståndet till respondenterna innebar att telefonintervjuer var lämpligast att 

genomföra, det fanns även önskemål om detta från respondenternas sida. Vid 

telefonintervjuerna gick möjligheten att uppmärksamma kroppsspråk och mimik förlorad, 

något som kompenserades av att extra lyhördhet fästes vid nyanser i respondenternas röst och 

tonläge. Vikt lades vid tydlig språklig kommunikation och artikulering.  

Intervjumanualen (se bilaga 1) som utformades var semistrukturerad och intervjufrågorna 

formulerades utifrån förutbestämda ämnesområden. Varken en ostrukturerad intervju där 

respondenten ges ett stort utrymme att formulera sig fritt, eller en strukturerad intervju där 

frågorna är mer styrda, ansågs anpassade för att besvara uppsatsens syfte. Det 

semistrukturerade intervjuförfarandet, vilket kan ses som ett mellanting av de ovan nämnda 

intervjuförfarandena, valdes då det lämnade utrymme till vidare följdfrågor och diskussion 

under intervjutillfällena. (Andersson, 1985 ss. 75-77) Respondenterna fick möjlighet att bidra 

med sina egna tankar och erfarenheter inom ämnesområdet vilket öppnade upp för en 

förståelse av det undersöka problemet.  

I avsnitt 3.8 nedan urskiljs och sammanfattas kärnan av den teoretiska referensramen. 

Intervjufrågorna till företagen delades med hjälp av sammanfattningen och referensramen in i 

fyra olika teman, Budgeten och budgetprocessen, Budgetens olika syften, Budgetkritik kontra 

budgetens värde samt Utveckling av budgeten. Denna indelning gjordes för att skapa en klar 

struktur i empiriavsnittet och för att tydliggöra kopplingen mellan den teoretiska 

referensramen och empirin. Intervjumanualen användes vid samtliga fyra intervjutillfällen och 

bestod totalt av 34 stycken frågor. Bilaga 2 tydliggör hur frågeinnehållet i respektive tema 

kopplades till den teoretiska referensramen. 

Respondenterna önskade att ta del av frågorna innan intervjutillfällena och intervjumanualen 

skickades därför ut några dagar i förväg via e-post. Intervjuernas kvalitet ökade 

förhoppningsvis då respondenterna hade möjlighet att förbereda sig och strukturera sina svar. 

Respondenternas spontana reaktioner kunde däremot till en viss del gå förlorade då frågorna 
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skickades ut i förväg. Upplevelsen var dock att respondenterna inte var styrda av sin 

förberedelse och vid intervjutillfällena fanns en öppen och relativt spontan dialog. 

En högtalartelefon användes vid samtliga intervjutillfällen för att skapa en god 

kommunikation och en digital bandspelare användes för att spela in och lagra respektive 

intervju. Fördelen med det var att full koncentration kunde läggas på intervjuerna och på 

innebörden av respondenternas svar då inga anteckningar behövde föras. Varje intervju 

transkriberades först ordagrant i sin helhet för att sedan sammanfattas till sin slutgiltiga form. 

De sammanfattade intervjuerna skickades därefter ut via e-post till respondenterna för 

genomläsning, på så vis kunde de godkänna dem och korrigera eventuella missförstånd. 

Respondenterna ombads även via e-post att förtydliga somliga av sina svar och utveckla sina 

resonemang. Samtliga respondenter bidrog med egna kommentarer samt förtydliganden, deras 

synpunkter beaktades och korrigeringar gjordes. 

2.5 Tillvägagångssätt vid analys 

I empirin återges inte respondenternas svar ordagrant, dock var ambitionen att inte skära bort 

för mycket då helhetsförståelsen i sådana fall kunde gå förlorad. Analysen som gjordes var av 

kvalitativ karaktär och tog sin utgångspunkt i den teoretiska referensramen och empirin. 

Materialet indelades i övergripande teman för att ge det en tolkningsbar form. Två tolkningar 

av det insamlade materialet gjordes på varsitt håll för att finna mönster och samband i data. 

Uppfattningarna jämfördes sedan för att ytterligare stärka uppsatsens tillförlitlighet. 

2.6 Validitet 

Validitet klargör huruvida undersökningen är giltig, det vill säga om undersökningen har mätt 

det som den avsåg att mäta (Denscombe, 2000 s. 283). Intervjufrågorna skapades primärt för 

uppsatsen och formulerades med utgångspunkt i problemformuleringen och den teoretiska 

referensramen. Rätt intervjufrågor kunde därmed ställas i förhållande till det som studerades. 

Vikt lades vid att finna erfarna respondenter med stor kunskap inom det undersökta området 

och därav kunde de svar som erhölls anses vara relevanta för undersökningens syfte. Dock 

fanns en medvetenhet om att respondenterna vid intervjutillfällena kunde tänkas förmedla 

information som var subjektiv, det vill säga information som inte uppvisar en rättvisande bild 

av företaget. Vid informationsbehandlingen beaktades detta genom att ett kritiskt 

förhållningssätt antogs och en diskussion fördes rörande respondenternas svar. 

Utöver ovan nämnda resonemang kan undersökningens generaliserbarhet diskuteras. 

Uppsatsens ambition är att försöka förstå vad budgeten kan tänkas tillföra ett företag idag 

samt vilka syften den uppfyller. Eftersom ett fåtal företag intervjuades och en förståelse 

eftersöks är det inte möjligt att generalisera resultatet genom att dra några långtgående 

slutsatser. Det intressanta är de tendenser och mönster som kan urskiljas ur resultatet. I viss 

mån torde dock dessa tendenser kunna överföras även till andra företag liknande de 

undersökta företagen.  
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2.7 Reliabilitet 

Reliabilitet klargör huruvida undersökningen är tillförlitlig, det vill säga om undersökningen 

skulle komma fram till liknande resultat om den genomfördes på nytt (Denscombe, 2000 s. 

250). I metoddelen är ambitionen att öppet, noggrant och stegvis redovisa undersökningens 

tillvägagångssätt, vilket möjliggör för någon annan att i framtiden göra om samma 

undersökning. Intervjuförfarandet standardiserades och tillämpades konsekvent vid samtliga 

intervjuer vilket också torde öka replikerbarheten. För att ytterligare öka tillförlitligheten gavs 

respondenterna möjlighet att läsa igenom och kommentera de sammanställda intervjuerna. 

Det är dock inte säkert att likartade svar skulle erhållas från respondenterna om 

undersökningen gjordes om i framtiden. Även då respondenterna valdes ut för sin kunskap 

och erfarenhet så är omvärlden föränderlig och attityder kan förändras med tiden.  

2.8 Källkritik 

Fördelen med insamlandet av sekundärdata var att en stor mängd information kunde 

införskaffas under en relativt kort tidsperiod. Sökandet innebar dock att det material som 

återfanns inte var insamlat för uppsatsens specifika ändamål och att en fullständig kontroll av 

materialet ej kunde fås. För att kompensera för detta tillämpades ett kritiskt förhållningssätt 

till källorna under hela insamlingsprocessen. Hänsyn togs till olika kriterier såsom att källorna 

inte bör vara färgade av författarnas egna åsikter, att källorna inte bör vara beroende av 

varandra samt att källorna inte bör vara inaktuella (Nyberg, 2000 ss. 195-197).  

Sekundärkällor kan många gånger vara subjektiva och spegla författarnas personliga åsikter. 

Det finns många starka röster i budgetdebatten vilket kan innebära att de åsikter som framförs 

är vinklade av författarnas inställning till budgeten. Hänsyn togs till detta genom att ställa 

olika författares positiva och negativa åsikter mot varandra. Vetenskapliga artiklar utgivna av 

välrenommerade tidsskrifter samt böcker utgivna av väl erkända bokförlag användes i stor 

utsträckning. För att kunna fastställa att källorna inte var beroende av varandra granskades en 

stor mängd litteratur och kärnan av det lästa återgavs sedan i den teoretiska referensramen. Då 

uppsatsen syftar till att tydliggöra främst en aktuell utveckling inom budgetområdet valdes 

källor som vid utformandet av den teoretiska referensramen ansågs relativt tidsenliga. Källor 

utgivna under 2000-talet ansågs aktuella för uppsatsens syfte. De källor som var daterade 

längre tillbaka i tiden ansågs lämpliga att använda för att återspegla historiska inslag. 

De böcker som främst utgör grunden i den teoretiska referensramen är Den nya 

Ekonomistyrningen (2009) av Ax et al, Verksamhetsstyrning – Från traditionell 

ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning (2001) av Lindvall och Budget och 

budgetering (2009) av Kullvén. Vid urvalet av dessa källor beaktades författarnas bakgrund 

och kunskap. Samtliga författare har en akademisk bakgrund, de har forskat samt undervisat 

vid några av Sveriges större lärosäten. Den nämnda litteraturen får anses tillförlitlig då den 

hänvisar till gjord forskning, använder källhänvisningar i texten eller noter, bifogar 

litteraturförteckning samt strävar efter en saklig framställning genom att belysa olika delar av 

ämnesområdet. (Nyberg, 2000 s. 199) 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I kapitlet beskrivs inledningsvis begreppen budget och budgetering samt deras innebörd. 

Därefter görs en genomgång av hur budgetprocessen är utformad samt vilka alternativ som 

finns till budgeten. Vidare presenteras ett antal olika syften som budgeten antas kunna 

uppfylla. Kritik som har riktats mot budgeten lyfts fram och det redogörs för budgetens 

användande och värde. Det görs en kortfattad redogörelse över budgetens utveckling under 

senare år och slutligen sammanfattas den teoretiska referensramen. 

3.1 Budget och budgetering – en del av företagens ekonomistyrning 

Vanligtvis brukar budgetering, kalkylering och redovisning hänföras till den traditionella 

ekonomistyrningen. Inom verkstadsindustrin men även inom flertalet andra branscher är det 

främst dessa tre processer som har varit framstående. (Olve & Samuelson, 2008, ss. 51-52) 

Enligt Lindvall (2001) innebär traditionell ekonomistyrning att företagen med hjälp av 

ekonomisk information försöker påverka organisationens aktörer och därmed uppnå ett 

önskvärt beteende och resultat. Syftet med styrningen är främst att förbättra företagens 

effektivitet och produktivitet där produktivitetsfrågan traditionellt har varit den viktigaste. 

Företag arbetar utifrån en övergripande strategi där ekonomistyrningen har som uppgift att 

knyta samman strategin med den löpande verksamheten genom att olika mål för 

verksamheten formuleras. Företagen tar med hjälp av olika tekniker, där budgetering är en 

teknik, fram information som möjliggör att en bild av verksamheten kan skapas och tolkas. 

(Lindvall, 2001 ss. 46-50) 

I litteraturen samt i praktiken görs en åtskillnad mellan begreppen budget och budgetering. 

Traditionellt anses budgeten återspegla planerade handlingar, det vill säga budgeten är en 

form av handlingsplan vilken uttrycks i finansiella termer. Ax et al (2009) definierar 

begreppet budget enligt följande: 

”En budget uttrycker förväntningar och åtaganden för en organisation, gällande ekonomiska 

konsekvenser för en kommande period” (Ax et al, 2009 s. 204). 

Budgeten visar inte vad som faktiskt kommer att hända i framtiden utan bygger på 

kvalificerade antaganden om framtida händelser. Antagandena kan exempelvis bygga på 

tidigare års utfall eller på analyser av företagens omgivning. Budgeten tydliggör för 

företagens aktörer vilka åtaganden som är aktuella och aktörerna tilldelas ett ansvar för att 

uppfylla de budgeterade värdena genom att utföra olika aktiviteter. En budget behöver inte 

uttryckas enbart i finansiella mått, även icke-finansiella mått kan användas för att visa 

tänkbara ekonomiska utfall. (Ax et al, 2009 ss. 204-205) 

Budgeten kan således sägas vara slutprodukten av den process där de budgeterade värdena tas 

fram. Processen benämns budgetering och definieras av Ax et al (2009) som: 

”Budgetering är en metod för ekonomisk styrning vilken innebär uppställande och 

användande av budgetar”(Ax et al, 2009 s. 205). 
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Budgetprocessen är en kedja av aktiviteter som utförs inom företaget för att uppnå dess 

framtagna mål. Aktiviteterna bör utformas så att aktörer inom organisationen lättare kan göra 

beräkningar samt bedömningar för att sedan fatta beslut som leder till att företagets mål kan 

uppfyllas. Det är inte bara den färdiga budgeten i sig som är viktig utan processen med att ta 

fram den, samt den fortsatta användningen av den i form av uppföljning, är minst lika viktigt. 

Traditionellt ses budgetering som en årlig planeringsprocess. (Ax et al, 2009 s. 205) 

Enligt Kullvén (2009) och Olve & Samuelson (2008) budgeterar företag för olika delar av 

verksamheten, där exempelvis produktion, försäljning, inköp och ekonomihantering planeras. 

Planeringen indelas vanligtvis i tre olika nivåer, strategisk, taktisk och operativ. Den 

strategiska planeringen görs vanligtvis på högre nivå inom företaget och behandlar långsiktiga 

frågor, exempelvis vilken marknad företaget bör rikta sig mot och vilka investeringar som bör 

göras. Den här planeringen sträcker sig normalt över flera år. (Kullvén, 2009 ss. 12-15, Olve 

& Samuelson, 2008 ss. 50-51) 

Den strategiska planeringen styr i sin tur hur den taktiska planeringen, vilken är mer 

detaljerad, ska utformas. När företaget gör sin taktiska planering reflekteras det över vilka 

åtgärder som konkret bör vidtas för att leva upp till den valda strategin, exempelvis vilka 

aktiviteter som ska utföras för att öka marknadsandelen. Den taktiska planeringen sker 

vanligtvis över en ettårsperiod och här är även övriga medarbetare inom företaget 

involverade, inte bara högsta ledningen. (Kullvén, 2009 ss. 12-15, Olve & Samuelson, 2008 

ss. 50-51) 

Slutligen sker en vecko- eller dagsplanering på den lägre operativa nivån, det kan innebära att 

prissätta produkter och anställa ny personal (Kullvén, 2009 ss. 12-15, Olve & Samuelson, 

2008 ss. 50-51). Budgetering kan ske på samtliga planeringsnivåer, för olika tidsperioder, och 

utgör då en brygga mellan långsiktig strategisk och operativ daglig planering. Traditionellt 

har budgeten återfunnits på den taktiska planeringsnivån. (Kullvén, 2009 ss. 14-15) Budgeten 

antas genomgående i uppsatsen vara en årlig traditionell budget om inget annat uttryckligen 

nämns. 

I figuren nedan tydliggörs hur den strategiska-, taktiska- och operativa planeringen är 

sammanlänkade. 

                                       

 

Figur 1: Planering indelad i olika nivåer. Omarbetad figur (Kullvén, 2009 s. 13, figur 2). 
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3.2 Budgetprocessen 

Budgetprocessen utgör arbetsgången för framtagandet av en budget. Hos mindre företag 

betonar budgetprocessen främst planeringssyftet då det är viktigt att i tid upptäcka 

förändringar som kan påverka likviditeten. I större företag tenderar budgetprocessen att 

fokusera på skapandet av samordning, något som ofta redan finns hos mindre företag, 

dessutom kan processen i större företag syfta till att skapa kommunikation, ansvarsfördelning 

och kontroll. (Kullvén, 2009 ss. 37-39) Senge (1988) menar att även andra faktorer förutom 

ett företags storlek kan påverka hur processen utformas. Processen kan influeras av yttre 

faktorer såsom hur den ekonomiska omgivningen ser ut men även av inre faktorer såsom 

organisationskultur och mänskliga beteenden. (Senge, 1988 s. 13)  

Traditionellt kan budgetprocessen delas in i fyra olika faser, budgetuppställande, 

budgetuppföljning, budgetanalys samt budgetanvändande (Kullvén, 2009 s. 37). Bilden nedan 

tydliggör hur de olika faserna hänger samman där numreringen visar i vilken ordning 

respektive fas sker. Budgetanvändandet sker övergripande inom hela processen och har därför 

inte tilldelats något nummer. 

  

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

Figur 2: Budgetprocessens olika faser. Egen utarbetad figur. 

3.2.1 Budgetuppställande 

Vid budgetuppställandet brukar företag utgå från bland annat föregående års budget, den 

övergripande strategin och nuvarande verksamhetsutfall. I de flesta företag är samtliga aktörer 

inom organisationen involverade i budgetuppställandet. Ledningen har huvudansvaret för 

budgeten då de anger förutsättningarna för arbetet och slutligen godkänner den sammanställda 

budgeten. Dock är även controllers, chefer på olika nivåer, ekonomer och medarbetare 

involverade i olika omfattning. Det finns tre olika metoder för budgetuppställande, 

uppbyggnadsmetoden, nedbrytningsmetoden och den iterativa metoden. (Ax et al, 2009 ss. 

249-251) 

Uppbyggnadsmetoden innebär att budgetarbetet inleds inom lägre nivåer i företaget efter det 

att ledningen har angett ungefärliga riktlinjer. Underordnade enheter budgeterar för sin egen 

verksamhet och dessa budgetar ställs sedan samman av ekonomistaben till en huvudbudget 
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vilken slutligen ska godkännas av ledningen. Arbetet med att ta fram budgeten sker således 

nedifrån och upp och förslagen kan cirkulera flera varv innan huvudbudgeten slutligen 

fastställs. (Olve & Samuelson, 2008 s. 451)  

Motpolen till uppbyggnadsmetoden är nedbrytningsmetoden, där arbetet med att ta fram 

budgeten sker uppifrån och ned. Ledningen anger klara riktlinjer för arbetet och utifrån dem 

tas en huvudbudget fram av ekonomistaben, därefter bryts den ned till delbudgetförslag för de 

olika enheterna. (Olve & Samuelson, 2008 ss. 451-452) 

Vanligtvis använder inte företag ovan nämnda metoder renodlat vid sitt budgetuppställande 

utan i regel används en kombination av dem båda, den så kallade iterativa metoden. 

Budgetuppställandet sker genom en upprepad process då en dialog samtidigt förs nedifrån och 

upp och uppifrån och ned, där den ena metoden eventuellt betonas mer än den andra. 

Förslagen kan cirkulera många varv innan huvudbudgeten slutligen fastställs. (Ax et al, 2009 

ss. 253-254) 

Kullvén (2009) redogör för olika för- och nackdelar med de olika metoderna. Han menar att 

uppbyggnadsmetoden kan leda till ett ökat engagemang och ökad motivation bland 

medarbetarna då de ges en stor frihet vid budgetuppställandet och då en aktiv dialog förs. 

Dock kan metoden vara tidskrävande och det är inte säkert att alla kan enas om en slutlig 

budget vilket gör att motivationen hos enskilda medarbetare inte blir lika stark. Omvänt kan 

nedbrytningsmetoden sägas vara tidsbesparande eftersom ledningen intar en auktoritär roll 

och fastställer strikta ramar för arbetet. Det leder å andra sidan till att den värdeskapande 

dialogen i viss mån försvinner vilket medför att motivationen hos medarbetarna kan minska. 

Den iterativa metoden hämtar sina för- respektive nackdelar utifrån de båda metoderna. 

(Kullvén, 2009 ss. 43-46) 

3.2.2 Budgetuppföljning 

Budgetuppföljning är en process vilken innebär att budgeterade värden ställs mot verkliga 

värden och där avvikelser som uppstår sedan hanteras. Uppföljningen syftar till att analysera 

de avvikelser som uppstår för att få en förståelse för dem och för att undersöka hur de ska 

undvikas i framtiden. En ökad förståelse kan leda till att kommande års budgetprocess 

förbättras där även positiva avvikelser torde innebära ett lärande för företaget. 

Budgetavvikelser innebär att ansvar kan utkrävas av de anställda då det bör finnas en ansvarig 

för varje skillnad mellan budgeterade värden och utfall. Via budgetuppföljningen kan 

medarbetarnas prestationer värderas och därigenom kan lämpliga bonusar eller provisioner 

bestämmas. Överlag innebär budgetuppföljningen att en kontinuerlig dialog förs inom 

verksamheten. (Ax et al, 2009 ss. 256-257)  

Hur ofta budgetuppföljningar görs varierar mellan företag, det kan ske bland annat månadsvis, 

kvartalsvis eller efter behov, men pågår vanligtvis fortlöpande. Genom fortlöpande 

uppföljning får företaget en möjlighet att i tid reagera på oförutsedda händelser. 

Uppföljningen bör ske selektivt, det vill säga inrikta sig på väsentliga budgetavvikelser för att 

vara effektiv. (Bergstrand & Olve, 1996 ss. 123-133) 
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3.2.3 Budgetanalys och budgetanvändande 

När en budgetanalys görs så reflekteras det över budgetprocessen som helhet och det sker en 

relativt liten fokusering på detaljer. Företaget får då möjlighet att fundera över om 

kommunikationen inom organisationen och de tekniker och system som används i processen 

fungerar bra eller om nya inriktningar vore att föredra. Att göra en budgetanalys innebär att 

dra lärdom av nuvarande budgetering för att kunna förbättra kommande års budgetprocesser. 

(Kullvén, 2009 s. 58) 

Budgetanvändande sker övergripande inom företags dagliga arbete och syftar till att använda 

den information som har framtagits via budgetuppställandet och budgetuppföljningen. 

Informationen kan användas för att motivera de anställda till att arbeta mot uppställda mål, att 

fatta korrekta beslut och vidta lämpliga åtgärder. Budgetanvändandet och budgetprocessen 

sker över en viss tidsperiod där kalenderåret är vanligt. Året inleds med att företagets 

strategier formuleras och utifrån dem arbetas konkreta anvisningar fram som sedan ligger till 

grund för det faktiska budgetuppställandet och slutligen fastställs den färdiga budgeten. 

(Kullvén, 2009 ss. 58-59) 

3.2.4 Föränderliga budgetar 

Den årliga traditionella budgeten används inte längre i lika stor utsträckning som förr utan 

andra budgetvarianter, så kallade föränderliga budgetar, tillämpas alltmer. Föränderliga 

budgetar uppdateras kontinuerligt och kan därmed anses bättre anpassade till dagens växlande 

förhållanden än en årlig budget. Nedan redogörs kortfattat för fyra typer av föränderliga 

budgetar. (Kullvén, 2009 ss. 89-90) 

Då en rörlig budget används är de budgeterade värdena beroende av företagets 

verksamhetsvolym. Värdena förändras beroende på vilket utfall den faktiska 

verksamhetsvolymen får och det är då de volymberoende rörliga intäkterna och kostnaderna 

som påverkas. En flexibel budget påminner om en rörlig budget, skillnaden är att den flexibla 

budgeten tar hänsyn till ytterligare faktorer än enbart verksamhetsvolymen. Antal fakturor, 

antal kunder och antal uppdrag är exempel på sådana faktorer. En reviderad budget innebär 

att den lagda budgeten under året uppdateras kontinuerligt för att bli mer aktuell. Den 

reviderade budgeten fokuserar på förändringarna och dess konsekvenser. Till skillnad från 

ovan nämnda budgetalternativ så flyttas ständigt budgetperioden framåt i tiden då en rullande 

budget används. Budgeten rullas då framåt för en bestämd tidsperiod, exempelvis ett kvartal. 

(Kullvén, 2009 ss. 89-99) 

3.3 Alternativ till budgeten 

3.3.1 Prognoser 

Prognoser brukar framhållas som huvudalternativ till budgeten och har kommit att användas 

av allt fler företag. En prognos är en uppskattning av troliga framtida händelser. Då en budget 

ställs upp är ambitionen att uppnå budgeterade mål. När å andra sidan en prognos ställs upp 

finns inte samma åtagande att uppnå prognostiserade värden, prognosen handlar snarare om 
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att avspegla verkligheten, inte önskade utfall. En prognos ställs upp för valfri tidsperiod och 

uppdateras vanligtvis när ny information visar på ändrade förhållanden. Prognosuppföljningar 

är inte lika strikta och periodvisa som budgetuppföljningar och används därför inte i stor 

utsträckning för att skapa ansvarsfördelning. (Anthony & Govindarajan, 2004 ss. 410-411) 

Fördelen med prognoser är att de är mer flexibla än budgetar och uppdateras mer 

kontinuerligt, därmed blir det lättare att följa verksamhetens naturliga rytm. Eftersom de 

förlitar sig på relativt aktuella siffror underlättas också resursallokeringen. Nackdelen med 

prognoser är att de tenderar att skapa osäkerhet hos exempelvis chefer då siffrorna ändras med 

jämna mellanrum. (Ekholm & Wallin, 2000 s. 521) Dessutom krävs en förenkling av 

planeringsprocessen och detaljeringsgraden eftersom prognoser uppdateras oftare och därmed 

blir mer arbetskrävande (Lindvall, 2001 s. 152). 

Ax och Johansson (2006) menar att en distinktion mellan budget och prognos inte är 

meningsfull att göra och att den i viss mån kan skapa förvirring. Undersökningar har visat att 

företag som anger att de har övergått till att prognostisera egentligen fortfarande tillämpar ett 

slags budgetförfarande. Konkreta exempel som företagen har lämnat pekar på detta. Hos de 

företag som har angivit att de har infört prognoser så handlar det snarare om att de har 

minskat komplexiteten i budgetprocessen. Författarna menar att det enbart är i samband med 

budgetdiskussioner som prognoser tillskrivs innebörder som de annars normalt inte har. (Ax 

& Johansson, 2006 ss. 6-8) 

3.3.2 Budgetlös styrning 

Budgetlös styrning brukar framhållas som motpol till traditionell budgetering och är ett 

tankesätt som under åren har anammats av alltfler svenska företag. Styrningen bygger på en 

hög grad av decentralisering där ansvar fördelas ut till den operativa nivån. Tanken är att varje 

anställd ska ha ett starkt medbestämmande och tilldelas frihet att fatta beslut utifrån egna 

bedömningar. Genom decentralisering skapas en känsla av konkurrens mellan olika 

ansvarsenheter och det fokuseras på den aktuella redovisningen samt de faktiska resultaten. 

(Wallander, 1999 ss. 405-421) 

Budgetlös styrning kräver ett effektivt redovisningssystem så att aktuell information snabbt 

kan spridas ut inom hela företaget. Verksamhetens inriktning omprövas således konstant 

under året vilket möjliggör en anpassning till förändrade förhållanden och beslut fattas när det 

finns behov av det och inte inom ramen för en årlig budget. Genom täta kontakter och möten 

mellan olika affärsenheter så upprätthålls ansvarsfördelning och kännedom fås om andra 

enheters verksamhet. Budgetlös styrning innebär vidare att anställda uppmuntras att nå bästa 

möjliga resultat utifrån en jämförelse med konkurrenter och utvecklingen i omgivningen. 

(Wallander, 1999 ss. 405-421) 

3.4 Budgetens olika syften 

Företag lägger många gånger ner betydande resurser på att ta fram en budget och det är därför 

intressant att se vilken nytta den kan tänkas uppfylla. Budgeten kan sägas uppfylla ett antal 

olika syften och företag kan värdera dessa syften olika beroende på vilken användning av 
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budgeten som eftersträvas (Senge, 1988 s. 11). Enligt Arwidi och Samuelson (1991) är syften 

såsom exempelvis planering och samordning traditionella syften, dessa syften var dominerade 

när budgeten introducerades i Sverige. Under senare årtionden har ytterligare syften såsom 

exempelvis kommunikation och motivation lyfts fram vilka kan betraktas som moderna. 

Ursprungligen fokuserade företag till stor del på budgeten som slutprodukt, dock har 

utvecklingen gått mot att företag alltmer intresserar sig för budgetprocessen. (Arwidi & 

Samuelson, 1991 ss. 20-23)  

Kullvén (2009) och Ax et al (2009) för ett resonemang kring diverse syften varav somliga kan 

föras till de mer traditionella och andra till de mer moderna. Författarna menar att indelningen 

i nedan nämnda syften inte är helt tydlig utan vissa syften liknar varandra, där det ena syftet 

inte nödvändigtvis är komplett utan det andra. (Ax et al, 2009 ss. 207-210, Kullvén, 2009 ss. 

24-28)  

 

I figuren nedan presenteras de syften som kan hänföras till de traditionella och de syften som 

kan hänföras till de moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Budgetens syften indelade i två kategorier, traditionella syften och moderna syften. Egen 

omarbetad figur (Kullvén, 2009 s. 25, figur 6). 

3.4.1 Traditionella syften 

Planeringen har som ambition att reducera eventuella risker genom att försöka förutse 

framtida händelser. När budgeten framställs utgår planeringen från företagets övergripande 

strategier och mål. Strategierna konkretiseras genom att en planering görs för exempelvis 

försäljningsaktiviteter, produktion och investeringar och således kan företagets mål uppnås. 

Planeringen bidrar till att skapa en god helhetsbild över verksamheten och de olika 

företagsenheterna. Samordningen stärks genom att de olika enheterna får kännedom om 
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övriga enheters planering och därefter kan anpassa sig och arbeta mot samma mål. (Ax et al, 

2009 ss. 207-208, Kullvén, 2009 ss. 25-26) 

Företag har begränsade resurser vilka ska fördelas mellan de olika enheterna. 

Budgetplaneringen bidrar till att underlätta resursallokeringen genom att en dialog förs där 

kunskap fås om de resursbehov som finns hos respektive enhet. Ytterligare ett syfte med 

budgeten är att ge ett underlag för dimensionering av verksamheten. Det innebär att företaget 

undersöker vilka resurser och aktiviteter som krävs för att kunna uppnå full kapacitet. 

Exempelvis kan en inköpsavdelning behöva anställa ny personal eller installera nya system 

för att uppnå önskad inköpsvolym. (Ax et al, 2009 s. 208, Kullvén, 2009 s. 26) 

3.4.2 Moderna syften 

Budgetering kan även användas för att tydliggöra ansvarsfördelning inom ett företag där 

tanken är att det bör finnas en ansvarig för varje budgeterad post. Företaget bidrar med 

resurser för att möjliggöra att budgetens mål uppnås och den anställde åtar sig i sin tur att med 

hjälp av de resurserna prestera enligt budgeterade mål. Genom att de faktiska utfallen sedan 

jämförs med de budgeterade kan en bedömning göras av om den anställde har lyckats prestera 

enligt överrenskommelse. Uppföljningen bidrar till att ansvarsfördelningen upprätthålls, 

dessutom bidrar den till att uppmärksamma företaget på budgetavvikelser vilket gör att 

åtgärder kan vidtas i tid. Slutligen kan uppföljningen också ligga till grund för kommande års 

budgetarbete. (Ax et al, 2009 s. 208, Kullvén, 2009 ss. 26-27) 

Under budgetprocessen ges ledningen en möjlighet att sprida information om exempelvis 

företagets strategier och mål. Därigenom syftar budgeteringen till att fungera som ett 

kommunikationsverktyg. Under processen får medarbetarna möjlighet att framföra sina åsikter 

och idéer och dessutom får de insyn i och förståelse för de övriga enheternas verksamhet. 

Som en följd av att en medvetenhet och förståelse uppstår rörande verksamheten som helhet 

kan ett samarbete skapas enheterna emellan där gemensamma problem kan uppmärksammas 

och åtgärdas. (Ax et al, 2009 s. 208-209, Kullvén, 2009 ss. 27-28) 

Budgetering syftar också till att uppmärksamma vad som förväntas av varje enhet, det vill 

säga vilken målsättning som enheterna har att leva upp till. Målsättningen kan göras på 

enhetsnivå men även så lågt som på individnivå. Då aktörerna får insikt om vad som förväntas 

av dem kan ansvar fördelas ända ner till den operativa nivån inom företaget, vilket underlättar 

en decentraliserad styrning och gör att en detaljstyrning kan undvikas. Ytterligare ett syfte 

med budgeten är att skapa motivation hos de anställda. Genom att involvera dem i 

budgetarbetet kan deras engagemang och förståelse för företagets verksamhet och mål öka. 

Förhoppningsvis kan en ökad involvering leda till en strävan att uppnå de budgeterade målen. 

Slutligen är ett syfte med budgeten att fungera som underlag för incitament, det vill säga 

budgeten är kopplad till olika former av belöningar till de anställda. Budgetuppföljningen 

visar om den anställde har lyckats prestera enligt uppställda mål, om så är fallet kan en 

belöning bli aktuell. (Ax et al, 2009 s. 209, Kullvén, 2009 ss. 27-28) 
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3.5 Kritik mot budgeten 

Budgeten har sedan flera årtionden spelat en viktig roll inom företags ekonomistyrning. Sedan 

den introducerades i början av 1900-talet har den omgivning inom vilken företag verkar i till 

stor del förändrats. Hårdnande konkurrens, privatiseringar, ökad globalisering, ny teknologi, 

ökad konsumtion och ökat tryck på rationalisering är faktorer som bland annat präglat 

företagens utveckling. Den traditionella budgeten har under senare år fått utstå stor kritik med 

motiveringen att den inte har lyckats anpassa sig till dessa förändringsfaktorer. (Ax & 

Johansson, 2006 s. 1-2) Budgetens vara eller icke-vara har debatterats av forskare och 

ekonomer och nedan lyfts det fram kritiska synpunkter rörande den traditionella budgeten. 

Neely, Bourne & Adams (2003) för ett resonemang kring det missnöje som har riktats mot 

budgeten. Vanligtvis är det tidskrävande att producera en budget och budgetprocessen mister 

många gånger sitt värde eftersom budgeten tenderar att bli inaktuell i samma stund som den är 

färdigställd. Fortsättningsvis menar författarna att budgeten uppdateras alltför sällan, 

vanligtvis årligen, och baseras på gissningar om framtiden vilket gör att den inte är anpassad 

för relativt osäkra omvärldsförändringar. I en stabil miljö kan budgeten fungera bra men i en 

turbulent miljö kan den fungera sämre. (Neely et al, 2003 ss. 22-23) 

Neely et al (2003) menar vidare att budgeten kan medföra ett alltför centraliserat och 

ledningsstyrt beslutsfattande vilket hindrar initiativtagande hos enskilda individer på lägre 

nivåer. Författarna menar att det råder en svag koppling mellan de övergripande strategiska 

målen och den operativa verksamheten då budgeten tenderar att skapa en inåtvänd och 

kortsiktig företagskultur. Budgeten utgör således ett hinder för förändring. Budgeteringen 

lägger stor vikt vid de årliga finansiella målen och fokuserar snarare på att reducera 

kostnaderna än att skapa nya värden för företaget som kan vara lönsamma på lång sikt.  

Slutligen kan budgeteringen leda till dysfunktionellt beteende hos de anställda som en följd av 

att de blir alltför styrda av budgetmålen. För att lyckas uppnå de fasta årliga budgetmålen kan 

de anställda börja manipulera med sina siffror. (Neely et al, 2003 ss. 22-23) 

Att budgetering kan leda till dysfunktionellt beteende uppmärksammar även Libby och 

Lindsay (2003). Det förekommer att företag kopplar budgetmål till belöningssystem för att 

markera och belöna ansvarstagande vilket kan leda till ett internt ”manipulativt spel”, något 

som kan existera på alla nivåer inom företaget. Författarna menar att exempelvis kan 

budgetansvariga inom olika delar av verksamheten lämna uppskattningar om försäljningen 

som de vet är för låga, för att på så vis vara säkra på att de mål som ställs upp blir lättare att 

uppnå. Om årets mål redan är uppnådda och det fortfarande finns kvar resurser att förfoga 

över kan de anställda försöka göra sig av med dem för att inte få högre uppställda mål 

kommande år. Det väsentliga blir att hålla budgeten, inte att sträva efter att uppnå de 

långsiktiga strategiska målen. (Libby & Lindsay, 2003 ss. 31-32) 

Rickards (2008) menar precis som Neely et al (2003) att en stor brist hos budgeten är att den 

är oflexibel i föränderliga miljöer och alltför tidskrävande. Vid budgetuppställandet har 

förhandlingarna och diskussionerna kring budgetförslagen en tendens att dra ut på tiden. 

Förslagen cirkulerar ofta många varv innan ett slutligt beslut fattas och flertalet budgetar 
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riskerar även att bli alltför detaljerade när den övergripande budgeten bryts ner till lägre 

nivåer. Budgetprocessen blir därmed kostsam, tidskrävande och resulterar ofta i en inaktuell 

budget. (Rickard, 2008 ss. 570-571) 

Hope och Fraser (2000) har varit två frontfigurer i budgetdebatten och de menar att företag 

snarare än att utveckla sitt budgetarbete helt bör avskaffa budgeten och införa nya tankesätt. 

Budgetering syftar till att kontrollera och samordna olika verksamhetsenheter. Dock menar 

författarna att budgetstyrningen har en tendens att bli alltför kontrollerande och påtvingande 

vilket lämnar lite utrymme för decentraliserat beslutsfattande. I dagens alltmer okontrollerbara 

företagsvärld måste aktörerna inom företaget vara flexibla och kunna reagera snabbt på 

förändringar och för att det ska vara genomförbart måste även individer på lägre nivå kunna ta 

egna beslut och initiativ för att skapa långsiktiga värden. (Hope & Fraser, 2000 ss. 32, 34) 

Hope och Fraser (2003) instämmer även dem i ovan nämnda författares kritik, det vill säga att 

budgeten inte bör användas för att mäta hur väl de anställda har lyckats prestera samt att 

budgeten tenderar att bli svårhanterlig och dyr att ta fram (Hope & Fraser, 2003 s. 20). 

Handelsbankens före detta VD, Jan Wallander, ställde sig tidigt kritisk till budgeten och har 

varit en ledande röst i budgetdebatten. Han har förordat att budgeten helt bör avskaffas och i 

stället ersättas med budgetlös styrning. Wallander (1999) menar att budgeten är ett slöseri 

med resurser och att den i längden kan vara rent skadlig. Budgetering bygger på antaganden 

och förutsägelser om framtiden och om budgeten ska vara användbar så bör dessa antaganden 

vara realistiska. Budgeten blir användbar så länge föregående års trendutveckling håller i sig, 

dock blir det problematiskt när avbrott uppstår i trenden. Wallander pekar på att sådana 

avbrott är näst intill omöjliga att förutse. Det finns en fara i att anpassa sig till felaktiga 

antaganden, budgeten ger då företaget en föreställning om att det vet vart det är på väg och 

inger falsk säkerhet vilket försvårar anpassningen till ändrade förhållanden. (Wallander, 1999 

ss. 405-421)  

De kritiska aspekterna rörande budget och budgetering som har framförts ovan kan 

sammanfattas i följande punkter: 

 

 Budgetering är tidskrävande, kostsamt och svårhanterligt. 

 Budgeten uppdateras för sällan och tenderar att snabbt bli inaktuell. 

 Budgeten bygger på gissningar om framtiden och inger falsk säkerhet. 

 Budgeten är inte anpassad till dagens snabba omvärldsförändringar. 

 Budgeten skapar inte nya långsiktiga värden – stort fokus läggs på kortsiktigt tänkande 

och finansiella mål. 

 Budgetering skapar ett internt maktspel och siffertrixande. 

 Budgeten blir för kontrollerande och reducerar individuellt initiativtagande och 

kreativt tänkande.          

 



KAPITEL 3 – TEORETISK REFERENSRAM 

19 
 

3.6 Budgetens användande och värde 

Inom forskningen och i praktiken har två skilda grupperingar framträtt där den ena gruppen 

menar att budgeten bör avskaffas och den andra gruppen förordar att budgeten i stället bör 

förändras och förnyas. Det senare synsättet pekar på att budgeten ännu inte har spelat ut sin 

roll, den fyller fortfarande en viktig funktion inom flera företag, men det finns ett behov av att 

förbättra den. (Weber & Linder, 2005 s. 20) Empiriska resultat stödjer detta resonemang vilka 

pekar på att många företag har varit obenägna att frångå budgeten även om de till viss del 

instämt i kritiken.  

Libby och Lindsay (2007) genomförde en undersökning vilken ämnade ta reda på 

amerikanska chefers inställning till budgeten. Majoriteten av de 200 chefer som deltog i 

undersökningen ansåg att budgeten var oumbärlig och att de inte skulle vilja avskaffa den, 

snarare fanns en ambition att förändra budgetprocessen. Dock höll ungefär hälften av de 

tillfrågade med i kritiken att budgeten inte är anpassad för att upptäcka problem i tid samt att 

den snabbt blir inaktuell. Ungefär tre fjärdedelar höll med om påståendet att budgeten inte är 

lämplig att koppla till belöningssystem. I de flesta företag hade cheferna uppmärksammat 

någon form av manipulativt spel och siffertrixande kopplat till budgeten. Vidare fanns en 

jämn fördelning mellan dem som uppdaterade budgeten mer än en gång om året och de som 

använde budgeten på årsbasis. Undersökningen visade också att cheferna ansåg att det inte var 

budgeten i sig som var problemet utan snarare hur den användes inom företagen. Oavsett 

budgetens negativa aspekter så ansågs den tillföra ett stort värde. (Libby & Lindsay, 2007 ss. 

48-51) 

Liknande slutsatser kom Shastri och Stout (2008) fram till i sin undersökning där 720 

amerikanska chefer inom olika positioner deltog. Undersökningen avsåg att ta reda på vilka 

syften budgeten uppfyllde hos de tillfrågade företagen och vilken inställning som fanns till 

budgeten som styrinstrument. Det visade sig att en majoritet av företagen använde den 

traditionella årliga budgeten, istället för andra alternativ såsom flexibla eller rullande 

budgetar, för att planera verksamheten. Majoriteten av respondenterna ansåg att budgeten som 

slutprodukt var värdefull eller mycket värdefull inte bara för planering och kontroll utan även 

för andra syften såsom att stödja strategiska initiativ, för kommunikation, för motivation, för 

uppföljning på den operativa nivån, för samarbete och för utvärdering av anställdas 

prestationer. Strax under hälften av de tillfrågade menade att de var mycket nöjda med sin 

budgetprocess medan det fanns andra som instämde i budgetkritiken och förordade en 

utveckling av processen. (Shastri & Stout, 2008 ss. 18-25) 

Shastri och Stout (2008) undersökte också vilken inställning respondenterna hade till negativa 

beteendemässiga konsekvenser av budgeten. Större delen av cheferna ansåg dock att budgeten 

inte förhindrade individuellt initiativtagande, inte avvärjde reaktioner på förändringar i 

omgivningen och inte pressade anställda att nå budgetmålen. Däremot ansåg många att 

budgeten uppmuntrade en närsynt planeringshorisont och att mer tid borde ägnas åt att 

tydligare koppla samman budgeten med företagets långsiktiga strategi.  Budgeten ansågs 

medföra ett antal positiva beteendeaspekter då den stödde en kontinuerlig förbättring, försåg 

cheferna med information för att reagera på förändringar, bidrog till att olika enheter kunde 
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dela kunskap och information samt uppmuntrande till ett lämpligt risktagande. (Shastri & 

Stout, 2008 ss. 18-25) 

Ekholm och Wallin (2000) gjorde en liknande studie i Finland där de ställde sig frågan ”Is the 

annual budget really dead?”. Undersökningen omfattade 650 finska bolag och studien visade 

att majoriteten av de tillfrågade bolagen inte ville överge budgeten, dock instämde de i delar 

av kritiken och försökte därför att utveckla budgeten. Svaret på frågan visade sig således vara 

att budgeten fortfarande fyllde en viktig funktion inom många av dessa företag och användes 

för att upprätthålla en inre effektivitet. Budgeten ansågs inte vara anpassad för att signalera 

förändringar i omvärlden och flera företag valde därför att komplettera den med andra 

styrinstrument för att upprätthålla en god yttre effektivitet. (Ekholm & Wallin, 2000 ss. 519-

539) 

Vidare hänvisar Ekholm och Wallin (2000) till två undersökningar gjorda i Sverige, en gjord 

av Glader et al (1996) och en gjord av Gafvelin och Kamola (1996), där båda kom fram till att 

majoriteten av de tillfrågade företagen budgeterade. Nära hälften av dem övervägde dock en 

förändring av budgetprocessen där de angav att rullande prognoser troligen skulle komma att 

spela en viktig roll framöver. (Ekholm & Wallin, 2000 ss. 523-524) 

Ax et al (2009) hänvisar till ytterligare en svensk undersökning gjord av Johansson et al 

(1997) där en enkät distribuerades till 200 börsnoterade bolag. Undersökningen visade att 

91% av de svarande bolagen budgeterade i någon form. Nära hälften av dem övervägde dock 

att förändra budgetprocessen då de inte var helt nöjda med den. Förändringarna bestod i att 

ersätta budgetarna med prognoser, frångå kalenderåret och ta större hänsyn till icke-

finansiella mått. År 2004 gjordes en uppföljning av undersökningen från 1997 där det visade 

sig att andelen företag som budgeterade hade sjunkit en aning till 84%. I flera av de 

tillfrågade företagen pågick vid tiden för undersökningen ett förändringsarbete som innebar 

ett frångående från den årliga traditionella budgeten till att budgetera för kortare och rullande 

tidsperioder. (Ax et al, 2009 s. 287) 

3.7 Utveckling inom budgetområdet på senare år 

Som har framgått ovan har svenska företag till viss del varit obenägna att frångå budgeten. De 

företag som har valt att behålla sin budget har snarare haft en ambition att förändra budgeten 

och budgetprocessens innehåll. Lindvall (2001) menar att uttrycket ”lagd budget ligger” inte 

längre har samma relevans. En djupgående analys och diskussion har fått större utrymme där 

budgetprocessens lärande har kommit att betonas alltmer. Ytterligare en förändring som har 

kunnat skönjas inom budgetområdet är att styrningen har gått från att vara hierarkisk till att 

bedrivas underifrån. Ett decentraliserat beslutsfattande har därigenom uppmuntrats och 

styrningen har gått mot att vara mindre kontrollerande. Förtroendet för enskilda aktörer samt 

kommunikation har blivit viktiga komponenter. (Lindvall, 2001 ss. 178-179)  

 

Lindvall (2009) menar fortsättningsvis, precis som Olve och Samuelson (2008), att ny 

informationsteknologi har möjliggjort en effektivare styrning då teknologin har förenklat 

företagens planering och uppföljning. Idag finns möjlighet att erhålla aktuell information vid 



KAPITEL 3 – TEORETISK REFERENSRAM 

21 
 

behov, därmed kan ett mer kontinuerlig och dagsaktuellt budgetarbete åstadkommas. 

(Lindvall, 2009 ss. 16-17, Olve & Samuelson, 2008 s. 475)  

 

Ax och Johansson (2006) påpekar att en del företag har frångått det traditionella 

räkenskapsåret och istället valt att budgetera för andra tidsperioder. Det har överlag funnits en 

ambition att förenkla budgetprocessen genom att göra den mindre formell, mindre detaljerad 

och mindre tidskrävande. Författarna menar att utvecklingen har gått mot en delvis lösare 

budgetstyrning där en strikt budgetuppföljning har tonats ner och större fokus har lagts på 

icke-finansiella aspekter. De pekar vidare på att företag inte längre i lika stor utsträckning 

kopplar belöningar till budgeten. (Ax & Johansson, 2006 s. 7, 21) Slutligen kan nämnas att en 

del företag har infört andra styrinstrument, exempelvis balanserade styrkort, som ett 

komplement till budgeten (Olve & Samuelson, 2008 s. 475). 

3.8 Sammanfattning av referensramen 

Budgeten utgör en del av företagens ekonomistyrning, den är en form av handlingsplan vilken 

har som ambition att förutse framtida händelser och infria önskade verksamhetsutfall, ett 

uttryck för företagens finansiella och operationella mål. Budgetprocessen utgör arbetsgången 

för framtagandet av en budget, den består av en kedja aktiviteter som utförs inom företaget för 

att uppnå dess framtagna mål. Budgetprocessen utgörs traditionellt av fyra olika faser, 

budgetuppställande, budgetuppföljning, budgetanalys samt budgetanvändande. Vid 

budgetuppställandet utgår företag från faktorer som föregående års budget och den 

övergripande strategin för att ta fram en budget. Vid budgetuppföljningen ställs budgeterade 

värden mot verkliga värden och de avvikelser som uppstår hanteras. När en budgetanalys görs 

reflekteras det över budgetprocessen som helhet. Budgetanvändande sker övergripande inom 

företags dagliga arbete och syftar till att använda den information som har framtagits via 

budgetuppställandet och budgetuppföljningen. 

 

Den årliga traditionella budgeten används inte längre i lika stor utsträckning som förr utan 

andra budgetvarianter, så kallade föränderliga budgetar, tillämpas alltmer. Den här varianten 

av budgetar uppdateras mer kontinuerligt och sträcker sig över kortare tidsperioder än ett år. 

Det finns även andra alternativa styrinstrument som har fått ökat intresse. Prognoser brukar 

framhållas som huvudalternativ till budgeten, dock kan det vara svårt att göra en distinktion 

mellan budget och prognos då de i vissa hänseenden påminner om varandra. 

 

Det finns ett antal syften med budgeten varav somliga kan sägas vara mer traditionella och 

andra mer moderna. De traditionella syftena planering, samordning, resursallokering samt 

dimensionering var främst de som dominerade när budgeten introducerades i Sverige. Den här 

sortens syften betonas då det finns ett behov av långtidsplanering och koordinering. 

Ytterligare syften som har vuxit fram är ansvarsfördelning, uppföljning, kommunikation, 

medvetenhet, målsättning, motivation och incitament vilka kan betraktas som mer moderna. 

Den här sortens syften betonar individens roll inom organisationen samt vikten av en levande 

dialog.  
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Budgeten har fått mycket kritik främst för att den inte anses anpassad till en föränderlig 

omvärld, den uppdateras sällan och tenderar att snabbt bli inaktuell. Budgeten bygger på 

gissningar om framtiden och inger därmed falsk säkerhet. Dessutom har den kritiserats för att 

vara tidskrävande, kostsam och svårhanterlig. Budgeten lägger stort fokus på kortsiktigt 

tänkande vilket gör att den inte skapar nya långsiktiga värden. Ytterligare nackdelar med 

budgeten är att den leder till dysfunktionellt beteende hos anställda samt att den reducerar 

individuellt initiativtagande. Dock menar andra röster i budgetdebatten att budgeten ännu inte 

har spelat ut sin roll den tillför fortfarande ett värde inom flera företag men det finns ett behov 

av att förbättra och förändra den. 

 

Utvecklingen inom budgetområdet tyder på att många företag har frångått det traditionella 

räkenskapsåret och i stället valt att budgetera för andra tidsperioder. Budgetprocessen har 

förenklats och gjorts mindre formell, mindre detaljerad och mindre tidskrävande. Förtroendet 

för enskilda aktörer samt kommunikation har blivit viktiga komponenter. En djupgående 

analys och diskussion har fått större utrymme där budgetprocessens lärande har betonats 

alltmer. Utvecklingen har gått mot en delvis lösare budgetstyrning där en strikt 

budgetuppföljning har tonats ner. 
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4 EMPIRI 
 

I kapitlet redogörs för den information som har framkommit under intervjutillfällena med 

Sandvik MT, Boliden, Electrolux och Volvo. De intervjuade företagen presenteras var för sig. 

 

4.1 Sandvik MT 

4.1.1 Presentation av företaget och respondenten 

År 1862 bildades företaget i Sandviken och är idag en global verkstadskoncern. 

Verksamheten är inriktad på materialteknik och är världsledande inom utvalda huvudområden 

såsom verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfritt stål, 

speciallegeringar, högtemperaturmaterial och processystem. Koncernen hade år 2009 cirka 

44 000 anställda samt en årsomsättning på 72 000 Mkr. (Sandvik, 2010) 

Elisabeth Emesten arbetar sedan två år tillbaka som ekonomichef för AB Sandvik Material 

Technology (Sandvik MT) inom affärsområdet Sandvik Material Technology. 

Arbetsuppgifterna består i upprättande av bokslut, kostnadsuppföljning av olika avdelningar, 

resultatanalyser och utredning avseende olika redovisningsfrågor. 

4.1.2 Budgeten och budgetprocessen 

Sandvik MT har en årsbudget vilken de kompletterar med prognoser. Prognoserna har funnits 

i ett antal år och är att se som uppdaterade budgetar. Under hösten görs den totala budgeten 

för hela det kommande året och därefter prognostiserar de för varje kvartal, prognoserna 

färdigställs i mars, juni och september. Hela budgetprocessen pågår från september till 

december, dock tar inte prognosupprättandet lika lång tid utan pågår vanligtvis cirka två till 

fyra veckor. 

Årsbudgeten omfattar alla delar av verksamheten då Sandvik MT budgeterar för både 

balansräkning, resultaträkning, antal anställda och investeringar med mera. Hela företaget är 

involverade i budgetarbetet och varje kostnadsansvarig inom produktionsenheterna och 

stabsfunktionerna upprättar varsin kostnadsbudget. Budgetarna sammanställs sedan till en 

total budget för respektive produktionsenhet och stabsfunktion och därefter sammanställs allt 

till en budget för hela företaget. 

Emesten menar att fördelen med prognoserna är att företaget får en uppdaterad syn på vad de 

tror att resultatet kommer att bli. Ändrade förutsättningar under året, både sådana som de kan 

råda över och sådana som de inte kan råda över, kan innebära att den ursprungliga budgeten 

inte är relevant.  

När budgeten ställs upp utgår de från ett antal olika faktorer, dels har bolaget flera långsiktiga 

mål som ligger till grund för det fortsatta arbetet och dels utgår de från nuvarande 
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marknadsläge. Budgeten har exempelvis påverkats av den lågkonjunktur som har varit men 

oavsett om det råder låg- eller högkonjunktur så ser företaget över både intäkter och 

kostnader. 

Emesten berättar att ledningen initierar budgetuppställandet och bolagen har krav på sig att de 

ska budgetera. Det är sedan controllers på de olika enheterna som driver budgetarbetet och 

sammanställer budgeten. När den årliga budgeten ställs upp cirkulerar den igenom hela 

företaget och då är i princip alla, både på högre och lägre nivå, som har något chefsansvar 

involverade i uppställandet. De prognoser som sedan görs är inte lika detaljerade utan 

sammanställs på en något högre nivå. Emesten menar att fördelen med detta tillvägagångssätt, 

då många får möjlighet att påverka budgetens utformning, är att de olika aktörerna känner en 

koppling till och ett ansvar för sin budget. Nackdelen är dock att det är tidskrävande då 

budgeten ska cirkulera flera varv och många ska få göra sina röster hörda.  

Koncernens resultat följs sedan upp mot budgeten varje månad av företagets ekonomer och 

kostnadsansvariga. Eventuella budgetavvikelser hanteras genom att åtgärdsplaner formuleras. 

Om avvikelserna är stora så undersöks orsaken till varför de uppstod samt vilka åtgärder som 

bör vidtas för att korrigera dem. Inom Sandvik MT förs en kontinuerlig diskussion rörande 

budgetprocessens utformning och användande, de funderar då över om det har funnits några 

problem med budgetarbetet samt om de kan förändra något i processen till kommande år för 

att göra den bättre och smidigare. Koncernledningen styr arbetet med vad som ska inkluderas 

i budgeten och ute på bolagen har de stor frihet att påverka processen med att ta fram den. 

Emesten berättar vidare att Sandvik MT inte har genomfört några större förändringar i sin 

budgetprocess på senare år. Dock har små förändringar gjorts, exempelvis ändringar av 

tidsplaner och arbetssätt vid framtagande av budgetsiffror. 

4.1.3 Budgetens olika syften 

Emesten anser att budgeten framförallt lämpar sig bra för planering, samordning och resurs- 

och aktivitetsfördelning. Budgeten ger en bra bild över hur företaget ligger till samt vart det är 

på väg. Sedan må det vara så att budgeten inte alltid infrias och att utfallet inte blir som tänkt 

men den ger ändå en viss vägledning. Då budgeten planeras och tas fram samarbetar 

marknadssidan tillsammans med tillverkningssidan. Marknadssidan tar fram underlag för hur 

mycket de tror att de kommer att sälja samtidigt som tillverkningssidan tar fram underlag för 

hur mycket de tror att de kan tillverka. De båda enheterna för en kontinuerlig dialog för att 

sedan enas om bästa möjliga nivå för att kunna uppnå sina mål. Budgeten används därmed 

också som ett verktyg för att fördela resurser och aktiviteter. 

Budgeten används inte i någon större utsträckning för att skapa ansvarsfördelning. Varje 

anställd är redan medveten om vilket ansvar som åvilar honom eller henne och en del av det 

ansvaret är att hålla budgeten. Det är snarare den anställdes position och företagets 

organisationsstruktur som reglerar ansvarsfördelningen. Budgeten används dessutom för 

uppföljning där kostnaderna och produktionsutfallen ses över och uppstår avvikelser vidtas 

eventuella åtgärder för att kunna uppnå företagets mål. 
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Sandvik MT har som policy att inte offentliggöra budgeten eller prognoserna. Budgeten 

används i somliga fall internt som ett kommunikationsverktyg för att förmedla ut väsentliga 

siffror som behöver diskuteras. Vidare används budgeten till viss del för att skapa målsättning 

och motivation. Företaget har övergripande mål vilka sedan bryts ner till mål för respektive 

individ. Har företaget exempelvis som övergripande mål att minska kostnaderna så återfinns 

det målet även i budgeten. De har även vissa bonusprogram som bygger på budgeten. 

4.1.4 Budgetkritik kontra budgetens värde 

Emesten ställer sig mycket positiv till budgeten som styrinstrument. Den främsta fördelen 

enligt henne är att budgeten ger en bra bild av hur det går för företaget och hur de tror att 

utfallet kommer att bli. Budgeten ger en indikation om företaget är på väg i fel riktning och de 

får då en möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter. Den hjälper dem att styra mot samt 

infria företagets långsiktiga och kortsiktiga mål. 

Emesten ser endast en nackdel med budgeten, att den är tidskrävande. Då företaget budgeterar 

för alla delar på en ganska detaljerad nivå krävs det mycket resurser och tid. Hon menar 

samtidigt att den tiden måste det få ta och alla är medvetna om den tidsåtgång som krävs. 

Emesten menar att budgeten inte är så pass strikt och slavisk så att den förhindrar individuellt 

initiativtagande och beslutsfattande. Aktörer inom företaget har stor frihet att utveckla 

alternativa lösningar och tankegångar. Hon har inte heller märkt av att budgeten skapar något 

oönskat beteende hos anställda avseende manipulation med siffror.  

Emesten instämmer i att budgeten har en tendens att bli inaktuell. En del av det som Sandvik 

MT budgeterar för i september, oktober kommer troligen att vara passé redan en bit in på 

nästkommande år. På grund av förändringar i omvärlden så behövs korrigeringar göras av 

budgeten. Sandvik MT har därför valt att införa prognoser för att kunna justera upp eller 

justera ner resultaten i förhållande till budgeten. 

4.1.5 Utveckling av budgeten 

Sandvik MT har i dagsläget inga funderingar på att vidareutveckla eller förändra sin budget 

och det har inte varit uppe till diskussion att helt och hållet överge budgeten. För att 

komplettera budgeten använder de sig även av icke-finansiella mål såsom exempelvis antal 

olycksfall och leveransprecision. Emesten menar att användandet av icke-finansiella mål har 

ökat på senare år och hon tror att ytterligare fokus kommer att läggas på dem framöver. 

Emesten tror att budgeten kommer att finnas kvar hos många företag även i framtiden. Hon 

menar att det är svårt att styra helt utan en budget då den ger en bra indikation om framtida 

händelser. Budgeten kommer således att finnas kvar i någon form men hon är inte främmande 

för att rullande budgetar kommer att införas i större omfattning. 
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4.2 Boliden 

4.2.1 Presentation av företaget och respondenten 

År 1924 lades grunden för Bolidens verksamhet och idag är Boliden en av de ledande 

leverantörerna av kopparmetall och zinkmetall i Europa. Boliden är ett metallföretag vars 

verksamhet är inriktad på de första stegen i förädlingskedjan och omfattar prospektering, 

gruvor, smältverk och återvinning. (Boliden, 2010 a). Koncernen hade år 2009 totalt 4400 

anställda och en omsättning på cirka 27 600 Mkr (Boliden 2010 b). 

Elin Lind arbetar som koncernredovisningschef vilket innebär att hon ansvarar för koncernens 

konsoliderade resultat. Hon har arbetat inom företaget i fem år och började på sin nuvarande 

position för ett år sedan. 

4.2.2 Budgeten och budgetprocessen 

Boliden använder en årlig traditionell budget vilken läggs en gång om året för att sedan ligga 

fast hela året. Dessutom kompletterar de budgeten genom att arbeta löpande med prognoser. 

Vid tre tillfällen varje år gör de en stor uppdatering av prognoserna och det arbetet kan liknas 

vid ett budgetarbete ute på enheterna. Prognoserna är en form av reviderade budgetar och 

företaget arbetar med dessa parallellt med den årliga budgeten. 

Boliden budgeterar för alla delar av verksamheten. Enligt Lind är det viktigt att budgetarbetet 

börjar på lägsta nivå och arbetas upp genom hela företaget, endast då kan företaget få en bra 

bild över var de bör ligga någonstans i budgeten. Under våren görs en affärsplanering och 

under hösten inleds budgetarbetet vilket sedan fortgår i cirka tre månader. Under den perioden 

hinner det hända mycket på marknaden vilket gör att budgeten ibland behöver justeras. Vid 

prognosarbetet, som varar under en kortare period, fokuserar Boliden endast på större 

förändringar som har hänt i förhållande till budgeten. 

Boliden har långsiktiga planer, exempelvis brytplaner över en 30-årsperiod, vilka talar om 

exakt hur de ska bryta de kommande 30 åren på bästa möjliga sätt. När budgeten ställs upp är 

det dessa långsiktiga planer som företaget utgår ifrån, det vill säga budgeten är en del av en 

långsiktig strategi- och planeringsprocess. Vid budgetuppställandet trycks budgeten ner till 

lägsta möjliga nivå för att fånga upp alla delar av verksamheten. Det undersöks hur mycket 

som kan brytas på varje enhet och sedan arbetas budgeten uppåt inom företaget. 

Koncerncontrollern ansvarar för logistiken kring budgetarbetet och styrelsen tillsammans med 

ledningen avgör vilka parametrar som är aktuella. Fördelen då alla inom företaget är med och 

skapar budgeten är att det uppstår en medvetenhet kring företagets målbild samt en känsla av 

delaktighet och ansvarstagande. Nackdelen är dock att det tar lång tid att rulla en budget 

nerifrån och upp. Viktigt då detta förfarande tillämpas är att ledningen ger enheterna stor 

frihet vid uppställandet, annars går känslan av delaktighet och ansvarstagande förlorad. 

Budgeten fungerar alltid som en tung jämförelsepost och överlag följs verksamheten upp 

månadsvis med utgångspunkt i budgeten. Vanligtvis känner företaget redan till de avvikelser 

som uppstår eftersom de i normalfallet i förväg har fångats upp med hjälp av prognoserna. 
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En diskussion kring budgetprocessens utformning sker kontinuerligt både på högre och lägre 

nivå i form av avrapporteringar och regelbundna möten. Företaget försöker att fånga upp 

eventuella problem redan i samband med budgetprocessen och åtgärda dem direkt när de 

uppstår. 

Boliden verkar inom en tung basindustri, de har tekniskt tunga beräkningsmodeller som talar 

om hur brytningen kommer att se ut en lång tid framöver för att de ska kunna maximera 

kapaciteten. Dagens process är väldigt stabil, det är en invand budgetprocess där alla vet vad 

som ska göras samt vilka förutsättningar som råder och därmed fungerar processen smidigt. 

Inga stora förändringar i budgetprocessen har därför blivit aktuella att genomföra. 

4.2.3 Budgetens olika syften 

Bolidens långsiktiga planering bryts ner i kortare och kortare planer vilka slutar i det närmaste 

året, det vill säga i en budget, som i sin tur fixeras per månad och är mer detaljerad. 

Därigenom blir budgeten ett resultat av den långsiktiga planeringen. Budgeten används delvis 

för att samordna verksamheten och då för att visa var företaget kommer att lägga sin energi 

det kommande året. Budgeten talar om vilka investeringar som ska göras och vilka 

möjligheter samt svårigheter som företaget ser hos de olika enheterna, kapaciteten hos varje 

enhet försöks ständigt maximeras. Resurs- och aktivitetsfördelningen styrs även den delvis 

med hjälp av budgeten. Boliden har en bestämd mängd resurser och kompetens att fördela och 

dessa måste användas där de bäst behövs. 

Lind menar att det är viktigt att ”de som äger en budget” känner ansvar för den och att deras 

budgetarbete följs upp. Det ska inte bara vara siffror på ett papper som inte betyder någonting. 

Hon upplever att de anställda på Boliden är dedikerade till sitt ansvar och vad det ansvaret 

innebär, både finansiellt och produktionsmässigt. På koncernnivå är de dock medvetna om 

olika faktorer som kan påverka budgeten, alla parametrar kan de anställda inte styra över, och 

därmed finns en förståelse för varför någon eventuellt inte har hållit sin budget. 

Boliden kommunicerar inte ut sin budget eller sina prognoser externt, däremot ligger de till 

grund för de finansiella siffror som kommuniceras internt. Om en nedskärning exempelvis 

behöver göras ställs den i relation till budgeten. Budgeten används inte för att skapa 

medvetenhet rörande verksamheten som helhet då den redan finns grundläggande på varje 

enhet, däremot kan den användas för att skapa medvetenhet kring hur effekter slår finansiellt. 

Budgeten är i grunden motivationsskapande för hela företaget men kanske framförallt på lägre 

nivåer. På produktionsenheterna är de inte beroende av hur börskursen ser ut, utan de försöker 

hela tiden maximera sin produktion. Det blir då lätt att koppla både motivation och 

målsättning till produktionsbonusar och liknande.  

Lind anser att budgeten lämpar sig bra för att planera och samordna verksamheten då den blir 

en fast punkt att förhålla sig till. Den fungerar även bra för målsättning och för att skapa 

incitament, budgeten blir en form av morot där ansvar och uppföljning utgör en viktig del. 

Budgeten är också bra för att visa var företaget befinner sig likviditetsmässigt. Lind tror 
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däremot att den fungerar mindre bra som ett kommunikationsverktyg och för att skapa 

medvetenhet, då detta redan är en förutsättning och ingenting som den kan bidra med. 

Boliden befinner sig inom en bransch där det har hänt mycket på marknaden de senaste åren. 

Först var det en svår period för branschen och sedan kom en period då metallpriserna slog i 

taket och likviditeten ökade hos många företag. Lind upplever att det är fördelningen av 

resurser, aktiviteter och ansvar som har betonats under den senaste tiden. I en tid då det 

händer mycket på marknaden blir det också en dragkamp om resurser och där kommer 

målsättning samt motivation in i bilden. Lind menar att det är viktigt att finna kompetent 

personal och att motivera dem till att stanna kvar. 

4.2.4 Budgetkritik kontra budgetens värde 

Lind anser att budgeten innebär en trygghet och stabilitet för företaget, en fast punkt att 

relatera till. Exempelvis då pengar ska lånas fungerar den som en form av intyg på att 

företaget är kreditvärdigt. En budget är alltid en budget, även om prognoser görs löpande så är 

budgeten alltid ett tungt jämförelsetal under hela året. Fördelen med den är att en genomgång 

görs av samtliga verksamheter en gång om året och att det räknas på alla delar. Budgeten ger 

dessutom tydliga riktlinjer som visar vart företaget är på väg. 

Lind menar att en budget fungerar bra som bas men att det bör finnas insikt i att den snabbt 

kan bli inaktuell. Nackdelar uppstår om den förhöjs och styr ett företag i för stor utsträckning, 

exempelvis genom att jämförelser ständigt görs mot den eller att dess vikt förstärks. En 

budget påverkas av marknadsförutsättningar såsom prisbildningar och valutakurser och det 

kan bli fel om ett företag inte har förmågan att parera för ändrade förutsättningar. Lind har 

inte upplevt att någon anställd inom Boliden har manipulerat med sina budgetsiffror och hon 

tror inte att det är ett vanligt fenomen inom privata företag. 

4.2.5 Utveckling av budgeten 

Boliden för en konstant diskussion huruvida förändringar i budgeten och budgetprocessen är 

aktuella. Inom företaget har det övervägts om det skulle vara lämpligt att införa 12-månaders 

rullande prognoser eller liknande istället för att behålla budgeten. Svårigheten med att 

prognostisera för kortare tidsperioder är att de långsiktiga brytplanerna är tunga och 

komplicerade och därför tar det så pass lång tid att räkna igenom allting. I nuläget finns därför 

ingen tanke på att förändra budgeten i grunden eller att överge den helt och hållet. 

Som komplement till budgeten används diverse olika estimat och känslighetsanalyser av 

verksamheten samt olika styrinstrument på produktionssidan. Användandet av icke-finansiella 

mått i budgeten har däremot inte ökat på senare år. Lind tror att budgeten alltid kommer att 

spela en viktig roll för företag, oavsett vilken verksamhet som bedrivs, den är något att 

förhålla sig till och luta sig mot. 
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4.3 Electrolux 

4.3.1 Presentation av företaget och respondenten 

Electrolux bildades år 1919 och är idag en världsledande tillverkare av hushållsprodukter och 

liknande utrustning för professionellt användande. Produkter som tillverkas är exempelvis 

spisar, fläktar, ugnar, kylskåp, diskmaskiner och dammsugare. Koncernen hade år 2010 totalt 

51 000 anställda och en omsättning på 109 000 Mkr. (Electrolux, 2010) 

På koncernnivå är Electrolux uppdelade i två avdelningar, Treasury och Controlling. 

Controlling är i sin tur uppdelad i olika avdelningar där Therese Friberg är chef för 

avdelningen Group Controlling. Therese är dels ansvarig för budgetprocessen och 

investeringsprocessen. Sammanlagt har hon arbetat på Electrolux i fyra år varav det senaste 

året som chef på avdelningen.  

4.3.2 Budgeten och budgetprocessen 

Electrolux budgetar en gång om året och då för första, andra, tredje och fjärde kvartalet vilka 

sedan summeras ihop till en traditionell årsbudget. Företaget gör varje kvartal därefter något 

som de kallar en uppdaterad expected, eller annorlunda uttryckt en prognos. Prognosen görs 

för hela det kommande året och ställs då mot den ursprungliga budgeten, i april görs 

exempelvis en prognos för andra, tredje och fjärde kvartalet. Eftersom Electrolux släpper sitt 

resultat kvartalsvis har detta budgetförfarande valts. 

Budgetprocessen inleds med att Fribergs avdelning runt midsommar skickar ut instruktioner 

för budgetarbetet till företagets olika affärssektorer, i utskicken tydliggörs det vad Business 

Control förväntar sig för prestation av dem. De skickar även ut förutsättningar i form av 

valutakurser och råmaterialantaganden som sedan respektive sektor ska använda sig av i sina 

beräkningar. Det är sedan olika från sektor till sektor hur detaljerade budgetarna är, från stora 

aggregerade budgetar till detaljerade budgetar per kostnadsställe. I november, december har 

sedan respektive sektor ett budgetmöte där de presenterar budgeten för koncernledningen 

vilken därefter lämnas till styrelsen som kommer med synpunkter. Budgeten godkänns 

slutligen på styrelsemötet i februari sedan eventuella mindre uppdateringar gjorts. 

Vid budgetuppställandet utgår Electrolux främst från de övergripande strategierna och från 

framtagna antaganden rörande valutakurser och liknande. Budgeten blir således ett resultat av 

företagets långsiktiga strategier. Electrolux budgeterar för hela verksamheten och för varje 

kostnadsställe, ända ner till lägsta nivå. Friberg menar att fördelen med att budgeten initieras 

från centralt håll är att när sektorerna presenterar budgeten för koncernledningen så sker 

presentationerna likartat och strukturerat. Centralt uppsatta antagandena gör också att den 

totala koncernbudgeten hänger samman på ett bra sätt. 

I sektorerna är budgetuppföljningarna detaljerade, framförallt per kvartal, då volymer, 

försäljning och övergripande kostnader följs upp. På koncernnivå görs en uppföljning varje 

månad vilken fungerar som en ”left-to-do-budget”. I exempelvis januari följs koncernens 

verksamhet och resultat upp, om resultatet då är tillfredsställande och även troligtvis kommer 
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att utveckla sig likadant i mars, april och maj så kommer budgeten att kunna hållas. 

Kvartalsvis följer de sedan upp hur resultatet blev i förhållande till budgeten. Friberg menar 

att Electrolux vid budgetavvikelser framförallt är bra på att förklara vad som driver 

avvikelserna. Hon tycker dock att de kan bli bättre på att rent konkret vidta åtgärder gentemot 

avvikelserna. 

Friberg berättar att Electrolux för närvarande har funderingar på att förbättra sin 

budgetprocess. Hon menar att omvärlden den senaste tiden har varit föränderlig, exempelvis 

då marknaden har dykt och stålpriserna har svängt mycket, vilket gör att Electrolux nuvarande 

budgetlösning inte är optimal. Budgeten blir väldigt oflexibel och tungrodd i och med att den 

görs så pass detaljerad. Inom företaget läggs det ner mycket tid på att ta fram en budget där 

åtminstone vissa delar kan vara helt oanvändbara i december beroende på vilka händelser som 

har inträffat under året. Friberg menar dock att Electrolux tjänar på att göra en 

kostnadsbudget, därigenom får företaget kontroll över kostnaderna och vilka prioriteringar 

som ska göras samt riktlinjer för det fortsatta arbetet. 

4.3.3 Budgetens olika syften 

Friberg anser att budgeten framförallt lämpar sig bra för planering, samordning samt resurs- 

och aktivitetsfördelning. I samband med budgetprocessen lämnar respektive marknadsområde 

en uppskattning om framtida försäljning. Electrolux har ett flertal fabriker runt om i världen 

och sedan försäljningen har uppskattats får fabrikerna ange om de tror att de kommer att klara 

av den uppskattade produktionsvolymen. Budgeten används således för att planera 

verksamheten genom att en grov produktionsplan görs utifrån den. Försäljningen och 

produktionen kan därigenom synkroniseras, exempelvis avseende ledtider, vilket skapar en 

god framförhållning.  

Samordningen förstärks då försäljnings- och produktionsvolymerna totalaggregeras. Skulle 

det visa sig att fabrikerna inte kan producera enligt förväntad försäljningsvolym, prioriterar 

Electrolux de marknader där kundrelationerna är som mest betydelsefulla samt där 

lönsamheten är som högst. Budgeten används även för resurs- och aktivitetsfördelning. 

Electrolux funderar då över vilka investeringar som de klarar av att göra beroende på hur 

mycket pengar och vilken kapacitet som finns inom organisationen. År 2009 valde de 

exempelvis att sätta ett kostnadstak för respektive sektor. 

Friberg tror inte att det är budgetprocessen i sig som styr ansvarsfördelningen, den är på plats 

redan innan en budget görs för respektive ansvarsområde. Det vill säga cheferna är ansvariga 

för sina produktlinjer oavsett om en budget görs eller inte och dessutom är de ansvariga för 

sina budgetar.  

Budgeten används internt inom Electrolux som ett kommunikationsverktyg då en dialog förs 

mellan sektorerna och koncernledningen vid budgetmötena. Där diskuteras exempelvis 

volymer och marknadsutveckling i förhållande till budgeterade värden. Budgeten används 

även som bas när företaget önskar förmedla information externt till marknaden. 
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Budgetprocessen skapar också en medvetenhet kring företagets strategi, det vill säga 

processen tydliggör hur respektive sektor tar till vara på och går vidare inom strategin. 

De flesta sektorer inom Electrolux använder budgeten för att sätta upp mål men Friberg 

påpekar dock att de inte använder budgeten kopplad till belöningar. För tre fyra år sedan var 

den starkt kopplad till företagets incitamentsstruktur, något som Electrolux sedan slutade med 

då det fanns en upplevelse av att det gav upphov till för mycket ”gaming och gambling”. 

Vidare menar hon att det kan vara motiverande att försöka uppnå sin budget. 

Friberg tror att många företag kan uppleva att budgeten har förlorat lite av sitt syfte nu när det 

har varit så stora svängningar i världsekonomin, dock tror hon att det fortfarande är viktigt att 

ha en detaljerad kostnadsbudget samtidigt som den är flexibel. Innan lågkonjunkturen 

användes budgeten i stor utsträckning som underlag för att lämna information externt, men då 

det har varit turbulent den senaste tiden med skiftande förutsättningar så har de försökt att 

undvika det. 

4.3.4 Budgetkritik kontra budgetens värde 

Friberg anser att en nackdel med budgeten är att den är tids- och resurskrävande. Hon 

upplever att Electrolux i dagsläget kanske lägger ner för mycket tid på budgeten i förhållande 

till dess användningsvärde. Hon menar vidare, som även nämnts ovan, att budgeten inte 

lämpar sig väl att koppla till belöningar. Hon berättar att Electrolux incitamentsstruktur 

tidigare skapade fel motivation och konstiga diskussioner, i stället för att diskutera vad 

sektorerna kunde göra och vad deras ambition var så blev det mer oärliga diskussioner. I 

slutet av året kom exempelvis somliga sektorer med ”bleka” budgetar för att få lättare mål 

nästkommande år. Hon menar dock inte att budgeten förhindrar individuellt beslutsfattande, 

de anställda är välkomna att presentera och genomföra egna idéer såvida de kan motivera dem 

väl. 

Friberg anser att den främsta fördelen med budgeten är att den är en bra bas att förhålla sig 

till. År 2008 och 2009 har ur ett finansiellt perspektiv skiljt sig markant från tidigare år och 

därför kan dessa vara svåra att använda som jämförelsepunkt. Om en bra budget görs, som 

speglar vad företaget tror om framtiden, så är troligen den en bättre jämförelsepunkt än de två 

senaste åren. Om det sedan skulle visa sig att de budgeterade värdena inte överrensstämmer 

med verkligheten så har företaget ändå förhoppningsvis en god grund att stå på för att vidta 

åtgärder. 

4.3.5 Utveckling av budgeten 

Electrolux har inte genomfört några större förändringar i sin budgetprocess under senare år, 

men de har för tillfället tankar och idéer rörande hur de ska förbättra och utveckla den. Friberg 

förklarar att de försöker att göra budgetprocessen mer dynamisk och flexibel där en dialog 

förs med respektive sektor. Det finns en önskan om att öka känsligheten i budgeten, 

exempelvis om oljepriset stiger med 10 % att då kunna veta hur det slår på budgeten. 

Electrolux befinner sig än så länge i ett tidigt tankestadium rörande förändringarna. Nästa steg 
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blir att föra en mer djupgående dialog mellan aktörer på sektornivå och koncernledningsnivå 

för att undersöka hur väl budgetprocessen fungerar. Friberg säger att Electrolux inte har haft 

några tankar på att helt överge budgeten, dock övervägde de tidigare att budgetera rullande för 

fyra kvartal. 

Användandet av icke-finansiella mått har inte ökat nämnvärt de senaste åren, dock berättar 

Friberg att de är på väg åt det hållet. Vid årsskiftet bildades en ny grupp inom företaget som 

ska ta hand om bitar som rör utveckling och tillverkning. Det är troligt att fler kvalitativa mått 

kommer att inkluderas i budgeten desto längre gruppen kommer i sitt arbete. 

Friberg tror att budgeten hos svenska företag även i framtiden kommer att vara betydelsefull 

med avseende på planering, samordning och resursallokering. Hon menar att kostnaderna 

behöver planeras på ett relativt detaljerat sätt, särskilt då många företag expanderar och 

bedriver verksamhet i många olika länder. Budgeten kommer således att stå sig, sedan om 

företag gör en årlig traditionell budget eller tillämpar någon annan budgetlösning såsom att 

budgetera för ett halvår eller rullande, det återstår att se. 

4.4 Volvo 

4.4.1 Presentation av företaget och respondenten 

Volvo bildades år 1927 i Göteborg och är idag en global koncern. Företaget är en av världens 

största leverantörer av kommersiella transportlösningar med produkter som exempelvis 

lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, motorer och drivsystem för båtar. (Volvo Group, 2010 

a) Koncernen hade år 2009 cirka 90 000 anställda och en nettoomsättning på cirka 218 000 

Mkr (Volvo Group, 2010 b). 

Ola Westerdahl arbetar sedan fem år tillbaka som Business Controller på Volvo AB:s 

huvudkontor i Göteborg. Han är ansvarig för bolagen Volvo Construction Equipment och 

Volvo Powertrain och har dessutom hand om bolagets centrala kostnader. Koncernens olika 

delar är relativt självständiga och Westerdahls arbete handlar mycket om att koordinera och 

styra verksamheten. 

4.4.2 Budgeten och budgetprocessen 

För ett antal år sedan avskaffade Volvo sin budget vilken aldrig har återinförts i traditionell 

bemärkelse. Tidigare innebar budgetprocessen att en omfattande ettårsbudget ställdes upp 

men därefter övergick företaget till att använda kvartalsvisa prognoser. På lägre nivåer inom 

företaget används fortfarande budgeten, dock i en enklare form, exempelvis för planering av 

personalomsättning och reseutgifter. Processen är idag utformad så att månadsvisa prognoser 

tas fram men enbart för fyra månader framåt. Volvo använder sig av en rullande strategiplan 

där strategiska mål sätts upp för en treårsperiod, dessa mål är kvalitativa medan prognoserna 

är kortsiktiga och bygger på rent finansiella mål. Prognoserna tillämpas genom att fokusera på 

kostnaderna och vilka aktiviteter som utförs. 
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Den lågkonjunktur som har varit har enligt Westerdahl inneburit att företaget har övergått till 

att fokusera mer på kostnader, lönsamhet och aktiviteter och prognosernas framförhållning är 

inte längre än fyra månader åt gången. Innan lågkonjunkturen fanns en optimism rörande 

företagets försäljning och resurser och därmed fanns inte ett lika stort behov av att fokusera 

på kostnader. Volvo befinner sig i dagsläget i en sämre situation än förr och därmed finns ett 

behov av att visa upp hur verksamheten ser ut här och nu och hur företaget inom den närmsta 

tiden ska kunna ta ner sina kostnader. Från centralt håll har ett tak satts upp för bolagen som 

visar hur mycket pengar de har att röra sig med. 

Arbetet med att ta fram prognoserna tar ungefär tre till fyra dagar. Det är finanschefen som 

bestämmer riktlinjer för uppställandet av prognoserna och sedan är det de som arbetar på 

Business Control som utformar processen så att den fungerar praktiskt, exempelvis avseende 

parametrar och tidsperspektiv. De parametrar som tas hänsyn till vid prognosuppställandet är 

förväntad försäljning, tidigare lönsamhet och diverse övergripande kostnader. Huvudkontoret 

kräver inte att prognoserna ska cirkulera inom hela organisationen ända ner till operativ nivå 

utan de har önskemål om att någon eller några på affärsområdesnivå sätter ihop och ansvarar 

för dem. Varje affärsområde har således stor frihet att lägga upp sitt eget prognosarbete. 

Westerdahl säger att en nackdel med att för många aktörer tillåts att vara inblandande i 

uppställandet är att prognosen har en tendens att bli inaktuell redan innan den är inskickad 

samt att det fokuseras för mycket på detaljer och inte på helheten.  

Uppföljningar görs varje månad där faktiskt utfall jämförs med prognostiserat. Westerdahl 

menar att det viktiga med uppföljningarna är att skapa en bra dialog mellan huvudkontoret 

och bolagen och inte att ”döma någon”. Genom dialogen uppstår en förståelse för varför 

utfallet blev som det blev och hur bolagen kan förbättra sig till nästa gång. 

En analys av styrprocessen görs med jämna mellanrum och processen har särskilt setts över 

då Volvo som många andra företag den senaste tiden har befunnit sig i en svår ekonomisk 

situation. Nuvarande process, med ett prognosförfarande snarare än traditionell budgetering, 

är ett resultat av sådana reflektioner. Westerdahl säger att det kan vara svårt att driva igenom 

förändringar då budgettänkandet sitter i ryggraden hos många medarbetare och varje 

förändring kräver mycket administration, tid och anpassning.  

Westerdahl menar att det kan vara svårt att bryta gamla vanor, även om huvudkontoret 

poängterar att företaget ska arbeta med prognoser så har prognosen en tendens att betraktas 

som en budget om de anställda anser att så är fallet. Det kan exempelvis i tider då företaget 

behöver spara pengar vara lättare att falla tillbaka i gamla tankesätt. Volvo sätter ett tak för 

hur mycket kostnader bolagen ska göra av med och då blir det som en form av budget för 

dem, samtidigt som bolagen tillåts att lämna in prognoser med egna bedömningar av läget. 

Viktigt är dock att förstå att ingenting är svart eller vitt utan att Volvo är en levande koncern 

full med människor vilket gör det svårt att vara alltför kategorisk. Hur processen benämns är 

egentligen oviktigt, det viktiga är hur folk arbetar och vad de själva lägger in för värderingar i 

processen.  
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Det kan finnas en upplevelse av att det råder stora likheter mellan en budget och en prognos, 

vilket Westerdahl har förståelse för, och inom företaget lever en del i viss mån kvar i 

budgettänkandet. Han poängterar dock att det är en skillnad dem emellan och officiellt har de 

ingen budget. 

4.4.3 Budgetens olika syften 

Volvo använder sig inte, som ovan nämnts, av en årlig traditionell budget utan processen 

omfattar kortare tidsperioder då de har valt att införa prognoser. I detta tema redogörs det 

därmed för Volvos syften med prognoserna. Volvos främsta syfte med att prognostisera är att 

få en bild av hur det går för företaget just för tillfället samt hur de tror att det kommer att gå 

framöver. Vidare är ett syfte med prognoserna att uppmärksamma vilka aktiviteter som görs 

samt behöver göras inom Volvo för att siffrorna ska spegla verkligheten och företagets mål. 

Baserat på prognoserna förs diskussioner vilket har visat sig vara ett bra verktyg för att skapa 

uppmärksamhet kring eventuella åtgärder och möjligheter. Planeringen av resurs- och 

materialhantering sker på lägre operativ nivå och huvudkontoret är inte involverade i den 

planeringen i någon större utsträckning. Prognoserna används inte i någon stor omfattning för 

att skapa samordning i verksamheten utan det är snarare det verkliga utfallet som visar om 

företaget har bra synergier.  

Prognoserna används delvis för att kunna utkräva ansvar, de ska visa hur det går för företaget 

här och nu och inte hur de tror att det kommer gå framöver. Tanken är att de anställda inte ska 

skjuta problemen på framtiden utan att de ska ta ansvar för dem redan nu, det vill säga går det 

inte bra nu kommer det troligen inte att göra det framöver heller. Cheferna inom respektive 

bolag vet dessutom redan vilket ansvar som åvilar dem och vilka strategiska mål som ska 

uppfyllas. Westerdahl berättar vidare att Volvo inte har något incitamentsystem kopplat till 

prognoserna, han menar att ett sådant system kan fungera felaktigt.  

Genom att huvudkontoret begär in prognoser från de enskilda bolagen så stärks bolagens 

medvetenhet, motivation och vilja att prestera bra. Prognoserna används inte allmänt inom 

organisationen som kommunikationsverktyg utan visas enbart internt för koncernledningen 

och för andra aktörer som är direkt berörda av dem. De används inte heller för målsättning 

utan visar snarare vad som behöver förbättras för att nå de strategiska målen. Målsättningen 

sker inom den strategiska treårsplanen och till den tillkommer kortsiktiga mål på 

kostnadssidan. Det är dessa kortsiktiga mål som prognoserna stäms av mot.  

Westerdahl menar att syftena förändras över tiden, processen måste därför anpassas beroende 

på hur klimatet ser ut runtomkring. I dagsläget har det exempelvis blivit viktigare att få ner 

bolagets kostnader och göra mer kontinuerliga uppföljningar, tidigare fanns större fokus på 

bland annat försäljning och marknadsandelar. 

4.4.4 Budgetkritik kontra budgetens värde 

Westerdahl hävdar att en budget inte alltid ger en bra bild över företagets situation, det är 

svårt att sia om hur det kommer att se ut om ett år eller hur företaget vill att det ska se ut om 
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ett år. Det är svårt att anpassa en budget till nya förutsättningar i omgivningen och den 

tenderar därför att bli oflexibel, den speglar inte alltid verkligheten och det finns en fara i att 

den anses lova ett visst utfall. Enligt Westerdahl innebär budgetering att problemen skjuts på 

framtiden, varningssignaler kan bortförklaras med att ”det blir bättre sen”. 

Westerdahl menar vidare att budgetering kan leda till att företag inte får ut maximalt av sin 

verksamhet. En budget kan innebära att aktörer inom ett företag inte tvingas ifrågasätta sin 

prestation utan nöjer sig med att bara vara bättre än budget.  Budgeten är inte dynamisk då det 

är svårt att flytta resurser mellan olika delar, det vill säga ett affärsområde kan tänkas förbruka 

hela sin budget för att inte få en lägre budget nästa år. Det kan dessutom vara svårt att sätta 

upp mål som inte är för lätta eller för svåra vilket kan leda till att företag jobbar utifrån en 

nivå som sattes för ett år sedan och inte utefter den nivå som är bäst för tillfället. 

En fördel med budgeten är att den ger en stor kraft bakom siffrorna, det vill säga de anställda 

vet precis vad som förväntas av dem och känner till vilka siffror som ska följas. Westerdahl 

menar att en långsiktig prognos kan behövas i ett stabilare och mer förutsägbart affärsklimat 

då företag har behov av att vara mer långsiktiga. 

4.4.5 Utveckling av budgeten 

Westerdahl berättar att Volvo framöver kommer att fortsätta fundera på förändringar och 

förbättringar av sin styrprocess. Långsiktigt finns en önskan om att införa rullande prognoser 

eventuellt för längre tidsperioder och att utveckla systemstödet. Ett visst mått av icke-

finansiella inslag har kommit att finnas med i Volvos styrprocess då företaget fokuserar på 

aktiviteterna bakom siffrorna och för dialoger kring dem.  

Vad Volvo har försökt göra de senaste åren är att tydliggöra för de anställda att de förväntar 

sig ”management´s best estimate” och att en avvikelse från prognosen är lika dålig om den är 

positiv som negativ. Att hela tiden vara bättre än sin prognos säger bara att prognosen inte är 

en riktig värdering av framtiden. Westerdahl säger att även om Volvo slutar med prognoser 

över en fyramånadersperiod och övergår till mer långsiktiga prognoser så kommer 

”management´s best estimate” att fortsätta gälla även framöver. Westerdahl tror dock att 

budgeten alltid kommer att finnas kvar på lägre nivå inom företaget men han ser inte att 

Volvo på högre nivå kommer att återgå till traditionell budgetering.   
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5 ANALYS 

I kapitlet sammankopplas den teoretiska referensramen med det empiriska materialet och 

utifrån det görs en analys och reflektion. Strukturen i kapitlet är uppbyggd på samma sätt som 

i empirikapitlet och berör de olika teman som presenterats tidigare. Då hänvisningar görs till 

den teoretiska referensramen så anges även vilket avsnitt i referensramen som informationen 

har hämtats ifrån. 

 

5.1 Budgeten och budgetprocessen 

Budgeten är hos Sandvik MT, Boliden och Electrolux utformad på ett relativt likartat sätt. 

Företagen använder sig av en årlig traditionell budget vilken kompletteras med kvartalsvisa 

prognoser. Prognoserna uppdateras tre gånger om året och kan vid en jämförelse med den 

teoretiska referensramen (avsnitt 3.2.4) liknas vid reviderade budgetar. De undersökta 

företagen uppdaterar den lagda budgeten kontinuerligt under året och fokuserar på 

förändringar som har skett i förhållande till budgeten, vilket kännetecknar en reviderad 

budget. Volvo skiljer sig från de övriga företagen genom att de inte längre har en årlig budget, 

istället tar de fram månadsvisa prognoser men enbart för fyra månader framåt. Budgeten 

återfinns dock i en enklare form på lägre nivåer inom företaget. 

Två anledningar till att Volvo har valt ett prognosförfarande kan tydligt urskiljas. Företaget 

vill fokusera på den aktuella utvecklingen både i verksamheten och i omgivningen. Volvo 

önskar dessutom att de anställda ska prestera så bra som möjligt utifrån rådande 

förutsättningar snarare än utifrån givna mål. I referensramen (avsnitt 3.3.1) nämns att en 

distinktion mellan budget och prognos kan vara svår att göra, och det blir således intressant att 

föra ett resonemang kring Volvos förfarande. Volvos ambition med prognoserna är att 

avspegla verkligheten snarare än att eftersträva önskade utfall och prognoserna uppdateras 

kontinuerligt för att följa verksamhetens naturliga rytm, vilket förstärker intrycket av att det är 

just prognoser som de använder. Volvos förfarande är mindre detaljerat och tidskrävande än 

övriga företags förföranden, vilket också talar för att de använder prognoser. Det skulle dock 

kunna ifrågasättas om det snarare handlar om att Volvo har minskat komplexiteten i den 

ursprungliga budgetprocessen men att förfarandet fortfarande kan liknas vid ett 

budgetförfarande.  

Som har framkommit i undersökningen kan det vara svårt, och särskilt i ett stort företag med 

många anställda, att genomdriva större förändringar såsom att frångå den årliga budgeten. 

Referensramen (avsnitt 3.2) beskriver att budgetprocessens utformning påverkas av inre 

faktorer såsom mänskliga beteenden vilket också har uppmärksammats i Volvos fall. Det kan 

vara lätt att falla tillbaka i gamla mönster och svårt att anamma nya synsätt, inom företaget 

finns det troligen de som i viss mån lever kvar i budgettänkandet. Uppenbart är att det kan 

vara svårt att kategorisera de två begreppen budget och prognos dock är Volvo tydliga med att 

de använder prognoser och inte en årlig traditionell budget. 
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Sandvik MT, Boliden och Electrolux budgeterar för samtliga delar av verksamheten. 

Referensramen (avsnitt 3.2.1) nämner att en vanlig utgångspunkt vid budgetuppställandet är 

den övergripande strategin vilket även visar sig tydligt hos de undersökta företagen. Samtliga 

ger uttryck för att budgeten blir en slutprodukt av ovan nämnda strategi och budgeten kan 

således sägas återfinnas på den taktiska planeringsnivån, vilket även det beskrivs i 

referensramen (avsnitt 3.1). Övriga parametrar som företagen utgår ifrån vid 

budgetuppställandet är nuvarande marknadsläge och framtida förväntningar rörande 

verksamheten.  

Budgetuppställandet hos ovan nämnda företag är en omfattande och detaljerad procedur, den 

pågår vanligtvis under några månader, och involverar flertalet aktörer. Styrelsen och 

ledningen initierar och har huvudansvaret för uppställandet medan controllerfunktionen 

fungerar som en mellanhand och styr arbetet. I referensramen (avsnitt 3.2.1) presenteras tre 

metoder för budgetuppställande varav företagen kan sägas tillämpa främst 

uppbyggnadsmetoden. Budgeten trycks ner till lägsta nivå och arbetas sedan uppåt genom 

organisationen för att slutligen godkännas av ledningen. Respektive enhet tilldelas riktlinjer 

för budgetuppställandet men har samtidigt frihet att själva utforma arbetet, det varierar hos 

enheterna hur många och vilka aktörer som är involverade. Företagen nämner att 

budgetförslagen ibland kan cirkulera fram och tillbaka inom organisationen innan de slutligen 

godkänns. De prognoser som därefter görs är dock inte lika detaljerade och tidskrävande. 

Volvos uppställande ser i viss mån annorlunda ut och prognosarbetet tar endast ett fåtal dagar. 

Ledningen anger riktlinjer och controllerfunktionen utformar arbetet dock kräver de inte att 

prognoserna ska cirkulera inom hela organisationen ända ner till operativ nivå. 

Sandvik MT och Boliden påpekar båda att fördelen med deras valda budgetuppställande, 

vilken också kan utläsas i referensramen (avsnitt 3.2.1), är att de anställda får möjlighet att 

påverka budgetens utformning vilket leder till ansvarstagande och delaktighet samt att 

medvetenhet kring företagets målbild skapas. Det är uppenbart att företagen betonar vikten av 

att engagera varje medarbetare snarare än att genomföra arbetet tidseffektivt. Volvo ser dock 

att uppställandet inte får ta för mycket tid eftersom de önskar fokusera på helheten och inte på 

detaljerna. Prognoserna ställs upp månadsvis och därmed finns troligen inte tid eller utrymme 

till att engagera varje medarbetare. 

De undersökta företagen gör månadsvisa uppföljningar i förhållande till budgeten, eller som i 

Volvos fall prognoserna. Avvikelser som uppstår hanteras relativt likartat hos företagen där 

de, i likhet med det som beskrivs i referensramen (avsnitt 3.2.2), främst försöker förstå 

orsaken till varför avvikelserna uppstod och skapa en bra dialog kring dem. Tanken med 

uppföljningarna är således inte att ”sätta dit någon”. Det går att utläsa att inga strikta 

åtgärdsplaner formuleras utan snarare eftersöks ett lärande inför framtiden. Tänkbart är att 

företagen via de kvartalsvisa prognoserna har givits en möjlighet att vara proaktiva och redan 

genom dem förutse eventuella avvikelser vilket har inneburit att en strikt budgetuppföljning 

har tonats ner. I linje med referensramen (avsnitt 3.2.2) poängterar Volvo att varken en positiv 

avvikelse eller en negativ avvikelse alltid är att föredra men att lärdomar kan dras såväl av de 

positiva avvikelserna som av de negativa avvikelserna.  
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En analys kring budgetprocessens utformning sker kontinuerligt hos både Sandvik MT och 

Boliden. Företagen undersöker, i linje med det som beskrivs i referensramen (avsnitt 3.2.3), 

om de kan förändra något i budgetprocessen till kommande år även om de flesta problem 

försöks åtgärdas redan när de uppstår. Företagen är i dagsläget relativt nöjda med sin 

budgetprocess. Uppfattningen som fås är att budgetprocessen hos dem är så pass stabil, 

välfungerande och inarbetad att det inte anses nödvändigt att genomföra några större 

förändringar. Det kan bero på att nuvarande budgetprocess är det alternativ som lämpar sig 

bäst för den verksamhet som bedrivs. Boliden verkar exempelvis inom en robust industri där 

framförhållningen ibland är flera decennier lång och därför torde det anses tillräckligt att via 

prognoserna uppdatera den årliga budgeten tre gånger om året.  

Volvo och Electrolux gör även de en kontinuerlig analys av budgetprocessens utformning. 

Till skillnad från Sandvik och Boliden har dessa två företag, i likhet med referensramens 

beskrivning (avsnitt 3.2.3), uppmärksammat ett behov av nya inriktningar i sin process. 

Behovet har uppstått delvis som en följd av den lågkonjunktur som har varit. Volvo har redan 

förändrat sin process medan Electrolux ännu befinner sig i ett tidigt tankestadium. Företagen 

har upplevt att omvärldsförändringarna under lågkonjunkturen har varit komplexa och 

skiftande och som nämns i referensramen (avsnitt 3.5) så anses inte den årliga budgeten 

anpassad till ett sådant klimat. Volvo och Electrolux ger båda uttryck för detta då de menar att 

det idag finns ett större behov av att kunna anpassa sig till den aktuella utveckling. De menar 

vidare att den årliga traditionella budgeten har en tendens att bli oflexibel och tungrodd. 

5.2 Budgetens olika syften 

Sandvik MT, Boliden och Electrolux uttrycker samtliga att de använder budgeten för att 

planera sin verksamhet. Planeringen utgår vanligtvis från den övergripande strategin och den 

långsiktiga planeringen och budgeten kan sägas bli ett slutresultat av dem. På den taktiska 

nivån planeras det bland annat för produktion, försäljning och investeringar. I referensramen 

nämns (avsnitt 3.4.1) att planeringen har som ambition att reducera eventuella risker genom 

att försöka förutse framtida händelser. Visserligen ger företagen uttryck för att budgeten i viss 

mån syftar till att få en bild av vart företaget är på väg, men samtidigt är de medvetna om att 

budgeten i dagens turbulenta företagsklimat troligen inte lyckas uppfylla syftet fullt ut. 

Budgeten används snarare för att rent konkret sätta siffror på verksamheten.  

Även Volvo använder sina prognoser i viss mån för att planera verksamheten men fokus 

ligger snarare på att avspegla verkligheten här och nu. Företaget använder däremot inte 

prognoserna för att skapa samordning i verksamheten då samordningen snarare regleras av det 

verkliga utfallet. Sandvik MT, Boliden och Electrolux anser samtliga att budgeten skapar 

samordning alternativt bidrar till att förstärka den samordning som redan finns. Samordning 

kan troligen inte ses som ett isolerat syfte utan det finns en upplevelse av att det är tätt 

sammankopplat med företagens planering, resursallokering och dimensionering. Precis som 

det beskrivs i referensramen (avsnitt 3.4.1) så samordnar och undersöker företagen vilka 

resurser och aktiviteter som krävs för att kunna uppnå full kapacitet. Volvo betonar att 

prognoserna framförallt används för att skapa en bra dimensionering då de lägger stort fokus 

på de aktiviteter som utförs inom företaget. 
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Boliden använder budgeten för att skapa ansvarsfördelning liknande den som beskrivs i 

referensramen (avsnitt 3.4.2), det vill säga företaget poängterar att det är viktigt att de 

anställda känner ansvar för sin budget och att deras budgetarbete följs upp. Volvo upplever att 

prognoserna, till skillnad från budgeten, bidrar till att de anställda tilldelas ett varaktigt ansvar 

för sina prognostiserade värden. De anställda får inte möjlighet att skjuta problemen på 

framtiden då ledningen understryker att prognoserna ska spegla den aktuella utvecklingen och 

inte ett framtida önskat utfall. Sandvik MT och Electrolux upplever båda att det inte är 

budgeten i sig som styr ansvarsfördelningen, den finns redan på plats innan budgeten görs och 

de anställda är redan medvetna om vilket ansvar som åvilar dem. Sannolikt är dock att 

budgeten ytterligare bidrar till att tydliggöra en ansvarsfördelning. Referensramen (avsnitt 

3.7) nämner att många svenska företag inte längre har en lika strikt budgetuppföljning och 

detta verkar kunna appliceras även på de undersökta företagen. Avvikelser uppmärksammas 

redan i samband med företagens vardagliga dialoger och på högre nivå är de dessutom 

medvetna om att det finns parametrar som de anställda inte kan styra över. 

Hos de undersökta företagen används budgeten eller prognoserna i viss mån som ett internt 

kommunikationsverktyg och för att skapa medvetenhet rörande verksamheten, vilket även 

beskrivs i referensramen (avsnitt 3.4.2). Dessa två syften kan i mångt och mycket sägas 

komplettera varandra. Det kan dock vara så att medvetenhet rörande verksamheten och dess 

strategier redan finns grundläggande men att budgeten till viss del förstärker denna. Boliden 

är inne på denna linje då de menar att budgeten fungerar mindre bra som ett 

kommunikationsverktyg och för att skapa medvetenhet, detta är en förutsättning och ingenting 

som budgeten i sig kan bidra med. Hos de undersökta företagen ligger budgeten delvis till 

grund för de finansiella siffror som förmedlas ut. Den används på så vis för att skapa 

medvetenhet kring hur effekter kan tänkas slå finansiellt, även om siffrorna inte uppvisas för 

alla inom företagen utan endast för berörda parter.  

De undersökta företagen talar även i samband med uppsatsens övriga teman om att budgeten 

används för att skapa bra dialoger och diskussioner mellan ledningen och de olika enheterna. 

Budgeten kan således sägas fungera som ett kommunikationsverktyg även i de 

sammanhangen. Electrolux är det enda företaget som påpekar att budgeten används som 

underlag för att förmedla information externt dock i mycket mindre omfattning sedan 

lågkonjunkturen trädde ikraft. Övriga företag poängterar att varken budgeten eller 

prognoserna förmedlas ut externt.  

Volvo använder inte prognoserna för målsättning utan det är snarare inom de strategiska 

planerna som målsättningen sker. Boliden och Electrolux använder å andra sidan budgeten 

som ett verktyg för att sätta upp mål, i och för sig för hela företaget men framförallt på lägre 

produktionsnivåer. På dessa nivåer är det troligen lättare att maximera kapaciteten utifrån 

fasta mål, oavsett hur marknaden utvecklar sig just för stunden så fortskrider produktionen. 

En naturlig följd av att mål sätts upp blir att motivation skapas hos de anställda. Vidare 

upplever både Boliden och Electrolux, vilket också nämns i referensramen (avsnitt 3.4.2), att 

motivationen och förståelsen för företagens mål förstärks genom att de anställda i stor 

utsträckning tillåts delta i budgetuppställandet.  
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Som referensramen (avsnitt 3.4.2) beskriver kan ytterligare ett led i att stärka motivationen 

vara att koppla budgeten till incitament, vilket också har gjorts på lägre nivåer hos Sandvik 

MT och Boliden. Volvo och Electrolux ställer sig däremot tveksamma till den sortens 

koppling då de upplever, och har fått erfara, att ett sådant system kan fungera felaktigt. 

Anställda kan tänkas manipulera med siffror för att uppnå fördelar. Sandvik MT uppger att de 

å ena sidan kopplar incitament till budgeten men att budgeten å andra sidan inte i någon större 

utsträckning fungerar motivationsskapande. Tänkbart är dock att målsättningen och 

motivationen skapas exempelvis via de strategiska målen och inte via budgeten i sig. 

Sandvik MT, Boliden och Electrolux framhåller att det är de traditionella syftena planering, 

samordning, resursallokering och dimensionering som är de mest fördelaktiga syftena. Volvo 

å andra sidan poängterar inte vikten av dessa syften lika tydligt, utom möjligtvis 

dimensionering, vilket faller sig naturligt då de inte använder sig av en traditionell budget. 

Volvo uttrycker att prognoserna framförallt har som syfte att avspegla verkligheten och den 

aktuella utvecklingen snarare än ett framtida händelseförlopp. Uppenbart är att ovan nämnda 

syften inte kan ses som isolerade, vissa av dem liknar varandra och vissa av dem kompletterar 

varandra, vilket även uppmärksammas i referensramen (avsnitt 3.4). 

5.3 Budgetkritik kontra budgetens värde 

Volvo är det företag av de undersökta som ställer sig mest kritisk till budgeten. Det är svårt att 

sia om framtiden och Volvo menar att budgeten inte alltid speglar verkligheten och därmed 

finns det en fara i att den anses lova ett visst utfall. I referensramen (avsnitt 3.5) hänvisas till 

kritik som säger att budgeten inger falsk säkerhet eftersom den bygger på förutsägelser om 

framtiden. Budgeten ger företag en föreställning om att de vet vart de är på väg men 

förutsägelserna kan ibland i efterhand visa sig vara felaktiga. Volvos synpunkter kan sägas 

ligga i linje med denna kritik.  

Volvo menar vidare att budgetering kan leda till att företag inte får ut maximalt av sin 

verksamhet eftersom de låser sig vid fastställda värden i stället för fokusera på den aktuella 

utvecklingen. Budgeten sträcker sig över en ettårsperiod och tänkbart är då att problem skjuts 

på framtiden. Arbetet sker inte heller utefter bästa möjliga nivå utan snarare utefter en nivå 

som kanske sattes för flera månader sedan. De anställda kan därmed tänkas nöja sig bara de 

uppnår de budgeterade målen. Referensramen (avsnitt 3.5, 3.6) berör detta genom att peka på 

kritik som säger att budgetering kan leda till ett internt manipulativt spel och särskilt då 

incitament kopplas till budgeten. Electrolux har påtagligt upplevt den problematiken, deras 

tidigare incitamentsstruktur kom att fungera felaktigt genom att den gav upphov till fel 

motivation och oärliga diskussioner. Varken Sandvik MT eller Boliden vilka har incitament 

kopplade till budgeten har dock upplevt ett sådant beteende. 

I referensramen (avsnitt 3.5, 3.6) beskrivs att budgeten har fått kritik för att den anses hindra 

individuellt initiativtagande på lägre nivåer, Sandvik MT, Boliden och Electrolux anser 

däremot att så inte är fallet. Företagen menar att de anställda tillåts handla utefter egna idéer 

bara de kan motivera dem väl. De anställda tillåts dessutom delta i budgetprocessen i stor 

utsträckning, exempelvis vid budgetuppställandet, vilket troligtvis leder till att 
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beslutsfattandet inte blir för ledningsstyrt. Effekten skulle däremot kunna tänkas gå förlorad 

om ledningen inte ger enheterna den frihet som förespråkas. 

Vidare upplever både Sandvik MT, Boliden och Electrolux att budgeten är tids- och 

resurskrävande att ta fram, vilket troligen innebär att den även är kostsam. 

Budgetuppställandet tenderar att bli tidskrävande då flertalet anställda tillåts delta i processen. 

Kritiken framförs även i referensramen (avsnitt 3.5), där sägs att det är tidskrävande att 

producera och ställa upp en budget och budgetprocessen mister många gånger sitt värde 

eftersom budgeten tenderar att bli inaktuell i samma stund som den är färdigställd. Volvo har 

som redan nämnts avskaffat sin budget och de övriga företagen har sannolikt börjat använda 

kvartalsvisa prognoser delvis för att kunna råda bot på det problemet. Genom att prognoser 

används så uppdateras och följs budgeten upp mer kontinuerligt.  I referensramen (avsnitt 3.5) 

sägs vidare att budgeten tenderar att bli alltför detaljerad. Volvo är inne på samma linje, de 

kräver inte att samtliga aktörer ska involveras i prognosuppställandet, delvis beroende på att 

helhetsbilden i sådana fall kan gå förlorad. Sandvik MT och Boliden ser inte tidsåtgången och 

detaljeringsgraden som stora nackdelar utan de ser snarare fördelarna i att de anställda 

involveras och engageras i budgetprocessen. 

I referensramen (avnsitt 3.5, 3.6) hänvisas till kritik som säger att budgeten uppdateras alltför 

sällan och baseras på gissningar om framtiden vilket gör att den inte är anpassad för relativt 

osäkra omvärldsförändringar. Problemet har uppmärksammats hos samtliga de undersökta 

företagen särskilt i samband med den lågkonjunktur som har varit. Framförallt Volvo och 

Electrolux poängterar att budgeten blir oflexibel vid kraftiga marknadssvängningar. Det går 

att utläsa att Sandvik MT och Boliden är medvetna om att budgeten har denna begränsning, 

men så länge det finns en insikt rörande detta så är budgeten trots allt ett värdefullt verktyg 

för att skapa inre effektivitet. I referensramen (avsnitt 3.5) kan dessutom utläsas att budgeten 

blir användbar så länge föregående års trendutveckling håller i sig dock blir det problematiskt 

när avbrott uppstår i trenden. I likhet med det menar Volvo att en mer långsiktig prognos kan 

behövas i ett stabilare och mer förutsägbart affärsklimat då företag har behov av att vara mer 

långsiktiga. 

I referensramen (avsnitt 3.5, 3.6) framhålls att budgeten tenderar att skapa en inåtvänd och 

kortsiktig företagskultur och att det många gånger råder en svag koppling mellan de 

övergripande strategiska målen och den operativa verksamheten. Kritiken tycks inte helt vara 

i överrensstämmelse med de undersökta företagens upplevelse, varken Sandvik MT, Boliden 

eller Electrolux har uppmärksammat problemet. I budgeten tydliggörs snarare vad som ska 

göras för att uppnå de övergripande strategiska målen och budgeten utgör hos dessa företag 

slutprodukten av de strategierna. Det har visserligen uppmärksammats att företagen i större 

utsträckning än förr fokuserar på att kortsiktigt reducera kostnaderna, men beroende på den 

lågkonjunktur som har varit kan det troligen ses som en nödvändighet snarare än en negativ 

konsekvens av budgeten. 

Som nämns i referensramen (avsnitt 3.6) så har svenska företag, även då de till viss del 

instämt i budgetkritiken, varit obenägna att frångå den årliga traditionella budgeten. Så är 

även fallet för de budgeterande företagen i denna undersökning då de anser att budgeten tillför 
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ett stort värde. Sandvik MT, Boliden och Electrolux poängterar alla att fördelen med budgeten 

är att den ger trygghet och stabilitet då den är en fast punkt att förhålla sig till. Volvo, vilka 

ställer sig kritiska till budgeten, påpekar även dem att budgeten ger en stor kraft bakom 

siffrorna. Tänkbart är att prognoser till skillnad från en budget inte visar lika tydligt för de 

anställda vad som förväntas av dem. Budgeten utgör således en bas och ett tungt jämförelsetal 

under hela året. Vidare utläses att budgeten ger en bra bild över hur det går för företagen just 

nu och dessutom ger den tydliga riktlinjer om vart de är på väg framöver. Eventuella brister 

kan således korrigeras då företagen får indikationer om de är på väg i fel riktning. Slutligen 

kan utläsas att budgeten innebär att en grundlig genomgång och genomräkning görs av 

samtliga enheter en gång om året och att budgeten bidrar till att infria de långsiktiga samt de 

kortsiktiga målen. 

5.4 Utveckling av budgeten 

I referensramen (avsnitt 3.7) beskrivs att budgetprocessens lärande har kommit att betonas 

alltmer samt att styrningen har gått från att vara hierarkisk till att bedrivas underifrån, även 

hos de undersökta företagen har detta kunnat skönjas. Förtroendet för enskilda aktörer är 

betydelsefullt och företagen poängterar också vikten av att en aktiv dialog förs mellan ledning 

och aktörer ute på enheterna.  

Vidare förklaras i referensramen (avsnitt 3.7) att det hos somliga svenska företag har funnits 

en ambition att förenkla budgetprocessen genom att göra den mindre formell, mindre 

detaljerad och mindre tidskrävande. Sandvik MT, Boliden och Electrolux ger inga uttryck för 

att denna sorts förändringar har genomförts på senare år, åtminstone inte i någon större 

utsträckning. Det kan bero på att budgeten i viss mån måste få ta tid och vara detaljerad för att 

företagen annars kan gå miste om det som är budgetens starka sidor och syften.  

I referensramen (avsnitt 3.7) kan även utläsas att utvecklingen har gått mot en delvis lösare 

budgetstyrning där en strikt budgetuppföljning har tonats ner och större fokus har lagts på 

icke-finansiella aspekter. Intrycket som fås är att de undersökta företagen inte ser den slutliga 

budgeten som helt fastställd, enskilda aktörer har utrymme att agera utefter egna idéer och 

ingen straffas för eventuella budgetavvikelser som uppstår. Samtliga de undersökta företagen 

använder sig i någon utsträckning av icke-finansiella mått, hos Boliden och Electrolux har 

användandet inte ökat under senare år medan Volvo och Sandvik MT alltmer har kommit att 

betona vissa kvalitativa mått. 

Undersökningar som har gjorts i Sverige, vilka beskrivs i referensramen (avsnitt 3.6), pekar 

på att många företag har övervägt förändringar och förbättringar av sin budgetprocess. 

Förutom Volvo har inget av den här undersökningens företag övervägt att avskaffa budgeten. 

Däremot har alternativa lösningar såsom att använda rullande budgetar eller rullande 

prognoser diskuterats och även att budgetera för andra tidsperioder. Sandvik MT, Boliden och 

Electrolux tror alla att budgeten kommer att vara betydelsefull och finnas kvar i någon form 

hos svenska företag även i framtiden. Samtliga företag funderar dock med jämna mellanrum 

över förändringar och förbättringar av sin styrprocess, vilket troligen har uppmärksammats 

ytterligare i och med den lågkonjunktur som har varit. Electrolux befinner sig i ett tidigt 



KAPITEL 5 – ANALYS 

43 
 

stadium där de arbetar mot att förändra budgeten och göra den mer dynamisk och flexibel. 

Hos Boliden å andra sidan kan en stor förändring av budgetprocessen inte anses lika behövlig 

och lämplig då företaget befinner sig inom en tung basindustri där de använder sig av både 

långsiktiga brytplaner och komplicerade beräkningsmodeller. 

Flera svenska företag har infört olika styrinstrument som komplement till budgeten, vilket kan 

utläsas i referensramen (avsnitt 3.7), så är även fallet för Sandvik MT, Boliden och 

Electrolux. Företagen har valt att komplettera budgeten med prognoser vilket troligen har 

gjorts för att ytterligare upprätthålla en god yttre effektivitet. Genom att budgeten revideras 

blir den sannolikt mer flexibel och anpassad till marknadens svängningar. 
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6 SLUTSATSER 

I kapitlet repeteras inledningsvis uppsatsens syfte. Med utgångspunkt i analysen besvaras 

därefter uppsatsens tre problemfrågor. Avslutningsvis ges förslag till vidare studier inom 

ämnesområdet.  

Uppsatsens syfte är att söka en förståelse för hur budgetprocessen kan tänkas vara utformad 

hos några utvalda privata företag idag samt vilka syften som budgeten uppfyller hos dem. 

Vidare söks en förståelse för vilka för- respektive nackdelar som företagen upplever med 

budgeten. 

 Hur kan budgetprocessen idag tänkas vara utformad hos de utvalda företagen och 

vilka förändringar jämfört med de senaste åren kan urskiljas i processen? 

Undersökningen visar att Sandvik MT, Boliden och Electrolux, det vill säga de budgeterande 

företagen, använder en årlig traditionell budget där budgetprocessens olika faser tydligt kan 

urskiljas. I budgetuppställandet kan inga större förändringar skönjas utan uppfattningen som 

fås är att denna fas har tillämpats relativt likartat hos företagen de senaste åren. I uppställandet 

betonas vikten och fördelen av att engagera flertalet aktörer men det är å andra sidan 

omfattande och tidskrävande. Budgetuppföljningen däremot är inte lika strikt och 

ansvarsutkrävande som den traditionellt brukar beskrivas. Syftet med uppföljningen är snarare 

att försöka förstå vad uppkomna avvikelser beror på samt dra lärdom av dem. En 

budgetanalys görs kontinuerligt och företagen utvärderar då sin budgetprocess och undersöker 

om de kan förändra något i den till kommande år. Förmodligen har denna fas blivit viktigare 

och fått större utrymme i och med den lågkonjunktur som har varit.  

Som komplement till budgeten har ovan nämnda företag valt att införa kvartalsvisa prognoser 

främst för att anpassa budgeten till den aktuella utvecklingen. Prognoserna kan liknas vid en 

form av reviderade budgetar och torde därför inte innebära några genomgripande förändringar 

i budgetarbetet samtidigt som ett nytt tankesätt kan anammas. Intressant är att företagen har 

valt att behålla sin budget även då prognoser har införts, tänkbart är att budgeten behövs som 

en tung bas mot vilken prognoserna kan jämföras. Skulle budgeten avskaffas helt är det 

möjligt att prognoserna hos dessa företag i stället skulle behöva göras mer detaljerade eller att 

högre krav skulle behöva ställas på företagens systemstöd.  

Volvo däremot har övergått från att tillämpa en årlig traditionell budget till att idag enbart 

tillämpa ett prognosförfarande.  Prognoserna har införts för att avspegla verkligheten här och 

nu. Det är vidare tänkbart att de har införts för att skapa nya positiva tankebanor kring 

styrprocessen då negativa associationer kan finnas avseende budgeten. Prognoserna tas fram 

månadsvis men endast för fyra månader framåt. Då prognoser används faller det sig naturligt 

att arbetet inte är lika tidskrävande och omfattande som ett budgetarbete och därmed 

involveras inte lika många aktörer. Dock tyder undersökningen på att Volvos prognosprocess 

i vissa hänseenden påminner om de övriga företagens budgetprocesser, vilket visar att en 

tydlig distinktion mellan en budget och en prognos kan vara svår att göra.  
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Sammanfattningsvis kan budgetprocessen hos de budgeterande företagen sägas vara relativt 

tung och stabil. Det finns en viss obenägenhet hos företagen att frångå den årliga traditionella 

budgeten även då de har övervägt och i någon mån överväger att förändra och utveckla 

budgetprocessen, exempelvis genom att budgetera eller prognostisera för rullande 

tidsperioder. Undersökningen visar att även då företagen är medvetna om eventuella brister 

som finns hos budgeten så har inga större förändringar genomförts i nuläget. De är nöjda med 

sin budgetprocess och tänkbart är att de avstått från att genomföra övergripande förändringar 

då dessa inte skulle ge ett tillräckligt stort värde i förhållande till den tid och de kostnader som 

skulle behöva läggas ner. Volvos valda förfarande visar däremot att det är möjligt att frångå 

en årlig budgetprocess oavsett det faktum att en stabil industri bedrivs där budgeten vanligtvis 

har en stark roll. 

 Vilka syften kan budgeten idag tänkas uppfylla hos de utvalda företagen? 

Undersökningen visar tydligt att de budgeterande företagen är ense om att det är de 

traditionella syftena planering, samordning, resursallokering och dimensionering som 

budgeten lämpar sig bäst för. Inom företagen används budgeten idag framförallt för att 

uppfylla just dessa syften. Avseende de moderna syftena ansvarsfördelning, uppföljning, 

kommunikation, medvetenhet, målsättning, motivation och incitament, går det inte att utläsa 

ett tydligt mönster. Undersökningen kan inte konkret besvara vilka av de moderna syftena 

som anses vara de främsta. Företagen använder de olika syftena i olika stor utsträckning och 

det råder ingen specifik samstämmighet företagen emellan. Dock kan detta grunda sig i att de 

moderna syftena är mer abstrakta och tolkningsbara och det kan vara en aning svårare att 

uttala sig om syften såsom medvetenhet och motivation än om syften såsom planering och 

samordning.  

Vidare kan detta grunda sig i, vilket även kan utläsas i undersökningen, att somliga av de 

moderna syftena såsom ansvarsfördelning, kommunikation och medvetenhet redan finns 

grundläggande inom verksamheten och det är således inga syften som budgeten i sig alltid 

kan uppfylla. Snarare bidrar budgeten till att ytterligare förstärka effekten av dem. Budgeten i 

sig kan å andra sidan uppfylla de traditionella syftena vilket troligtvis beror på att den 

ursprungligen är utformad i det avseendet. De budgeterande företagen är dessutom 

industriföretag som har ett stort behov av att planera och samordna sin verksamhet och det är 

därmed inte förvånansvärt att det är de traditionella syftena som främst betonas.  

Hos Volvo används visserligen prognoserna för att uppfylla somliga av ovan nämnda syften 

men inte i lika stor utsträckning som hos övriga företag och inte lika uttalat. Det är tämligen 

självklart då företaget inte använder en traditionell budget och då syftet främst är att avspegla 

den aktuella utvecklingen. Volvo lägger idag fokus på dialoger, aktiviteter och kostnader. 

Vidare kan utläsas att samtliga företag är överrens om att de syften som budgeten, eller som i 

Volvos fall prognoserna, kan uppfylla har påverkats av de svängningar som har varit i 

världsekonomin. Tänkbart är att företagen i dagens läge har en begränsad mängd resurser och 

att det därför har blivit viktigare att lägga koncentration på resursallokering och 

dimensionering. I ett annat företagsklimat är det möjligt att andra syften skulle prioriteras 

högre. 
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 Vilka för- alternativt nackdelar kan de utvalda företagen tänkas uppleva med 

budgeten? 

Utifrån undersökningen kan det konstateras att samtliga de undersökta företagen har 

uppmärksammat eller uppmärksammar både för- och nackdelar med budgeten. De nackdelar 

som tydligast kan utläsas och som har uppmärksammats av samtliga företag är dels att 

budgeten är tids- och resurskrävande och dels att den i viss mån inte anses anpassad till 

dagens växlande omgivning. Vidare tenderar budgeten att bli inaktuell som en följd av ett 

omfattande och tidskrävande budgetuppställande. Ytterligare en nackdel som har framförts är 

att budgeten kan leda till ett internt manipulativt spel hos de anställda, främst då den är 

kopplad till incitament. Volvo, vilka ställer sig mest kritiska till budgeten, indikerar att den i 

somliga fall inger falsk säkerhet eftersom den bygger på gissningar om framtiden. 

De fördelar med budgeten som framförallt kan utläsas och som har uppmärksammats av de 

budgeterande företagen är dels att budgeten är en fast punkt att förhålla sig till och dels att 

den under hela året fungerar som ett tungt jämförelsetal. Budgeten ger en bra bild över hur det 

går för företaget och den ger tydliga riktlinjer inför framtiden. Vidare medför den att en 

grundlig genomgång och genomräkning görs av verksamheten en gång om året. Allt som allt 

upplever företagen att budgeten utgör en stadig grund att stå på då den ger stabilitet, trygghet 

och en stor kraft bakom siffrorna. 

Budgetens brister har sannolikt uppmärksammats i allt högre grad i och med den 

lågkonjunktur som har varit. Samtliga företag har dock vidtagit åtgärder under de senaste åren 

för att anpassa budgeten till den växlande omgivningen. Volvo finner budgeten så pass 

bristfällig att de har valt att avskaffa den medan övriga företag har valt att komplettera 

budgeten med kvartalsvisa prognoser. Det är tydligt att det hos de budgeterande företagen 

råder en medvetenhet kring budgetens brister. Tänkbart är att denna medvetenhet för med sig 

realistiska förväntningar på budgeten vilket innebär att dess användningsområde inte förhöjs. 

Följaktligen kan utläsas att företagen anser att det inte är budgeten i sig som är bristfällig utan 

snarare hur den kan tänkas användas inom ett företag. Inget av de budgeterande företagen har 

övervägt att överge budgeten helt och hållet och samtliga tror att den kommer vara 

betydelsefull hos svenska företag även i framtiden. Det går således att utläsa att de anser att 

budgeten fortfarande tillför ett värde och att den uppfyller ett flertal syften. 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att de budgeterande företagen har en stark tilltro 

till den årliga traditionella budgeten och att den fungerar som ett viktigt internt redskap men 

att den bör kompletteras med prognoser.  

6.1 Förslag till vidare studier 

Under uppsatsens gång har arbetet väckt många frågor och funderingar och nedan presenteras 

ett urval av de frågeställningar som har dykt upp. 

I uppsatsen har det studerats vilket värde och vilka syften som budgeten kan tänkas ha idag 

inom utvalda privata industriföretag. Då det är utpräglade tillverkningsföretag som har 

undersökts skulle det vara intressant att göra en liknande eller en jämförande studie av 
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tjänsteföretag. Det är möjligt att den typen av företag har en annan syn på budgeten som 

styrinstrument och det är inte säkert att liknande resultat skulle erhållas. 

Det skulle vidare vara intressant att göra om denna undersökning i ett annat konjunkturläge. 

Synen på budgeten kan tänkas se annorlunda ut i en högkonjunktur, särskilt med beaktande på 

budgetens syften. Det är tänkbart att företagen fokuserar på olika typer av syften beroende på 

hur det omgivande företagsklimatet ser ut.  

Ytterligare en frågeställning som kan undersökas är huruvida det är möjligt att ytterligare 

utveckla och förbättra budgeten. Tänkbart är att den skulle behöva kompletteras med andra 

styrinstrument. Det blir därmed intressant att undersöka vilka styrinstrument som skulle 

kunna vara lämpliga att kombinera med budgeten. 
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BILAGA 1 – INTERVJUMANUAL TILL FÖRETAGEN 

 

Inledande frågor 

1) Vilken position och vilka arbetsuppgifter har du inom företaget? 

2) Hur länge har du arbetat på din nuvarande position?  

 

Budgeten och budgetprocessen 

3) Vilken form av budget använder ni? (Här åsyftas exempelvis en årlig fast budget, någon 

form av rullande budget/prognos eller övrig budgetlösning.) 

4) Berätta kortfattat om hur er valda budgetlösning fungerar? 

5) För vilka delar av verksamheten budgeterar ni?  

6) Under vilken tidsperiod pågår er budgetprocess? 

7) Vilka fördelar/nackdelar ser ni med er valda budgetlösning? 

 

8) När budgeten ställs upp, vilka faktorer utgår ni ifrån? (Här åsyftas exempelvis 

övergripande strategier, föregående års budget och/eller andra faktorer.) 

9) Beskriv hur budgetuppställandet genomförs och vem/vilka som initierar och deltar i 

det? 

10) Vilka för- respektive nackdelar ser ni med ert valda tillvägagångssätt då budgeten 

ställs upp? 

 

11) Hur genomförs era budgetuppföljningar?  

12) Hur hanteras eventuella budgetavvikelser som uppstår? 

13) Genomförs någon form av övergripande analys rörande budgetprocessens utformning 

och användande? Hur? 

 

14) Har ni genomfört några förändringar i budgetprocessen under senare år? Vilka och 

varför? 

Budgetens olika syften 

15) Använder ni budgeten för att planera verksamheten? Om ja, hur? 

16) Använder ni budgeten för att skapa samordning i verksamheten? Om ja, hur? 

17) Använder ni budgeten för resurs- och aktivitetsfördelning? Om ja, hur? 

18) Använder ni budgeten för att skapa ansvarsfördelning? Om ja, hur? 

19) Använder ni budgeten för uppföljning? Om ja, hur? 

20) Använder ni budgeten som ett kommunikationsverktyg och för att skapa medvetenhet 

rörande verksamheten som helhet? Om ja, hur? 

21) Använder ni budgeten för målsättning och för att skapa motivation hos de anställda? 

Om ja, hur? 
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22) Använder ni budgeten kopplad till belöningar för att skapa incitament? Om ja, hur? 

23) Vilka av ovan nämnda syften anser ni att budgeten lämpar sig för? Varför? 

24) Vilka av ovan nämnda syften anser ni att budgeten inte lämpar sig för? Varför? 

 

25) Utöver ovan nämnda syften, anser ni att det finns ytterligare skäl till att budgetera? 

Om ja, vilka? 

26) Vilka syften och skäl till att budgetera anser ni idag vara de främsta? 

27) Vilka syften var främst dominerande hos ert företag förut? 

 

Budgetkritik kontra budgetens värde 

28) Vilka nackdelar anser ni finns med att budgetera samt med användandet av den 

slutliga budgeten? 

29) Vilka fördelar anser ni finns med att budgetera samt med användandet av den slutliga 

budgeten? 

Utveckling av budgeten 

30) Vilka funderingar finns kring att vidare utveckla och/eller förändra er budget? Vilka 

och varför? 

31) Vilka funderingar finns på att överge budgeten helt och hållet? 

32) Använder ni övriga styrinstrument som komplement till budgeten? Vilka/varför? 

33) Har användandet av icke-finansiella mått i budgeten ökat på senare år? Om ja, hur? 

34) Vilken roll tror ni att budgeten kommer att spela i framtiden? 
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BILAGA 2 – INTERVJUMANUALENS KOPPLING TILL DEN TEORETISKA 

REFERENSRAMEN 
 

 

Tema i intervjumanualen  Koppling till den teoretiska referensramen 

Budgeten och budgetprocessen 3.1 Budget och budgetering – en del av företagens 

ekonomistyrning 

 3.2 Budgetprocessen 

 3.3 Alternativ till budgeten 

Budgetens olika syften 3.4 Budgetens olika syften 

Budgetkritik kontra budgetens värde 3.5 Kritik mot budgeten 

 3.6 Budgetens användande och värde 

Utveckling av budgeten 3.3 Alternativ till budgeten 

3.7 Utveckling inom budgetområdet på senare år 

 

 


