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Förord 

 

Vi vill tacka vår handledare Esbjörn Segelod som bidragit med sin gedigna kunskap om 

budgetering, vilket har givit oss en ökad förståelse kring ämnet. Ett stort tack vill vi ge till 

Joacim Bergström, ägare och VD i Djurgårdens Bygg och Miljö AB, Eva Holmqvist, 

administratör på Djurgårdens Bygg och Miljö AB, Aila Niemi, ägare och ordinarie ledamot i 

Städglädje i Eskilstuna AB, Anna Carlsson, controller på Eskilstuna-Kuriren AB och Rolf 

Bergholm, styrelseordförande i Östertälje tryckeri AB för deras medverkan. Slutligen vill vi 

även tacka våra opponenter som givit oss konstruktiv kritik under arbetets gång.  
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Research questions:  How do small business owners look at the budget as a 

management tool in their own business? Can small business 

owners use alternative management tools in order to develop and 

find an optimal control system for their business? 

 

Purpose:  The purpose of this paper is to examine the view of the budget as a 

management tool and control without budget in small Swedish 

companies through a selection, and describe the underlying 

reasons why they have chosen the management tools used in their 

own business.  

 

Method:  The method used in this study is a qualitative method. The study is 

based upon both secondary and primary data. The primary data 

comes from four semi-structured interviews. Two of these 

interviews were conducted face-to-face while the two remaining 

interviews were telephone interviews. 

 

Conclusion:  The small-sized companies that stated that they use budget as a 

management tool claimed the budget to be essential and did not 

see that they would have a control without budget in the future, 

suggesting that the budget is still an important management tool in 

Swedish companies. Reasons for companies to have a budgeting 

system can be sought in the preconditions for the industry, 

business size and strategies. More seldom do companies replace 

control systems perceived as well functioning.  

 

Keyword:  Budget, Budgeting, Budgeting process, Management tools, 

Beyond budgeting, BBRT 
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Frågeställningar:  Hur ser småföretagare på budget som styrmedel för sin 

verksamhet? Kan småföretagare använda sig av alternativa 

styrverktyg för att utveckla och hitta ett optimalt styrsystem för 

verksamheten? 

 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att genom ett urval av svenska småföretag 

undersöka deras syn på budgeten som styrmedel respektive 

budgetlös styrning samt redogöra för bakomliggande orsaker till 

val av styrmedel som används i den egna verksamheten. 

 

Metod:  Metoden som använts i denna studie är en kvalitativ metod. 

Studien är baserad på både sekundär- och primärdata. Primärdata 

kommer från fyra semistrukturerade intervjuer. Två av dessa 

intervjuer var personliga intervjuer medan de två resterande 

intervjuerna var telefonintervjuer.  

 

Slutsats:  De småföretag som uppgav att de budgeterade ansåg att en budget 

är nödvändig och att de inte kunde se att i framtiden använda sig 

av en budgetlös styrning, vilket tyder på att budgeten fortfarande 

är ett viktigt styrmedel i svenska småföretag. Förklaringar kan 

sökas i de förutsättningar som gäller i en viss bransch, företagets 

strategier och verksamhetens storlek. Företag byter mer sällan ut 

styrsystem som de upplever fungerar bra. 

 

Nyckelord:  Budget, budgetering, budgetprocess, Styrverktyg, Beyond 

budgeting, BBRT 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till denna studie. Därefter formuleras 

problemdiskussionen utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vidare presenteras vilken 

målgrupp studien riktar sig mot och avslutas med studiens fortsatta disposition.  

 

1.1 Bakgrund  
Ordet budget härstammar från det latinska ordet bulga som i sin tur betyder lädersäck. Den 

moderna beskrivningen kommer från England som under 1800-talet hade en finansminister 

som bar de statsräkenskaper vilka han skulle presentera för parlamentet. Handlingarna bar han 

i en läderportfölj som kallades för budget. Med tiden överflyttades ordets betydelse från 

portföljen till dess innehåll. (Greve, 1996) 

 

Det svenska företaget Asea använde budgetar redan 1919 för forskning och utveckling (FoU) 

och enskilda arbetsställen. En budgetprocess som omfattade hela företaget tillämpades dock 

inte förrän 1961-1962 i samband med att Asea divisionaliserades. Detta då den tidigare hade 

ansetts vara för besvärlig. Men riktig spridning fick inte budgetprocessen förrän efter andra 

världskriget. (Segelod & Carlsson, 2010) Under 1950-talet blev budgetering ett allt vanligare 

verktyg bland svenska företag som används främst för att samordna och planera sin 

verksamhet. Förebilder för budgetering i svenska företag kom från USA med undantag av den 

budgetmodell som kallades ändamålsbudgetering och som var ett samarbete mellan Danmark 

och Sverige. Det viktigaste kännetecknet hos budgetmodellen var den så kallad 

variabilitetsprincipen vilket innebär att kostnader i budgeten relateras till de faktorer som 

antas påverka kostnadens storlek. (Greve, 1996) 

 

1960-talet var känt för den planeringsoptimism som då rådde. Den led dock ett allvarligt 

nederlag när de oljerika länderna 1973 drog ned sina oljeleveranser till övriga länder. Denna 

omvärldschock kom att påverka ekonomin under många år. Denna händelse var något som få 

företag kunnat förutse. Det blev uppenbart för alla företag att den ekonomiska planeringen 

kan visa sig vara helt felaktig. Detta ledde till att budgetprocessen fick en annan roll, då 

budgeten blev ett verktyg för ansvarsfördelning och för att styra de underordnade cheferna i 

företag i stället för att bara vara ett verktyg för detaljerade långsiktsplaner.   

Decentraliseringen blev vanligare under denna tid, och i större omfattning, då 

anpassningsförmåga och flexibilitet blev allt viktigare i företagen. (Greve, 1996) 

 

Företagen fick en större skepsis till nyttan av långsiktig planering under 1980-talet. Den 

allmänna debatten menade att uppfattningen om budgeten som det viktigaste långsiktiga 

planeringsverktyget var farlig och kunde påverka företagens förmåga att kunna anpassa sig 

efter omvärldsförändringar negativt. (Greve, 1996) Ax och Johansson (2001) förklarar att 

budgetarna i många företag förändrades under 1990-talet. De förklarar också att 

budgetprocessen blev mindre komplicerad och att företagsledningen inte längre kopplade ihop 

den budget som fastställts med utfallet i lika hög grad. (Ax & Johansson, 2001) Ekholm och 



2 
 

Wallin (2000) visar också att budgetar används i företagen i hög grad tillsammans med andra 

styrverktyg som komplement, till exempel prognoser och balanserade styrkort. 

 

1.2 Problemdiskussion                                    
”… budgeten är värdelös för den är ett kvalificerat lurendrejeri, den tillför inget värde…” 

Jan Wallander, vice VD, Svenska Handelsbanken (1995, s. 36) 

 

Jan Wallander var VD för Svenska Handelsbanken under 1970-talet. Wallander (1995) anser i 

sin bok "Budgeten - ett onödigt ont" att budgeten hindrar förändringar. I boken skriver 

Wallander (1995) även att risken med budgeten är att den inger företagsledningen 

föreställningen att de verkligen vet vart utvecklingen för företaget är på väg och detta leder till 

att försena och försvåra anpassningsförmågan. Vidare kritiserar Wallander (1995) budgeten 

som styrverktyg som är ett slöseri med resurser och farlig för företagen. Budgeten bygger på 

den siffermässiga sammanfattningen av långsiktiga prognoser och budgetens trovärdighet är 

alltför beroende av de underliggande prognoserna är realistiska. Om prognoserna slår fel blir 

budgetarbete i företagen i bästa fall inte mer än sifferlek. (Wallander, 1995) 

 

Den första kända större banken i Sverige som valde att avveckla budgeten var Handelsbanken 

på 1970-talet när Jan Wallander blev VD och istället genomförde en budgetlös styrning. 

Enligt Jan Wallander bygger budgetlös styrning på kundfokus, snabb rapportering av utfall, 

benchmarking och decentralisering av företaget. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009) 

 

Hope och Fraser (2004) nämner att det finns tre faktorer som gör det svårt att använda 

budgetering för att planera och styra i företagen: 1) Budgeteringen är svår att hantera och 

alltför dyr därför att budgetprocessen kräver mycket tid och resurser; 2) Budgeteringen är inte 

flexibel och anpassad till händelser och förändringar inom företaget och till konkurrensen i 

omvärlden och uppfyller inte längre behoven hos ansvariga toppchefer och/eller chefer längre 

ned i företaget, samt 3) Omfattningen av ”siffertrixandet” i budgeteringen har nått oacceptabla 

nivåer och är alldeles för detaljerad. (Hope & Fraser, 2004) 

 

I en studie som gjordes 1997 av Ax et al. (2009) tillfrågades svenska företag hur de använder 

sig av budgetering. Studien visade att 91 procent av de svenska företagen sammanställde 

budgetar. Studien visade också att ungefär 50 procent av de svarande företagen som använde 

budgetar uppgav att de på något sätt drev någon form av förändringsarbete avseende sina 

budgetprocesser. I en uppföljande undersökning 2004 visade det sig att 84 procent av de 

svarande företagen fortfarande använde sig av en budget. Av de företagen som fortfarande 

använde sig av en budget i deras arbete var det hela 73 procent av företagen som uppgav att 

de inte hade några planer på att sluta med budgetarbetet men att de istället försökte utveckla 

detta arbete. Resultaten från de två undersökningarna som genomfördes 1997 och 2004 visade 

att företagen fortfarande använde sig av budgetar i hög utsträckning. Däremot visade 

resultaten att företag som använde sig av en fast årlig budget minskat och istället genomförde 

fler företag förändringar i budgeten under budgetåret. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009) 
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Tidigare forskning har visat hur viktigt det är för småföretagare att planera. Trots det vet vi 

väldigt lite om planeringen i småföretag, (Rue & Ibrahim, 1998) och hur småföretagare 

resonerar kring budgeten som styrmedel respektive budgetlös styrning, varför det skulle vara 

intressant att studera just detta för att främja framtida forskning. Implementeringen av nya 

styrmedel förutsätter att de är anpassade till företagets strategi och situation, men kan 

småföretagare använda sig av alternativa styrverktyg och, i förlängningen, utveckla och hitta 

ett optimalt styrsystem för sin verksamhet med en given företagsstrategi? Som tidigare nämnt 

kan företag använda budgetar för enskilda arbetsställen eller tillämpa en budgetprocess som 

omfattar hela företaget. Studien kommer att fokusera på att studera hur svenska småföretag 

använder budgetar alternativt andra styrmedel för att styra all verksamhet i företaget. 

 

1.3 Frågeställningar 
Ovanstående resonemang har lett fram till följande frågeställningar: 

 Hur ser småföretagare på budget som styrmedel för sin verksamhet? 

 Kan småföretagare använda sig av alternativa styrverktyg för att utveckla och hitta ett 

optimalt styrsystem för verksamheten? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att genom ett urval av svenska småföretag undersöka deras syn på 

budgeten som styrmedel respektive budgetlös styrning samt redogöra för bakomliggande 

orsaker till val av styrmedel som används i den egna verksamheten. 

 

1.5 Målgrupp  
Denna studie är riktad i första hand till såväl ägare av småföretag som dess anställda. I andra 

hand är studien riktad till ekonomistudenter på universitet och högskolor samt andra personer 

som är intresserade av budgetrelaterade frågor. Studien ger läsaren en djupare förståelse för 

hur den traditionella budgeten och den budgetlösa styrningen fungerar. 

 

1.6 Disposition 
Uppsatsen består av sex kapitel och nedan presenteras uppsatsens fortsatta disposition.  

 

Kapitel 2 - Teoretisk referensram - Kapitlet behandlar EU-kommissionens definition av 

småföretag och tar upp teorier och beskrivningar av budgetering, budgetar, budgetprocessen 

och budgetens syfte. Det redogör även för en modell för budgetlös styrning samt 

förutsättningar för styrning.  

 

Kapitel 3 – Metod - I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet som har använts för att 

genomföra denna studie. Vidare presenteras de datainsamlingsmetoder som använts i studien. 

I slutet diskuteras validitet och reliabilitet. 

 

Kapitel 4 – Empiri - Detta kapitel inleds med en tabell som sammanställer de svar som 

erhållits från respondenterna. Kapitlet fortsätter med en mer detaljerad sammanfattning av de 
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kvalitativa intervjuer som genomförts i denna studie. Till det empiriska materialet har även en 

tidigare studie använts. Varje enskild intervju inleds med en kort presentation av företaget. 

 

Kapitel 5 – Analys - Kapitlet innehåller en analys av det empiriska materialet som 

sammanställts genom en koppling till teoretiska begrepp och andra beskrivningar av olika 

styrmedel.   

 

Kapitel 6 – Slutsatser - I detta kapitel besvaras de frågeställningar som studien behandlar. 

Slutsatserna formas med anknytning till studiens syfte. Kapitlet avslutas med förslag till 

vidare forskning.  
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2. Teoretisk referensram 
Kapitlet behandlar EU-kommissionens definition av småföretag och tar upp teorier och 

beskrivningar av budgetering, budgetar, budgetprocessen och budgetens syfte. Det redogör 

även för en modell för budgetlös styrning samt förutsättningar för styrning. 

 

 

2.1 Småföretag 
Det finns ett flertal definitioner av småföretag (Atkins & Lowe, 1997). I denna studie används 

dock EU-kommissionens definition. Enligt EU-kommissionen definieras småföretag som 

organisationer som har mellan 10-49 anställda och som har en årlig omsättning eller 

balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro (Europeiska kommissionen, 2003). 

 

2.2 Budgetering 
Budgetering handlar om att planera sin verksamhet, men även den process som krävs för att 

göra detta. Ax et al. (2009) förklarar att budgetar kan betonas genom rapporter som är 

resultatet av budgetering eller så kan budgetering betonas, det vill säga utvecklingen till de 

färdiga rapporterna samt tillämpningen och uppföljningen av dessa. (Ax, Johansson, & 

Kullvén, 2009) 

 

2.2.1 Budgetar 

Som om budgeten vore ett enda dokument benämns den ibland i singularis. I det fallet ses 

budgeten normalt sett som en sammanställning av olika uppgifter inom en verksamhet för det 

närmaste året, där en summering av uppgifterna görs i ett och samma dokument. Detta är 

något som är väldigt vanligt i de minsta företagen och i de företag som väljer att inte lägga ner 

så mycket tid och energi på budgeteringen. Dock menar Ax et al. (2009) att verksamheten i 

andra företag ofta är så komplex och har ett så omfattande syfte med budgeteringen att en 

enkel sammanställning inte skulle vara möjlig. Den så kallade ”budgeten” i dessa företag 

består egentligen av många olika budgetar som på olika sätt hänger samman. Dessa budgetar 

kan delas in i olika huvudbudgetar och delbudgetar. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009) 

 

Huvudbudgetarna finns i tre olika slag; resultatbudgeten, likviditetsbudgeten och budgeterad 

balansräkning. Ax et al. (2009) berättar att innehållet i huvudbudgetarna oftast uttrycks i 

finansiella termer, men att de även kan uttryckas i andra termer såsom arbetstid, kilo material 

som använts, antal anställda eller kunder, antal sålda enheter etcetera.  Detta görs genom 

upprättande av olika delbudgetar. Huvudbudgetarna bygger på ett antal delbudgetar. Några 

exempel på delbudgetar är funktionsbudgetar, projektbudgetar, investeringsbudgetar, 

produktbudgetar, försäljningsbudgetar och resursbudgetar. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009) 

 

Projektbudgeten är den som uppmärksammas mest vid tal om ekonomistyrning. Den anger 

hur mycket projektet maximalt får kosta. Att kunna påverka kostnaderna när ett projekt startar 

är mycket lättare än när det är i slutprocessen. Vidare är det även mindre resurser per 

tidsenhet som förbrukas än om ändringar skulle göras i ett senare skede. Större effekt på 
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projektets totalkostnad har de beslut som fattas i projektets tidiga skeden. En försämrad 

möjlighet till att påverka kostnader under projektets gång innebär en ökad osäkerhet. Genom 

att låsa förutsättningarna för projektet i ett tidigt skede kan kostnaderna styras så att de 

hamnar så nära projektbudgeten som möjligt. (Gallstad & Ögård, 1994)   

 

2.2.2 Budgetprocessen 

Hur budgeteringen utförs i mindre företag skiljer sig från hur den utförs i större företag, vilket 

beror på att budgeteringen har olika syften i företag av olika storlek. Ax et al. (2009) betonar 

att det i mindre företag är viktigt att planera, särskilt när det gäller likviditetsbudgeten som 

ofta är central. Några större upparbetade buffertar finns oftast inte och betyder då att det 

skulle uppstå problem med likviditeten om en oförutsägbar händelse hade inträffat. Mindre 

företag har inte heller samma behov av att skapa samordning med hjälp av budgeteringen som 

i större företag. Företagets storlek är inte det enda som påverkar hur stor betydelse 

budgeteringen har, menar Ax et al. (2009), utan även andra faktorer som strategi, 

branschtillhörighet och grad av osäkerhet. All budgetering innebär dock kvantifierade 

bedömningar av framtida ekonomiska utfall. Oftast finns intresset att även se hur utfallet blev 

jämfört med planerna, det vill säga budgetarna. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009) 

Nedanstående figur illustrerar budgetprocessens olika faser. 

 

 

Figur 2.1 De olika faserna i budgetprocessen 

Not: Modifiering från Ax et al. (2009, s. 248).  

 

2.2.2.1 Budgetuppställande 
Budgetuppställande är processen för att ta fram budgetar. Ax et al. (2009) menar att beroende 

på företag kan denna process se mycket olika ut. Dock särskiljs tre grundläggande slag av 

budgetuppställande; nedbrytningsbudgetering, uppbyggnadsbudgetering och den iterativa 

metoden. När mål bryts ner till delmål för underliggande enheter kallas det för 

nedbrytningsbudgetering. Tvärtom är uppbyggnadsbudgetering mål för underliggande enheter 

som byggs samman och summeras. En kombination av dessa kallas för den iterativa metoden. 

(Ax, Johansson, & Kullvén, 2009) 

 

I de flesta organisationer innebär budgetuppställandet att uppskattningar görs eftersom de 

utvecklas från en nivå till en annan i organisationshierarkin. Detta resulterar i att överordnade 

generellt sett bär större risk än sina underordnade som tar fram optimistiska budgetar, då 

sannolikheten för misslyckande att uppnå budgeten för varje underordnad ökar. Om de 

framtagna budgetarna är pessimistiska däremot, bär överordnade lägre risk eftersom 

sannolikheten att uppnå det tänkta resultatet ökar. (Walker & Johnson, 1999) 
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För beslutsfattande och verkställande av beslut ska de budgetar som tas fram användas på 

olika sätt, enligt Ax et al. (2009).  

 

2.2.2.2 Budgetuppföljning 

Budgetuppföljning innebär att ledningen på olika sätt analyserar och jämför det verkliga 

utfallet med de budgeterade eller planerade målen och sedan anpassar sitt fortsatta arbete 

därefter (Bergstrand & Olve, 1996). Ax et al. (2009) definierar budgetuppföljning som en 

process där budgeterade värden ställs mot utfallsvärden för de perioder budgeten avser. 

Författarna nämner också att ett viktigt begrepp i sammanhanget är avvikelser eller differens. 

Avvikelser är skillnaden mellan budgeterade värden och utfall. Analysen av avvikelser är ett 

effektivt instrument som hjälper ledningen att förstå vad som händer och kan även bli föremål 

för diskussioner och eventuella åtgärder. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009)   

 

Enligt Bergstrand & Olve (1996) har Budgetuppföljning olika syften:  

 

 Kontrollsyfte: Genom att ledningen ser om de uppsatta målen har uppfyllts i företaget.  

 

 Alarmsyfte: Slå larm i tid om arbetet i företaget avviker från det budgeterade.  

 

 Diagnossyfte: Genom att göra en utredning och analysera om varför avvikelser har 

uppkommit.  

 

 Omplaneringssyfte: Företagsledningen kan utnyttja diagnosen som grund för ett 

åtgärdsprogram.  

 

 Rationaliseringssyfte: Budgetuppföljning är ett instrument för ledningen som hjälper 

att identifiera möjliga förbättringar i verksamheten för nästa budget eller framtida 

bruk.  

 

Uppföljningen sker kontinuerligt och oftast månadsvis. De diskussioner som sker mellan 

chefer och de ansvariga kan hjälpa de att vidta snabba åtgärder för att målet ska nås och även 

få möjlighet till att skapa bättre budget för framtida perioder. Avvikelser som har negativa 

effekter ska analyseras om varför de har uppkommit och stoppas så snabbt som möjligt, men 

avvikelser som har positiva effekter ska också analyseras och om möjligt utvecklas. (Kullvén, 

2009) 

 

2.2.2.3 Budgetanalys 

Ax et al. (2009) nämner att den återkopplingen som sker mellan budgetuppföljningen och 

uppställande av budgetar markeras ibland som en särskild fas i budgetprocessen och kallas 

budgetanalys. Jämförelsen mellan budget och utfall vid uppföljningen ger en bild av hur det 

har gått för verksamheten under perioden men kan även användas som underlag för budgetar 

under framtida perioder och för produktkalkyleringen. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009)  
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2.2.3 Budgetens syfte  

Många företag lägger ned mycket tid och stora resurser på budget. Ett viktigt kriterium är att 

nyttan i ett företag ska vara större än kostnaden (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009).  Ax et al. 

(2009) nämner nedan olika nytta och syften med budget: 

 

 Planering: Budgetens syfte är att företaget ska kunna planera verksamheten för de 

kommande perioderna. Det vill säga den tar sin utgångspunkt i företagets strategier 

och uppger det som ska göras under kommande perioder och vilka resurser som krävs 

för att nå de strategiska målen. Budgeten används därför för att planera aktiviteter som 

exempelvis framtida försäljning, produktion, inköp, personalrekrytering, samt även 

för företagets framtida investeringar. Budgeten medför att företagsledningen och även 

de olika enheterna kan få en övergripande bild över företagets verksamhet. 

 

 Samordning: Med hjälp av budget kan de olika enheterna i företaget arbeta mot ett 

och samma mål. Samordningen kan exempelvis ske mellan försäljningsenheten och 

produktionsenheten genom att försäljningsenheten upprättar en budget för 

försäljningen och då vet produktionsenheten hur stor kvantitet det ska producera. En 

dialog mellan dessa två enheter kan bidra till att de jobbar i samklang med varandra. 

Budgeten stärker därför relationerna mellan de olika enheterna i företaget.  

 

 Resursallokering: Med begreppet resursallokering menas hur resurser kan fördelas i 

verksamheten. Med hjälp av budget kan resurser prioriteras och fördelas ut till de 

enheter som har nytta av dem.  

 

 Ansvarsfördelning: Ansvarsfördelningen är ett syfte som uppfylls i företaget med 

budget. Budgeten ställs emot resultat för att kontrollera om den ansvarige har gjort ett 

bra jobb.  

 

 Kommunikation: Budgeten är ett verktyg som hjälper att öka kommunikationen 

mellan olika enheter i företaget och underlätta för medarbetarna att komma med idéer 

för framtiden och ge sina synpunkter på verksamheten. 

 

 Uppföljning: Det viktigaste syftet med budgetuppföljning är att budgeten utgör ett gott 

underlag för uppföljningar av olika perioders utfall. Genom budgeten får ledningen 

något att jämföra utfallen med. Om budgeten är indelad i kortare perioder kan 

uppföljningen göras mer kontinuerligt och snabba korrigeringar i verksamheten. 

 

 Målsättning: Budgeten ger målsättningar för de olika enheterna i företaget. Genom att 

budgetera får exempelvis resultatenheterna klart för sig vad det är som förväntas av 

dem med hjälp av budgeten. Genom budgeten kan mål brytas fram på i stort sett 

vilken organisatorisk nivå som helst och en jämförelse kan sedan göras mellan budget 

och utfall. 

 



9 
 

 Dimensionering: Budgeten kan användas som ett verktyg för att dimensionerna 

verksamheten i företaget, vilket betyder att ledningen kan påverka hur mycket volym 

som produceras för att på så sätt minimera uppkomsten av överkapacitet i tid.  

 

 Medvetenhet: Budgetarna skapar en medvetenhet i förtaget genom att hjälpa företaget 

att bli medvetet om vad som är viktigt och det som behövs uppnå för verksamhetens 

framgång. Det ger en helhetsbild till den enskilda medarbetaren inom olika enheter 

och inte bara den egna enhetens verksamhet. 

 

 Motivation: Budgeten kan motivera anställda i företaget att anstränga sig för att nå de 

mål som är uppsatta för verksamheten. 

 

 Incitamentssystem: Det finns många företag som har incitament kopplat till 

budgetsystem. Det innebär att medarbetare får bonus eller belöning då det finns 

skillnad mellan utfall och den utsatta budgeten. 

 

2.3 Beyond Budgeting Round Table (BBRT) 
Hope och Fraser (1999) startade ett forskningsprojekt som kallas Beyond Budgeting Round 

Table (BBRT) 1998 i samarbete med Consortium of Advanced Management – International 

(CAM-I) Europe. CAM-I är ett internationellt konsortium av tillverknings- och tjänsteföretag, 

statliga organisationer, konsultföretag samt organisationer bestående av både akademiker och 

yrkesverksamma som ingått i ett samarbete. Samarbetet är till för att lösa administrativa 

problem och viktiga affärsfrågor som är gemensamma för gruppen i en konkurrensutsatt 

miljö. (CAM-I, 2015) Syftet var att undersöka om den traditionella budgeten kunde ersättas 

eller om en ny modell kunde hittas som genererar konkurrensfördelar. Skälet bakom var 

missnöjet med den traditionella budgeteringen för att den är kostsam, tidskrävande, svår att 

överblicka och ger lite värde i företagen. (Becker, Messner, & Schäffer, 2010) De har utfört 

en fallstudie i företag som har avskaffat den traditionella budgeten. Utifrån deras fallstudie 

har de byggt upp en ny modell som visar hur budgetlös styrning fungerar i företaget i 

verkligheten. (Hope & Fraser, 1999) Hope och Fraser (1999) redogör för denna nya modell 

och förklarar tio principer för ledningen att kunna styra företag utan budget. 

 

1. Det är viktigt vid användning av budgetlös styrning att ledningen i företaget sätter upp 

ambitiösa mål som ger ett långsiktigt värde för att nå bättre resultat och på så sätt öka 

sin konkurrenskraft på marknaden i stället för att spendera tid och resurser till att följa 

budgeten och sträva efter att uppnå budgetmålet.  

 

2. Företagets strategi är att genom att alla i företaget måste vara med att sätta upp mål 

och att delta kontinuerligt och inte endast låta ledningsgruppen i företaget bestämma 

en gång om året. Strategin måste också vara tydlig för att alla i företaget ska vara väl 

medvetna om vad de ska uppnå. 
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3. Företagsledningen måste ha en filosofi som påverkar medarbetarna i organisationen att 

tänka radikalt, vilket hjälper företaget att kunna växa och bli mer konkurrenskraftigt 

på marknaden. 

 

4. Budgetlösa företag måste göra ständiga prognoser för den närmaste tiden för att hindra 

att den vilseledande känslan av osäkerhet uppkommer och kunna hålla sig med aktuell 

information om hur omvärlden ser ut. Prognoserna som speglar omgivningens 

ständiga förändringar ska hjälpa företaget hur de ska agera vid olika händelser och att 

verkställa beslut. 

 

5. Det är viktigt för företagsledningen att skapa administrativ samordning inom och 

mellan olika företagets avdelningar för att leda företaget till framgång och 

kompromissa när det gäller de begränsade resurserna inom företaget. 

 

6. Företagsledningen ska inte använda sig av för noggrann och fördjupad information för 

att få god och effektiv kommunikation och att uppnå bästa resultat. 

 

7. Ledningen måste kunna hushålla på företagets tillgångar för att kunna växa och skapa 

värde i företaget under investeringens livslängd och inte enbart för den tidsperiod som 

det budgeteras för. 

 

8. När det gäller kostnader måste företagsledningen inte bemöda sig med att de ska 

minskas eller ökas utan inrikta sig på att generera intäkter i framtiden. Storleken på de 

kostnader som kan tillföra stora värden till företaget har ingen betydelse.  

 

9. Det är viktigt för företaget att använda några nyckelbegrepp för att mäta prestationerna. 

Med hjälp av dessa nyckelbegrepp kan en jämförelse mellan olika enheter i företaget 

göras för att kunna belöna de som har presterat bra eller har goda resultat enligt 

belöningssystem i företaget. Detta kan hjälpa företaget att motivera sina anställda att 

verkställa en bra prestation i sitt arbete och öka effektiviteten i företaget. 

 

10. Beslutsfattandet ska inte ligga högst upp i företaget utan delas upp mellan 

enhetscheferna på lägre nivåer. Detta ska bidra till att de får möjlighet att fatta beslut 

över den egna enhetens verksamhet om vad de anser vara bäst istället för den högsta 

chefen i företaget. 

 

Hope och Fraser (1999) beskriver den nya modellen enligt figur 2.2 och förklarar olikheten 

mellan den traditionella modellen respektive den budgetlösa modellen. 
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Figur 2.2 Den traditionella styrmodellen och den budgetlösa styrmodellen  

Not: Modifiering från Hope och Fraser (1999, s. 18). 

 

2.4 Småföretagares agerande  
Stevenson och Jarillo (1990) menar att det är viktigt att undersöka hur företagare agerar, men 

att det kanske är ännu viktigare att ta reda på varför de agerar som de gör. Småföretag som 

verkar inom branscher med en hög teknologisk förändring påverkas betydligt mer av den 

tekniska utvecklingen. Därför kan det tänkas att uppfattningarna är olika för företag i dessa 

branscher jämfört med företag i branscher som är mer stabila. Att de ser världen annorlunda 

gör det även troligt att de agerar annorlunda, enligt Berggren et al. (2000). En aspekt är 

beroendet av internt genererade medel, vilket medför en stor begränsning gällande ekonomisk 

tillväxt. Därför tycks företagares faktiska finansiella status ha en påverkan på deras attityder 

och agerande. (Berggren, Olofsson, & Silver, 2000) 

 

Cressy (1995) använder de engelska begreppen ”movers” och ”stayers”. ”Stayers” är de 

företagare som är konservativa. Detta betyder att de generellt sett upplever att deras behov av 

extern finansiering är litet, vilket följaktligen leder till att lönsamheten blir dålig. Tvärtom 

upplever ”movers” att behovet av extern finansiering är stort, vilket resulterar i en god 

lönsamhet. (Cressy, 1995) 

 

Enligt Berggren et al. (2000) har även tillväxt och storlek betydelse för det upplevda behovet 

av extern finansiering. Eftersom tillväxt begränsas lika mycket av psykologiska aspekter hos 

företagare som av de finansiella resurserna kan det således tänkas att attityderna till externa 

finansiärer är formade efter det upplevda behovet av att växa för att kunna överleva. Om 

företagare anser att tillväxt är nödvändigt kommer de troligtvis att göra allt som krävs för att 

försäkra sig om överlevnad, även om det skulle innebära att attityden till extern finansiering 

måste ändras. Tillväxt har också en koppling till storleken av ett företag. Större företag kan 

tänkas att ha andra uppfattningar gällande externa finansiärer än mindre företag. (Berggren, 

Olofsson, & Silver, 2000)   
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För småföretagare består extern finansiering oftast av banklån. Som en försäkran om att lånet 

betalas tillbaka kräver banker oftast någon typ av säkerhet. (Hormozi, McMinn, & Lucio, 

2002) Beslut om lån grundar sig på företagets bedömning av uppskattade framtida inkomster. 

Generellt sett görs uppskattningen som en del av budgetprocessen och inkluderar budgetar. 

(Edwards & Turnbull, 1994)  

 

2.5 Förutsättningar för styrning 
Enligt Samuelson (1983) kan verksamheten i ett företag ses ur olika perspektiv, exempelvis 

teknisk eller ekonomisk. Utifrån den ekonomiska aspekten förutsätts att verksamheten är 

lönsam, det vill säga att det värde som skapas av framtagna produkter och tjänster är större än 

det värde som förbrukas i form av använda resurser. (Samuelson, 1983) Aram och Cowen 

(1990) hävdar att planering bidrar till en förbättrad lönsamhet. Många beslut gällande 

anskaffning av resurser fattas med utgångspunkt från prognoser om framtida utveckling. 

Utfallet blir ofta annorlunda då prognoser är osäkra. Detta betyder att en verksamhet inte blir 

lönsam alla gånger trots planering.  Därför har många företag genomgått förändringar som ett 

resultat av ett mer långsiktigt perspektiv på sin verksamhet. Genom att lägga större vikt på 

verksamhetsperspektivet kan företag tillgodose kundernas behov. (Samuelson, 1983)  

 

Liksom amerikanska företag har svensk industri en hög ekonomisk inriktning men i allmänhet 

en högre inriktning på verksamheten. En förklaring till det är att många av dessa företag har 

utvecklat sina produkter och tjänster i nära samarbete med kunderna, vilket stärkt 

verksamhetsinriktningen ytterligare. (Samuelson, 1983)  

 

Att dela upp verksamheten i två inriktningar kan enligt Samuelson (1983) användas för att 

belysa innebörden i uttrycket styrning, vilket generellt sett är att se till att nå det uppsatta 

målet. Det finns olika slags styrning beroende på vilket mål som satts upp. Är målet att vara 

bäst inom något verksamhetsområde handlar det om verksamhetsstyrning. Har företaget som 

mål att uppnå viss lönsamhet är det av ekonomisk karaktär och gäller då ekonomistyrning. En 

styrning som är formaliserad har ett styrsystem, vilket utgör ett av de styrmedel som företag 

använder sig av. (Samuelson, 1983) 

 

2.6 Planera eller parera 
Vid bokslutet kan ett företag se om det varit lönsamt under året. Är lönsamheten inte 

tillfredsställande söker företaget efter möjligheter att inför framtiden förbättra den. Denna 

styrform kallas att parera eller att styra i efterhand. Företaget drar slutsatser av utfallet och 

gör sedan ändringar inför framtiden. En budget kan även ha tagits fram för det kommande 

året. Den visar hur företaget tror att utfallet blir utifrån prognoser över faktorer som inte går 

att påverka och planer gällande hur det självt agerar. Denna form av styrning kallas att 

planera eller att styra genom framförhållning. (Samuelson, 1983) 

 

För att öka framförhållningen kompletteras budgeten med andra styrsystem. I dessa 

styrsystem finns olika styrformer inbyggda. Tillämpning av styrformerna sker i olika 
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sammanhang. Därför kan inte en enda och bästa form pekas ut, utan olika former väljs i olika 

situationer och för olika syften. (Samuelson, 1983) 

 

2.7 Balanserat styrkort 
Styrning med balanserat styrkort innebär att ett företag arbetar med olika nyckeltal. Genom att 

arbeta med nyckeltal kan företaget få ett helhetsperspektiv och således dels konkretisera de 

förväntade effekterna av de strategier som valts, dels motverka de traditionella finansiella 

målens kortsiktighet. (Samuelson, 1983) Nyckeltalen ger även möjlighet till olika typer av 

jämförelser, till exempel mellan företaget och företag inom samma bransch (Andersson, 

1997). 

 

2.8 Belöningssystem 
Det som inräknas till belöningssystem är hur ett företag har valt att forma karriärvägar inom 

företaget men även lön- och provisionssystem och andra förmåner. Det ekonomiska utfallet 

hos hela företaget eller den egna enheten lägger oftast grunden för provisionssystemet. 

Samuelson (1983) förklarar att beroende på hur detta utfall beräknas i det formella 

styrsystemet kan den enskilde befattningshavaren uppfatta belöningar på olika sätt. Föreligger 

målkongruens med hela företagets mål har företaget lyckats koppla ekonomiskt ansvar med 

belöningarna. (Samuelson, 1983)  

 

2.9 Företagets aktörer 
För att verksamheten ska fungera effektivt menar Samuelson (1983) på att det behövs en 

tydlig ansvarsfördelning inom företaget. Det är företagets ledning som har det övergripande 

ansvaret för verksamheten. Dock fördelas ansvar och befogenheter genom bemanning av 

tillräckligt kvalificerad personal. Ansvarsfördelning bidrar till att företagets mål uppnås, men 

även till att varje medarbetare fyller sin roll väl. Om samtliga aktörer agerar utifrån deras 

roller och uppnår det tänkta resultatet sägs det att de agerar funktionellt. Dock händer det att 

vissa aktörer inte agerar på det sättet som är tänkt. Det sägs då att de agerar dysfunktionellt. 

Orsaken till ett sådant agerande är en konflikt mellan styrsystemet och den enskilde aktörens 

situation. (Samuelson, 1983) 

 

För att företag ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga blir det allt viktigare med kunskap 

och intellektuellt kapital, vilket innefattar både kompetenta chefer och skickliga medarbetare 

(Hope & Fraser, 1997). Prendergast (2000) nämner outsourcing som ett exempel på åtgärder 

som kan vidtas för att begränsa dysfunktionellt eller icke-kongruent beteende.  

 

Samuelson (1983) beskriver två styrsystem som påverkar medarbetarna på olika sätt. 

Styrningen kan ske genom att endast stora mål ställs upp så att medarbetarna ska ha större 

frihet att välja medel för att nå målen. Denna typ av styrning kallas målstyrning. Har åtgärder 

som företagets medarbetare ska genomföra bestämts i detalj kallas det för direktstyrning. En 

kombination mellan dessa styrsystem kallas för programstyrning, vilket innebär att de 

åtgärder som vidtas är fastställda efter situationer. (Samuelson, 1983) 
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3. Metod 
 I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet som har använts för att genomföra denna 

studie. Vidare presenteras de datainsamlingsmetoder som använts i studien. I slutet 

diskuteras validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Val av undersökningsmetod 
Lundahl och Skärvad (1999) anger att den kvalitativa metoden kännetecknas av att forskaren 

genom studien ska försöka fånga attityder, uppfattningar, värderingar etcetera. Denna 

forskningsmetod har sin styrka i att den kan beskriva helhetsbilden av en viss företeelse. 

(Lundahl & Skärvad, 1999) En kvalitativ metod har valts till denna studie för att undersöka 

småföretagares syn på budget som styrmedel respektive budgetlös styrning. En djupare 

förståelse av budgeteringen och de alternativa styrverktygen samt en mer fullständig 

uppfattning av styrningen har bidragit till denna helhetsbild av varje företagssituation. Det har 

arbetats utifrån intervjuer med utvalda respondenter från respektive företag samt 

vetenskapliga artiklar och ett dokument i form av en årsredovisning, vilka ansetts vara 

relevanta för denna studie. 

 

3.2 Val av företag 
I denna studie har ett stratifierat slumpmässigt urval gjorts då studien syftat till att studera 

företag med vissa specifika egenskaper, i detta fall småföretag. För att hitta ett passande urval 

av småföretag och svara på de frågeställningar som studien behandlar bestämdes att fyra 

företag inom Eskilstuna kommun skulle ingå. Beslut om urvalsstorlek har tagits med tanke på 

den tid som varit till förfogande för arbetet. På grund av begränsad tid fanns det ingen 

möjlighet till att undersöka småföretag i andra delar av landet än de inom Eskilstuna kommun. 

Därför valdes endast småföretag inom kommunen, det vill säga de som fanns nära till hands, 

genom ett bekvämlighetsurval. För att kunna studera branschspecifika skillnader har det valts 

företag som är verksamma inom olika branscher. Detta har skett genom ett obundet 

slumpmässigt urval där samtliga småföretagare i Eskilstuna kommun haft samma möjlighet 

att komma med i urvalet. De företag som var villiga att medverka i undersökningen var 

Djurgårdens Bygg och Miljö AB, Städglädje i Eskilstuna AB, Eskilstuna-Kuriren AB och 

Östertälje tryckeri AB. 

 

3.3 Val av respondenter 
Personer valdes utifrån en bedömning av de som var mest insatta i de frågeställningar som 

önskades bli besvarade. Ett strategiskt urval gjordes således då respondenterna valdes med 

utgångspunkt från befattning som enda variabel. Respondenterna var antingen ägare i det 

företag som valdes att studera, vilket var fallet för två av dessa företag, eller anställda för att 

sköta budgetarbetet, i detta fall en administratör, styrelseordförande och controller. 

 

3.4 Tillvägagångssätt 
Till att börja med hämtades litteratur genom en litteratursökning på Mälardalens 

högskolebibliotek samt Eskilstuna stadsbibliotek som har varit till stor hjälp i sökandet av 
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litteraturen inom detta ämne. För att bygga upp den teoretiska referensramen har även 

vetenskapliga artiklar, ett elektroniskt dokument samt diverse internetkällor som berör ämnet 

budget använts. De vetenskapliga artiklarna har hämtats genom att använda databasen 

ABI/INFORM Global och sökord som använts har bland andra varit budget, budgeting, 

SMEs, small firms, external finance och management tools. De vetenskapliga artiklarna, 

litteraturen och det elektroniska dokumentet har tillsammans givit en bra förståelse och 

helhetsbild över ämnet budget som styrmedel för att kunna genomföra undersökningen.  

 

Denna kvalitativa studie har huvudsakligen utgått från intervjuer för att samla in empirisk 

data. När företagen kontaktades per telefon presenterades först ämnet och hur lång tid 

intervjun skulle ta. Tillsammans med respondenten bestämdes tid och datum för 

intervjutillfället. Två av dessa var telefonintervjuer, då det på grund av tidsbrist inte var 

möjligt för respondenterna att delta i en personlig intervju. Telefonintervjuerna genomfördes 

med Aila Niemi, ägare i Städglädje i Eskilstuna AB, och Rolf Bergholm, styrelseordförande i 

Östertälje tryckeri AB. Intervjun med Djurgårdens Bygg och Miljö AB genomfördes med två 

respondenter vid ett och samma intervjutillfälle. Frågorna som var utformade utifrån 

frågeställningarna skickades ut till respondenterna i förväg så att de skulle kunna förbereda 

sig väl och hinna tänka igenom svaren innan intervjuerna med de undersökta företagen ägde 

rum. 

 

Samtliga respondenter erbjöds anonymitet, dock var det ingen som valde att vara anonym. 

Intervjuerna med respondenter från respektive företag var semi-strukturerade, vilket gjorde 

det möjligt att ställa följdfrågor till respondenterna om det var något som behövde förtydligas 

eller ansågs kunna utvecklas mer. Om det var några frågor som respondenterna inte förstod 

kunde de få hjälp med tolkningen av dessa. Intervjuerna gick till som så att förutbestämda 

frågor lästes upp enligt en intervjuguide som respondenten sedan svarade på. Ordningen på 

dessa frågor kunde ändras under tiden då intervjun var igång. Intervjuerna spelades in för att 

underlätta transkriberingen. Kompletterande intervjuer genomfördes via mail med 

respondenterna. Samtliga intervjuer genomfördes mellan 21-30 april 2015 och tog cirka 20 

minuter vardera. 

 

3.5 Tidsplan 
En tidsplan gjordes för att få en helhetsbild över genomförandet av studien inom en bestämd 

tidsram och för att säkerställa att alla delar i uppsatsen gavs rätt utrymme i förhållande till de 

andra delarna samt att läsaren skulle få en tydlig bild över upplägget av uppsatsarbetet. 

Eftersom att arbetet har varit tidsbegränsat, 10 arbetsveckor, från det att ämne för uppsatsen 

valdes vecka 10 fram till slutseminariet, som var planerat vecka 22, var det viktigt att ha en 

rimlig tidsplan för hur studien skulle genomföras. Tiden fördelades för respektive aktiviteter 

enligt tabell 3.1 för att till slut se till att uppsatsen blev klar i tid.  
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Tabell 3.1 Tidsplan för uppsatsen 

Tidsplan för uppsatsen 

 

Aktivitetsnamn v.10 v.11 v.12 v.13 v.14 v.15  v. 16 v.17 

 

v.18  v.19 v.20 v.21 v.22 

Val av uppsatsämne              

Syfte              

Inledningskapitel              

Seminarium 1              

Teoretisk referensram              

Seminarium 2              

Metod              

Formulering av intervjufrågor              

Kontakt med företag              

Intervju med företag              

Transkribering av intervjuer              

Empiri              

Seminarium 3              

Analys              

Slutsatser              

Seminarium 4              

Inlämning slutlig uppsats för 

godkännande 
             

Slutseminarium              

Not: Egenarbetad tabell. 

 

3.6 Datainsamlingsmetod 
Det finns huvudsakligen två olika typer av datainsamlingsmetoder som används vid 

undersökningar, primärdata och sekundärdata (Lundahl & Skärvad, 1999). I denna studie har 

både primärdata och sekundärdata använts. Syftet med insamlingen av data har varit att få 

kännedom om olika mönster för styrningen i småföretag genom att undersöka de 

bakomliggande orsakerna till varför de har valt att styra med budget eller med en budgetlös 

styrning. 

 

3.6.1 Primärdata 
Lundahl & Skärvad (1999) definierar primärdata som information som inte finns tillgänglig 

utan som samlas in med hjälp av någon datainsamlingsmetod, till exempel intervjuer. 

Informationen som funnits tillgänglig har inte varit tillräcklig för att uppnå studiens specifika 

resultat. Därför har insamling av primärdata ansetts vara en bra metod för att få in ny data och 

på så sätt bättre kunna svara på frågeställningarna. Primärdata som har använts i denna studie 

har samlats in från fyra semi-strukturerade intervjuer.  
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3.6.2 Sekundärdata 
Lundahl & Skärvad (1999) definierar sekundärdata som redan befintlig information som är 

relevant för studien. I denna studie har sekundärdata hämtas från tidigare uppsatser samt en 

årsredovisning från ett av de företag som medverkade i undersökningen. Moderna medier, i 

detta fall internet, har även använts för att samla information om de undersökta företagens 

verksamhet. Informationen har hämtats från deras egna hemsidor. Databasen Diva har använts 

för att hämta ett annat forskningsarbete, magisteruppsatsen ”Budgetlös styrning – Är det dags 

att lämna den traditionella budgeten bakom sig?” av Garcia och Önder (2009).  

 

3.7 Operationalisering 
Operationalisering associeras oftast med fysiken och betonar sökandet efter ”operationer” 

eller handlingar som är aktuella vid mätning av ett begrepp. Enligt Bryman och Bell (2005) 

utgör begreppen teorins byggstenar och är dessutom utgångspunkt för att kunna genomföra 

företagsekonomiska studier. (Bryman & Bell, 2005) 

 

I syfte att ta reda på småföretagares syn på budgeten som styrmedel respektive budgetlös 

styrning har intervjufrågor som rör attityder ställts till respondenterna. Frågorna är 

formulerade på ett sätt som ska ge svar på studiens frågeställningar och genom det uppnå 

syftet med denna studie. Samma intervjufrågor ställdes till samtliga respondenter (se Bilaga 1) 

för att kunna säkerställa att svaren kunde sammanställas på ett jämförbart sätt, vilket bara är 

möjligt om svaren utgör reaktioner på identiska frågor. Frågorna ska bidra till att ge en ökad 

förståelse för hur småföretagare resonerar kring budgeten respektive budgetlös styrning samt 

redogöra för bakomliggande orsaker till val av styrmedel som används i den egna 

verksamheten.  

 

Frågorna 1-4 är utformade främst för att stärka validiteten i denna studie, men även för att ge 

en allmän bild av respondenterna genom att ta reda på företagsbefattning, kunskap och samlad 

erfarenhet inom företaget. Fråga 5 ställdes för att få mer information om själva 

företagsverksamheten för att se om den har påverkat valet av styrmedel. Fråga 6 ställdes för 

att ta reda på vilken typ av styrmedel som används för att styra företagsverksamheten. 

Frågorna 7-9 ställdes till samtliga respondenter för att fånga attityder och personliga åsikter 

gällande den egna styrningen, men även den styrning som inte används. Frågorna 10-17 

ställdes till de företag som i tidigare fråga uppgav att de använder budget som styrmedel. 

Detta för att fånga attityder och personliga åsikter om det styrmedel som används i den egna 

verksamheten. Frågorna 18-21 ställdes till det företag som uppgav att en budgetlös styrning 

används. På så sätt kunde attityder och personliga åsikter om att styra verksamheten utan en 

budget fångas. 

 

3.8 Validitet 
Bell (2000) beskriver validitet eller giltighet med en mätmetods förmåga att mäta det 

forskaren avser att mäta. Ejvegård (2003) nämner att validiteten är det viktigaste kravet på en 

mätmetod och en viktig del i studien för att mäta kvaliteten av data som samlats in av 

forskaren i undersökningen.  
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Eftersom validiteten har en viktig roll i det empiriska materialet och för att säkerställa att 

studien har en hög validitet var ambitionen att sammanställa det insamlade intervjumaterialet 

på ett noggrant sätt som var utformat utifrån problemformuleringen och att försöka kontakta 

personer med de mest passande befattningarna som möjligt och göra djupintervjuer, vilket 

minskar risken att intervjupersonerna svarar på frågor gällande studiens ämne som han/hon 

inte är riktigt insatt i. I denna studie har det därför gjorts ett strategiskt val av respondenter 

som har lång erfarenhet av styrning och/eller god insikt inom respektive företag.  

 

3.9 Reliabilitet 
Reliabilitet eller pålitlighet hos en studie innebär graden av mätprecision eller mätfel, det vill 

säga hur forskaren har lyckats reducera mätfelet minimalt och i vilken utsträckning som 

mätresultaten är stabila och precisa (Befring, 1994). För att bedöma kvaliteten i den 

kvalitativa studien föreslår vissa forskare att detta kriterium kan uppnås genom ett granskande 

synsätt samt en fullständig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen (Bryman & Bell, 

2005).  

 

I denna studie har en hög reliabilitet uppnåtts genom att redogöra för problemformuleringen 

och val av undersökningspersoner. Vid intervjutillfällena gjordes både anteckningar och 

röstinspelningar för att säkerställa att transkriberingen sammanställdes korrekt. Handledaren 

tillsammans med opponenterna har fungerat som granskare under studiens gång, men även vid 

ett senare skede när undersökningen började nå sitt slut. En bedömning har då kunnat göras på 

de tillvägagångssätt som valts och tillämpningen av dessa. Alternativet ”Peer reviewed” har 

valts för att säkerställa att de vetenskapliga artiklar som använts i denna studie har blivit 

granskade av experter inom samma ämnesområde för att upprätthålla vetenskaplig standard 

och objektivitet. 
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4. Empiri 
Detta kapitel inleds med en tabell som sammanställer de svar som erhållits från 

respondenterna. Kapitlet fortsätter med en mer detaljerad sammanfattning av de kvalitativa 

intervjuer som genomförts i denna studie. Till det empiriska materialet har även en tidigare 

studie använts. Varje enskild intervju inleds med en kort presentation av företaget. 

 

I tabell 4.1 sammanställs de svar som erhållits från respondenterna i denna undersökning. 

Som framgår såg tre av fyra företag ett behov av att budgetera. I samtliga tre fall 

kompletterades och följdes budgeten upp flera gånger per år. Även om två av de budgeterade 

företagen upplevde att budgetprocessen var kostsam och tidskrävande uppgav samtliga fyra 

företag att de var nöjda med sitt styrsystem.   

 

Tabell 4.1 Svar på intervjufrågor från respondenterna 

  Företag   

Frågor Djurgårdens 

Bygg och Miljö 

AB 

Städglädje i 

Eskilstuna AB 

Eskilstuna-

Kuriren AB 

Östertälje 

tryckeri AB 

Styrning 

 

Budget Budgetlös Budget Budget 

Nöjda med 

styrning 

Ja  Ja Ja Ja 

Behov av budget 

 

Ja Nej Ja Ja 

Kostsamt och 

tidskrävande 

Ja Ja Ja Nej 

Uppföljning 

 

Månadsvis       Nej   Månadsvis                           Kvartalsvis 

Komplettering av 

budgeten 

Ja __ Ja Ja 

Not: Egenarbetad tabell. 

 

4.1 Djurgårdens Bygg och Miljö AB  
Djurgårdens Bygg och Miljö AB i Eskilstuna har kompetens inom flera olika områden såsom 

bygg, snickeri, kyla och VVS etcetera. Joacim Bergström äger och driver företaget som 

grundades 1999 tillsammans med Niclas Bergström. (Djurgårdens Bygg och Miljö AB, u.d.) 

Djurgårdens Bygg och Miljö AB har idag 40 anställda (Verkställande direktör J. Bergström, 

personligt meddelande, 21 april, 2015). 

 

4.1.1 Intervju – Joacim Bergström och Eva Holmqvist  

Eva Holmqvist har gått en grundkurs i företagsekonomi på distans, är anställd som 

administratör och sköter pappersarbetet i Djurgårdens Bygg och Miljö AB sedan sju månader 

tillbaka. Holmqvist har även en controllerfunktion då hon förser ledningen med information 
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om verksamheten löpande. (Administratör E. Holmqvist, personligt meddelande, 21 april, 

2015) 

 

Joacim Bergström har en byggteknisk samt rörteknisk utbildning och är företagets VD. Dock 

gör han mycket mer än att bara vara VD i företaget. Djurgårdens Bygg och Miljö AB 

etablerar flera butiker, framförallt ICA butiker. Bergström har varit med sen företaget 

grundades 1999. (Verkställande direktör J. Bergström, personligt meddelande, 21 april, 2015) 

 

Fram till 2005 hade Djurgårdens Bygg och Miljö AB tre anställda. Det var en byggfirma från 

första början och tanken var att det skulle vara en byggfirma. Sen fanns det ett önskemål från 

deras kunder att köpa mer av dem. Företaget har då låtit kunderna vara med och utveckla 

verksamheten. Det har på senare tid utökat sina tjänster såsom snickeri, plattsättning, 

rörmokeri och måleri etcetera. och har kompetenta medarbetare inom varje område. Det har 

varit ett sätt för dem att möta efterfrågan från kunderna. Kvalitet och miljö har varit något 

som stått högt på listan, förklarar Bergström. För att kunna leverera det och ta ett 

helhetsansvar har företaget behövt ha dessa yrkeskategorier i sin verksamhet. (Verkställande 

direktör J. Bergström, personligt meddelande, 21 april, 2015) 

 

Företaget använder sig idag av en budget, men har tidigare använt sig av en budgetlös 

styrning i början när företaget var mindre. Det har svängt från att ha varit en liten byggfirma 

till den verksamheten som finns idag. I dagsläget har företaget en budget som de jobbar efter, 

dock följer de inte budgeten strikt. De använder budgeten som en riktlinje och kompletterar 

den med statistik. De går inte in på kontonivå varje dag för att se hur de ligger till i 

förhållande till budgeten, utan de vet ungefär hur mycket som behövs fakturera per månad. De 

har även projektuppföljning av utförda arbeten där de tittar på hur varje projekt har gått för att 

kunna göra en utvärdering. Detta säger Bergström är viktigt för att se till att kvaliteten hålls 

hög. (Verkställande direktör J. Bergström, personligt meddelande, 21 april, 2015) 

 

Ledningen sitter gemensamt och tar fram budgeten. Ledningsgruppen består av 5-6 

medarbetare som alla är involverade i budgetarbetet. Vidare är det Bergström och Holmqvist 

som löpande stämmer av och ser till att verksamheten ligger hyfsat rätt till och informerar 

övriga i ledningsgruppen. Informationen går även ut till hantverkarna, då det är dem som 

köper in material. Om det till exempel är en aktuell kampanj eller rabatter på vissa material 

måste hanterverkarna bli informerade om detta så att material kan handlas på rätt ställen för 

att hålla budgeten. (Verkställande direktör J. Bergström, personligt meddelande, 21 april, 

2015) 

 

På frågan om Djurgårdens Bygg och Miljö AB har planer på att gå tillbaka till en budgetlös 

styrning som de hade tidigare svarar Bergström att han tycker att det är bra att åtminstone ha 

en liten budget att gå efter. Den behöver inte följas helt slaviskt men han anser att det är bra 

som en riktlinje att styra verksamheten efter. (Verkställande direktör J. Bergström, personligt 

meddelande, 21 april, 2015) Holmqvist anser att en budget är ett måste med tanke på 

storleken på företaget för att kunna göra uppföljning. Hon säger att företaget bör ha koll på 

kostnader, inte bara de som är relaterade till olika projekt utan även andra kostnader som till 
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exempel inventarier och personal. Sen följs budgeten upp efter ett år för att se hur stora 

kostnader företaget har haft under året vad dessa har gått till. Genom budgetuppföljning kan 

företaget se vilka kostnader som eventuellt behöver stramas åt för att kunna ta fram en ny 

budget för nästa år. Finns det mer utrymme kan företaget öka andra kostnader. (Administratör 

E. Holmqvist, personligt meddelande, 21 april, 2015) 

 

Bergström menar att man måste skilja på olika typer av företag som är olika bundna till att ha 

en budget som styrmedel. Ett fastighetsbolag som har en hög omsättning med 1-2 anställda är 

mycket enklare att styra i jämförelse med Djurgårdens Bygg och Miljö AB som har en mer 

komplex verksamhet med 40 anställda. Därför menar han på att företaget är i behov av en 

budget och det skulle inte fungera att använda sig av en budgetlös styrning. En budgetlös 

styrning anser Bergström fungerade bra till en början när företaget hade färre anställda. Han 

säger en budgetlös styrning är lämplig att använda när ett företag inte har fler än 10 anställda. 

Har ett företag fler anställda blir verksamheten för komplex, enligt Bergström. Verksamheten 

blir även mer komplex när det är fler som tar beslut. Dessa beslut måste då vara grundade på 

någon form av budget, menar han. (Verkställande direktör J. Bergström, personligt 

meddelande, 21 april, 2015) 

 

Holmqvist menar på att budgeten är ett sätt att ha kontroll och för att förenkla uppföljningen 

och utvärdera ett avslutat år. Det finns då möjlighet att budgetera annorlunda för kommande 

år om företaget vid uppföljning märker att budgeten inte hölls. (Administratör E. Holmqvist, 

personligt meddelande, 21 april, 2015) Bergström säger att det händer relativt ofta att de inte 

håller budgeten, men att det många gånger ligger ett beslut bakom det. Följs inte budgeten på 

grund av ett beslut är det för att det skulle innebära fördelar för verksamheten. (Verkställande 

direktör J. Bergström, personligt meddelande, 21 april, 2015) 

 

Enligt Bergström finns det inte några nackdelar med att ha en budget förutom att han tycker 

att budgetarbetet är tråkigt och tidskrävande. Han tycker att det är mycket roligare att inte bry 

sig om kostnader, men att det sällan är bra att styra på det sättet. (Verkställande direktör J. 

Bergström, personligt meddelande, 21 april, 2015) Samtidigt menar Holmqvist på att en 

budget inte är facit, utan endast en prognos. En budget är något som företaget ska försöka 

arbeta efter och är ett viktigt hjälpmedel. Holmqvist säger att budgetarbetet tar mycket tid i 

anspråk, men att det är värt den tiden. (Administratör E. Holmqvist, personligt meddelande, 

21 april, 2015) 

 

Bokföringen sköts internt, vilket underlättar för budgetarbetet då de snabbt kan få uppgifter, 

vilka används som underlag för budget. Bergström tror att det är besvärligare för ett företag 

som inte sköter ekonomi och administration på egen hand. På så sätt har Djurgårdens Bygg 

och Miljö AB närmare till budgetarbetet. (Verkställande direktör J. Bergström, personligt 

meddelande, 21 april, 2015) 

 

Budgetprocessen tar ungefär en vecka och budgetuppföljningen sker varje månad. Budgeten i 

Djurgårdens Bygg och Miljö AB kompletteras till viss del med statistik. Fördelen med det är 
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att det blir enklare att se eventuella större avvikelser mot budgeten. (Verkställande direktör J. 

Bergström, personligt meddelande, 21 april, 2015) 

 

4.2 Städglädje i Eskilstuna AB 
Städglädje i Eskilstuna AB har hand om företagsstädningar och privata hemstädningar. 

Företaget grundades 1992 och har idag 10 anställda. (Ordinarie ledamot A. Niemi, personligt 

meddelande, 21 april, 2015) 

 

4.2.1 Telefonintervju – Aila Niemi  

Aila Niemi har en studentexamen från Finland och är ägare och VD i Städglädje i Eskilstuna 

AB. När företaget grundades 1992 var Niemi ägare tillsammans med en annan. Dock valde 

den andra delägaren att sluta i företaget 1996 och Niemi blev då ensam ägare. (Ordinarie 

ledamot A. Niemi, personligt meddelande, 21 april, 2015)  

 

Niemi säger att hon aldrig har planerat eller använt en budget för sin verksamhet. Hon tar en 

dag i taget och säger samtidigt att alla företag vill planera, men att hon anser att en budgetlös 

styrning fungerar bättre. (Ordinarie ledamot A. Niemi, personligt meddelande, 21 april, 2015) 

Niemi tror att vissa företag är i större behov av en budget än andra. Att ha en ram att gå efter 

är nödvändigt i företag med en bristande kontroll på ekonomistyrningen samt dålig kännedom 

om företagets in- och utbetalningar, enligt Niemi. (Garcia & Önder, 2009) Niemi anser dock 

att användningen av en budget tar för mycket tid. Tidigare skötte Niemi ekonomiarbetet själv, 

men på grund av för stor arbetsbelastning har hon på senare tid använt sig av tjänster från 

Hast Ekonomikonsult AB som utför ekonomiarbetet i företaget. (Ordinarie ledamot A. Niemi, 

personligt meddelande, 21 april, 2015)  

 

Redan vid starten bestämde Niemi tillsammans med den tidigare delägaren att alla 

investeringar skulle finansieras med eget kapital. Städglädje i Eskilstuna AB har aldrig behövt 

låna kapital och Niemi säger att det har gått bra under alla de år som företaget varit verksamt. 

(Ordinarie ledamot A. Niemi, personligt meddelande, 21 april, 2015) Enligt Niemi är ett 

företag med lånat kapital mer sårbart (Garcia & Önder, 2009). Företaget har alltid haft råd att 

betala ut löner och andra kostnader. Under hela tiden som Städglädje i Eskilstuna AB varit 

verksamt har den ekonomiska ställningen varit bra och företaget har dessutom haft råd att 

köpa in maskiner eller annat när det har funnits behov. (Ordinarie ledamot A. Niemi, 

personligt meddelande, 21 april, 2015) Niemi nämner dock att investeringarna varit 

sparsamma och att hon endast investerat i produkter och maskiner som verkligen behövts 

(Garcia & Önder, 2009).  

 

Niemi är nöjd med rådande styrning av företaget och tycker att det fungerar bra. Hon säger att 

Städglädje i Eskilstuna AB även i fortsättningen kommer använda sig av en budgetlös 

styrning och har inga planer på att i framtiden använda en budget. Städglädje i Eskilstuna AB 

har inte varit i behov av att använda en budget och det har aldrig uppstått några problem med 

att styra verksamheten på det sättet, enligt Niemi. (Ordinarie ledamot A. Niemi, personligt 

meddelande, 21 april, 2015)  
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4.3 Eskilstuna-Kuriren AB  
Eskilstuna-Kuriren AB ingår i koncernen Eskilstuna-Kurirens stiftelse. Inom koncernen 

bedrivs tidningsutgivning, civiltryckerirörelse, tidningsdistribution, radioreklamförsäljning, 

produktion av kundtidningar, gratistidningsverksamhet, webbpublicering samt försäljning av 

webbtjänster. Inom ramen för dagstidningen Eskilstuna-Kuriren bedrivs kommersiell och 

publicistisk verksamhet på internet. Eskilstuna-Kuriren AB grundades 1930 och har idag 25 

anställda. (Årsredovisning, 2013)  

 

4.3.1 Intervju – Anna Carlsson 

Anna Carlsson har en kandidatexamen i företagsekonomi från Mälardalens högskola och har 

arbetat som controller på Eskilstuna-Kuriren AB i 2,5 år (Controller A. Carlsson, personligt 

meddelande, 23 april, 2015). 

 

Eskilstuna-Kuriren AB använder budget som styrmedel. Bolaget har alltid haft en budget och 

Carlsson anser att det är nödvändigt för verksamheten. Hon har ingen tidigare erfarenhet av 

budgetlös styrning och kan därför inte säga något om för- och nackdelar med att styra en 

verksamhet på det sättet. (Controller A. Carlsson, personligt meddelande, 23 april, 2015)  

 

Att det är tidskrävande och kostsamt nämner Carlsson som några av de nackdelar vilka följer 

med att använda en budget. Den blir väldigt snabbt inaktuell när en omorganisation eller 

ändring i verksamheten sker. Men det finns även fördelar med att ha en budget, menar 

Carlsson. Det blir väldigt tydligt utifrån planeringen att se vart verksamheten är på väg. 

Eskilstuna-Kuriren AB har i alla år använt sig av en budget av tradition, men även för att 

Carlsson tror att denna typ av styrmedel fungerar bäst för verksamheten med tanke på dess 

storlek. (Controller A. Carlsson, personligt meddelande, 23 april, 2015)  

 

Intäkter från de som prenumererar på tidningen har varit ganska stabila under åren. 

Annonsintäkterna har däremot gått ner ganska kraftigt på grund av att företag på senare tid har 

valt att annonsera genom andra kanaler. Carlsson berättar att alla företag annonserade i 

lokaltidningen förut, men detta har ändrats väldigt mycket då det idag är mer reklam i tv och 

radio. Eskilstuna-Kuriren AB har arbetat mycket med att få tillbaka läsare, men framförallt 

annonsörerna genom omställningsarbete. Omställningsarbetet har inneburit att det nu finns en 

nättidning på deras hemsida. Verksamheten är därför beroende av en budget. (Controller A. 

Carlsson, personligt meddelande, 23 april, 2015)  

 

Budgetuppföljning sker varje månad, men de går löpande igenom intäkterna dagligen. 

Carlsson har svårt att se att Eskilstuna-Kuriren AB i framtiden skulle överge budgeten och 

använda sig av en budgetlös styrning, men att företaget eventuellt skulle kunna komplettera 

budgeten med något annat styrmedel. Budgeten kompletteras redan idag med statistik, 

prognoser och branschspecifika prognoser. Balanserade styrkort används även för att arbeta 

fram nyckeltal. Med nyckeltalen upplever Carlsson och att det är lättare att nå målen när 
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företaget har visioner och målbilder att arbeta mot.  (Controller A. Carlsson, personligt 

meddelande, 23 april, 2015)  

 

4.4 Östertälje Tryckeri AB 
Östertälje tryckeri AB har kompetens inom tryckteknik och kreativitet. Allt från enskilda 

trycksaker såsom broschyrer och tidningar till hela kampanjlösningar åt reklambyråer, 

produktionsbolag och företagens egna inhouse- och marknadsavdelningar produceras på 

Östertälje tryckeri AB. Företaget grundades 1983 och har idag cirka 20 anställda. (Östertälje 

tryckeri, 2015)  

 

4.4.1 Telefonintervju – Rolf Bergholm 

Rolf Bergholm har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och är 

styrelseordförande i Östertälje Tryckeri AB. Han sköter budgetarbetet och har varit med sedan 

företaget grundades 1983. (Styrelseordförande R. Bergholm, personligt meddelande, 30 april, 

2015)  

 

Östertälje tryckeri AB är ett traditionellt tryckeri, men har på senare år investerat i en 

digitalpress för att möta marknaden och kundernas krav. Bergholm anger att det är många av 

företagets investeringar som har styrts av kunderna. (Styrelseordförande R. Bergholm, 

personligt meddelande, 30 april, 2015) 

 

Bergholm berättar att företaget använder sig av traditionella styrmedel. Östertälje tryckeri AB 

använder sig av en budget, men kompletterar den med andra styrmedel och använder dem i 

större utsträckning. Han uppger att företaget försöker göra planer om var de ska befinna sig 

gällande försäljning och produktion etcetera. Företaget arbetar även mycket efter prognoser. 

Vidare berättar Bergholm att marknaden har förändrats väldigt drastiskt de senaste 7-8 åren 

och att det gäller för företaget att hänga med och vara uppmärksam på vad som händer med 

tanke på att branschen är mindre idag. Den har krympt 40 procent och kommer att fortsätta 

krympa minst 10-20 procent till de närmsta 20 åren, enligt Bergholm. (Styrelseordförande R. 

Bergholm, personligt meddelande, 30 april, 2015) 

 

För att styra försäljningen har Östertälje tryckeri AB vinstdelning och bonus till sina 

medarbetare. Bergholm säger att medarbetarna arbetar fritt, men menar på att de skulle 

behöva styras mer. Vissa medarbetare överskrider sina befogenheter, enligt Bergholm, varför 

han anser att det skulle behövas någon som talar om för dem vad de får göra och inte göra 

samt lär upp dem på nytt genom förändringsarbete. Bergholm nämner även att företaget 

använder sig av affärssystem som ger information om vad de tjänar på varje kund och arbete, 

hur de kan öka försäljningen etcetera. (Styrelseordförande R. Bergholm, personligt 

meddelande, 30 april, 2015) 

 

Bergholm anser att styrningen i verksamheten fungerar bra, bortsett från att de haft problem 

med tidigare chefer som inte styrt tillräckligt bra. Östertälje tryckeri AB insåg att de inte 

kunde fortsätta åt samma håll i takt med den ökade konkurrensen, varför företaget nu har 



25 
 

anställt en ny chef som kommer att styra hårdare. (Styrelseordförande R. Bergholm, 

personligt meddelande, 30 april, 2015) 

 

Östertälje tryckeri AB har alltid använt sig av en budget. Då banker ofta kräver att ett företag 

som behöver låna kapital kan visa upp en budget är den ett måste då Bergholm uppger att 

branschen är styrd av banklån. Han tror inte att verksamheten skulle fungera utan en budget 

på sikt. Verksamheten är beroende av en budget som visar hur kostnaderna ska fördelas, 

enligt Bergholm. Han menar på att en budget blir allt viktigare när verksamheten är större och 

mer komplex med fler anställda. Vilken typ av bransch företaget verkar inom har också 

betydelse för om det är behov av en budget eller inte, enligt Bergholm. Han berättar att 

Östertälje tryckeri AB i början var ett litet tryckeri som tryckte vykort och brevpapper, vilket 

fortfarande utgör grunden för företaget. Sen växte företaget och blev större, vilket ledde till att 

verksamheten utvecklades. (Styrelseordförande R. Bergholm, personligt meddelande, 30 april, 

2015) 

 

Tidigare skedde budgetuppföljningen i Östertälje tryckeri AB tre gånger per år, vilket berodde 

på att företaget varit stabilt. Idag görs budgetuppföljning kvartalsvis. Alla försäljare gör sin 

egen försäljningsbudget och lämnar över den till Bergholm som sedan tar fram en gemensam 

budget för hela företaget. Håller inte budgeten kan företaget behöva fundera på om de ska 

anställa fler försäljare. Han avslöjar att vissa försäljare budgeterar väldigt optimistiskt medan 

andra är mer pessimistiska. Men Bergholm beskriver sig själv som väldigt pessimistisk när 

det kommer till att ta fram en budget och budgeterar med försiktighet. (Styrelseordförande R. 

Bergholm, personligt meddelande, 30 april, 2015) 

 

Bergholm ser mestadels fördelar med att använda sig av en budget. Dock kan en nackdel vara 

att företaget kan bli för styrt av den. Att budgeten kan behöva revideras väldigt ofta i en 

föränderlig bransch nämner han också som en nackdel. Men han ser ändå inte att företaget i 

framtiden kommer att använda sig av en budgetlös styrning och tillägger att han snarare ser att 

användningen av budgetar kommer att öka. (Styrelseordförande R. Bergholm, personligt 

meddelande, 30 april, 2015) 
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5. Analys 
Kapitlet innehåller en analys av det empiriska materialet som sammanställts genom en 

koppling till teoretiska begrepp och andra beskrivningar av olika styrmedel.   

 

5.1 Styrning  
Verksamheten i ett företag kan ses ur olika perspektiv, vilket även påverkar styrningen. Ses 

verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv är förutsättningen att den är lönsam. (Samuelson, 

1983) Aram och Cowen (1990) hävdar att planering skulle bidra till en förbättrad lönsamhet, 

vilket skulle kunna betyda att ett företag som budgeterar skulle förbättra sin lönsamhet 

jämfört med ett företag som inte väljer att budgetera, det vill säga använder sig av en 

budgetlös styrning. Men då en budget inte enbart visar hur företaget tror att utfallet blir utifrån 

planer gällande sitt eget agerande, utan också prognoser över faktorer som inte går att påverka 

stämmer påståendet endast till vis del. Detta då prognoser är väldigt osäkra och många gånger 

blir utfallet annorlunda, varför en budget inte kan garantera en förbättrad lönsamhet. 

 

Att enbart se verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv håller inte på lång sikt, enligt 

Samuelson (1983). Därför har många företag valt att lägga större vikt på 

verksamhetsperspektivet, vilket innebär att kundernas behov tillgodoses (Samuelson, 1983). 

Genom att ett företag kombinerar ekonomistyrning med verksamhetsstyrning kan företaget 

inte bara överleva på en marknad med ökad konkurrens, men också växa. I denna 

undersökning har samtliga företag som uppgett att de budgeterar även utvecklat sina 

produkter och tjänster i nära samarbete med kunderna. För Djurgårdens Bygg och Miljö AB 

har det varit ett sätt att möta den större efterfrågan från kunderna. Bergström nämnde kvalitet 

och miljö som två viktiga värdeord för Djurgårdens Bygg och Miljö AB, vilket också 

indikerar att företaget stärkt sin verksamhetsinriktning. Den stärkta verksamhetsinriktningen 

har även bidragit till företagets tillväxt då det har gått från att i början endast ha tre anställda 

till att idag ha 40 anställda.  

 

5.2 Extern finansiering 
IT tar allt större plats, varför Eskilstuna-Kuriren AB genomgått ett omställningsarbete som 

inneburit att det nu finns en nättidning på deras hemsida. Östertälje tryckeri AB har sett till att 

möta marknaden och kundernas krav genom investering i en digitalpress. En förklaring till 

dessa småföretagares agerande är att de verkar inom branscher med en hög teknologisk 

förändring och påverkas mer av den tekniska utvecklingen.  Både Bergholm och Carlsson har 

berättat hur marknaden har förändrats de senaste åren, vilket ställer högre krav på 

utvecklingen i företagen som verkar inom mediebranschen och tryckeribranschen. Vidare 

säger Bergholm att tryckeribranschen är mindre idag och att det gäller att vara uppmärksam 

på de förändrade behoven. Utveckling av tekniken för att möta förändrade behov är 

nödvändigt i en alltmer högteknologisk värld. Därför blir det även nödvändigt för företag 

inom dessa branscher att arbeta efter prognoser, det vill säga använda budgetar för att 

identifiera framtida behov.  
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Till skillnad från de företag som nämnts tidigare budgeterar inte Niemi, ägare i Städglädje i 

Eskilstuna AB. Hon tycker att det tar för mycket tid att använda sig av en budget, varför hon 

anser att en budgetlös styrning är bättre. Uppfattningarna kan därför tänkas vara olika 

beroende på bransch (Berggren, Olofsson, & Silver, 2000). Städglädje i Eskilstuna AB verkar 

inom städbranschen, vilket är en bransch som är mer stabil jämfört med exempelvis de 

branscher som är högteknologiska. Att Niemi ser annorlunda på exempelvis extern 

finansiering i form av banklån kan vara en förklaring till varför hon aldrig tagit lån, enligt 

Berggren et al. (2000). Detta bekräftades även när hon hävdade att ett företag med lånat 

kapital är mer sårbart. Enligt Niemi har Städglädje i Eskilstuna AB aldrig varit i behov av att 

låna kapital och Niemi har sagt att hon alltid haft råd med de investeringar som företaget har 

varit i behov av. En förutsättning för att en verksamhet ska kunna göra framtida investeringar 

är att tillgången till kapital är god. Med en god likviditet kan planering göras i högre 

utsträckning än om den skulle vara dålig. Niemi har nämnt att investeringarna hon gjort varit 

sparsamma. Investeringar som är alltför sparsamma resulterar i minskade intäkter. Beroendet 

av internt genererade medel medför även en stor begränsning gällande ekonomisk tillväxt för 

Städglädje i Eskilstuna AB.  

 

Enligt de begrepp som Cressy (1995) använder sig av tillhör Niemi den typen av företagare 

som kallas ”stayers”, vilket förklarar hennes konservativa synsätt och varför hon upplever 

behovet av extern finansiering som litet. Däremot verkar Östertälje tryckeri AB inom en 

högteknologisk bransch och innebär ett ökat beroende av extern finansiering, varför det kan 

klassas som den typen av företagare som kallas ”movers”. Att branschen är styrd av banklån 

innebär också att Östertälje tryckeri AB är i behov av att använda sig av en budget, inte bara 

för att planera sin verksamhet genom att visa hur kostnaderna ska fördelas utan även för att 

kunna visa upp den som säkerhet för banker.  

 

Tillväxt och storlek har också betydelse för det upplevda behovet av extern finansiering, då 

det kan tänkas att attityderna till externa finansiärer är formade efter det upplevda behovet av 

att växa för att kunna överleva (Berggren, Olofsson, & Silver, 2000). Det kan tänkas att 

Niemi, som endast har 10 anställda i Städglädje i Eskilstuna AB, upplever ett litet behov av 

extern finansiering även för att hon är nöjd med storleken på sin verksamhet och inte har 

planer på expansion. En annan aspekt är att verksamhetsstorleken även spelar roll hur bundet 

företaget är till att ha en budget. Som Bergström berättade hade Djurgårdens Bygg och Miljö 

AB tidigare använt sig av en budgetlös styrning när företaget var mindre. Med fler anställda 

blir verksamheten mer komplex, vilket Bergström även förklarade. Med tanke på storleken på 

företaget ansåg Holmqvist att en budget är ett måste för att kunna följa upp verksamheten.  

 

Niemi behöver inte tänka på företagets överlevnad på samma sätt som de företag som verkar 

inom exempelvis högteknologiska branscher. Företag som befinner sig i en överlevnadsfas 

tänker inte lika mycket på lönsamheten utan mer på att kunna hålla sig kvar på marknaden, 

varför attityden till extern finansiering måste ändras, enligt Berggren et al. (2000). Då Niemi 

uppgav att Städglädje i Eskilstuna AB aldrig varit i behov av att använda en budget kan det 

tänkas att det finns ett samband mellan det upplevda behovet av extern finansiering och det 

upplevda behovet av att använda en budget. Med detta resonemang kan det tänkas att det 
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finns företag som tar fram budgetar endast för att kunna låna kapital och inte för dess verkliga 

syfte, men då Bergholm hävdat att budgeten är nödvändig för att planera verksamheten kan 

detta påstående inte bekräftas. Dock kan det konstateras att ett företag som är i behov av 

extern finansiering även är i behov av en budget. 

 

5.3 Kostsamt och tidskrävande 
Missnöjet med budgetering har lett till ett påstående om att den skulle vara kostsam, 

tidskrävande, svår att överblicka, och att den genererar lite värde i företaget (Becker, Messner, 

& Schäffer, 2010). Detta framkom även av undersökningen då två av tre företag som uppgav 

att de budgeterade bekräftade påståendet. Det tar tid att ta fram en budget, men även att följa 

upp och analysera utfallet. Trots det var dessa småföretag nöjda med sitt styrsystem. 

Bergström berättade att han tror att budgetarbetet är besvärligare för företag som inte sköter 

ekonomi och administration på egen hand eftersom de inte kan få uppgifter som kan användas 

som underlag för budget lika snabbt. Detta kan tänkas vara en anledning till varför Niemi 

upplever att en budget skulle ta för mycket tid då hon använder sig av tjänster från en extern 

aktör som utför ekonomiarbetet i Städglädje i Eskilstuna AB.  

 

Budgetuppställandet innebär dock en viss risk när fler medarbetare i företaget är involverade i 

budgetprocessen. Denna risk är förknippad med de uppskattningar som görs vid 

budgetuppställandet när de utvecklas från en nivå till en annan i organisationshierarkin. 

(Walker & Johnson, 1999) Bergholm avslöjade att vissa försäljare budgeterar väldigt 

optimistiskt för försäljningen i Östertälje tryckeri AB. Sannolikheten för att misslyckas med 

att uppnå budgeten ökar för varje underordnad som tar fram optimistiska budgetar varför det 

krävs att Bergholm är väldigt pessimistisk när han ska ta fram en budget för hela företaget för 

att minimera risken, vilket han även uppgav att han är. Om budgeten skulle slå fel skulle det 

innebära ökade kostnader i form av tid och resurser för Östertälje tryckeri AB då budgeten 

antagligen skulle behöva revideras. 

 

5.4 Arbete i projektform 
Arbete i projektform är vanligt inom byggbranschen. Projektbudgeten är den budgeten som är 

mest uppmärksammad inom ekonomistyrning och anger hur mycket projektet maximalt får 

kosta. Det är mycket lättare att kunna påverka kostnaderna när ett projekt startar än när det är 

i slutprocessen. Görs ändringar i ett tidigt skede är det även mindre resurser per tidsenhet som 

förbrukas jämfört med de ändringar som görs senare. (Gallstad & Ögård, 1994) Bergström har 

berättat att Djurgårdens Bygg och Miljö AB tittar på hur varje projekt har gått genom 

projektuppföljning, vilket innebär att utfall analyseras och jämförs med projektbudgeten. 

Genom att projektbudgeten följs upp kan Djurgårdens Bygg och Miljö AB se hur stora 

kostnaderna varit under året. Detta för att se om de eventuellt behöver stramas åt till nästa år, 

vilket Samuelson (1983) benämner som en styrform som kallas att parera eller att styra i 

efterhand. Dock har beslut om projektets totalkostnad större effekt om de fattas i projektets 

tidiga skeden. Möjligheten till att påverka kostnader försämras under projektets gång, vilket 

innebär att osäkerheten ökar. (Gallstad & Ögård, 1994) 
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I Djurgårdens Bygg och Miljö AB görs löpande avstämningar för att se till att verksamheten 

ligger hyfsat rätt till. Kostnaderna skulle dock kunna styras så att de hamnar så nära 

projektbudgeten som möjligt genom att så tidigt som möjligt låsa förutsättningarna för 

projektet (Gallstad & Ögård, 1994). För det krävs kontroll på ekonomistyrningen, vilket 

Niemi också påpekade att företag med en bristande kontroll är i större behov av att budgetera. 

Då en projektbudget har sin utgångspunkt i de aktiviteter som projektet innefattar bör alltså 

budgetkostnaderna ha en tydlig koppling till de planerade aktiviteterna. En förutsättning är 

därför att aktiviteterna är väl genomtänkta och beskrivna, vilket skulle göra det svårt att styra 

ett projekt utan en budget. 

 

5.5 Komplettering av budgeten 
Att ta fram en budget kallas att planera eller att styra genom framförhållning (Samuelson, 

1983). I undersökningen uppgav de företag som budgeterade att de kompletterar den med 

andra styrsystem. Det kan då tänkas att budgetlös styrning används som ett komplement till 

den traditionella budgeten. Detta gör de för att öka framförhållningen, vilket tyder på att det 

inte räcker att enbart använda en budget som styrmedel i dessa småföretag. Styrsystemen 

innehåller olika styrformer vilka sker i olika sammanhang. Vilken styrform som är bäst kan 

således inte fastställas, utan är helt beroende av situation och syfte. (Samuelson, 1983) 

 

Carlsson, controller på Eskilstuna-Kuriren AB uppgav att budgeten bland annat kompletteras 

med balanserade styrkort, vilket är ett styrsystem som används för att arbeta fram olika 

nyckeltal. Företaget kan då få ett helhetsperspektiv och således dels konkretisera de 

förväntade effekterna av de strategier som valts, dels motverka de traditionella finansiella 

målens kortsiktighet. (Samuelson, 1983) Syftet med att komplettera budgeten med detta 

styrmedel är alltså att planera verksamheten för de kommande perioderna genom att 

företagets strategier uppger det som ska göras under kommande perioder och vilka resurser 

som krävs för att nå de strategiska målen (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). Detta är också 

något som Carlsson bekräftade då hon ser att det blir lättare att nå målen när företaget har 

visioner och målbilder att arbeta mot. Genom att arbeta fram nyckeltal kan även olika typer av 

jämförelser göras, exempelvis mellan företaget och företag inom samma bransch (Andersson, 

1997), vilket kan anses vara väldigt viktigt för att vara kvar på marknaden i dagens 

konkurrens.   

 

I Östertälje tryckeri AB kompletteras budgeten med belöningssystem i form av bonus och 

vinstdelning för att styra försäljningen. Medarbetarna i företaget arbetar fritt, vilket är ett 

styrsystem som kallas målstyrning. Detta styrsystem innebär att medarbetarna har större frihet 

att välja medel för att nå målen. (Samuelson, 1983) Dock anser Bergholm att de skulle behöva 

styras mer, då vissa medarbetare överskrider sina befogenheter. Det kan då tänkas att 

företaget inte lyckats formulera ekonomiskt ansvar att målkongruens föreligger med 

företagets mål, vilket betyder att belöningarna är kopplade till medarbetarnas ansvarsområden 

på ett felaktigt sätt. Bergholm har även nämnt att tidigare chefer inte styrt tillräckligt bra, 

varför de nu har anställt en ny chef. Dessa aktörer agerar inte på det sättet som är tänkt, varför 
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det kan sägas att de agerar dysfunktionellt. Orsaken till att aktörerna agerar som de gör är en 

konflikt mellan styrsystemet och den enskilde aktörens situation. (Samuelson, 1983)  

 

Att Bergholm nämner att det skulle behövas någon som talar om för de medarbetare som 

agerar dysfunktionellt vad de får göra och inte göra samt lär upp dem på nytt indikerar att 

företaget kanske borde överväga outsourcing som en lösning på det icke-kongruenta beteendet 

hos vissa medarbetare. På så sätt kan Östertälje tryckeri AB fortsätta vara konkurrenskraftiga 

då kunskap och intellektuellt kapital blir allt viktigare. Alternativt kan företaget välja att ändra 

det styrsystem som påverkar medarbetarna genom att åtgärder som de ska genomföra bestäms 

i detalj genom direktstyrning då det verkar som företagets situation inte tillåter det rådande 

styrsystemet samt omformulera det ekonomiska ansvaret genom att bättre koppla ihop 

belöningar med ansvar. Outsourcing kanske också skulle vara en bra lösning om den nya 

chefen skulle styra verksamheten i fel riktning, liksom tidigare chefer. Att inte ha en 

fungerande ledning kan påverka arbetstillfredsställelse och arbetsprestationer bland 

medarbetarna negativt. Hur ledarskap utövas påverkar samhällets fortsatta utveckling i 

framtiden, vilket gör att ledarskap är både viktigt och avgörande i en högteknologisk värld. 

Därför är det ur denna aspekt betydande att chefer och andra överordnade drivs av utveckling 

och har kunskap om marknaden. 

 

I dagens högteknologiska värld är det även vanligt att allt sker med datorstöd. Som Bergholm 

nämnde använder sig Östertälje tryckeri AB av affärssystem som ger information om 

verksamheten. Som en del av ekonomistyrningen i företaget är detta en ledningsfråga. Är det 

så att styrningen sker först när affärssystemet ställs in? Om det är så blir nackdelen att 

företaget blir för styrt av det. Likaså kan ett företag styras för mycket av en budget, vilket 

Bergholm också nämnde som en nackdel med budgeten. Detta kan tänkas vara en anledning 

till varför det inte är bra att följa en budget helt slaviskt. Det gäller att fokusera på helheten 

och inte bara vissa delar. Därför krävs det en stark företagsledning som skapar samordning 

inom och mellan olika företagsavdelningar vilket Hope och Fraser (1999) påpekade i punkt 5, 

samt att budgeten endast används som en riktlinje för att företaget inte ska bli alltför beroende 

av den. Dock har mindre företag inte samma behov av att skapa samordning med hjälp av 

budgeteringen som i större företag, enligt Ax et al. (2009). Detta kan tänkas vara ytterligare 

en anledning till varför Niemi inte är i behov av en budget då Städglädje i Eskilstuna AB är 

ett mindre företag med 10 anställda. 
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6. Slutsatser och diskussion 
I detta kapitel besvaras de frågeställningar som studien behandlar. Slutsatserna formas med 

anknytning till studiens syfte. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.  

  

Syftet med denna studie var att undersöka hur småföretagare ser på budgeten som styrmedel 

respektive budgetlös styrning samt redogöra för bakomliggande orsaker till val av styrmedel 

som används i den egna verksamheten. Studien går inte att generalisera då urvalet av 

småföretag som ingick i undersökningen är för litet. Dock är det intressant att diskutera varför 

dessa småföretagare har valt det styrsystem som används i den egna verksamheten. Nedan 

följer svar på de frågeställningar som varit utgångspunkten i denna studie. 

 

Hur ser småföretagare på budget som styrmedel för sin verksamhet? 

Samtliga respondenter i de företag som uppgav att de budgeterade har sagt att de anser att 

budget som styrmedel är nödvändigt och de inte skulle se att i framtiden använda sig av en 

budgetlös styrning, vilket tyder på att budgeten fortfarande är ett viktigt styrmedel i svenska 

småföretag. Dock kompletterade dessa småföretag budgeten med andra styrverktyg varför det 

kan tänkas att de inte ser budgeten som ett styrmedel som ska följas slaviskt, utan endast som 

en riktlinje, vilket också framkom av undersökningen. 

 

De företag som ingick i undersökningen är nöjda med rådande styrmedel och de som uppgav 

att de budgeterade skulle inte kunna tänka sig att överge budgeten. Detta trots att två av tre 

företag som uppgav att de använde sig av en budget upplevde den som kostsam och 

tidskrävande. Städglädje i Eskilstuna AB skulle dock kunna utveckla sin verksamhet samt 

förbättra lönsamheten genom att använda en budget, men med tanke på att Niemi är nöjd med 

att planera en dag i taget och aldrig sett ett behov av att låna kapital anses en budget inte vara 

nödvändig för verksamheten. Finansieringsbeslut är en viktig del av företagets strategi 

eftersom de behandlar de alternativ till att kunna förvärva resurser som krävs för att 

förverkliga strategin. Faktorer som påverkar strategiska val i småföretag bestämmer även hur 

valet av finansiering kommer att se ut. Dessa faktorer inkluderar ägarens personlighet, 

värderingar och mål, men även externa faktorer och existerande resurser i företaget.  

 

Niemi nämnde att hon tidigare skött ekonomiarbetet själv, men på grund av för stor 

arbetsbelastning valde hon att låta en extern aktör ta över. Om ekonomiarbetet sköttes internt 

med fler medarbetare involverade i budgetprocessen, skulle Niemi kunna koncentrera sig mer 

på kärnverksamheten. Samtidigt skulle hon snabbt kunna få uppgifter, vilket skulle kunna 

ändra hennes uppfattning om att budgeten är tidskrävande. 

 

Kan småföretagare använda sig av alternativa styrverktyg för att utveckla och hitta ett 

optimalt styrsystem för verksamheten? 

Beaktning av vald strategi och de förutsättningar som situationen ger bör ske vid styrningen 

av ett företag. En framgångsrik strategi bör alltså vara baserad på företagets aktuella situation. 

Med situation avses företagets aktiviteter, marknad, teknologi och storlek. Företagets situation 

påverkar hur stort behovet är av en budget. En budget blir allt viktigare när verksamheten är 
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större och mer komplex med fler anställda. Vidare är företag som verkar inom 

högteknologiska branscher i större behov av en budget än de företag som verkar inom mer 

stabila branscher. Det är även viktigt ur ett samhällsperspektiv för företag inom 

högteknologiska branscher att ha en fungerande styrning då ledarskapet påverkar samhällets 

fortsatta framtida utveckling. Chefer och andra överordnade måste därför drivas av utveckling 

och ha kunskap om marknaden. Företag inom byggbranschen skulle ha svårt att styra ett 

projekt utan en budget eftersom aktiviteterna som projektet innefattar bör vara väl 

genomtänkta och beskrivna. 

 

Med detta resonemang kan slutsatserna dras att ett företag som verkar inom en 

högteknologisk bransch eller har en verksamhet som kräver att aktiviteterna är väl 

genomtänkta är i behov av en budget. Samtliga företag som ingick i undersökningen har redan 

ett styrsystem som är anpassat efter sin verksamhet. Dock finns det utrymme till förbättringar 

i Östertälje tryckeri AB gällande de styrsystem som kompletterar budgeten. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Eftersom denna studie innefattade företag inom byggbranschen, städbranschen, 

mediebranschen, och tryckeribranschen skulle det även vara intressant att studera hur pass 

stort behov av en budget företag inom andra branscher har. 
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Bilaga 1- Intervjuguide 
 

Allmänt 

1. Vad är ditt namn? Vill du vara anonym eller får vi presentera ditt namn i uppsatsen? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Vilken befattning har du inom företaget? 

4. Hur länge har du arbetat i företaget? 

5. Kan du beskriva företagsverksamheten kortfattat? 

 

Styrning 

6. Vilken typ av styrmedel används hos er för att styra företagsverksamheten idag? 

7. Är ni tillfredsställda med rådande styrmedel? Varför? 

8. Vad är er uppfattning om budgeten som styrmedel? 

9. Vad är er uppfattning om budgetlös styrning? 

 

Företag med traditionell budget 

10. På vilket sätt upplever ni att budgeten tillför värde i ert företag? 

11. Vilka fördelar respektive nackdelar upplever ni med att styra med traditionell budget? 

12. Hur ofta görs budgetuppföljning i ert företag? 

13. Hur mycket tid tar budgetprocessen i ert företag?  

14. Kräver budgetprocessen mycket tid och resurser i ert företag? 

15. Händer det ofta att ni inte håller budgeten? 

16. Kompletterar ni budgeten med något annat styrmedel? 

17. Finns planer i framtiden att använda budgetlös styrning istället för budget? 

 

Budgetlösa företag 

18. Har ni övergett alla former av traditionell budget? 

19. Vilka fördelar respektive nackdelar upplever ni med den budgetlösa styrningen? 

20. Minimerar den budgetlösa styrningen era kostnader (tid och resurser)? 

21. Har ni planer att i framtiden återgå till den traditionella budgeten? 


