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cycle? 
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Purpose:  The purpose of this study is to identify how the existing business 

management, primarily budget and the budget process looks in the 
trading company and propose improvements in appropriate areas 
to improve governance. 

 
Method:  The study was based on a qualitative approach where the primary 

data was collected through semi-structured interviews. Data was 
obtained from the university's databases for scientific papers as 
well as from the university library. Empirical data and the 
theoretical framework has been analyzed to each other.  

 
Conclusion:  The conclusion of the study is that the company's management has 
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1. Inledning 

Denna uppsats behandlar verksamhetsstyrning med fokus på budget och budgetprocessen i ett 
handelsföretag, som är i behov av att förbättra sin lönsamhet och skapa sig bättre kontroll 
över sina kostnader. Kapitlet ger en bakgrund till ämnet, vår problematisering och 
frågeställning samt studiens syfte. 
 
1.1 Bakgrund  
Företag startas och drivs i många fall av personer som har en passion för det de gör. De 
försöker styra sin verksamhet mot olika mål för att uppnå ett bra resultat för verksamheten. 
Styrningen behöver däremot inte vara formell, det vill säga att man använder sig av 
produktkalkyler, budgetering eller intern styrning. (Parment, 2010) Snarare kan den vara mer 
informell och inte så formaliserad, särskilt i små företag. För att gå mot en mer formaliserad 
styrning kan företag använda sig av verksamhetsstyrning, för att uppnå mål av såväl finansiell 
som icke finansiell karaktär. (Kullvén, Johansson & Ax, 2013) 
 
Hur utformningen av styrningen kommer att se ut beror på hur företagets strategi och mål ser 
ut. Ett företags vision och affärsidé är utgångspunkten för strategiformuleringar. (Kullvén, 
m.fl. 2013) Visionen är till för att kunderna ska uppfatta företaget på ett visst sätt och är en 
beskrivning om vart företaget är på väg och vad det vill uppnå. Affärsidén handlar om hur 
företaget ska gå tillväga för att uppnå sin vision. Strategiplanering handlar även om att ta fram 
både finansiella och icke-finansiella mål. I verksamhetsstyrningen blir sedan strategierna och 
målen förverkligade. (Greve, 2013; Kullvén, m.fl. 2013) Verksamhetsstyrning kan man 
därmed säga är den styrning som knyter ihop den strategiska planeringen med budgetstyrning 
eller aktivitetsstyrningen (Parment, 2010). 
 
Enligt Greve (2013) är budget en typ av prognos som framförallt grundar sig på kvalificerade 
antaganden om hur det ekonomiska flödet kommer att utveckla sig i framtiden, vilket kan 
vara en utmaning för ett företag, eftersom framtiden inte kan förutsägas. Budget handlar om 
vad företaget förväntas uppnå vad gäller intäkter och kostnader, inbetalningar och 
utbetalningar, och andra finansiella händelser som påverkar ekonomin enligt honom. Greve 
ser budget som en del av verksamhetens planeringssystem, där budgeten är en 
framtidsinriktad plan, som uttrycks i monetära termer och omfattar en avgränsad tidsperiod, 
vanligtvis ett år uttryckt. Han betonar att budgeten finns till för att fördela ansvar och att olika 
avdelningar och medarbetare tar på sig ansvaret att utföra aktiviteter som i sin tur är tänkt att 
leda till att budgetmålen uppnås. Budgeten bör därför utformas på ett sådant sätt att 
medarbetarna lättare kan uppnå verksamhetens mål (Kullvén, m.fl. 2013). 
 
Enligt Carlberg (2008) är budget ett ekonomiskt verktyg, med både för- och nackdelar, som 
de flesta företag använder i sin verksamhetsstyrning. En stor fördel som han tar upp är de 
sammanlänkade effekterna en budget får. Han anser att olika chefer och medarbetare 
”tvingas” samarbeta för att tillsammans uppnå de mål som satts upp. Att arbeta i samma 
riktning skapar, enligt honom, en gemenskap bland medarbetarna, vilket är en positiv 
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sidoeffekt budgetering för med sig. Nackdelar kan dock vara att det är tidskrävande, kostsamt 
samt kunskapskrävande (Hope och Fraser, 2003). 
 

1.2 Problemformulering 
Det är viktigt att vara innovativ och ha ett nytänkande vid drivandet av ett företag (Brines, 
Shepherd & Woods, 2013). Att jobba på samma sätt det vill säga utan att förnya och förändra 
sitt sätt att tänka kan ge negativa effekter för ett företag. Detta eftersom alla företag förr eller 
senare kommer till en punkt då det krävs förändring för att kunna lyckas och gå framåt. 
(Coghlan & Shani, 2014) 
Valet av strategier kan därför påverka förutsättningarna för ett företag att förändras, med 
andra ord att växa och påverka sin lönsamhet (Davidsson, Delmar & Wiklund, 2001; 
Yazdanfar & Öhman, 2015). Enligt Lindvall (2011) behövs det bland annat förändring i 
företagets ekonomistyrning1 när företaget växer och förändras. Han menar att den information 
som kommer från ekonomistyrningen innebär att ett företag reagerar på objektiv information 
och att informationen ges en reaktiv betydelse. Vidare anser han att företagens 
uppmärksamhet istället bör riktas mot deras förmåga att själva producera information och 
utifrån den agera på lämpligt vis. Informationen får istället en proaktiv roll avseende åtgärder 
som behövs vid förändring.  
 
Enligt Forslund (2013) är det chefens ansvar att styra företaget i rätt riktning men att det inte 
alltid kan vara självklart var förändring behövs. Även Olve och Samuelsson (2008) är av den 
mening och framhåller att det är ägarens uppgift att utforma verksamhetsstyrningen genom att 
sätta upp ramar och regler, men även att se till att företaget arbetar utifrån den valda 
utformningen. Ledaren kommer då, enligt dem, att sätta sin prägel på verksamhetsstyrningen 
utifrån sin ledarstil. 
 
Enligt Lindvall (2011) måste varje företag hitta sin specifika verksamhetsstyrning och sina 
tekniker snarare än att de tekniker som anses vara giltiga för alla företag. Detta gör att det 
finns forskningsbehov av vidare studier för att få fram vad som passar enskilda företag och 
deras specifika behov av verksamhetsstyrning. En viktig aspekt som Sundberg (2015) pekar 
på är att behovet också kan variera mellan olika utvecklingsfaser. Han påvisar att en 
kombination av formell och informell styrning kan krävas på grund av eftersläpningar från 
tidigare faser i ett företags så kallad livscykel. Skärvad och Olsson (2013) anger fem olika 
stadier som ett företag kan genomgå; första stadiet är etableringsfas, därefter sker tillväxtfas, 
som sedan övergår i en mognadsfas, som i sin tur leder till en nedgångsfas och där företaget 
till sist antingen måste förnya sig eller avvecklas. Enligt Scott och Bruce (1987) innebär en 
övergång till nästa fas i livscykeln en förändring i företaget. Detta kan generera en ny risk 
eller utmaning för företaget. De menar vidare att riskernas eller utmaningarnas omfattning 
kan minimeras om ledningen är proaktiva istället för reaktiva samtidigt som de framhåller att 
företagen kan misslyckas när som helst i livscykeln, dock är risken som störst vid övergången 
från en fas till en annan. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Vi har valt att inte använda begreppet ekonomistyrning i så stor utsträckning i studien, utan använder oss främst av 
begreppet verksamhetsstyrning, som skall ses som en utveckling av den traditionella ekonomistyrningen. 
Verksamhetsstyrning är ett modernare uttryck enligt Almqvist m.fl., (2012).  
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Som framgått ovan är det viktigt för ett företag att skapa en verksamhetsstyrning, som passar 
deras specifika behov. Att använda en bristande verksamhetsstyrning, där budgeten är central, 
kan leda till förlorad lönsamhet i företaget. En budget syftar till att förutse slutresultatet, det 
vill säga resultatet för företagets verksamhetsår. Utan en budget, framhåller Greve (2013), kan 
kostnader skena iväg om företaget inte har några konkreta siffror att förhålla sig till. 
 
I vårt arbete kommer vi att fokusera på budgetarbetet och dess funktion i ett mindre familjeägt 
handelsföretag. Detta för att få en ökad förståelse för hur de använder och eventuellt kan 
förbättra sitt budgetarbete. Vi har gjort en förstudie på fallföretaget och fann då att 
familjeföretaget endast upprättar en försäljningsbudget och valt bort delbudgetar såsom 
omkostnads- och resultatbudget. Företaget befinner sig nu i en avtagande tillväxtfas och 
börjar också se konsekvenserna av att deras budget inte utvecklats i den takt som företagit 
vuxit. Det vi frågar oss är om det kan vara så att handelsföretaget bibehållit den informella 
styrning de hade från etableringsfasen och inte utvecklat sin styrning trots att företaget 
utvecklats och expanderat. Kan det vara så att de inte har identifierat de risker eller 
utmaningar som har uppkommit i den nya fasen och att det då kanske finns behov av en mer 
proaktiv verksamhetsstyrning från ledningens sida på grund av denna utveckling? Med andra 
ord kanske företagets har behov av att ha en mer formell och strukturerad 
verksamhetsstyrning på grund av det stadie de nu befinner sig i. Vår studie kommer inte att 
riktas mot att formulera en komplett budget för företaget, utan i stället försöka finna de 
områden företaget kan behöva fokusera på för att förbättra styrningen och uppnå en ökad 
lönsamhet. 
 

1.3 Frågeställningar 
Uppsatsen fokuserar på hur ett mindre handelsföretag, under tillväxt, har utvecklat sin 
verksamhetsstyrning och då främst budgetens utveckling. Mot bakgrund av ovanstående har 
detta lett fram till följande frågeställningar som uppsatsen vill besvara: 
 
 

• Hur har verksamhetsstyrningen, framförallt budgeten och budgetprocessen, utvecklats 
i förhållande till företagets livscykel? 

• Finns det behov av en förändring i verksamhetsstyrningen för att handelsföretaget ska 
uppnå ägarnas mål med verksamheten.   

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga hur den befintliga verksamhetsstyrningen, främst 
budget och budgetprocessen, ser ut i handelsföretaget samt vid behov föreslå förbättringar 
inom lämpliga områden för att förbättra styrningen.  
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2. Teoretisk referensram 

 
I detta kapitel presenteras de olika källorna i form av böcker och vetenskapliga artiklar vi 
använt oss av för att komma fram till en lämplig referensram. Kapitlet berör centrala begrepp 
som organisation och förändring, livscykel, tillväxt, verksamhetsstyrning och dess koppling 
till budget och budgetprocessen men också för- och nackdelar med budgetering. 
 
2.1 Organisation och förändring i företag 

Enligt Forslund (2011) definieras en organisation som en grupp individer med ett gemensamt 
mål, vilket visar på att mål är en viktig del av organiserandet. Mål är något människor lär sig 
att sätta upp och hantera redan från tidig ålder vilket senare i livet skapar förutsättningar för 
att leda en organisation och att processen kan vara viktigare än att nå målet i sig. Om flera 
personer är involverade i processen om att ta fram mål, lär människor känna varandra bättre, 
utbyta synpunkter, diskutera olika aspekter av organisationen och utforska vad som är möjligt 
och inte. Han menar att processen därmed kan öka medvetenheten om företaget och i vilken 
riktning de bör sikta för att utvecklas.  
 
Ledarskap handlar i grund och botten om att leda en grupp människor mot ett visst mål och 
hur företaget når dit är upp till ledningen att bestämma (Forslund, 2011). Han förklarar att det 
normala tillståndet i en verksamhet kan liknas vid ett perfekt runt hjul som rullar på utan 
några hinder, men att hjulet en dag stöter på gropar och objekt som hjulet måste korrigera för, 
vilket då medför att förändring krävs för att återupprätta verksamhetens ”rullning”. Det krävs, 
enligt honom, då att organisationen tänker om och tänker nytt för att inte fastna i gamla vanor 
och bli bekväma. Enligt honom ligger ansvaret på chefernas axlar, att lyckas se när förändring 
behövs och då agera, gärna innan organisationen hamnar i en dålig situation. Brines m.fl. 
(2013) har gjort en studie som visar på att innovation och nytänkande är essentiellt för att små 
och medelstora företag, i fortsättningen kallat SME2, ska lyckas. De menar att för att 
familjeföretag ska lyckas, behöver den som driver företaget förstå organisationen helt och 
hållet vilket leder till en bättre organisation samt att organisationen som familj utnyttjar sina 
styrkor. 
 
SME agerar oftast utifrån ett reaktivt beteende när det gäller strategiplanering, vilket innebär 
att planeringen oftast är bristfällig och beslutsprocessen är inte helt formaliserad. Detta 
grundar sig i att chefen ofta har andra uppdrag i arbetsvardagen som anses viktigare och 
därför skjuter den långsiktiga planeringen på framtiden. I stora företag är det vanligare att 
använda en mer strukturerad och formaliserad process för strategiplanering. I SME är det tvärt 
om, här handlar det om flexibilitet och snabba beslut. (Ates, Garengo, Cocca & Bititci 2013) 
SME fokuserar mindre på utbildning av ledningen jämfört med stora företag. I dessa typer av 
företag är det ofta entreprenörer som gör allt själva och “multitaskar” mellan olika 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Small Medium Enterprises – Ett medelstort företag har färre än 250 anställda och en årlig omsättning som understiger 50 
miljoner euro eller en balansomslutning som understiger 43 miljoner euro. Små̊ företag har mellan 10 och 49 anställda. De 
har en årlig omsättning som understiger 10 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro. 
(Svenskt näringsliv)	  
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arbetsuppgifter. Dessa entreprenörer har vanligen ingen chefsbakgrund vilket gör att de ofta 
väljer att inte expandera sin verksamhet mer än vad de själva klarar av att hantera. Med andra 
ord kan bristen på ledarskapsegenskaper hindra tillväxten. Ofta är chefer i SME bra på att 
skapa kontakter men mindre bra på den centrala styrningen av företaget eftersom de inte har 
några tidigare kunskaper eller utbildning inom ledarskap. (Ates m.fl., 2013)  
	  
I gruppen SME finns ofta så kallade familjeföretag. Johannisson berättar i en intervju med 
Karlén (2004) att det för att denna typ av företag ska bli framgångsrika krävs att management, 
entreprenörskap och familj samverkar för att lyckas bevara sin vitalitet. Han framhåller att det 
finns myter om vad som karaktäriserar familjeföretag, att de domineras av irrationella, 
känslosamma, intuitiva och obetänkta känslor och att många har en bild av att familjeföretag 
är små och drivs av ”fixare” som ordnar resurser på egen hand. Istället menar han att 
verksamheten drivs genom glädje, improvisation och spontanitet. Vidare tar han upp att ett 
sätt att hantera utmaningar och bli framgångsrik, är att besitta egna resurser. Då kan 
företagaren agera offensivt och proaktivt. En annan strategi är att underkasta sig omvärldens 
villkor, att anpassa sig och vara reaktiv. Han påvisar i en studie om familjeföretag ”Det 
medelstora familjeföretaget – en kraftsamling” visade att det var få som valde en reaktiv 
strategi, ingen underkastade sig omvärlden utan alla såg möjligheter att påverka sina egna 
utvecklingsvillkor. I intervjun påpekar han att det är viktigt att hitta en balans mellan 
planering och spontanitet. 
 
Som framgår ovan ställs företag och särskilt familjeföretag inför krav på att påverka sina egna 
utvecklingsvillkor. En viktig aspekt av utveckling är att skapa tillväxt för att hantera 
utmaningar och bli framgångsrik. 
 
2.1.1 Tillväxt 
Valet av strategi kan ha direkta effekter på om och hur mycket ett företag växer. Ett företag 
består av en samling aktiviteter där strategin som företaget använder avgör hur aktiviteterna 
formar sig och hur de hör ihop. Företagets strategi styr handlingarna i verksamheten vilket gör 
att ett samband mellan strategi och tillväxt kan ses. (Davidsson m.fl., 2001) 
I en kvantitativ studie av Yazdanfar och Öhman (2015) undersökte de sambandet mellan 
tillväxt och lönsamhet i svenska SME. De kom fram till att storlek, ålder och bransch är starkt 
sammankopplade med vilken tillväxt företaget har. Ju större företaget är, desto högre 
tillväxttakt har de. Företagets ökande ålder påverkar istället tillväxten negativt, vilket betyder 
att äldre företag tenderar att ha en lägre tillväxt än yngre företag. De fann vidare att om 
företagen i tidigt skede implementerar en mer avancerad ekonomistyrning kan det förbättra 
företagens finansiella resurser vilket leder till högre lönsamhet och därmed en hållbar tillväxt.  
 
Som framgick ovan har storlek, ålder och bransch betydelse för hur tillväxten utvecklar sig. 
Även Scott och Bruce (l987) har visat på sambandet med ålder, storlek och olika nivåer av 
tillväxten. De visar i en modell dessa samband och hur de är relaterade till olika faser av 
tillväxt det vill säga tillväxten varierar beroende på vilken livsfas företaget befinner sig i. 
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2.1.2 Livscykeln 
Scott och Bruce (1987) har gjort en studie kring företags livscykler, vilket består av fem faser: 
etableringsfasen, överlevnadsfasen, tillväxtfasen, expansionsfasen och slutligen 
mognadsfasen. 

 	  
Figur	  2.2	  (Scott	  och	  Bruce,	  1987,	  s.	  47)	  1	  

En övergång till nästa fas i livscykeln innebär, enligt dem, en förändring i företaget, vilken 
gör att det finns olika risker eller utmaningar i de olika övergångarna. De menar att ledningen 
proaktivt måste identifiera dessa risker eller utmaningar för att minimera deras konsekvenser. 
Företagen kan misslyckas när som helst i livscykeln, dock är risken som störst vid övergången 
från en fas till en annan.  
 
Även Skärvad och Olsson (2013, s. 20) skriver om olika faser i en livscykel men med lite 
annat innehåll; de tar också upp fem faser: etablerings- (inception), tillväxts- (survival), 
mognads- (growth), nedgångs- (expansion) och förnyelse- eller avvecklingsfasen (maturity). 
Nedan beskrivs de faser som är relevant för denna studie.  
Tillväxtfasen – Här växer och vidareutvecklas företaget. Detta sker om det skapas en växande 
efterfrågan på företagets varor och tjänster och om företaget har eller kan upprätthålla 
konkurrensfördelar. 
Mognadsfasen – Här handlar det om att genom fortsatt kostnadseffektivisering, service med 
mera, upprätthålla konkurrenskraft och förlänga livscykeln, även att skapa nya tillväxtförlopp 
med utgångspunkt i nya affärsidéer. 
 
Scott och Bruce (l987) har som ovan visat att de utmaningar som kan uppstå för företaget kan 
minimeras om de är mer proaktiva, det vill säga reagerar innan de kritiska händelserna 
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inträffar eller har gått för långt. Ett sätt att vara proaktiv är att arbeta med 
verksamhetsstyrning för att förebygga dessa händelser.  
 
2.2 Verksamhetsstyrning 

Enligt Almqvist, Holmgren Caicedo, Johansson och Mårtensson (2012) utgår den traditionella 
ekonomistyrningen i huvudsak från en presentation av verksamheten i monetära termer och 
finansiella mått. De framhåller att ekonomistyrningen har fått omfattande kritik de senaste 
decennierna, eftersom den inte ger tillräcklig med relevant information som underlag för att 
fatta beslut. Enligt Johansson och Skoog (2007) kritiseras ekonomistyrningen för att bygga på 
förenklingar och vara alltför fokuserad på finansiella siffror men också att den är alltför 
fokuserad på ”ordning och reda” istället för att bygga på förståelse, handling för utveckling, 
förbättring och förändring. Enligt Almqvist m.fl. (2012) ses därför verksamhetsstyrning som 
en utveckling av ekonomistyrning där de finansiella måtten kompletteras med icke-finansiella 
mått, till exempel kompetens, hälsa och kundrelationer. Med andra ord är 
verksamhetsstyrning mer fokuserad på företagets kunder, processer och 
utvecklingsmöjligheter men också personalens betydelse för att skapa lönsamhet (Johansson 
& Skoog, 2007). Almqvist m.fl. (2012) påvisar att utmaningen för den moderna 
verksamhetsstyrningen är att utveckla en horisontell styrning istället för en vertikal och 
hierarkiskt orienterad styrning. Organisationen bör beskrivas och styras i “utifrån-och-in”-
termer med kunden i centrum istället för “inifrån-och-ut”-termer, med organisationens 
hierarkiska struktur som utgångspunkt.  
 
Enligt Lindvall (2011) är företagets styrning inte något ensidigt teknokratiskt, instrumentellt 
arbete. Han anser att det snarare är en fråga om en mänsklig aktivitet, som för att fungera väl 
måste vara ordentligt förankrad i den föreställningsvärld som präglar individer, grupper och 
företag. Om företag tidigare kunde lösa enskilda frågor på enklare sätt blir det, enligt honom, 
allt oftare nu en fråga om att hantera komplexa, sammanhängande, ibland motsägelsefulla 
inslag. Han menar att för en balansering behövs en modern verksamhetsstyrning. Lindvalls 
(2011) uppfattning är att styrningen har till uppgift att inte se samma lösning på alla problem 
utan styrningen skall kunna arbeta simultant med flera olika styrverktyg med en enda 
genomtänkt styrfilosofi. Han tillstyrker att utvecklingen av verksamhetsstyrningen bör få en 
mer proaktiv roll där företagen själva måste kunna ta ställning till information de själva 
producerat för att till exempel förutse vad som behöver justeras för att de ska uppnå deras 
mål. Detta är något som kan uppnås med hjälp av utbildning och kunskap.  
 
Verksamhetsstyrning räknas till den mer formella styrningen i ett företag men det 
förekommer även en mer informell styrning, särskilt i små företag. Båda dessa styrnings 
former kan förekomma parallellt. 
 
2.2.1 Informell och formell styrning 
När ett företag startas, det vill säga i etableringsfasen, är det oftast få anställda vilket gör det 
lätt att kommunicera. Detta gör att det blir lätt för chefen att kontrollera och ha överblick över 
vad som händer i företaget och det kan därför saknas anledning att implementera formella 
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styrmedel, då ledaren redan anser sig ha kontroll utan någon tydlig plan. I små företag finns 
det oftast en lägre grad av struktur och formella standarder. Anställda har varierande 
arbetsuppgifter och hjälps åt i alla lägen vilket skapar en mer familjär känsla i företaget. 
Ledaren kommunicerar också oftast mer direkt till de anställda. På grund av den familjära 
känslan behövs inte den formella styrningen. I takt med att företaget växer blir det dock svårt 
att övervaka, styra och kontrollera verksamheten genom informell styrning. (Forslund, 2013) 
 
En formellt styrd organisation innebär ett sammanhållet arbetssätt med tydliga riktlinjer som 
ska följas för att uppnå ett önskat mål. Om alla medarbetare arbetar åt samma håll och mot 
samma mål ökar sannolikheten för framgång. För att företaget ska arbeta som en enhet krävs 
regler, standarder och procedurer, vilket ställs upp i tydliga manualer för att alla ska arbeta på 
samma sätt i olika situationer. (Forslund, 2013)  
 
Ett verktyg i att göra styrningen mer formell är att arbeta med budget för att planera företagets 
mer konkreta aktiviteter. 
 

2.3 Budget – ett formellt styrverktyg 

I företag spelar budgeten ofta en viktig roll som styrinstrument. Budgeten kan användas i 
samband med uppföljning av det ekonomiska resultatet och kan också verka som en viktig 
funktion i styrning av chefer med ekonomiskt ansvar. Budgeten kan beskrivas som en 
ekonomisk plan som kan användas för olika ändamål. Den kännetecknas av: 
framtidsinriktning, ansvarstagande, finansiella mått och periodisering. Budgeten beskriver 
förutsägelser om framtiden. Underlaget för en budget kan vara fattade beslut, prognoser eller 
kvalificerade bedömningar. (Greve, 2009) Enligt Magner, Johnson, Little, Staley och Welker 
(2006) bör formella budgetförfaranden ge de anställda en rimlig möjlighet att uttrycka sina 
åsikter om budgetbeslut som påverkar dem. De bör även innehålla bestämmelser som gör det 
möjligt för de anställda att överklaga budgetbeslut som påverkar deras ansvarsuppgifter. 
 
Greve (2013) delar in företags planeringssystem i flera delar där budgeten är en del av 
planeringssystemet. I figuren visas var budgeten finns i planeringssystemets fyra nivåer, vilka 
tillsammans även kallas för det formella styrsystemet.  
 

	  
Figur	  2.4	  (Greve,	  2013,	  s.	  11)	  1	  

Operativ	  styrning	  

Budgetering	  

verksamhetsplanering	  

Strategisk	  planering	  
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Kortfattat beskrivs de olika nivåerna i det följande för att få en överblick över hela det 
formella styrsystemet. 
 
Den strategiska planeringen sker på den högsta nivån i företaget och svarar för formuleringen 
av den övergripande strategin. Framförhållningen är lång, mer än fem år, vilket leder till att 
arbete med siffror blir mindre meningsfullt då de vanligtvis används för det närmsta året. 
I verksamhetsplanen är planeringshorisonten kortare. Vanligtvis kan den sträcka sig 2-5 år 
fram i tiden. Ett viktigt syfte som verksamhetsplanen fyller är att den ger ledningen möjlighet 
att förverkliga de strategier som formulerats i den strategiska planeringen. 
I budgeten översätts verksamhetsplanen till monetära termer. Även om verksamhetsplanen 
sträcker sig över flera år brukar företaget nöja sig med att sätta budgeten för det närmaste året.  
När det gäller planeringen av den löpande verksamheten talas det om operativ planering. På 
en operativ nivå kan enskilda handlingar planeras och styras direkt genom att den 
överordnade ger detaljerade instruktioner om hur en uppgift ska lösas. Många av de dagliga 
aktiviteterna styrs på detta sätt. (Greve, 2013) 
 
Mellan verksamhetsplanering och operativ styrning finns således budgetering, som en viktig 
formell styrteknik. Sättet att ta fram årets budget beskrivs ofta i den så kallade 
budgetprocessen.  
 
2.3.1 Budgetprocessen 
Budgetprocessen kan variera mellan företag beroende på syftet med budgeten. Övergripande 
kan processen förklaras med tre faser; upprättande, genomförande och uppföljning. Dessa 
faser kan vid olika tidsperioder gå in i varandra, speciellt genomförande och uppföljning. På 
de flesta företag är försäljningsbudgeten grunden och utifrån den budgeteras kostnaderna. 
Dock är inte kostnaderna beroende av försäljningssiffrorna. Om ledningen till exempel har en 
plan att personalen ska kompetensutvecklas ökas budgeten med den kostnaden utan att 
försäljningssiffrorna påverkas. (Greve, 2009) 
 
Bellis-Jones (1992) utförde en studie i Storbritannien där de studerade hur budgeten kan 
användas för att förbättra verksamheter. Enligt dem är problemet att personal inte gillar att bli 
kontrollerade vilket de kan känna när företaget inför en budget. Personalen föredrar att ha 
kontroll över sitt eget ansvarsområde. Om kontrollen blir för hög kan personalen motarbeta 
ledningens intentioner och sluta göra det som är bäst för företaget. De belyser även problemet 
med att vissa företag nöjer sig med föregående års budget utan att utvärdera hur den 
egentligen bör se ut för nästa år. 
 
Budgetstyrningen kan således ha konsekvenser för hur personal reagerar på styrningen. I det 
sammanhanget talar man om hård- respektive mjuk styrning. 
 
2.3.2 Hård och mjuk budgetstyrning 
När det gäller budgetstyrning finns det två olika sätt att styra, med hård budgetstyrning eller 
med mjuk budgetstyrning. Hård budgetstyrning handlar om att alla led i företagshierarkin 
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medverkar till att sätta budgeten och är starkt engagerade i budgetprocessen. Här är även 
uppföljningen av budgeten en väldigt viktig del, kanske den viktigaste då framtida budgetar 
bygger på informationen från utvärderingen från den förra. Budgeteraren måste här visa att de 
olika avdelningarna lyckats hålla sin budget. Den hårda budgetstyrningen innehåller, på grund 
av engagemanget från de olika medlemmarna i budgetprocessen, en tydlig struktur och en 
detaljerad plan där den överordnade även har en stor insyn i hur budgeten ser ut. Visar 
uppföljningen på att det någonstans avvikits från budget och avvikelsen anses betydande, 
förväntas den som upprättar budgeten också ta ansvar för den. Då den hårda budgetstyrningen 
är detaljrik och genomarbetad innan utförande, vill företag inte revidera den under 
budgetperioden, även om förutsättningarna ändras. (Sandalgaard & Bukh 2014)  
Enligt Magner m.fl. (2006) leder en för hårt satt budget till motsatt effekt mot vad den är tänkt 
att ge om det visar sig att till exempel budgetmålen aldrig nås. Budgetmål är till för att nås 
och om personalen känner att de aldrig kommer upp till målen skapar detta istället en motsatt 
effekt då personalen blir omotiverade och ointresserade av att nå de utsatta målen. 
 
I den mjuka budgetstyrningen spelar budgeten inte samma roll som i den hårda 
budgetstyrningen. Uppföljning är något som sällan genomförs på något mer avancerat sätt, 
utan den lämnas oftast helt därhän. Graden av engagemang är här betydligt lägre och 
eventuella avvikelser från den fastställda budgeten ses inte som lika allvarliga. Ändras 
förutsättningarna för resterande tid av den fastställda budgeten finns det heller inget som 
hindrar från att budgeten anpassas till de nya förutsättningarna. (Sandalgaard & Bukh, 2014) 
 
Som framgått av ovanstående kan en budget antingen förändras under året eller vara mer eller 
mindre fastlagda för hela verksamhetsåret. Man skiljer därför på en fast budget eller flexibel 
budget. 
 
2.3.3 Fast och flexibel budget  
Det finns både fast och flexibel budget. Fast budget är den traditionella årliga budgeten som 
upprättas en gång om året. Flexibla budgetar är de som ändras under korta intervaller, även 
kallade reviderad och rullande budget. (Ekholm & Wallin, 2011) Reviderad budget upprättas 
en tid in på budgetåret. Exempelvis görs den om varje kvartal för att företaget ska ha 
möjligheten att anpassa sig till de nya förutsättningar som företaget fått kännedom om. 
Nackdelen är den korta framförhållningen när året lider mot sitt slut. För att undvika detta kan 
det istället för en reviderad budget, en rullande budget användas. (Greve, 2013) Enligt Gröhn 
(2011) är den rullande budgeten en utveckling av den reviderade budgeten.  
 
Skillnaden mellan den reviderade och rullande budgeten är att perioden inte är kalenderåret, 
utan företaget budgeterar ett år framåt från där de befinner sig just nu. Inför varje tertial, det 
vill säga en fyramånadersperiod, upprättas en ny ettårsbudget som även innebär en revidering 
av den existerande budgeten. Dock kräver detta mycket arbete. Det positiva med detta är att 
budgeten anpassas till de nya förhållanden, budgeten upplevs här som mer realistisk när den 
baseras på aktuella siffror. Det negativa är att regelbunden revidering kräver mer tid och 
därmed högre kostnader för företaget. (Greve, 2013) 
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Kung, Huang och Cheng (2013) visar i sin studie att utifrån ett psykologiskt perspektiv är 
deltagande i budgetprocessen positivt för de anställda då det ger en känsla av gemenskap och 
inflytande i beslutsprocessen. De menar att budget kan användas för ansvarsstyrning och om 
detta är skälet kan ständig revidering motverka detta om budgeten inte längre tas på allvar. 
Den budgetansvarige slutar se budgeten som ett åtagande om den ständigt revideras. En fast 
budget kan således ses som mer motiverande då den är lättare att förhålla sig till i och med att 
den fasta budgeten har ett mål som består budgettiden ut. Detta är dock inget krav utan 
företag kan välja att ha kortare eller längre budgetperioder. (Gröhn, 2011) Ekholm och Wallin 
(2011) visar att en fast och flexibel budget inte utesluter varandra. Det finns ett positivt 
samband mellan att använda både fast och flexibel budget, de kompletterar varandra.  
 
Enligt Zeller och Metzger (2013) är en rullande budget i behov av ett proaktivt ledarskap. 
Ledaren baserar sina beslut på förmodade framtida utfall. När ett företag startar behöver de 
givetvis en finansiell budget. Så fort de har ”satt segel” ändras förutsättningarna hela tiden. 
Här måste ledningen reagera och sätta en ny kurs med den informationen de har då, inte med 
den informationen de hade vid “avfärden”. Det centrala är att mål och förväntningar justeras 
med den nya informationen i en rullande budget. (Lindvall, 2011) Zeller och Metzger (2013) 
skriver att den rullande budgeten tillhandahåller en konstant planeringshorisont vilket betyder 
att den typen av budget behöver ett konstant informationsflöde av affärsdata. Data kommer 
från försäljning, finansiella system, produktion och andra avdelningar i företaget. Genom att 
använda en genomgående uppdaterad horisont, baserad på uppdaterad data, hjälper den 
rullande budgeten ledningen att fatta bättre beslut. Lindvall (2011) framhåller att det skifte 
som eftersträvas vad gäller budgeten till stor del handlar om att gå från feedback till feedback-
forward orienterad styrning eller med andra ord från reaktiv till proaktiv budgetstyrning. Han 
menar att den fasta budgeten är reaktiv, medan den rullande budgeten är mer proaktiv. 

2.3.4 Budgetlös styrning 
Rickards (2008) har gjort en undersökning bland ekonomistyrare inom SME i Västeuropa och 
Centraleuropa och deras syn på budget och budgetarbetet. Där fann han att en del anser att 
budget är kostsamt samt att det tar för mycket tid, samtidigt som de själva anser att de inte 
skulle kunna klara sig utan en budget. Fler och fler företagskännare förespråkar budgetlös 
styrning. Det är föråldrat att använda en budget menar Hope och Fraser (2003). De använder 
tre argument för att överge budget helt: 
 
1. Det är besvärligt och dyrt 
Att upprätta en budget tar tid. Utöver detta är budget som tidigare nämnt endast en 
kvalificerad antagning av hur framtiden kommer att se ut. Efter att perioden som avsetts för 
den planerade budgeten löpt ut granskar organisationen utgången av resultatet och reviderar 
slutresultatet, något som både tar mycket tid, kraft och också kostar pengar. (Hope och Fraser, 
2003) 
 
2. Prestationsfällan 
Argumentet som Hope och Fraser (2003) gjorde, var att traditionella budgetar tenderade att 
bli kontrakt om fastställda prestations-mål, där måluppfyllelse är det huvudsakliga kriteriet. 
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Därför leder detta också till att underordnade försöker nå detta budgetmål på enklast möjliga 
sätt. Bogsnes (2009) belyser risker med budgetar som är bonusgrundande som särskilt farliga 
då det triggar de anställda att med tvivelaktiga metoder uppnå målen och därför påverkar 
kvalitén på budgeten. 
 
3. Budgetering är i otakt med det rådande företagsklimatet 
Hope och Fraser (2003) anser att dagens traditionella budget grundades på en tid då 
företagsklimatet var lugnare och hade lägre konkurrensnivå än vad som gäller idag. Som ett 
resultat av detta behövs, enligt dem en uppdaterad och en mer adaptiv budget. På ett liknande 
sätt kritiserar Bogsnes (2009) budgeten som opassande för dagens företagsklimat. Han 
fokuserar på den bristande delen när det kommer till den årliga planeringen på den hårt 
konkurrerande och turbulenta miljö. 
 
Lindvall (2011) tror dock att kritiken mot budget egentligen riktas mot företagens hela 
ekonomistyrning. Han menar att den informationsteknik som finns idag ökar möjligheterna 
till ett enkelt och snabbt budgetarbete. Han uppger att det nu finns välutvecklade och 
standardiserade mjukvaror som hjälper och förenklar budgetarbetet. 
 
Även om det finns kritik mot budgetering så framhålls det av Greve (2013) att det är ett 
viktigt verktyg för att kontrollera företagets kostnader. Han framhåller att utan budget kan 
kostnader skena iväg om företaget inte har några konkreta siffor att förhålla sig till. Hur kan 
då budgetering gå till i ett handelsföretag och vilka delar innehåller själva budgetarbete? 
 
2.3.5 Budgetering i handelsföretag 
I följande avsnitt är Greve (2013) källan, om ingen annan nämns. 
Enligt Kullvén (2009) kan handelsföretag upprätta delbudgetar såsom inköp-, transport-, 
lager-, administration-, försäljning- samt personalbudget. Alla dessa är viktiga moment i ett 
handelsföretag. Delbudgetarna sammanställs sedan och utgör en huvudbudget, vilket det finns 
tre olika typer av: resultatbudget, likviditetsbudget och budgeterad balansräkning. 
Hos handelsföretag handlar det mesta om varor och därför är det inte konstigt att varor också 
spelar huvudrollen i budgeten. Det finns inte någon ”standardbudget” för handelsföretag. 
Varukostnaderna utgör en stor del av de totala kostnaderna och att det innebär att 
handelsföretagens intäkter och kostnader i mycket hög grad är beroende av 
försäljningsvolymen. Greve (2013) skriver att handelsföretagens budget följer en 
tvåstegsmodell. I första steget upprättas en försäljningsbudget där bruttovinsten budgeteras. I 
ett andra steg budgeteras företagets övriga kostnader i en omkostnadsbudget. De båda 
budgeterna kan sedan sammanställas till en resultatbudget som visar hela företags resultat. 
 
1. Försäljningsbudget 
Då handelsföretag kan ha ett brett sortiment bör företaget ha omsättningen som utgångspunkt 
när försäljningen ska budgeteras. Med utgångspunkt i innevarande års försäljning görs 
antaganden om hur den totala omsättningen kommer förändras nästa år. Exempel på vad som 
påverkar omsättningen är konjunkturläge, konkurrenssituation och inflationsförväntningar. 
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När omsättningen väl budgeterats kan den delas upp på varugrupper med utgångspunkt i 
förväntningar om underleverantörernas prispolitik och den prispolitik företaget själv avser 
föra gentemot sina kunder. Bruttovinstmarginalen för respektive varugrupp är resultatet av 
den prispolitik som förs gentemot kunderna. 
 
2. Omkostnadsbudget 
Till en stor del handlar omkostnaderna om kapacitetskostnader, det vill säga kostnader som är 
fasta inom ett visst volymintervall för att sedan ta ett språng när omsättningen passerar en viss 
kritisk nivå. Vanliga omkostnader är till exempel kostnader för personal, lokalhyra, transport, 
avskrivningar på fastigheter, avskrivningar på inventarier, försäkringar samt köp av tjänster. 
Om företaget inte planerar att investera i ny kapacitet eller reducera den aktuella kapaciteten 
kan företaget helt enkelt utgå från föregående års siffror och justera dem för budgeterade pris-
och löneförändringar. 
 
3. Resultatbudget 
Siffror från försäljnings- och omkostnadsbudgeten sammanställs till en resultatbudget där hela 
företagets resultat budgeteras. Det enklaste sättet kan för ett handelsföretag vara att helt enkelt 
subtrahera omkostnaderna från bruttoresultatet för beräkning av årets resultat.  
 
2.3.6 Budgetuppföljning 
När budgeten väl är framtagen och tillämpas under verksamhetsåret krävs också att den följs 
upp. Budgetuppföljning är en process som bör ske under hela verksamhetsåret. Detta görs för 
att upptäcka avvikelser och kunna analysera fel bakom detta, det vill säga en jämförelse 
mellan budgeten och dess utfall görs och utifrån det arbetar organisationen med förbättring av 
planering och styrning. Det intressanta med en budget är just avvikelsen och om ingen 
uppföljning sker kan budgetarbetet ses som bortkastat. Under uppföljningen får företaget ta 
lärdom av både misstag och framgångar inför nästa budgetplanering. Uppföljning skapar 
således underlag för nästa budgetperiod, den är även till för att stoppa negativ utveckling så 
tidigt som möjligt samt att det ger en ansvarskänsla till de som arbetar med budgeten. (Greve, 
2009) 
 
Sammanfattningsvis kommer vi i huvudsak att utgå från följande teman för att analysera den 
empiri vi samlar in på fallföretaget: organisationsstruktur, tillväxt och livscykel, 
verksamhetsstyrning med budgetering och budgetprocess. 
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3. Metod 
 
Detta kapitel beskriver vilken metodansats som valts samt hur vi gått tillväga för att samla in 
det empiriska materialet, urval av intervjupersoner samt hur vi analyserar empirin. En 
beskrivning finns också kring vad vi gjort för att öka kvaliteten i vår studie. 
  
3.1 Metodansats  
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metodansats för att undersöka vårt fallföretag. 
Enligt Bryman och Bell (2013) är den kvalitativa forskningen inriktad på ord istället för 
siffror. En forskare som väljer fallstudiemetoden vill få en mer djupgående insikt om en viss 
situation och hur respondenterna i den situationen tolkar denna. En kvalitativt inriktad 
fallstudie är en lämplig metod för att hantera ett kritiskt, men framförallt ett praktiskt problem 
(Merriam, l994), som vi valt att undersöka. Även Yin (2013) framhåller att det är lämpligt att 
välja en kvalitativ ansats om en viss miljö i verkliga livet vill studeras och se hur människor 
hanterar och agerar i denna miljö. En kvalitativ forskning har förmågan att lätt återge 
respondenternas åsikter och synsätt.  
 
Denna ansats valdes för att ge en bättre bild av deltagarens upplevelser och attityder, jämfört 
med enkätstudier där det är svårt att få en klar bild av hur respondenterna känner på grund av 
de mer begränsade och styrda svarsalternativ som finns. (Yin, 2013) I den kvalitativa metoden 
är det respondenternas tolkningar och uppfattning kring det forskade ämnet som ligger i 
fokus, vilket gör att respondenterna kan prata fritt om ämnet. Den kvalitativa metoden ger 
således en bredare förståelse vilket vi är ute efter att få. Insamlandet av data genom den 
kvantitativa metoden valdes även bort på grund av att denna studie syftar till att undersöka ett 
specifikt företag, en så kallad fallstudie, vilket gjorde att enkäter inte fanns som alternativ då 
det inte finns ett tillräckligt stort urval för att svara på enkäterna. Den kvantitativa metoden 
valdes bort då vi inte ville få en generell bild av företaget, utan undersöka företaget på djupet 
vilket är svårt att göra med en kvantitativ studie. (Bryman & Bell, 2013) 
 
3.2 Datainsamling 
Referensramen har grundats på vetenskapliga artiklar hämtade från databaserna Discovery 
och Emerald Insight genom högskolans bibliotek. Sökorden som användes för de 
vetenskapliga artiklarna var bland annat budget, fixed budget, SME, performance 
management, financial management och business growth. Litteratur som används kommer 
från dels tidigare kurser och dels från högskolans bibliotek. Vi har även tagit stöd av tidigare 
kandidatuppsatser inom samma ämne för att hitta relevanta källor. 
 
3.3 Urval av företag och respondenter  
Det fallföretag som valdes hade vi tidigare varit i kontakt med och då fått kunskap om att de 
var i en problematisk situation där tillväxten stannat av och där lönsamheten blivit sämre. De 
upplevde att de hade behov av att få hjälp med hur deras styrning, främst sin budget och 
budgetprocess, skulle kunna förbättras utifrån deras specifika behov. Vi såg potential i att 
detta kunde leda till en intressant studie som kunde bidra med mer kunskap till hur småföretag 
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arbetar med att förbättra sin styrning. 
Sex personer valdes ut för intervju, alla dessa är involverade i företagets centrala 
administrativa verksamhet. De personer som intervjuats är, verkställande direktören för 
företaget och han valdes på grund av att det är han som kontrollerar företaget. Ekonomichefen 
valdes på grund av hennes arbete med ekonomiska frågor och vi ville få ut information om 
hur de jobbar kring frågor som rör verksamhetsstyrningen. Vi har även intervjuat försäljning- 
och budgetansvarig på företaget. Hon svarade bland annat för hur budgetprocessen ser ut samt 
hur företaget resonerar kring valet av budget. Ansvarig för tillbehörsavdelningen, valdes då 
hon ansvarar för inköp och vi vill intervjua henne kring möjligheterna att använda en budget 
som kan kontrollera inköpskostnaderna. Den sista som valdes för intervju är grundaren av 
företaget, han intervjuades för att få kunskap om företagets historik och problem genom åren. 
Tanken var att ställa frågor till företagets revisor men på grund av tidsbrist hos honom hade 
han inte möjlighet att svara på våra frågor. Detta ser vi inte som ett hot mot studien då 
frågorna till honom var mer av allmän karaktär och de svar vi fick från övriga respondenter 
räckte för att kunna svara på våra frågeställningar. 
 
3.4 Utformning av intervjufrågor  
Eftersom en kvalitativ metod valdes, som bygger på att vi är intresserade av ord för att förstå 
företagets problematik valde vi att konstruera intervjufrågor, som är av semistrukturerad typ. 
Med semistrukturerade intervjuer finns det också goda möjligheter att ställa följdfrågor om 
det skulle behövas (Bryman & Bell, 2013). Intervjuerna har konstruerats utifrån våra teman 
(organisationsstruktur, tillväxt och livscykler, verksamhetsstyrning med fokus på budgetering 
och budgetprocessen) och anpassats utifrån vilken funktion de intervjuade har (se bilaga 2). 
Frågorna som ställdes i början av intervjuerna var ett sätt att få mer information om personen 
som svarade, samt mer bakgrundsinformation om företaget. Därefter riktades frågorna mer 
mot huvudsyftet med vår studie. Den sista frågan som ska finnas med i intervju, ”finns det 
möjlighet för vidare kontakt om det uppkommer ytterligare frågor”, är ett avslut för att skydda 
sig mot att missa något viktigt som senare kan komma till användning, eller om intervjuarna 
behöver jämföra respondenternas olika svar och därför behöver ett förtydligande från någon 
av respondenterna. (Bryman & Bell, 2013) 
 
Frågorna skickades till respondenten i god tid innan intervjutillfället för att denne lättare 
skulle ha möjlighet att förbereda sig och hinna känna sig bekväm med de frågor som ställdes. 
Detta gav respondenten tid att själv gå igenom frågorna inför intervjun, och därmed oss större 
möjligheter att få svar som var relevanta och mer djupgående. Bryman och Bell (2013) 
framhåller att det även finnas nackdelar med att skicka ut frågorna i förväg. Till exempel kan 
respondenterna hinna tänka igenom frågorna och ge svar som passar företagets bild bättre 
vilket gör att forskarna får en fabricerad bild. 
 
Vi valde även att spela in intervjuerna vilket, enligt Merriam (1994) är den vanligaste 
tekniken vid intervjuer. Genom att spela in intervjuerna kunde vi rikta fokus mot 
respondenterna och samtalet samt transkribera i efterhand. Intervjuerna ägde rum på företaget 
eftersom det var passande för alla inblandade. Två av oss medverkade vid intervjuerna då 
företaget inte ligger i närheten av vår studieort blev det, på grund av avståndet, mer 
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tidsbesparande att endast två intervjuade. Samtliga intervjuer ägde rum inom en 7 
dagarsperiod, för mer exakt datum se empirikapitlet. Intervjuerna tog ca 45 minuter i 
genomsnitt. Efter intervjuerna skickade vi ut kompletterande frågor till vd:n då vi ansåg att vi 
behövde få svar på fler frågor samt förtydliga några av sina tidigare svar. Enligt Golding 
(2014) är det viktigt att intervjuaren tänker på tiden det kan ta för en respondent att svara när 
frågor ställs via e-post. Det är även viktigt att uttrycka sig professionellt mot respondenterna 
när frågor ställs via e-post.  
 
3.5 Operationalisering  
Vanligtvis används operationalisering vid kvantitativa forskningsstudier (Bryman & Bell, 
2013), men de förekommer även i kvalitativa studier. Enligt dem handlar operationalisering 
om att definiera abstrakta begrepp till något förståeligt och som sedan struktureras upp i olika 
teman. Huvudtemat i våra intervjufrågor är bland annat organisation, verksamhetsstyrning och 
budget, varför vi valde att hela tiden koppla intervjufrågorna till dessa teman för att få en 
struktur. Se bilaga 1 för en konkret bild av hur intervjufrågorna är uppbyggda utifrån dessa 
teman. 
 
3.6 Analysmetod 
Efter att primärdata inhämtats genom intervjuer, transkriberades dessa för att lättare få ut 
relevant information. Det empiriska materialet sattes i relation till de teman vi utgått från i 
referensramen. Redovisningen av empirin strukturerades efter valda teman; 
organisationsstruktur, verksamhetsstyrning och budget, varefter de bearbetades och tolkades 
utifrån referensramen. Detta tillsammans skapade analyskapitlet. Utifrån analysen formades 
en slutsats där resultatet av vår frågeställning redovisas som även markerar slutet på studien. 
 
3.7 Validitet och reliabilitet  
Reliabilitet och validitet utgör viktiga kriterier för en kvalitativ forskning menar Bryman och 
Bell (2013), speciellt när det gäller kvalitén på forskningen. Validitet avser att mäta det som 
är relevant. Reliabilitet handlar om att mäta det som avses mätas på ett tillförlitligt sätt så att 
en annan forskare kan replikera undersökningen och få samma resultat. Enligt dem ska man 
alltid sträva efter hög validitet och reliabilitet.  
 
Tillförlitligheten i forskningen styrks då empirimaterialet skickades tillbaka till 
respondenterna för godkännande av det som skrivits, vilket kallas respondentvalidering. Detta 
gjordes för att bekräfta att vi som forskare uppfattat svaren på rätt sätt och inte vinklat 
undersökningen utefter hur vi vill ha den. Vi har under arbetet använt ett objektivt 
förhållningssätt och genom seminarium granskades arbetet utav utomstående personer för att 
personliga värderingar inte ska påverka studien.  
 
Något som vi anser kan påverka pålitligheten i studien är pressen från ett företag att endast 
tillåtas publicera positiva saker om företaget och inte lyfta fram negativa sidor. Detta var inte 
något vi stötte på med fallföretaget eftersom de själva var medvetna om de brister företaget 
hade och även var intresserade av att reda ut de problem som fanns vid tidpunkten för 
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undersökningen. Val av metod kan ha påverkats av våra egna åsikter om vilket angreppssätt 
som skulle vara det mest gynnsamma för studien. Viss litteratur valdes bort då den inte ansetts 
nödvändig, alternativt att litteraturen från början inte varit i linje med vårt syfte. Detta är 
något andra forskare möjligtvis hade gjort annorlunda. Fem av de använda källorna i arbetet 
är äldre än 20 år, vilket kan ifrågasätta deras relevans. Vissa av källorna kan ändå framhållas 
som aktuella, då tagna delar korrelerar med mer aktuella källor som använts i forskningen 
exempelvis Scott och Bruce (1987) som överensstämmer med Skärvad och Olsson (2013).  
 
Enligt Bryman och Bell (2013) är kvalitativa forskningsrapporter ibland lite oklara när det 
exempelvis gäller frågor om hur olika människor valts ut för intervju eller observationer. 
Valet av antalet respondenter är något som kan kritiseras, det kan ses som ökad trovärdighet 
ju fler personer som intervjuas. Enligt Kirk och Miller (1986) ska studien utföras på ett sådant 
sätt att den är tillgänglig för alla. Till exempel måste en forskare redovisa alla steg denne tar 
för att utföra studien. Detta har vi gjort för att underlätta ifall då någon annan skulle vilja 
replikera studien, då denne ska kunna komma fram till samma svar. Dock påverkas detta av 
att företaget valde att vara anonyma. Deras val grundades på att informationen som redovisas 
i denna uppsats kan påverka företaget negativt. Vi kan inte se att detta påverkade studien 
negativt. 
 

3.8 Källkritik 
Arbetet har präglats av information från flera källor som bekräftar varandra, för att i så lång 
utsträckning som möjligt säkerställa att informationen är korrekt. En stor del av källorna är 
baserade på vetenskapliga artiklar, som erhållits från olika databaser genom skolans bibliotek. 
Dessa är noga granskade med “peer reviewed”, vilket betyder att artiklarna är granskade av 
forskare för att vara säkra på att de är vetenskapliga. Många källor som påträffades visade sig 
under arbetets gång inte vara tillräckligt relevanta för studien, vilket gjorde att vi genom hela 
arbetet fick söka nya källor genom nya sökord och databaser. Enligt Bryman och Bell (2013) 
bör forskarna förhålla sig kritiska till det som hittas på internet varför forskarna därför måste 
granska informationen extra kritiskt och tydligt kontrollera vilken sida informationen har 
hittats på. 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel presenteras primärdata hämtad från intervjuer utförda med utvalda personer 
som är involverade i handelsföretaget. En kort presentation om varje person finns i 
metodkapitlet samt en intervjuguide finns i bilaga 2. Empirin inleds med bakgrund om 
företaget varefter valda teman presenteras.	  
 
4.1 Bakgrund kring fallföretaget 
Grundaren (personlig kommunikation, 28 april 2016) startade verksamheten i slutet på 1950-
talet. Under åren har verksamheten växt år för år och idag är företaget en av Sveriges största 
grossister till blomsterfackhandeln. Nuvarande vd och ägare (personlig kommunikation, 27 
april 2016) är son till grundaren och började jobba på företaget 1990. Vid den tidpunkten var 
omsättningen i handelsföretaget 30 mkr, idag 2016 är omsättningen 125 miljoner och 
företaget har 30 anställda. Han är både ägare, vd och avdelningschef för krukväxter. När han 
tog över som vd fanns det cirka 100 grossister i Sverige, idag finns det knappt 20 stycken 
kvar. De mindre grossisterna har fått det svårt med ökad konkurrens vilket har gjort att 
handelsföretaget har tagit över många av de nu nerlagda grossisternas distrikt och även 
anställt personal från de gamla grossisterna. Han anser att ”anledningen till att 
handelsföretaget överlevde, är på grund av att de är framåt och har helheten: snittblommor, 
krukväxter och tillbehör” (VD, personlig kommunikation, 27 april 2016). Handelsföretagets 
kunder kan köpa alla produkter som behövs för att driva sina verksamheter direkt från 
handelsföretaget. Därmed blir företagets frakter billigare, då de kan leverera alla produkter till 
blomsteraffärerna istället för bara en del av det affärerna behöver. Handelsföretaget har även 
bra odlarkontakter vilket deras konkurrenter inte har haft.  
 
4.2 Organisation och familjeföretag 
Handelsföretaget har två ägare, en styrelse, en ledningsgrupp, tre avdelningar med respektive 
avdelningschefer och speciella grupper som arrangemang- och försäljningsgrupper. 
Avdelningsmöten sker varje vecka, ledningsgruppen träffas en gång varje månad, styrelsen en 
gång per kvartal och hela företaget en gång per år. (VD, personlig kommunikation, 27 april 
2016) Handelsföretaget har en horisontell organisationsstruktur vilket betyder att det inte 
finns några på företaget som ger order och som inte själva utför arbetsuppgifterna. Alla hjälps 
åt med de olika arbetsuppgifterna. I och med att ledningen styr företaget samtidigt som de 
jobbar tillsammans med de anställda, har ledningen överblick över verksamheten vilket leder 
till att de snabbare kan upptäcka eventuella problem som de därmed kan rättas till. Om vd:n 
exempelvis upptäcker att en viss typ blomma inte sålts i den utsträckning de beräknat och 
därför behöver kastas, ser han till att det inte köps in lika mycket nästa gång. Deras mål enligt 
honom är att öka antalet distrikt och sin försäljning. Ett annat mål är att följa utvecklingen 
genom webbshopen, något som företaget har använt i ett år.  
 
När Tillbehörsansvarig (personlig kommunikation, 2 maj 2016) åtog sig ansvaret för 
tillbehörsavdelningen för cirka ett år sedan insåg hon snabbt att det fanns mycket på 
avdelningen som behövdes struktureras upp. Det fanns ingen på avdelningen som kunde 
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berätta vad som köps in och vad som fanns i lager. Varorna prismärktes inte ordentligt vilket 
ledde till att många produkter såldes billigare än vad de skulle. Tillbehörsansvarig anser att 
det är avsaknaden av intresse och engagemang från ledningen, i kombination med tidsbrist, 
som har bidragit till situationen.  
 
Försäljningsansvarig (personlig kommunikation, 27 april 2016) började sin anställning för ca 
ett år sedan. Hennes första arbetsuppgift var att sammanföra de tre avdelningarna till en 
verksamhet. Tidigare jobbade avdelningarna som tre skilda företag, idag är företaget mer som 
en enhet, som de fortsätter arbeta på för att förbättra. Handelsföretaget har växt från ett litet 
familjeföretag till ett stort familjeföretag. Idag har företaget 30 anställda, vilket medför att 
företaget måste implementera fler rutiner och policys.  
 
4.2.1 Livscykel och tillväxt 
Grundaren (personlig kommunikation, 28 april 2016) beskriver de olika upp- och nedgångar 
han upplevde på sin tid. Konkurrensen på 1980-talet var enklare jämfört med dagens 
konkurrens. Då kunde han använda förhållandevis stora marginaler på varje blomma, det vill 
säga få större vinst per blomma, vilket inte går idag. I början av 1990-talet hårdnade 
konkurrensen och det fanns perioder under detta decennium som företaget befann sig i hård 
ekonomisk press. Det fanns till och med en tid då han övervägde att sälja verksamheten. På 
1990-talet omsatte företaget ca 30 miljoner. Vid detta tillfälle arbetade en person på kontoret. 
Idag omsätter företaget 125 miljoner och det sitter fortfarande bara en person på kontoret 
vilket han tycker är anmärkningsvärt.  
 
När nuvarande ekonomiansvarig (personlig kommunikation, 28 april 2016) började sin 
anställning på företaget hade tidigare ekonomiansvarig redan slutat. Det fanns ett 
gammalmodigt ekonomisystem och verksamheten var ostrukturerad. Hon var nära att inte 
börja på grund av dessa förutsättningar, samtidigt som hon var ensam på ekonomin och inte 
hade något stöd. Senare uppgraderades ekonomisystemet vilket gjorde att arbetet 
underlättades. Idag är hon fortfarande ensam på ekonomienheten vilket hon medger kan vara 
tufft emellanåt men hon känner själv att det är för stor kostnad att ta in någon ny.  
 
Vd:n (personlig kommunikation, 27 april 2016) anser att de utmaningar som han ser just nu är 
den ökade konkurrensen och oseriösa handeln från andra länder. Som exempel på detta 
nämner han hur odlingar i andra östeuropeiska länder inte följer de krav EU fastslagit och 
därför också kan sälja sina växter billigare då de medvetet odlat sina växter med 
bekämpningsmedel som inte är godkända, men som istället är mycket billigare. För att 
minimera detta gäller det att ha bra återförsäljare, rätt priser, kvalité och bra florister. När det 
kommer till den oseriösa handeln från andra länder drivs den frågan av deras 
intresseorganisation (blomstergrossisternas riksförbund). En annan utmaning är svårigheterna 
med att betala rätt löner till personalen i förhållande till andra branscher. För att minimera 
detta krävs bra arbetsklimat och fritt arbete under ansvar.  
 
Tillbehörsansvarig (personlig kommunikation, 2 maj 2016) berättar att branschen har 
förändrats radikalt de senaste fem åren, speciellt på handelsföretaget, där de har utvecklat en 
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webbshop för blomsterhandlare att handla i. Webbshopen är ett stort framsteg för företaget då 
kunder lättare kan handla och förbeställa produkter, vilket leder till effektivare orderhantering 
och mindre tid för personalen att hantera beställningar. Tidigare kom kunder till 
handelsföretaget direkt och gjorde sina inköp, eller ringde, alternativt faxade. Sedan 
webbshopen öppnades har detta minskat vilket sparar tid och pengar för företaget.  
 
4.3 Verksamhetsstyrning 
Vd:n (personlig kommunikation, 27 april 2016) anser att de grundläggande svårigheterna för 
honom och den andra delägaren (hans syster) är att växa från ett litet företag till ett stort. Han 
har inga tidigare erfarenheter som chef vilket gör att nu när organisationen vuxit krävs det 
andra kunskaper som han anser att de i ägarfamiljen inte har. Stormöten, där hela företaget är 
samlade, sker inte så ofta som ledningen önskar. De anställda sitter i öppna kontorslandskap 
och för diskussioner ”över bordet”. Det är viktigt att det finns personal som är motiverade och 
vågar ta ansvar. Hans personalfilosofi är att inte gå in och peka och säga ”görs si, gör så”. 
Tillbehörsansvarig (personlig kommunikation, 2 maj 2016) anser att det är på grund av att 
företaget har vuxit snabbt och att ledningen inte har anpassat verksamhetsstyrningen till 
storleken på företaget, som har lett till att företaget inte har någon god lönsamhet.  
 
Ekonomiansvarig (personlig kommunikation, 28 april 2016) anser att jobbar en ledning för 
länge och följer sina egna rutiner utan förändring är det svårt att driva företag långsiktigt. Hon 
anser att som avdelningschef eller vd är det viktigt att ha auktoritet att kunna ifrågasätta 
personalen. Det skapar en tydlig struktur, att personalen får ta sitt ansvar och känner att de har 
något att förhålla sig till. Avsaknaden av dagens ifrågasättande grundar sig mycket i att 
företaget är mer som en enda stor familj och ledningen vill därför inte ”trampa på några tår”. 
Hon berättar att på grund av att företaget har blivit stort på kort tid, har inte rutiner växt i 
samma takt utan personalen jobbar på samma sätt idag som när företaget omsatte 30 mkr.  
 
Ekonomiansvarig (personlig kommunikation, 28 april 2016) anser att cheferna bör se över hur 
företaget behöver styras. Hon anser att det är bra att cheferna fokuserar på det dem är bra på 
men att det kan finnas behov av en erfaren och mer utbildad vd. Dock saknas det kapital till 
att anställa någon som det ser ut just nu. Även en personalchef skulle behövas eftersom 
företaget har många som är sjukskrivna och personal som är missnöjda i dagsläget. Enligt 
henne har inte företaget någon organiserad styrning, ledningen agerar bara på en styrning som 
säger att ”det ska säljas så mycket som möjligt”.  
 
Försäljningsansvarig (personlig kommunikation, 27 april 2016) påvisar att varorna inte 
prismärks alls på krukväxt- och snittavdelningen och många gånger ”höftar” personalen priser 
vilket gör att om ett för lågt pris sätts förlorar företaget de planerade marginalerna. Det finns 
heller ingen kontroll på exakt hur mycket som kasseras vilket gör det svårt för personalen att 
avgöra hur mycket som ska köpas in. Företaget behöver jobba på detta, det vill säga kontroll 
och avstämning.  
 
Tillbehörsansvarig (personlig kommunikation, 2 maj 2016) anser att en mer utförlig budget 
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kan behövas för en tydligare kontroll av intäkter och kostnader i företaget samt något för 
personalen att förhålla sig till. Idag har personalen väldigt ”fria tyglar” och får göra lite som 
de vill. Hon anser att en inköpsbudget kan vara svårt att göra på grund av att det är färskvaror 
det handlar om. Hon anser att det är varje inköpares ansvar att ha koll på hur vädret ser ut och 
köpa in utefter det. Förra året gjordes en förlust med nästan 2 miljoner kronor vilket enligt 
henne är ”en katastrof”. Detta är något som ligger för utredning och som inte får ske igen, 
men redan nu har det börjat vända påvisar siffrorna.  
 
Försäljningsansvarig (personlig kommunikation, 27 april 2016) beskriver att det i dagsläget 
inte ställs några stora krav på personalen, det finns ingen som kontrollerar vad alla gör eller 
ställer någon till svars. Det saknas arbetsbeskrivningar och vad personalen förväntas göra 
vilket kan vara en anledning till att effektiviteten på arbetet dras ner. Detta är något som 
behöver förbättras men i dagsläget har förbättringarna av arbetsbeskrivningarna skjutits upp 
vilket enligt henne kan innebära problem om allt går av gammal vana.  
 
4.4 Budget 
Enligt grundaren (personlig kommunikation, 28 april 2016) är blomsterbranschen inte 
konjunkturberoende men istället ytterst väderberoende. Han ger som exempel att det aldrig 
sålts så mycket blommor som det gjordes under kriget och den tiden får anses som en av de 
mer omfattande depressionstiderna i modern tid enligt honom. Vid rätt väder, som är full sol 
för handelsföretaget, säljer handelsföretaget väldigt mycket mer blommor än om det skulle 
regna. I dessa fall kan försäljningen stundtals avstanna. Han anser att vädret och svårigheten 
att planera budget på grund av detta är anledningen till att välja bort budget, men medger 
samtidigt att erfarna människor anser att en budget är till nytta. Han anser att det blir problem 
att upprätta en budget vid olika högtider, till exempel som vid påsk. I år, 2016, kom påsken 
tidigt jämfört med 2015 vilket skapar problem för handelsföretaget då det fortfarande är tidigt 
på året och därmed kallt, och som i sin tur gör att påskliljor inte kan odlas i samma 
utsträckning som om det varit varmt. Han anser att en budget skulle fungera om man anpassar 
budgeten utefter vad det är för vecka, beroende på om vilket väder och vilka högtider som 
råder för aktuell budgetperiod. En kostnadsbudget användes heller aldrig under hans tid (år 
1950-2000), han anser att det inte behövdes men medger att det även kan vara på grund av 
brist på kunskap samt att företaget på den tiden var mycket mindre och att en sådan budget 
inte var lika aktuell som idag.  
 
Vd:n (personlig kommunikation, 27 april 2016) har ingen tidigare erfarenhet av uppställande 
och revidering av budget. Han lade fram förslaget att upprätta en budget för cirka tre år sedan. 
Avsikten var att den skulle agera som morot för säljarna, vilket inte har fungerat. Han nämner 
som exempel på detta att handelsföretaget kan skriva avtal med en ny kund som handlar för 
ett par miljoner kronor samtidigt som en annan kund väljer att avsluta samarbetet som innan 
det handlade för miljoner kronor. Denna svängning med kunder gör det svårt att förutspå 
intäkter. Ena året går snittblommor bra och krukväxter går dåligt, andra året är det tvärt om, 
det svänger hela tiden. På grund av detta är det svårt att upprätta en budget enligt honom. Han 
anser att en budget skulle vara bra men att den gärna får vara lättförståelig så att alla kan läsa 
av den. Han anser att ledningen inte lägger ner tid på budget på grund av bristande erfarenhet 
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och kunskap.  
I dagsläget har handelsföretaget ett procentuellt påslag på sin försäljningsbudget vilket sedan 
jämförs med samma vecka föregående år, förutom högtidsveckorna som jämförs med 
varandra. Att högtidsveckorna ställs mot varandra är nytt för i år. Budgeten som används idag 
är från 1 januari 2016 och just nu är det samma procentsats för alla veckorna hela året, en 
ökning på försäljning hos snittblommor med 4 %, krukväxter 4 % och tillbehör 6 %, samma 
varje vecka. Det borde vara mer vissa veckor, till exempel bör krukväxtavdelningen från den 
1 april - 31 juni ha en ökning på 10 % under den perioden enligt den försäljningsansvarige 
(personlig kommunikation, 27 april 2016). Försäljningsansvarig vill göra upp en 
försäljningsbudget vecka för vecka, alltså olika försäljningsmål varje vecka. 2015 låg 
budgeten på snittblommor på en ökning med 8 %, krukväxter 8 % och tillbehör 12 %. På 
grund av att budgetmålet för året inte nåddes tog försäljningsgruppen upp förslaget på 
försäljningsmötet (som hålls en gång i kvartalet) om att halvera budgetmålen. Alltså skedde 
en revidering av budget i januari detta år, sedan skedde en uppföljning om budgetmålen 
fortfarande var rimliga. Detta visade sig vara ett bra beslut och ligger fast under detta år. 
Försäljningschefen påpekar vikten av att använda mail för att informera personalen om 
budgeten. Mailrutiner är inte något som företaget jobbar på att förbättra enligt henne, 
personalen kontrollerar inte mailen och ser därmed inte över eller reflekterar över budgeten. 
Just nu är personalen mer van att kommunikation sker muntligt. Detta kan enligt henne vara 
en av anledningarna till att hon inte får någon feedback på budget från övriga personalen.  
 
Personalen får faktureringsresultatet för veckan varje tisdag och månadsresultatet en gång per 
månad från ekonomichefen. Där ser personalen i procent den förändring som skett gentemot 
samma vecka förra året. Enligt tillbehörsansvarig (personlig kommunikation, 2 maj 2016) 
uppnåddes tillbehörsavdelningens veckobudget knappt någon gång förra året. I år, när 
budgeten är ändrad för att bättre passa de olika avdelningarna, har tillbehörsavdelningen 
istället endast missat budgetmålet vid tre tillfällen. Hon stämmer av budgeten varje vecka och 
strävar efter att nå budgetmålen. Dock tror hon inte att det är många av de andra anställda som 
engagerar sig på samma sätt som henne för att uppnå budgetmålen.  
 
Personalen på tillbehörsavdelningen har ett stort ansvar att se ”vad som är trendigt eller inte”. 
Tillbehörsansvarig (personlig kommunikation, 2 maj 2016) anser att en inköpsbudget kan ge 
personalen riktlinjer om hur mycket som ska köpas in. Dock kan inte en budget avgöra vad 
som är trendigt utan det måste personalen själva ha koll på, vilka produkter och hur mycket 
som ska köpas in. I dagsläget använder tillbehörsavdelningen lagervärdet som mall för hur 
mycket som får köpas in. Avdelningen har ett visst försäljningsvärde som får ligga på lager, 
så för att få köpa in något så måste något annat säljas. Hon berättar att den största kostnaden 
på hennes avdelning är för personalen och då är de bara två stycken och skulle behöva 
anställa en till.  
 
Enligt försäljningsansvarig (personlig kommunikation, 27 april 2016) är nästa steg att istället 
för att ha samma procentuella påslag i budgeten, ange ökningar som är mer i takt/fas med hur 
säsongen ser ut över hela året. Vid storhelger måste budgeten beräknas på den veckan då 
företaget kommer att sälja mer, varför de även måste köpa in mer. I sin tur måste de budgetera 
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för mer personal och högre transportkostnader. Inköparna vet vilka veckor som det är högre 
tryck på och köper in en mängd som de tror sig kunna sälja. Enligt henne är det mycket 
arbetsrutiner som skulle behöva ”skrivas ner på papper”, idag finns rutinerna ”i huvudet” på 
personalen. För att detta ska genomföras tror hon att det krävs större intresse hos ledningen. 
Speciellt nu när det kommer in mycket ny personal behöver den nya personalen veta vad som 
krävs av dem samt rutiner som de kan förhålla sig till. Det krävs mer struktur och ordning och 
inte något bakåtsträvande styrningssätt enligt henne. Omvärlden förändras hela tiden och 
företaget måste hänga med i utvecklingen. Därför måste handelsföretaget skapa riktlinjer och 
policys, dels för de nya personerna på företaget, men även för de gamla. Alla ska veta vad 
som gäller.  
 
4.4.1 Budgetprocessen 
Avdelningsansvariga finns med på varje försäljningsmöte (Tillbehörsansvarig, personlig 
kommunikation, 2 maj 2016). Där uppskattas det hur mycket de olika avdelningarna och 
företaget som helhet kommer att sälja, varefter ledningen samt försäljningsansvarig sätter 
försäljningsbudgeten gemensamt med alla avdelningsansvariga. Försäljningschefen lägger 
fram ett budgetutkast vilket sedan diskuteras. På mötet får de ansvariga för varje avdelning 
tala om vad de anser som rätt för sin avdelning. När försäljningsmötet ”går som det ska” 
diskuteras budget och varför det har gått bra respektive dåligt. Besluten om budget tas på 15 
minuter under mötet och eftersom budgetarbetet idag inte är så avancerat läggs det nästintill 
ingen tid alls på budget. Det finns det många områden den kan och behöver utvecklas. 
(Försäljningsansvarig, personlig kommunikation, 27 april 2016) 
 
4.4.2 Kostnadsbudget 
De har diskuterats om behovet av en kostnadsbudget på företaget. Ekonomiansvarig 
(personlig kommunikation, 28 april 2016) känner dock att hon inte har tid eller kunskap att 
upprätta en mer utförlig budget. Om någon annan skulle få ansvaret för kostnadsbudgeten 
tycker hon att det kan införas. Hon anser att företaget inte har en kostnadsbudget på grund av 
att de inte vet om det är värt det i slutändan. Om ekonomiansvarig upptäcker att det är någon 
kostnad som ”sticker iväg” går hon in och undersöker anledningen till detta. Detta diskuteras 
senare på ledningsmötet där åtgärder diskuteras. Investeringar för framtiden diskuteras även 
på dessa möten. Ledningsmötena protokollförs ibland, men mer formellt än så är det inte 
enligt henne.  
 
Förra året gick företaget med förlust och ekonomiansvarig (personlig kommunikation, 27 
april 2016) tror att anledningen till detta var att de inköpsansvariga köpte för många varor 
som inte såldes och behövde kastas samt att de sålde många varor för billigt. Svinnet är en 
stor kostnad. Ifjol, 2015, skulle personalen börja dokumentera vad som slängdes men 
eftersom ämnet blev ”känsligt” (då personer kunde känna sig uthängda på grund av att de 
köpt in för mycket) slutade personalen med detta. Siffror går för det mesta snabbt att ta fram 
löpande under året. Det mesta, allt från rutiner om inköp till kostnader för transporter, skulle 
behövas få ner på papper enligt henne, vilket får henne att återkomma till att det kostar tid och 
pengar, men medger att företaget ändå skulle tjäna på detta i slutändan.   
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5. Analys 
 
I detta kapitel kommer empirin ställas mot teorin med hjälp av valda teman vilket skapar en 
analys som senare leder till slutsatser på valda frågeställningar. 
	  
5.1 Organisation och familjeföretag 
Forslund (2011) definierar begreppet organisation, där målet är en stor del av företaget samt 
att ju fler personer som deltar i organisationens uppsatta mål desto bättre blir organisationen. 
Målen i handelsföretaget är att växa och öka försäljningen, vilket ledningen vill förmedla 
genom sin försäljningsbudget. Utifrån empirin kan vi se tendenser till att personalen inte är 
genuint involverade i företagets mål och inte heller har krav att följa budgeten som är tänkt att 
leda till att företagets mål nås. 
 
Forslund (2011) belyser även problem som kan uppstå om hjulet inte ”rullar på”, då krävs 
förändring. Det är enligt honom viktigt att inte fastna i gamla vanor och bli för bekväm, detta 
ansvar ligger på chefens axlar. Även Brines m.fl. (2013) visar på hur viktigt det är med 
nytänkande och ständig utveckling. Handelsföretaget har stött på detta problem det vill säga 
att fastna i gamla vanor. Just nu ”rullar inte hjulet” som det gjort tidigare, utvecklingen av 
verksamhetsstyrningen har inte följt företagets ökade tillväxt. Ledningen har under senaste 
året börjat inse vikten av förändring, vilket har lett till utvecklingen av bland annat 
webbshopen.  
 
Antes m.fl. (2013) skriver om hur SME oftast agerar utifrån ett reaktivt beteende när det 
gäller strategiplanering, vilket innebär att planeringen oftast är bristfällig och 
beslutsprocessen inte helt formaliserad. De anser att större företag behöver en mer 
formaliserad process än små företag. Intervjuerna visar tydligt hur företaget styrts genom 
flexibilitet och snabba beslut. Detta är något som idag börjar bli ohållbart för företaget då 
flera av respondenterna förespråkar en mer formaliserad process på grund av den organisation 
handelsföretaget är idag. Vd:n i handelsföretaget är en person som finns med överallt och 
precis som de beskriver, gör vd:n det mesta själv och ”multitaskar” mellan arbetsuppgifter. 
De framhåller också att dessa entreprenörer oftast inte har någon chefsbakgrund, vilket 
stämmer in på ledningen i detta företag. De anser att bristen på ledar-egenskaper kan hindra 
tillväxten, vilket även det stämmer in på handelsföretaget.  
I artikeln av Karlén (2004) som Johannisson medverkar i beskriver Johannisson att 
familjeverksamheten drivs genom glädje, improvisation och spontanitet. Johannisson påvisar 
att det är viktigt att hitta en balans mellan planering och spontanitet. Handelsföretaget 
framstår som ett sådant företag. Företaget är som en stor familj som inte riktigt hittat balansen 
utan mer går mot den spontana styrningen istället för att planera.  
 
5.1.2 Livscykel och tillväxt 
Valet av strategi kan enligt Davidsson, Delmar och Wiklund (2001) ha effekter på hur mycket 
ett företag växer. Fallföretaget har som strategi att erbjuda sina blomsterhandlare en helhet. 
Blomsterhandlarna ska kunna komma till handelsföretaget och köpa alla delar som behövs till 
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deras egna verksamheter. Handelsföretaget anser själva att det är på grund av sin strategi som 
de finns kvar på marknaden. 
 
Yazdanfar och Öhman (2015) undersökte sambandet mellan tillväxt och lönsamhet i svenska 
SME. Ju större företaget är, desto högre tillväxttakt har de. De fann vidare att om företagen i 
tidigt skede implementerar en mer avancerad ekonomistyrning kan det förbättra företagens 
finansiella resurser vilket leder till högre lönsamhet och därmed en hållbar tillväxt. Enligt 
nuvarande ekonomiansvarig på handelsföretaget var ekonomistyrningen i enklaste laget på 
företaget när hon tog över rollen. Senare bytte företaget ekonomisystem som förenklade 
arbetet för henne vilket medfört att det i dagsläget, trots en omsättning fyra gånger högre än 
när hon klev in på företaget, fortfarande arbetar ensam i funktionen. Detta har dock bidragit 
till att företaget fått välja bort en mer avancerad ekonomistyrning då det inte funnits resurser 
till det, enligt henne. Mer avancerad ekonomistyrning skulle troligtvis kunna förbättra 
lönsamheten.  
 
En övergång till nästa fas i livscykeln innebär en förändring i företaget vilket gör att det finns 
olika risker och utmaningar i de olika övergångarna (Scott & Bruce, 1987). Enligt de måste 
ledningen proaktivt identifiera dessa risker eller utmaningar för att minimera deras 
konsekvenser. De utmaningar som vd:n ser just nu är ökad konkurrens men också svårt att 
betala rätt löner i förhållande till andra branscher samt oseriös handel från andra länder. 
Utifrån de utmaningar som vd:n beskriver menar vi att företaget befinner sig i övergången 
mellan expansionsfasen (här växer och vidareutvecklas företaget, detta sker om det skapas en 
växande efterfrågan på företagets varor och tjänster och om företaget har eller kan 
upprätthålla konkurrensfördelar) och mognadsfasen (handlar om att genom fortsatt 
kostnadseffektivisering, service med mera, upprätthålla konkurrenskraft och förlänga 
livscykeln, även skapa nya tillväxtförlopp med utgångspunkt i nya affärsidéer) såsom Skärvad 
och Olsson (2013) beskriver.  
 
5.2 Verksamhetsstyrning 
Almqvist m.fl. (2012) påpekar att utmaningen för den moderna verksamhetsstyrningen är att 
utveckla en horisontell styrning istället för en vertikal och hierarkiskt orienterad 
styrning. Valet av organisationsstruktur är något som inte uppfattas som ett problem hos 
handelsföretaget utan här jobbar alla under samma förutsättningar och har en horisontell 
organisationsstruktur. Trots påvisade fördelar med en horisontell organisationsstruktur i teorin 
och fallföretagets positiva inställning till nuvarande organisationsform, menar vi att 
fallföretaget behöver genomföra en organisationsförändring där de går mot en mer hierarkisk 
organisationsstruktur. Detta eftersom det är tydligt att avsaknaden av rutiner och policys 
påverkar företagets effektivitet negativt och därmed även resultatet.  
 
Enligt Lindvall (2011) ska chefen kunna arbeta med flera styrverktyg genom en enda 
styrfilosofi. Han menar att utvecklingen av verksamhetsstyrningen bör få en mer proaktiv roll. 
Där företagen själva måste kunna ta ställning till information, de själva producerat, för att till 
exempel förutse vad som behöver justeras för att företaget ska uppnå sina mål. Detta kan 
uppnås med hjälp av utbildning och kunskap. Vd:n anser att svårigheterna för honom är att gå 



	   26	  

från ett litet företag till ett stort, nu när företaget har vuxit krävs kunskaper som han inte 
besitter. Något som företaget inte har varit är proaktiv, vilket Lindvall (2011) anser är ett 
måste. Ledningen har inte haft kontroll på företagets utveckling och därmed inte varit 
framtidsinriktade utan tar ”ställning för dagen”. Ekonomiansvarig nämner under intervjun att 
företaget bör jobba mer långsiktigt. Enligt henne har ledningen allt för länge jobbat efter 
gamla rutiner och utan förändring är det svårt att driva företaget framåt.  
 
5.2.1 Informell och formell styrning 
Forslund (2013) skriver att kommunikationen är lättare i små företag. Även kontrollen är 
lättare då det går att ha överblick över vad som händer i företaget, varför det ibland saknas 
incitament till att implementera formella styrmedel. Han visar att det i många småföretag blir 
en familjär känsla. Tillväxten gör att den informella styrningen till slut blir ohållbar, vilket 
kräver en förändring till en mer formell styrning. Kommunikationen på handelsföretaget sker 
”över en kopp kaffe” eller över kontorsborden, några formella och strukturerade möten med 
samtliga anställda sker sällan. Ekonomiansvarig anser att personalen på företaget inte är vana 
vid att bli kontrollerade, utan att de gör lite som dem vill. Forslunds teori om kommunikation 
och kontroll i små företag stämmer överens med hur handelsföretaget ser ut idag och på grund 
av tillväxten bör handelsföretaget försöka skapa en mer formell styrning enligt 
ekonomiansvarig. Forslund menar att en formellt styrd organisation innebär tydliga riktlinjer.  
 
Om alla medarbetare arbetar åt samma håll och mot samma mål ökar sannolikheten för 
framgång. För att företaget ska arbeta som en enhet krävs regler, standarder och procedurer, 
vilket ställs upp i tydliga manualer för att alla ska arbeta på samma sätt i olika situationer 
(Forslund, 2013). Enligt ekonomiansvarig kan personalen behöva ta ansvar och känna att de 
har något att förhålla sig till med en tydligare struktur. Även försäljningsansvarig belyser att 
personalen inte har några tydliga arbetsbeskrivningar vilket enligt henne drar ner 
effektiviteten. Dessa argument går i linje med vad tillbehörsansvarig menar om att personalen 
har väldigt fria tyglar och får göra som de vill utan att någon har kontroll. Hon menar dock att 
för strama tyglar inte heller är svaret på problemen, då det istället kan få motsatt effekt, vilket 
visade sig i den ökade kontrollen av ”svinnet”. 
 
5.3 Budget 
Handelsföretaget har endast en försäljningsbudget i dagsläget. Enligt Kullvén (2009) bör 
handelsföretag upprätta delbudgetar som sedan formas till huvudbudgetar. Detta är något som 
kan implementeras i företaget då de endast upprättar en försäljningsbudget och för att få bättre 
koll på sina omkostnader samt hur resultaten kommer att se ut i framtiden. 
Enligt Greve (2009) kännetecknas en budget av framtidsinriktning, ansvarstagande, 
finansiella mål och periodisering. Budgeten beskriver förutsägelser om framtiden som 
grundas på beslut, prognoser eller kvalificerade bedömningar. Den försäljningsbudget som 
idag finns hos handelsföretaget, skapades enligt vd:n med avsikten att det skulle ”bli en 
morot” för säljarna. Nuvarande vd anser att det är på grund av bristande kunskap och 
erfarenhet som en mer utvecklad budget inte används. Han anser att en budget måste ta 
hänsyn till de förändringar företaget kan ha samt att den även måste vara lättförståelig för 
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personalen. Tillbehörsansvarig anser att en inköpsbudget kan ge riktlinjer om hur mycket som 
får köpas in. Enligt försäljningsansvarig bör en budget läggas upp vecka för vecka, alltså ta 
hänsyn till de veckor då företaget förväntas sälja mer eller mindre för att säkerställa att budget 
nås och att det inte blir obalans och förluster uppstår. 
 
Enligt Magner m.fl. (2006) bör de anställda få en möjlighet att uttrycka sina åsikter om 
budgetbeslut som påverkar dem. Budgetförslagen bör även innehålla bestämmelser som gör 
det möjligt för de anställda att överklaga budgetbeslut som påverkar deras ansvarsuppgifter. I 
handelsföretaget har de anställda möjlighet att påverka budgeten, men bristande engagemang 
hos de anställda gör att åsikter inte framförs enligt försäljningsansvarig. 
 
5.3.1 Budgetprocessen 
En budgetprocess kan variera mellan olika företag beroende på syftet med budgeten. 
Övergripande kan processen förklaras med tre faser; upprättande, genomförande och 
uppföljning. Dessa faser kan vid olika tidsperioder gå in i varandra, speciellt genomförande 
och uppföljning. (Greve, 2013) På handelsföretaget sker uppställandet av budget på ett 
försäljningsmöte inför varje verksamhetsår. Besluten om upprättandet av budgetarna på de tre 
olika avdelningarna tar cirka 15 minuter eftersom budgeten i dagsläget saknar avancerade och 
mer detaljerade delar.  
 
Kung m.fl. (2013) visar att deltagande i budgetprocessen är positivt för de anställda då det ger 
en känsla av gemenskap och inflytande i beslutsprocessen. Vi anser att handelsföretaget kan 
behöva engagera personalen i budgetarbetet för att de ska bli mer positivt inställda till budget. 
De menar att deltagande i budgetprocessen är positivt för de anställda då de motiveras mer i 
och med att de varit med och satt budgeten. De anser vidare att budgeten på detta sätt kan 
användas som en form av ansvarsstyrning. Handelsföretagets nuvarande budget ger inte 
upphov till ansvarstagande då de flesta av de anställda inte är involverade, än mindre 
engagerade i budgeten. I dagsläget finns inga krav på de anställda att uppnå budgetmålen. 
 
På de flesta företag är försäljningsbudgeten grunden och utifrån den budgeteras kostnaderna. 
Dock är inte kostnaderna beroende av försäljningssiffrorna. Om ledningen till exempel har en 
plan att personalen ska kompetensutvecklas ökas budgeten med den kostnaden utan att 
försäljningssiffrorna påverkas. (Greve, 2009) Detta är något handelsföretaget kan ta till sig det 
vill säga att använda försäljningsbudgeten som grund och sedan bygga vidare på denna med 
till exempel en mer detaljerad kostnadsbudget. Att tydligt gå igenom föregående 
verksamhetsårs budget och där avgöra kostnaderna för exempelvis personal, skulle kunna 
vara ett steg i rätt riktning för handelsföretaget att implementera en personalbudget och 
därmed ha bättre kontroll på personalkostnaderna. 
 
Bellis-Jones (1992) visar hur budgeten kan användas för att förbättra verksamheter. Enligt 
han är problemet att personal inte gillar att bli kontrollerade vilket de kan känna när företaget 
inför en budget. Detta är något som stämmer in på handelsföretaget, personalen är inte vana 
vid att bli kontrollerade vilket påvisades av ekonomiansvarig då svinnet slutade kontrolleras 
och detta kan därför fortsätta skapa problem när företaget upprättar en budget. Han belyser 
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även problemet med att vissa företag nöjer sig med föregående års budget utan att utvärdera 
hur den egentligen bör se ut för nästa år. Detta gäller i hög grad hur handelsföretaget gjort 
tidigare år. Detta har från och med 2016 dock ändrats och försäljningsansvarig hoppas på 
ytterligare förändringar såsom veckoanpassad budget samt en mer detaljerad budget när det 
kommer till kostnader. 
 
5.3.2 Hård och mjuk budget 
Sandalgaard och Bukh (2014) redovisar hård och mjuk budgetstyrning. Hård budget är en 
detaljerad plan som är mer strikt där varje avdelning måste nå upp till sin budget. Uppföljning 
är en viktig del och om det avvikits från den planerade budgeten ska den som upprättat budget 
ta ansvar för detta. Denna typ av budget ska vara så pass strukturerad och detaljrik att den inte 
behöver revideras under året, trots ändrade förutsättningar. Vi bedömer att handelsföretaget 
har en mjuk styrning. Att gå direkt från en mjuk budgetstyrning till en hård styrning kan 
innebära utmaningar för handelsföretaget då de anställda inte är vana vid ”hårda tyglar”. 
Handelsföretaget använder sig inte av en hård budgetstyrning på grund av brist på tid, 
kunskap och engagemang. 
 
I den mjuka budgetstyrningen spelar budgeten inte samma roll som i den hårda 
budgetstyrningen enligt Sandalgaard och Bukh (2014). Uppföljning är något som sällan 
genomförs och graden av engagemang här betydligt lägre och eventuella avvikelser från den 
fastställda budgeten ses inte som lika allvarliga. Ändras förutsättningarna för resterande tid av 
den fastställda budgeten finns det heller inget som hindrar från att budgeten anpassas till de 
nya förutsättningarna. Detta är sättet handelsföretaget jobbar med sin budget just nu. Till 
exempel så reviderades budget i början på året. Men på grund av den väder beroende bransch 
de befinner sig i kan det vara svårt att låta en hård budget styra då förutsättningarna kan 
ändras över en natt. Eventuellt bör de hitta en blandning mellan den hårda och mjuka 
budgetstyrningen. 
 
Enligt Magner m.fl. (2006) är budgetmål till för att nås och om personalen känner att de aldrig 
kommer upp till målen skapar detta en motsatt effekt då personalen blir omotiverade och 
ointresserade av att nå målen. Detta är något som skedde hos handelsföretaget. Personalen 
nådde aldrig upp till målen då budgeten var för högt satt i kombination med avsaknad av 
styrverktyg för personalen att förhålla sig till. Detta gjorde att budgetmålen blev ointressanta 
och omotiverande för de anställda. 
 
5.3.3 Uppföljning och reviderad budget 
Fast budget är den traditionella årliga budgeten som upprättas en gång om året. Flexibel 
budget är en budget som ändras under korta intervaller, även kallad reviderad och rullande 
budget. (Ekholm & Wallin, 2011) Handelsföretaget har idag en fast budget men bör snarare 
gå mot en mer flexibel budget då våra intervjuer belyser problemen med till exempel väder. 
Om budgeten revideras när vädret tydligare går att förutse finns det större hopp om att nå 
budget. Detta kräver dock mycket mer tid och kostnader men ger utdelning i form av uppnådd 
budget då vädret inte kan säkerställas förrän tidigast två veckor framåt. Handelsföretaget 
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sätter upp budget inför varje verksamhetsår. I år reviderades budgeten i januari, kort därefter 
skedde en uppföljning som visade att den nya försäljningsbudgeten var mer realistisk. 
 
5.3.4 Budgetlös styrning 
Hope och Fraser (2003) använder tre argument för att överge budget helt: 1 Det är besvärligt 
och dyrt, 2 Prestationsfälla, 3 Budgetering är i otakt med det rådande företagsklimatet. Dessa 
argument passar delvis in på handelsföretaget. Ekonomiansvarig anser att hon har för lite tid 
och kunskap för att upprätta en väl genomarbetad budget. Hon anser att företaget i sig inte har 
råd att upprätta en budget och att de redan har koll på sina kostnader utan en budget. 
Tillbehörsansvarig håller med om att personalen kan se budgeten som en tävling och håller 
därför med Hope och Fraser om att det blir en prestationsfälla. Att en budget är i otakt med 
det rådande företagsklimatet håller vd:n med om. Det är en alltför turbulent bransch för att 
kunna upprätta en budget i.  
 
Lindvall (2011) tror dock att kritiken mot budget egentligen riktas mot företagens hela 
ekonomistyrning. Han menar att den informationsteknik som finns idag ökar möjligheterna 
till ett enkelt och snabbt budgetarbete. Han uppger att det nu finns välutvecklade och 
standardiserade mjukvaror som hjälper och förenklar budgetarbetet. Detta är något 
handelsföretaget behöver ta till sig, en budget kan upprättas snabbt och behöver inte vara allt 
för kostsamt med hjälp av dagens teknik och de välutvecklade ekonomistyrningsprogram som 
finns att tillgå.  
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6. Slutsats 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som studien funnit, baserat på analysen av empirin 
och teorin. Slutsatser dras utifrån våra frågeställningar; 
• Hur har verksamhetsstyrningen, framförallt budgeten och budgetprocessen, utvecklats i 

förhållande till företagets livscykel? 
• Finns det behov av en förändring i verksamhetsstyrningen för att handelsföretaget ska 

uppnå ägarnas mål med verksamheten.   
	  
Teorin har gett oss uppfattning om att problemen som finns på handelsföretaget inte bara 
finns där utan att detta är ett vanligt dilemma bland företag i tillväxt. Familjeföretag börjar 
oftast som små företag. I små företag kan man utan någon större kunskap om 
verksamhetsstyrning och ekonomistyrning driva företaget på ett bra sätt. Men i takt med att 
företaget sedan växer kommer också de problem som hör till större företag och 
organisationer. Saknar ledaren utbildning eller kunskap om verksamhetsstyrning för 
organisationer större än ett företag med 4-5 anställda blir detta snabbt ett problem.  
 
Organisationen ses idag som familjär och kravlös, personalen har inga tydliga arbetsuppgifter 
eller rutiner att följa. Idag drivs det stora företaget som det lilla familjeföretaget med resultatet 
att det är en stor gemenskap, men också att det har stora luckor när det kommer till 
effektivitet. Detta är något handelsföretaget måste förbättra för att få en mer formell 
organisation. Vi kan se tydliga kopplingar till just detta, att företagets organisation och 
personal kräver en mer formell styrning. Vi kan se att det finns flertal punkter som är 
angelägna att förbättra på företaget, dock krävs det kapital för att göra dessa förbättringar. 
Handelsföretaget har inte utvecklat sitt tankesätt, vilket gör att företaget idag har för mycket 
som behöver prioriteras först. Om problemen hade förutspåtts tidigare hade företaget kunnat 
ta tag i ett problem i taget istället för att behöva göra allt på en gång, vilket är situationen 
handelsföretaget befinner sig i nu. 
 
Budgeten har varit densamma ända sedan den togs fram för tre år sedan. Just nu är budget 
samt budgetprocessen väldigt enkel i företaget, något försäljningsansvarig vill förbättra men 
på grund av att det finns annat som är viktigare, såsom att upprätta tydliga 
arbetsbeskrivningar och policys på företaget har detta prioriterats bort. Vi anser att en budget i 
längden skulle kunna förbättra företagets kontroll. En budget går enligt oss att utforma på 
företaget men det krävs någon som kan utforma den, som det idag inte finns personal eller 
kunskap till. Vid en välutformad budget krävs också att revidering och uppföljning sker 
löpande under året för att kontrollera att budgeten fortfarande stämmer överens med 
verkligheten. Personalen bör bli mer involverad i budgeten för att känna mer ansvar men 
framförallt visa viljan att prestera genom försäljning och därmed uppnå målen. 
Försäljningsansvarig är kunnig och villig att ta på sig detta ansvar men bristen på engagemang 
hos ledningen förhindrar detta. Här behöver, åter igen, ledningen bli mer öppna för 
förändring.  
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Huvudslutsatsen för studien blir att budgetstyrning i handelsföretaget inte kommer leda till en 
ökad lönsamhet. Handelsföretaget har många andra viktigare bitar att ta tag i och strukturera 
upp innan ett införande av hårdare budgetstyrning hjälper företaget att ta nästa steg. 
Till att börja med behöver handelsföretaget genomgå en omorganisation där företaget går mot 
en mer formaliserad styrning med tydliga direktiv och policys. Företaget måste även få 
kontroll på vad som köps in samt lagervärdena för produkterna. Innan de inför en mer 
välutvecklad budget bör företaget formalisera de arbetssätt som finns idag. Om företaget 
förbättrar sitt arbetssätt tror vi att det kan komma att leda till förbättrad lönsamhet. När de väl 
fått denna struktur blir det lättare att införa en mer korrekt budget som även denna kommer 
skapa eller bibehålla lönsamheten. Ledningen bör även involvera personalen mer i budgeten. 
För att involvera personalen skulle de kunna införa ett bonussystem som aktiveras om 
företagets budget uppnås eller om företaget går med vinst. Detta för att personalen och 
ledningen ska ha samma intresse för att uppnå budgeten/målet med verksamheten.  
 
Förslag till förbättring hos handelsföretaget:  

1. Se över rutiner och processer 
2. Bestämma ett tydligt mål med verksamheten 
3. Bestämma hur de ska uppnå uppsatta mål 
4. Sätta en realistisk budget 
5. Skapa bättre uppföljningar på organisationens processer  

Vi ser att det finns stora möjligheter till förbättring och effektivisering av företaget med 
sannolikt goda resultat som en följd av detta men detta kräver engagemang från ledningen.  
	  
6.1 Förslag till vidare forskning 
Vi har i denna studie fokuserat på de områden ett familjeägt handelsbolag kan förbättra sin 
styrning, med fokus på budgetområdet. Det finns flera områden där vi ser att det finns 
utrymme för ytterligare forskning inom verksamhetsstyrning för familjeägda företag. Även 
inom budget och budgetprocesser finns det behov av vidare forskning. Vi föreslår därför 
följande förslag till vidare forskning: 
 

• Metoder och förhållningssätt som gör det enklare för små och medelstora företag att 
strukturera sin verksamhet. 

• Skapa generella budgetmodeller för mindre familjeföretag där tid och pengar saknas 
för att på egen hand ta fram budgetstruktur. 

• Göra en kvalitativ studie på familjeföretag för att se var det oftast bister i 
verksamhetsstyrningen. 
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Bilaga 1 – Operationalisering 
 

 
Tema 

 
Referensram 

 

 
Exempel på intervjufrågor 

 
Organisation och 

förändring 

Forslund (2013) 
Brines m.fl. (2013) 
Ates m.fl. (2013) 

Beskriv hur organisationsstrukturen har sett 
ut/utvecklats sedan starten och fram till idag och/eller 
hur den ser ut idag.  

 
 

Livscykel och 
tillväxt 

Scott & Bruce (1987) 
Davidsson, Delmar 
och Wiklund, (2001) 
Yazdanfar & Öhman 
(2015) 

Hur har företagets utveckling sett ut genom åren? 
Berätta om bakgrunden till företaget, hur såg det ut när 
ni startade och vilka var svårigheterna, framförallt 
inom ekonomin? 
Anledningen till att ni inte lägger krafter på budget, 
kan det vara på grund av er tillväxt? 

 
Familjeföretag 

 

 
Johannisson (2004) 

Hur ser företaget ut? 
Kan du berätta lite om hur företaget sett ut genom 
åren? 

 
Verksamhetsstyrning 

Almqvist (2012) 
Lindvall (2011) 

Vilka för- respektive nackdelar finns med 
verksamhetsstyrningen som den sker idag? 
Anser du att verksamhetsstyrningen har flöjt med i 
utvecklingen? 

Informell & formell 
styrning 

Forslund (2013) Har du tidigare erfarenhet som chef? 
Hur har styrningen sett ut genom åren? 

 
Budget & 

Budgetprocess 

Greve (2009) 
Greve (2013) 
Magner m.fl. (2006) 
Bellis-Jones (1992) 
 

Är du kritisk till några delar i budgetprocessen 
och/eller budgetens utformning? 
Känner ni att budgeten behöver utvecklas?  
Vilka/hur många är involverade i budgetprocessen? 
Beskriv hur processen att ta fram er budget ser ut 

Reviderad budget & 
Uppföljning 

Gröhn (2011) 
Kung m.fl. (2013) 
Greve (2013) 

 
Beskriv hur er uppföljning och ev. Revidering går till. 
 

 
Kritik mot budget 

Greve (2013) 
Rickards (2008) 
Hope & Fraser (2003) 

Beskriv för- och nackdelarna med den budget ni har 
idag? 

 
Övrigt 

 Har du några åsikter om bättre kostnadsbevakning hos 
företaget? 

 Operationalisering av intervjufrågor 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  
 
VD 
Berätta lite om dig själv och din roll på företaget. 
Beskriv hur organisationsstrukturen har sett ut/utvecklats sedan starten och fram till idag 
och/eller hur den ser ut idag.  
Beskriva hur er verksamhetsstyrning ser ut idag? 
Har du tidigare erfarenhet som chef? 
Beskriv era mål och strategier 
Hur mycket erfarenhet har du om budgetering?  
Hur har budgeten sett ut genom åren? 
Hur resonerar ni kring er budget och budgetprocess? 
Anledningen till att ni inte lägger krafter på budget, kan det vara på grund av er tillväxt? 
Känner ni att budgeten behöver utvecklas? Skulle ni behöva mer kunskap om budget för att 
kunna utforma en bättre budget? 
Finns det möjlighet för vidare kontakt om det uppkommer ytterligare frågor? 
 
 
Ekonomiansvarig 
Berätta lite om dig själv och din roll på företaget. 
Vilka för- respektive nackdelar finns med verksamhetsstyrningen som den sker idag? 
Finns det några förbättringsplaner för företaget? 
Tittar ni på vart de största kostnaderna ligger?  
Kan ni lätt ta fram siffror löpande eller är det förenat med mycket arbete? 
Beskriv för- och nackdelarna med den budget ni har idag? 
Kan kostnadsbevakning (i budgetform) vara ett effektivt verktyg hos er? 
Finns det möjlighet för vidare kontakt om det uppkommer ytterligare frågor? 
 
 
Grundaren av verksamheten 
Berätta om bakgrunden till företaget, hur såg det ut när ni startade och vilka var svårigheterna, 
framförallt inom ekonomin? 
Hur har styrningen sett ut genom åren? 
- Har den förändrats? 
Budget, var det något ni använde er av?  
- Hade ni försäljningsmål? 
- Om inte, när utvecklades de i så fall? 
Hur såg tankarna ut kring budget? 
Tror du att budget är något användbart idag? 
Anser du att det skulle behövas en kostnadsbudget? 
Finns det möjlighet för vidare kontakt om det uppkommer ytterligare frågor?  
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Försäljningsansvarig 
Berätta lite om dig själv och din roll på företaget. 
Beskriv hur er budget är uppbyggd idag  
Beskriv hur processen att ta fram er budget ser ut 
Är budgeten utformad efter bransch? Har ni tagit hänsyn till specifika faktorer? 
Får ni feedback från personalen om budgetens utformning? 
Känner ni att försäljningsbudgeten behöver utvecklas? 
- Om ja, skulle ni behöva mer kunskap om budget för att kunna utforma en bättre 
försäljningsbudget? 
Beskriv hur er uppföljning och ev. Revidering går till. 
Är du kritisk till några delar i budgetprocessen och/eller budgetens utformning? 
Tror du att ni skulle ha nytta av en mer kostnadsbevakande budget, t.ex. en omkostnad- och 
resultatbudget? 
Finns det möjlighet för vidare kontakt om det uppkommer ytterligare frågor?  
 
 
Ansvarig på tillbehörsavdelningen 
Berätta lite om dig själv och din roll på företaget. 
Du har varit inblandad i verksamheten länge, kan du berätta lite om hur företaget sett ut 
genom åren? 
I vilken utsträckning är du delaktig i budgetprocessen? 
Du har ju jobbat i ungefär ett år nu, vad såg du som det största problemet på tillbehör när du 
började? 
Hur mycket använder ni er av försäljningsbudgeten på din avdelning? 
Är budgetmålen rimliga? Hur ofta uppnår ni målen? 
Känner ni motivation av försäljningsbudgeten, eller är det bara belastning? 
Har ni några inköpssiffror att förhålla er till? Skulle det finnas behov av det? 
Finns det möjlighet för vidare kontakt om det uppkommer ytterligare frågor? 
 
 
Revisor  
Är det vanligt att familjeföretag väljer bort vissa styrmedel (t.ex. budget) på grund av brist på 
erfarenhet och kunskap. 
Hur ser du på budget? 
- Är det ett bra verktyg? 
Anser du att budget är en typ av kvalitetsstämpel? 
Tror du att företaget skulle ha fördel av att implementera en omkostnads- och resultatbudget? 
- Om ja, har du några tankar om hur den skulle utformas i så fall? 
- Om nej, varför? 
Har du något eget du vill tillägga? 


