
 

 

 

Aktivitetsbaserad eller 

traditionell budgetering?  
En kvalitativ intervjustudie om den kritiserade  

traditionella budgeteringen kontra den lovordade 

aktivitetsbaserade budgeteringen.  
 

Kandidatuppsats 

Författare: Jenny Eriksson &  Petra 

Nilsson  

Handledare: Yuliya  Ponomareva 
Examinator:  Pia Nylinder 

Termin:  VT 17 

Ämne:Företagsekonomi 
Nivå: Kandidatuppsats, 15hp  

Kurskod: 2FE93E 



  
 

i 
 

Sammanfattning 
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Författare: Jenny Eriksson och Petra Nilsson  

Handledare: Yuliya Ponomareva 

  

Titel: Aktivitetsbaserad eller traditionell budgetering? - En kvalitativ studie om 

den kritiserade traditionella budgeteringen kontra den lovordade 

aktivitetsbaserade budgeteringen.  

Bakgrund: Den traditionella budgeteringen har kritiserats mer och mer de senaste åren, 

vilket har bidragit till nya metoder. En av dessa är den aktivitetsbaserad budgeten som 

fokuserar på aktiviteter och dess drivare istället för att fokusera på linjeposter i form av 

kostnadsställen. Den aktivitetsbaserade budgeteringen hyllas, men ändå så dominerar 

fortfarande den traditionella budgeteringen företagens planeringsprocess. 

Syfte: Syftet med vår studie är att kartlägga och analysera orsakerna till att den 

traditionella budgeteringen fortsätter att användas trots kritik om metoden samt att finna 

om det finns flera bakomliggande orsaker till att ABB med dess fördelar inte används 

mer frekvent.  

Metod: Denna studie har genomförts genom en kvalitativ intervjustudie. Det empiriska 

materialet har insamlats genom semistrukturerade intervjuer med sex stycken 

konsultföretag som arbetar med att implementera olika budgetlösningar åt kunder, bland 

annat den traditionella budgeteringen och aktivitetsbaserade budgeteringen. Vår studie 

har haft en deduktiv forskningsansats.  

Resultat & Slutsats: Vi kan konstatera att den fortsatta användningen av den 

traditionella budgeteringen har att göra med traditioner i företaget. Det kan ses som en 

ritual som görs från år till år. Att företagsledningen ser den traditionella budgeten som 

något som alltid har gjorts och fungerat hyfsat. Faktorn tradition är den aspekt som 

sammanlänkar våra frågeställningar till varandra då fortsatta användningen av 

traditionella budgeteringens har att göra med traditioner, och att en av ABB:s 

utmaningar till varför metoden inte används mer frekvent är just traditioner. Andra 

utmaningar med metoden att den är tid- och resurskrävande, det kan vara svårt att hitta 

kopplingen mellan aktiviteter, drivare och kostnader. 
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Abstract 
Bachelor thesis in Business administration, 2FE93E, spring 2017 

 

Authors: Jenny Eriksson and Petra Nilsson  

Supervisor: Yuliya Ponomareva 

  

Title: Activity-based or traditional budgeting? - A qualitative study on the 

criticized traditional budgeting versus the praised activity-based budgeting. 

Background and problem: The traditional budgeting has been criticized more and 

more in recent years, which has contributed to new methods. One of these is the 

activity-based budget that focuses on activities and it’s drivers instead of focusing on 

line items in terms of cost centers. The activity-based budgeting is celebrated, but still 

the traditional budgeting dominates the planning process of the business. 

Purpose: The purpose of our study is to find and analyze the reasons why the 

traditional budgeting continues to be used despite criticism of the method, and try to 

find out if there are several underlying reasons why ABB, with its benefits, not is used 

more frequently. 

Methods: This study has been conducted through a qualitative interview study. The 

empirical material has been collected through semistructured interviews with six 

consultancy companies that work to implement different budget solutions for customers, 

including traditional budgeting and activity-based budgeting. Our study has a deductive 

research effort. 

Conclusion: We can see one reason among other things, why the continued use of 

traditional budgeting in companies is still being used, it has to do with the traditions in 

the company. That it can be seen as a ritual made from year to year. That the 

management is used to the traditional budget as something that always has been done 

and has worked quite well. The factor tradition is the aspect that links our questions to 

each other, the consultants believe that the traditional budgeting continued use is related 

to traditions, and that's one of ABB's challenges why the method is not used more 

frequently are just traditions. Other challenges are that the method is time-consuming 

and resource-intensive. It can be difficult to find the link between the activity, the driver 

and the cost. 
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Förord 

 

Med denna kandidatuppsats avslutar vi nu tre års studier inom ämnet företagsekonomi, 

det har varit en intressant och spännande tid. Vi vill uttrycka vår tacksamhet till alla 

personer som på något sätt varit inblandade i vår studie och gjort detta möjligt för oss.  

  

Inledningsvis vill vi börja med att tacka alla respondenter som tog er tid och ställde upp 

på att bli intervjuade. Utan Er hade denna studie inte kunnat genomföras.  

  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Yuliya Ponomareva som genom sin 

erfarenhet kunnat ge oss bra vägledning, intressanta diskussioner och värdefull feedback 

under uppsatsens gång.  

  

Vi vill också rikta ett tack till vår examinator Pia Nylander, som gett oss värdefulla råd 

och bra vägledning.  

  

Slutligen vill vi tacka våra kursdeltagare som gett oss bra tips och feedback under 

studiens uppbyggnad.  

  

  

             

  

  

  

--------------------------------         ---------------------------------- 

Jenny Eriksson                 Petra Nilsson  
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Ordlista  

 

ABC-Kalkyl, är förkortning på aktivitetsbaserad kalkyl, där fokus ligger på aktiviteter 

och kostnadsdrivare. Aktiviteterna antas här förbruka resurser och produkter förbrukar 

aktiviteter. Baserat på hur kostnader orsakas i en aktivitet får man dess 

fördelningsnyckel, kostnadsdrivare.  

  

Aktivitet, är det som utförs, exempelvis att fakturera, att svetsa, att anställa personal 

och så vidare. 

  

Aktivitetsbaserad budgetering, förkortas ABB, men går ofta under namnet 

drivarbaserad budgetering. Det är kortfattat en budgetering där man utgår ifrån mätbara 

händelser, alltså aktiviteter/drivare och inte penningbelopp. Kort förklaring är att det är 

en budget som tar hänsyn till aktiviteterna i företaget.  

  

Balansräkning, där finns företagets tillgångar samt eget kapital och skulder vid en viss 

tidpunkt.  

  

Business intelligence, förkortas BI, och är ett samlingsnamn för färdigheter, 

teknologier, applikationer och metoder som en organisation använder för att bättre 

förstå sin verksamhet, sin omgivning och sin omvärld. 

 

Drivare/Kostnadsdrivare, är en faktor som orsakas av en viss aktivitet. Det som gör 

att aktivitetens kostnad ökar eller minskar. 

  

Implementera, införa.  

  

Indirekta kostnader, är kostnader som inte direkt kan kopplas till en bestämd produkt, 

ett exempel på en indirekt kostnad är lokalhyra. En indirekt kostnad kan både vara rörlig 

och fast.  

  

Inputs, är resurser såsom arbetskraft, material, information som sätts in i 

produktionsprocessen.  
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Nyckeltal, är tal som ofta används för att värdera ett företag eller en organisation och 

dess verksamhet.  

  

Resultaträkning, visar organisationens intäkter och kostnader och ger periodens 

resultat, vinst eller förlust.  

  

Traditionell budgetering, Är en budget för företagets verksamhet uttryckt i siffror. 

Alltså en ekonomisk plan. 

  

Operativ verksamhet, är den del i företaget där man arbetar med det dagliga delen som 

man håller på med, det kan vara den del som producerar eller förverkligar företagets 

affärsidé.  

  

Outputs, är det som produceras. Resultatet av inputs.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Budget kommer från ordet Bulga, ett latinskt ord som betyder “lädersäck”, som var 

ett sätt som pengar ofta förvarades i förr. I England betydde lädersäck “bowgette” 

och detta blev under 1800-talet namnet för den läderportfölj som finansministern 

förvarade nästkommande års räkenskaper i. När vi använder budget idag talar vi mer 

om dess innehåll än själva portföljen (Greve 2007, s.9). En budget uttrycker vad som 

förväntas komma inträffa samt de åtaganden en organisation förväntas utföra för att 

uppnå dessa förväntningar (Ax, Johansson & Kullvén 2010, s 204). Budgeten är för 

de flesta företag en viktig del för den ekonomiska styrningen i företaget och används 

bl.a. för att öka samordningen i företaget, motivera de anställda och för att öka 

medvetenheten hos den enskilda medarbetaren om hur framtidsplanerna ser ut (Ax 

m.fl 2010, s 207-209). 

  

Användandet av budget som styrmedel har i Sverige nyttjats under en lång tid. År 

1862 blev det lag på att Sveriges kommuner skall upprätta budgetar och inom 

svenskt näringsliv har budgetprocessen använts sedan 1950-talet (Almqvist, Graaf, 

Jannesson, Parment & Skoog 2016, s. 178). Den traditionella budgeteringen görs 

årligen och utgår för det mesta från föregående år. Den utgår ifrån finansiella termer 

och dess innehåll kommer i form av linjeposter, exempelvis personal och underhåll 

(Wildavsky 1978, s 502). De flesta företagen budgeterar på ett eller annat sätt, dock 

har denna styrmetod fått utstå en del kritik genom åren. 

  

Kritiken som gäller den traditionella budgeteringen är att den bland annat anses vara 

alldeles för ekonomiskt inriktad, med det menar man att budgeteringen utgår för 

mycket från den ekonomiska redovisningen. Företaget fokuserar därmed för mycket 

på siffrorna i företaget och tar inte hänsyn till företagets operativa verksamhet. Detta 

bidrar till att man inte får någon omfattande information om själva 

verksamhetsperspektivet. Således har man inte fullständig kontroll på den dagliga 

verksamheten och det faktiska arbetet i företaget som gör att man förverkligar 

företagets affärsidé. För att undkomma detta och för att få större överblick över hela 

verksamheten så ändrar många företag sina budgetprocesser och inför nya modeller 

(Kullvén 2015, s 31-33). En modell som har tagit stor kraft är den aktivitetsbaserade 
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budgeten, som förkortas ABB. Den formen av budgetering har fokus på det som 

utförs och den faktor som orsakar en viss aktivitet (Kullvén 2015, s 80). 

  

Den aktivitetsbaserade budgeteringen som också kallas för drivarbaserad budgetering 

har sitt ursprung från ABC-kalkyleringen. ABC står för activity-based costing och 

har i Sverige översatts till aktivitetsbaserad kalkylering. Skillnaden mellan ABC och 

den traditionella kalkylering, som självkostnadskalkylering och bidragskalkylering, 

är att ABC-kalkyleringen lägger mer fokus på aktiviteterna inom organisationen 

medan övrig kalkylering grundas på kalkylobjektet eller företagets olika enheter 

(Andersson 1993, s 104). Aktiviteterna i ABC-kalkylering är det fysiska arbete som 

utförs i ett företag och för att kunna mäta utnyttjandet av dessa aktiviteter krävs 

någon form av kostnadsdrivare. Exempelvis kan en aktivitet vara att köpa in material 

och kostnadsdrivaren är då antalet inköpstimmar (Ax m.fl. 2010, s 144-146). 

  

Efter några år med ABC-kalkylering utvecklades detta vidare och man kom fram till 

en aktivitetsbaserad budget, då man ansåg att det fanns ett behov av att få bättre 

koppling mellan kostnader och produkter. Detta bidrog till att precis som med ABC 

så koncentrerar sig företaget mer på aktiviteter, vilket innebär att företaget utifrån 

marknadsprognoser gör en rad aktiviteter för att nå upp till det efterfrågade behoven. 

Utifrån denna information budgeterar man för de resurser som behövs för att kunna 

utföra aktiviteterna. Det centrala i aktivitetsbaserad budgeteringen är kostnaderna för 

aktiviteterna, de så kallade ”kostnadsdrivare” (Almqvist m.fl. 2016, s 198). Enligt 

Pietrzak (2013, s 36) är aktivitetsbaserad budgetering främst användbar för företag 

med upprepade aktiviteter och speciellt för processer som orsakas av ordrar, 

produkter, tjänster och kunder.  

  

1.2 Problemdiskussion 
Cirka 90 % av världens alla företag använder budgetar för planering, samordning och 

utvärdering av aktiviteter (Pietrzak 2013, s 26-27). Den kritik som traditionell 

budgetering främst möter i litteraturen är att metoden är tids- och kostnadskrävande 

för att upprätthålla budgetar, undersökningar som har gjorts säger att cirka 20-30 % 

av ledningens tid går till planering och budgetprocessen. Med tanke på den tid som 

krävs för att upprätthålla en budget så säger också kritiker att den ger lite i värde 

tillbaka. Tiden läggs främst på att skapa en budget och inte på att analysera budgeten. 
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Budgetar har även en begränsad respons och flexibilitet, det kan ta lång tid att 

upptäcka problem och därmed blir det ett hinder för förändring. Oftast är fokus på att 

utföra budget och sällan finns det möjlighet till att ändra budgeten när 

omständigheterna förändras. Dessutom fungerar den traditionella budgeteringen som 

ett hinder för kontinuerlig förbättring och framgång, för fokuset i organisationen är 

oftast hur man ska slå budgeten inte hur man kan maximera dess potential. Budgetar 

är sällan strategiskt fokuserade, de tenderar oftast att vara internt drivna, vilket gör 

att de fokuserar på nuvarande vinster istället för att uppmärksamma frågor angående 

företagets långsiktiga affärshälsa såsom kundtillfredsställelse (Neely, Sutcliff & 

Heyns, 2001 s 6-7). Trots att den traditionella budgeteringen möts av en hel del 

intensiv kritik, används den fortfarande i stor grad och det verkar som att företag inte 

har planer på att överge den heller (Pietrzak 2013, s 26-27). 

  

I Nederländerna har undersökningar gjorts huruvida ABB har utvecklats, där kunde 

man se att 65,9% av företagen som undersöktes hade implementerat ABB. Dock 

hade endast 15,9% av de företagen implementerat ABB i hela företaget. Dessa 

resultat är dock väldigt höga, troligtvis p.g.a. en väldigt liten undersökning på endast 

stora internationella företag (Pietrzak 2013, s 27). Enligt Dahlgren och Holmström 

(2010 s, 13) har endast ett fåtal företag i Sverige ABB idag, dock är denna 

undersökning från 2010 och mycket kan ha hänt sen dess. Men att det finns flera 

fördelar med aktivitetsbaserad budget går inte att neka, bland annat kan kostnader 

mer noggrant associeras till aktiviteter inom företaget vilket gör att 

planeringsprocessen blir mer precis och det blir enklare att göra korrigeringar. Detta 

ger oss mer realistiska budgetar (Pietrzak 2013 s 27). Därmed genererar en 

aktivitetsbaserad budget större flexibilitet att reagera på oförutsedda händelser 

(Hansen 2011 s 291). Man brukar säga att ABB talar “verksamhetens språk”, med 

detta menar man att alla inom ett företag som utför någon av aktiviteterna kan förstå 

budgeten, och de kan därmed vara med och diskutera problem och möjligheter 

oavsett var de befinner sig i organisationen (Kullvén 2015, s 89). 

  

Efter genomsökning av artiklar (bl.a. Hansen, 2011; Neely m.fl., 2001; Pietrzak, 

2013) samt litteratur där det studerats budgetering på ett eller annat sätt, kan man lätt 

tyda ett mönster. När traditionell budgetering nämns talar man främst om dess 

nackdelar och när aktivitetsbaserad budgetering nämns är det främst dess fördelar 
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som uttrycks. I början på vår studie kontaktade vi runt 50 olika företag och endast ett 

fåtal av dem hade implementerat aktivitetsbaserad budgetering. En potentiell 

förklaring till detta kan vara att bristerna i implementeringen av ABB inte har 

beaktats tillräckligt i tidigare forskning. Men vi valde då att ändra vårt synsätt och 

istället kontakta konsulter som arbetar med att implementera olika budgetsystem till 

företag, därav både implementation av den traditionella budgeteringen samt ABB. 

Det är dem som är länken mellan nya metoder och företagen, dem arbetar ständigt 

med att förbättra styrprocesser och därmed budgetprocessen hos företag. I och med 

det vill vi undersöka konsulternas syn på varför inte ABB används mer i svenska 

företag. Vi anser att vår studie kommer kunna bidra till att höja företagens 

medvetenhet om aktivitetsbaserad budgetering, där de får en klar bild om metodens 

fördelar och nackdelar utifrån en konsults perspektiv. Därav finner vi ett intresse av 

att studera varför företag fortsätter att använda sig av den traditionella budgeteringen 

trots kritik om metoden och vad är de bakomliggande orsakerna till att ABB med 

dess fördelar inte används mera frekvent. Kan det vara så att teorin är för partisk 

gällande ABB och att kritiken gällande ABB inte diskuteras tillräckligt? På detta vis 

kan vår studie bidra med att ge en mer balanserad syn mellan metoderna.  

  

Detta resonemang har lett oss till följande frågeställning:         

 Varför fortsätter företag med den traditionella budgeteringen trots all kritik? 

 Finns det fler utmaningar gällande aktivitetsbaserad budgetering som 

litteraturen inte tar upp?  

  

1.3 Syfte  
Syftet med vår studie är att kartlägga och analysera orsakerna till att den traditionella 

budgeteringen fortsätter att användas trots kritik om metoden samt att finna om det 

finns flera bakomliggande orsaker till att ABB med dess fördelar inte används mer 

frekvent. 

  

1.4 Disposition  

Kapitel 1: Här har en inledande introduktion till studiens huvudsakliga 

ämnesområde behandlats.  
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Kapitel 2: Visar metodkapitlet, detta kapitel ska ge en överskådlig bild och visa 

tillvägagångssättet för hur studien kommer att genomföras. Här presenteras de 

vetenskapliga teorierna för uppsatsen, vilka metoder som kommer användas för att 

samla in och välja ut material samt vilka metoder som ligger till grunden för analys 

samt tolkning av materialet.  

  

Kapitel 3: Visar vilka teoretiska referenser som handlar om ämnesområdet. Detta är 

den traditionella budgeteringen samt ABB som har främst fokus.  

  

Kapitel 4: Är vår empiridel och här kommer intervjuer att presenteras med de 

konsultbolag som ställt upp på att delta i studien.  

Kapitel 5: Här kommer analysen av studien att tas upp. Alltså intervjuer kontra 

teoretiska referensramen kommer att utgöra grunden för analysen. 

  

Kapitel 6: Studiens sista kapitel kommer att omfattas av resultat från studien och 

vidare frambringa slutsatser. Vi kommer här att kunna besvara vår frågeställning 

samt kunna presentera förslag på vidare fortsatta studier inom området.  

  

Kapitel 7: Innehåller vår källförteckning.  

  

Kapitel 8: Här redovisar vi vår bilaga.  
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2 Metod 

2.1 Forskningsmetod 
Då man skriver en uppsats kan två olika typer av forskningsansatser användas, dessa 

är induktiv eller deduktiv. För att enkelt förklara dessa olika typer av ansatser kan 

man kortfattat säga att gällande deduktiv ansats utgår man ifrån befintlig teori som 

antingen bekräftas eller förkastas genom resultatet av den insamlade datan. Man 

börjar här oftast med att samla in data, empirin, för att sedan formulera en hypotes 

eller teori (Eriksson & Wiedersheim-Paul, s 56). Medan i den induktiva ansatsen är 

teorin resultatet av forskningen (Bryman & Bell 2013, s 34). Alvesson och Sköldberg 

(2008, s 54-56) tar upp en tredje forskningsansats, som är abduktion. Där beskrivs 

abduktionen ha drag av både induktion samt deduktion, dock är författarna noga med 

att detta inte ska missuppfattas och antas vara en mix av de båda. Detta innebär att 

abduktionen har sin grund både i empirisk samt teoretisk fakta vid analys och 

slutsatser. Vår studie kommer bygga på både empirisk undersökningar samt av redan 

befintlig teori vid analys och slutsats vilket medför att vår forskningsansats därför är 

abduktion. Genom teorin kommer vi att kunna använda kunskap som redan finns 

inom området, och via den empiriska delen har vi möjlighet att få in ny och aktuell 

information. I analysdelen kommer vi kunna ställa dessa båda mot varandra och 

abduktionen hjälper oss på så sätt att se olika strukturer såsom vilka likheter och 

vilka fler utmaningar som finns. Vidare kommer vi genom att ställa empirin mot 

teorin kunna besvara vår frågeställning. 

  

Bryman och Bell (2013, s 49) tar upp två stycken forskningsmetoder, dessa är 

kvalitativ samt kvantitativ forskning. I korthet kan man förklara den kvantitativa 

forskningen som en metod som betonar kvantifiering när det gäller insamling samt 

analys av data. Alltså information som kan mätas och värderas numeriskt (Björklund 

& Paulsson 2003, s 63). Bryman och Bell (2013, s 49) tar upp att den kvalitativa 

metoden har sin utgångspunkt vid insamling och analys, samt att den har sitt fokus på 

ord istället för siffror. Björklund och Paulsson (2003, s 63) menar att den kvalitativa 

forskningsmetoden används då man vill skapa en djupare förståelse för ett specifikt 

ämne, händelse eller situation. Vidare fortsätter Björklund och Paulsson att 

observationer och intervjuer är lämpliga då man gör en kvalitativ studie. Vår studie 

har sin utgångspunkt utifrån en kvalitativ intervjustudie eftersom vi vill få en djupare 

förståelse till varför företag inte väljer den aktivitetsbaserade budgetmetoden då den 
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enligt litteratur samt studier har såpass få nackdelar. Den traditionella budgeteringen 

har istället fått en hel del kritik och detta har skapat en nyfikenhet samt ett intresse 

hos oss att ta reda på varför fler företag inte väljer att använda sig av ABB. Vi 

kommer genom en intervjustudie få fylliga och detaljerade svar från våra 

respondenter på grund av deras erfarenhet av metoderna. Genom att gå in på detaljer 

kommer vi kunna uppnå ett djup i vår studie (Bryman & Bell 2015 s 474 ). Med 

hjälp av den kvalitativa metoden kan vi få en djupare förståelse genom intervjuer 

med konsulter som har erfarenheter av att bidra med olika budgetlösningar till sina 

kunder, både inom den traditionella budgeteringen samt ABB. Vi kommer kunna 

fylla kunskapsluckan och få en mer utökad förståelse för de två sätten att budgetera 

på. Detta genom att använda den kvalitativa metoden inom den aktivitetsbaserade 

samt traditionella budgeteringen och genom dessa personers expertis inom de båda 

metoderna. Vi kommer inte kunna få denna djupa förståelse för dessa två metoder 

genom att besvara vår frågeställning via den kvantitativa metoden. Inte heller 

kommer vi kunna besvara vår frågeställning genom att statistiskt mäta hur många 

som väljer den traditionella metoden över den aktivitetsbaserade metoden.  

  

2.2 Urval  
I början av vår uppsats började vi med att kontakta cirka 50 olika företag, runt 25 

stycken av dessa företag fann vi på olika konsultföretags hemsidor genom att dessa 

företag var deras kunder. Vi försökte även kontakta företag som hade varit med i 

andra uppsatser och artiklar om ABC och/eller ABB. Resterande skickade vi ut till 

industriföretag, för att vi trodde att dessa företag skulle ha större chans att kanske 

arbeta med ABB. Av dessa 50 företag som vi kontaktat fick vi svar från ett företag 

som använde sig av ABB samt en akademiker som hade kunskap om budgetmetoden 

ABB. Vi genomförde båda dessa intervjuer, men insåg under intervjun att företaget 

inte använde sig av ABB utan istället hade den traditionella budgeteringen. Detta 

visade sig ganska snabbt i intervjun, då respondenten började berätta om att deras 

budgetarbete utgick från kostnadsställen. Vår intervju med akademikern, slutade 

mera som i ett samtal och inte heller kunde vi få svar på frågorna i intervjuguiden 

som vi hade då. Eftersom svarsfrekvensen från företagen vi kontaktade var väldigt 

låg, började vi fundera om företag inte alls använde sig av ABB eller av 

kombinationen ABB och ABC. Vi började undersöka frågan från ett annat håll, som 

vi även tror skapar ett intresse hos läsarna. Det handlar om det kan vara så att teorin 
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är för partisk gällande ABB och att kritiken för den traditionella budgeteringen 

kanske är för hård. Istället för att undersöka dem som använde sig av metoderna, 

bestämde vi att studera konsultföretag som implementerar metoderna. Därav uppkom 

intresset av att studera konsultföretag som arbetar med att implementera och utveckla 

olika budgetlösningar åt sina kunder, därav den traditionella budgeteringen och 

ABB.  

  

Yin (2013, s 93) tar upp olika urvalsmetoder, en av dessa är bekvämlighetsurval. 

Med bekvämlighetsurval menar Yin att man väljer ut respondenter för att de är 

lättillgängliga. Bryman och Bell (2013, s 204-205) tar upp att bekvämlighetsurval är 

personer som råkar finnas tillgängliga för forskaren. När vi fann våra respondenter 

sökte vi på google; konsulter och aktivitetsbaserad budgetering. När vi insåg att 

konsultbolagen som kom upp i sökningen arbetar med olika budgetlösningar så 

kontaktade vi dem. Vi har även varit inne på snöbollsurval som innebär att man 

under en intervju får information om ytterligare personer att intervjua (Yin 2013, s 

93) . Vi fick under en intervju två stycken namn på personer som ansågs besitta 

kunskap inom ämnet och som kanske skulle vara villiga att ställa upp på intervju. Av 

dessa två namn gick vi vidare med en av personerna, då den andra inte hade tid för 

intervju.  

  

Vi kontaktade 12 konsultföretag varav sex stycken valde att ställa upp på intervju. 

Ett bolag var vi tvungna att sålla bort då vi efter mailkontakt insåg att det inte riktigt 

arbetade med det som vår studie handlar om. De andra fem hade inte tid att ställa upp 

på intervju. Av de sex konsulterna som ställde upp på intervju så har fem stycken en 

ekonomisk utbildning och en av konsulterna är civilingenjör inom data. Förutom sin 

utbildning så har alla respondenter lång erfarenhet av att arbeta med olika 

budgetlösningar såsom den traditionella budgeteringen samt aktivitetsbaserade 

budgeteringen. Vi anser därför att konsulterna kommer kunna bidra och utöka vår 

kunskap om de två budgetmetoderna. Vi frågade även vid första kontakten med 

företagen (mail eller telefon) om dem har någon erfarenhet av budgetlösningar och 

då främst traditionell och aktivitetsbaserad budgetering, för att ännu en gång få en 

klarhet att dem var kunniga inom ämnet.  
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Valet av att kontakta olika företag istället för att försöka få tag på sex respondenter 

på samma företag har att göra med att vi ville ha olika åsikter från olika företag. Vi 

ansåg att genom att kontakta samma företag kanske deras företagskultur skulle ha 

stor påverkan på respondenterna och därav ge oss liknande svar på intervjuerna. 

Genom olika företag så tror vi att det finns chans att få fram flera olika synpunkter 

om ämnet. En till aspekt som uppkom efter vi haft de sex intervjuerna var att vi 

upplevde att det inte tillkom någon ny information och därför kan sex intervjuer vara 

resonabelt antal intervjuer för just denna studie. 

  

Urvalet påverkades också av att alla intervjuer transkriberades, en intervju på en 

timme kan ta upp mot sex timmar att transkribera (Bryman & Bell 2013, s 490). 

Utskrifterna av intervjuerna ger oss också väldigt mycket dokument att gå igenom. 

Intervjuerna varade allt ifrån 20 min till över en timme, men låg i snitt på ca 45 min. 

En intervju på ca 45 minuter gav oss ca 8-10 sidor. Därav gjorde även tidspressen att 

vi inte skulle ha hunnit med fler än de respondenter vi fick tag på.  

  

Som vi tidigare har nämnt har vi fått kontakt med sex stycken olika konsultföretag 

som passar för vår studie. Nedan kommer en kortfattad presentation av 

respondenterna och respektive konsultbolag.  

  

 Daniel Hilding, Consulting Team Manager, Millnet BI. 

 Bernt Olsson, CEO, Effectplan International AB.  

 Jan Rehnman, EPM Advisory Lead, Sucaba Technologies AB 

 Martin Zingmark, Consulting Director, Inplenion Scandinavia AB. 

 Mikael Samuelsson, Head of Business development, Planacy  

 Ola Henriksson, konsultchef, Mercur Solutions AB.  

  

2.3 Datainsamling  
Enligt Björklund och Paulsson (2003, s 67) kan datainsamling ske antingen via 

primärdata eller sekundärdata. Primärdata innebär att man samlar in ny information i 

syfte för att den ska användas i den aktuella studien (Björklund & Paulsson, 2003, s 

68). Primärdata är alltså sådant som skapats direkt för just denna uppsats. Detta kan 

ske genom direkta observationer, intervjuer och enkäter m.m (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2014, s 90). I denna studie har vi för att få fram vårt empiriska 
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material främst använt oss av primärdata. Denna data har vi fått genom våra 

intervjuer som vi har haft med våra respondenter. Gällande sekundärdata finns 

informationen redan insamlad dock till ett annat syfte än den aktuella studien. Alltså 

material som skapats för en annan undersökning men som används i denna 

undersökning. Sekundärdata finns i litteratur, uppsatser, register och akademiska 

artiklar m.m. (Alvehus 2014, s 34-35). Vi har inte direkt använt oss av någon 

sekundärdata, förutom konsultbolagens hemsidor där vi har tagit fram information 

gällande deras verksamheter.  

  

2.3.1 Semistrukturerade intervjuer  

Vår empiriska del består av kvalitativa intervjuer och vi har här valt att utgå från en 

semistrukturerad intervjumetod. Vi anser att semistrukturerade intervjuer lämpar sig 

bäst i studien, detta för att semistrukturerade intervjuer är en intervjuguide med 

förberedda frågor som kommer beröra olika områden inom ämnet. Dock kommer 

svaren från respondenterna att ske fritt (Bryman & Bell 2013, s 475-478). 

Intervjuerna kommer att ske via telefon eller Skype, detta alternativ har vi valt för att 

det underlättar då vi bor i olika städer och via telefonintervjuer kan vi göra 

intervjuerna tillsammans via gruppsamtal eller dylikt. Bryman och Bell (2013, s 219-

220) tar upp att om man är mer än en intervjuare är det fördelaktigt med 

telefonintervju, detta för att man får en större kontroll på att intervjuerna sker på 

samma sätt och minskar risken för omformuleringar eller att tillägg på frågor görs. 

Detta har vi beaktat genom att en person leder intervjun och den andra personen 

medlyssnar, just för att minimera risken för omformuleringar. Nackdel med 

telefonintervju är att vi inte kan se respondenterna, men detta skulle i sådana fall 

kunna lösas via Skype. Vi har valt att ställa öppna frågorna eftersom vi vill få ut så 

mycket information som möjligt. Vi kommer vara noga med att inte ställa ledande 

frågor och att inte använda oss av påståenden eftersom detta kan leda till icke-

trovärdiga svar eller inga svar alls enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014,s 

102). 

  

Vi valde bort enkäter eftersom det generellt leder till ett större bortfall än exempelvis 

intervjuer samt att risken för missuppfattningar anses större vid enkäter än intervjuer 

(Björklund & Paulsson, 2003 s 70). Vi vill ha muntlig kontakt med våra respondenter 

för att kunna förklara eventuella oklarheter i frågorna vilket kan göra att deltagarna 

svarar på en annan fråga än den som avses. Samt att vi vill ha möjligheten att kunna 
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ställa följdfrågor, vilket inte går om vi använt oss av enkäter (Bryman & Bell 2013, s 

247).  

  

2.3.1.1 Intervjuguide  

En intervjuguide är som ett manus som strukturerar intervjuernas förlopp. 

Intervjuguiden kan ta form antingen genom att endast innehålla några få ämnen som 

ska täckas eller kan den vara detaljerad utformad med formulerade frågor (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s 172). Bryman och Bell (2013, s 482) tar upp att utformningen av 

en intervjuguide ska vara en minneslista över vilka områden som ska tas upp eller en 

mera strukturerad lista av frågeställningar som ska tas upp i en semistrukturerad 

intervju. Då vi använder oss av semistrukturerade intervjuer, samt att vi vill beröra 

vissa områden har vi valt att ha en detaljerad intervjuguide med formulerade frågor. 

Kvale och Brinkmann (2014, s 176) tar upp att intervjufrågor som ställs av 

intervjuaren bör vara korta och enkla. När vi började med vår intervjuguide så 

började vi med att ta upp de ämnen som vi ville veta mer om såsom den traditionella 

budgeteringen och den aktivitetsbaserade budgeteringen. Samt att vi försökte göra 

frågor som inte är för långa och komplicerade.  

  

Trost (2010, s 72) tar upp att efter man har haft den första intervjun kan det vara bra 

att se över sin intervjuguide, det kan vara på så sätt att man märker efter första 

intervjun att frågorna inte passar för studien man gör. Då ska man enligt Trost 

korrigera den. Vi tog bort en fråga efter vår första intervju, då vi kände att den inte 

gav något i vår studie. 

  

Vi startade intervjuerna med att berätta om oss själva och vår studie. Sedan gick vi 

vidare och frågade respondenten om dess bakgrund. När vi skulle ha våra intervjuer 

var fortfarande vårt syfte med studien inte helt specificerat, mer än att det skulle 

behandla aktivitetsbaserad budgetering och dess utmaningar. Därav valde vi att under 

intervjun även beakta ABC-kalkyleringen, för att få en uppfattning om vilken 

betydelse den har på ABB samt även den traditionella budgeteringen. Efter 

intervjuerna så släppte vi idén med ABC-kalkylen, då våra respondenter inte hade 

tillräckligt med kunskap inom området. Fokuset hamnade på traditionell budgetering 

samt ABB. 
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2.3.1.2 Inspelning och transkribering  

Bryman och Bell anser (2013, s 489) att kvalitativa forskare ofta är intresserade av 

både vad respondenterna säger men även hur det sägs, därför finns en del fördelar 

med att spela in intervjuerna. Att få möjligheten, genom respondenternas 

godkännande, att kunna spela in intervjuerna bidrar till att man kan återfå intervjun i 

efterhand och ges tillfälle att kontrollera så att man tolkade intervjuerna rätt. Vi valde 

att spela in intervjuerna i vår studie efter godkännande av samtliga respondenter, 

detta gjorde vi för att vi upplevde en möjlig risk att vi inte skulle hinna uppfatta allt 

som respondenterna sa, att vi skulle kunna feltolka informationen samt att vi ville 

fånga upp och ta vara på all information. Genom inspelningarna har vi möjligheten 

att kunna upprepa intervjuerna och kunna sammanställa intervjuerna på ett korrekt 

sätt. Efter intervjuerna sammanställdes dem och skrevs sedan ut. Detta för att få en 

tydligare överblick över de olika respondenternas svar. Trost (2010, s 75) tar upp en 

del nackdelar med att spela in intervjuer. Dessa nackdelar är att det tar tid att lyssna 

på inspelningarna samt att då man skriver ut innehållet tappar man tonfallet och en 

del av talspråket som den intervjuade har. Han menar att många blir besvärade och 

hämmade då man spelas in men han menar också att många glömmer att de blir 

inspelade. Vi anser att fördelarna med att spela in kontra nackdelarna är större, vi 

upplevde inte att någon av våra respondenter blev hämmade. När vi läser 

intervjuerna har vi också lagt alla dessa nackdelar till åtanke, exempelvis kan vi lätt 

gå tillbaka till inspelningen för att få en bra bild av vad respondenten menar.  

  

2.4 Validitet och reliabilitet  
En viktig del då man gör undersökningar är validitet, och kan förklaras som ett 

mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att mäta (Eriksson & 

Wiederhems-Paul 2006, s 60). Detta görs för att se att studien har gjorts på det som 

man har tänkt att studera (Alvehus 2014, s 122). För att vi ska få en så bra teoretisk 

grund som möjligt har vi valt att bygga upp den teoretiska referensramen med flera 

olika källor. Detta för att finna stöd och styrka i vår teori, samt för att minska risken 

för feltolkningar samt egna tolkningar av teorin. Björklund och Paulsson (2003, s 60) 

menar att man kan öka validiteten inom intervjuer genom att formulera tydliga och ej 

vinklade frågor, därför har vi inom den empiriska delen valt att lägga intervjuerna 

lite längre fram i tidsplaneringen. Detta för att kunna samla på oss så mycket 

kunskap om ämnet för att vidare kunna ställa tydliga, relevanta samt ej ledande 

frågor. Innan intervjuerna kommer vi läsa på mycket om företagen så att 
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intervjutillfället kommer kunna nyttjas till det bästa. Trost (2005, s 114) tar vidare 

upp att det är bra om forskaren anger hur han eller hon har ställt frågorna. Vi har 

därför gjort valet att ha med vår intervjuguide som bilaga. 

  

En annan viktig faktor man måste beakta är reliabilitet. Björklund och Paulsson 

(2003, s 59) förklarar reliabilitet som graden av tillförlitlighet i mätinstrument, alltså 

att informationen man samlar in ska vara tillförlitlig och det innebär att 

undersökningen ska kunna göras om vid ett annat tillfälle med samma resultat. Dock 

menar Trost (2010, s 132) att det är egendomligt att tala om just reliabilitet eller 

tillförlitlighet vid kvalitativa intervjuer. Han menar att självklart ska man som 

intervjuare vara lyhörd och uppmärksamma tonfall vid intervjuer. Dock är det svårt 

att få samma svar på en fråga då den ställs vid skilda tillfällen. Detta är inte möjligt 

då man arbetar med människor, det är därmed svårt att få samma resultat. Människan 

är inte statisk, utan att vi som människor får snabbt nya erfarenheter, vi möter nya 

situationer så att vår föreställningsvärld förändras, vilket gör att bakgrunden till ett 

svar på en fråga hela tiden förändras. Dock har vi för att öka tillförlitligheten i vår 

studie ansett att detta kan göras genom att respondenterna får svara på samma frågor 

för att minska risken att intervjuerna drar iväg åt olika håll.  

  

2.5 Forskningsetiska principer 
Då man samlar in empiri jobbar man i många fall med människor, genom exempelvis 

intervjuer, observationer, pedagogik och behandlingar etc. Studien ska vara lärorik 

för alla parter som är delaktiga och själva grundtanken med forskningsetiska 

principer är att man inte får bedriva forskning som inte följer dessa uppsatta principer 

(Bryman & Bell 2013, s 143-144). De etiska principerna i samhällsforskningen 

omfattas av ett grundläggande individskyddskrav. Detta innebär att 

undersökningsdeltagare inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse 

eller kränkning. Individskyddskravet kan delas in i fyra huvudprinciper och dessa är; 

informationskravet, som innebär att forskaren har ett ansvar att informera om syftet 

för undersökningen. Samtyckeskravet, som innebär att deltagaren själv bestämmer 

över sin medverkan i undersökningen och har rätt att avbryta närhelst han eller hon 

önskar. Konfidentialitetskravet som innebär att deltagarna i undersökningen ska ha 

konfidentialitet och att deras personuppgifter inte hamna i obehörigas händer. Samt 
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nyttjandekravet, som innebär att det insamlade materialet som forskaren får fram 

genom undersökningen enbart får användas för forskningens ändamål 

(Forskningsetiska principer [www]). I denna studie kommer en del av 

datainsamlingen att ske genom intervjuer. Vi har då ett etiskt ansvar som studenter 

att se till att dessa uppsatta etiska principer följs, detta har vi gjort genom att förklara 

innebörden med studien, man får vara anonym om man så känner samt att vi frågar 

om vi får spela in samtalet i början av intervjun.  

  

2.6 Metodkritik  

Enligt Yin (2013, s 139) finns det kritik riktade mot den kvalitativa forskningen, det 

har bland annat att göra med att de kvalitativa intervjuerna påminner om ett samtal 

och är en del av de flesta personens vardagliga kommunikation. Av detta skäl tar Yin 

upp att det inte är lätt att göra det till en forskningsprocedur. Bryman och Bell (2013, 

s 416) tar också upp liknande kritik gällande att undersökningarna bygger på 

forskarens uppfattning om vad som är viktigt och betydelsefullt. I och med att vi har 

vetskapen om att det finns risk att våra tankar, åsikter och kunskap kan påverka 

studien samt att en av oss medlyssnar vid intervjuerna så anser vi att vi klarar att 

minska risken för att detta sker.  

  

Vidare anser Bryman och Bell Bryman (2013, s 416) att det i kvalitativ forskning 

saknas information om hur undersökningarna gjorts och att detta bidrar till 

svårigheter att upprepa undersökningen. Vi har därför försökt att ge en tydlig 

redogörelse för våra metodval samt tillvägagångssättet för hur vår studie gått till, 

samt att vi i metodavsnittet har angivit hur vårt urval gått till, vi har bifogat vår 

intervjuguide samt beskrivit hur det har gått till då vi utformat den, om studien ska 

upprepas i ett senare skede.  

  

Kvale och Brinkman (2015, s 310) tar upp att gällande intervjustudier ställs alltid 

frågan om resultatet är generaliserbart, en vanlig kritik mot kvalitativ forskning är att 

det finns för få intervjupersoner för att man ska kunna generalisera resultatet. 

Bryman och Bell (2013, s 417) anser att personer som har intervjuats i en kvalitativ 

undersökning kan inte representera en population, utan resultaten från en kvalitativ 

forskning ska istället generaliseras mot teori och inte mot populationer. Gällande 
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generaliserbarheten syftar vår studie i huvudsak till att generera ny teori till befintlig 

teori.  
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3 Teori 

3.1 Budgetering 
Budgeteringen är en del av den ekonomiska styrningen och de allra flesta företag 

budgeterar för sin verksamhet (Kullvén, 2015, s 3). Budgeteringen har flera syften, 

de tre klassiska syftena är planering, samordning och kontroll. Planering genomförs 

före verksamheten äger rum, samordning sker både innan och under verksamhetens 

period och kontroll sker när aktiviteterna har utförts (Andersson & Funck 2017, s 

305). 

  

Budgetering syftar även till att öka motivationen i företaget. Genom att få 

medarbetarna inom en organisation delaktig i budgeten, får dem klara målsättningar 

som bidrar att dem vet vad som förväntas av dem. I många företag förekommer det 

incitamentsystem som är kopplade till budgetsystemet. Genom att uppnå goda 

resultat kan medarbetarna få incitament, till exempel bonus (Ax m.fl 2010, s 209). 

  

3.1.1 Planering 

Budget handlar om att planera inför sin framtida verksamhet. Planeringen kan ske på 

olika enheter inom en organisation men också hela organisation och kan även ske 

under olika tidsformer, allt från dagar till år. Den kan ske som en rutin eller helt 

spontant. När planeringen utgår från en mer bestämd form brukar man tala om 

planeringssystem. Ett planeringssystem innehåller tre delar, strategisk planering, 

taktiskt planering och operativ planering (Greve 2007, s 50-51). 

  

Den strategiska planeringen behandlar frågor som är förknippade med verksamhetens 

inriktning. Denna berör för det mesta den högsta ledningen i verksamheten, som har 

formulerat en vision som företaget ska sträva mot därutöver formuleras strategier 

som är planer för att uppnå visionen. Dessa strategier är oftast långsiktiga och 

karaktäriseras av en planering på tre år eller längre (Ax m.fl 2010, s 206). 

Planeringen berör hela företaget och även externa parter, då den till stor del handlar 

om företagets relationer med omvärlden (Andersson & Greve, 2016 s 173). Den 

strategiska planeringen skapar stöd till den taktiska planeringen, även benämnd 

verksamhetsplanering. Här gäller det att få strategierna förverkligade genom att 

planera verksamheten utifrån strategierna. Planeringen blir därmed mer detaljrik och 

av en mer kvantitativ inriktning. I den taktiska planeringen är främst mellanchefer 

och ekonomer inblandade. Den sista delen i planeringssystemet är den operativa 
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planeringen, här hamnar verksamhetsfrågor som berör den närmsta månaden, veckan 

eller dagen. Planeringen handlar här om aktiviteter, exempelvis planering av enskilda 

order och transporter samt bemanningen för dagen (Ax m.fl 2010, s 206).  

  

Planering är något som alla företag gör, den vanligaste formen av planering är 

budgetering. Vanligtvis placeras budgeteringen på den taktiska nivån, här är 

tidsramen 1-3 år och budgeteringen har oftast en tidshorisont på ett kalenderår. (Ax 

m.fl 2010, s 206). Från en verksamhetsplan kan man skapa sig en budget (Greve 

2007 s. 69-70). En budget är en ekonomisk reflektion av organisationens årliga 

verksamhetsplan. Budgeteringsprocessen innebär att man utvecklar prognoser för 

intäkter, kostnader, produktion, kassaflöden och andra viktiga faktorer (Cardos 2014, 

s 484). Verksamhetsplanen, som är en handlingsplan på hur företaget ska omsätta 

strategin, kan uttryckas i både monetära nyckeltal och i icke-monetära termer. Från 

verksamhetsplanen skapas funktionsbudgetar som oftast uttrycks i endast monetära 

termer. Budgetering handlar om att planera verksamheten genom dess olika 

funktioner såsom, tillverkning, försäljning, inköp o.s.v. Dessa planer blir sedan till 

finansiella flöden som kan medföra att man upptäcker likviditetsproblem. I dessa fall 

kan man behöva se igenom sin verksamhetsplan, upptäcka problemet och därmed ta 

beslut om att exempelvis skjuta på någon investering eller finna nya finansiärer för 

att kunna lösa likviditetsproblemet. En budget ska fördela de resurser som 

verksamhetsplaneringen har förmedlat att dem har. Detta ska göras så att man till 

högsta grad leder verksamheten till deras övergripande mål (Greve 2007, s 69-70). 

Budget är därmed en viktig styrprocess för att förverkliga företagets strategier, mål 

och affärsidé (Holmström & Lindholm 2011, s 331). 

  

3.1.2 Samordning 

Budget används för att samordna de olika enheterna i företaget. Till exempel måste 

försäljningsavdelningen samordnas med inköpsavdelningen, så att rätt volym köps in 

eller tillverkas (Holmström & Lindholm 2011 s 332). Vid sammanställning av 

delbudgetar upptäcks ofta felaktigheter mellan dem olika enheterna, vilket gör att de 

måste samarbeta för att uppnå företagets gemensamma mål (Ax m.fl 2010, s 208). En 

dialog mellan verksamhetens avdelningar kan gynna genom värdefullt lärande om 

varandras förutsättningar och specialkompetenser. En god samordning i företaget kan 

bidra till möjlig flexibilitet, vilket kan hjälpa till att balansera osäkerheten som 

uppstår när bestämda planer störs (Andersson & Funck 2017 s, 307). 
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3.1.3 Kontroll 

Ett annat syfte budget har är att det ska fungera som ett kontroll- och 

analysinstrument (Holmström & Lindholm 2011, s 332). Resultatet från budgeten 

kan i efterhand jämföras med det verkliga utfallet. Att analysera dess avvikelser kan 

bidra till lärdom i framtida budgetprocess. Det är viktigt att följa upp budgeten, om 

det så är månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Det man ska beakta är att desto längre 

man väntar med uppföljning desto svårare blir det att använda den ursprungliga 

budgeten som grund till jämförelse (Andersson & Funck 2017, s 307). Andersson 

och Greve (2016, s 180-182) menar även att kontroll kan handla om styrning. 

Budgeten kan användas som ett verktyg för ansvarsstyrning, ansvariga chefer måste 

agera på ett sätt som bidrar till att företagets mål uppnås. Att delegera ansvar kan 

bidra till ett ökat engagemang i verksamheten samt ökad flexibilitet att upptäcka inre 

och yttre förändringar (Andersson & Funck 2017, s 307). 

  

3.2 Traditionell budgetering 
En traditionell budgetering fungerar som en finansiell plan som ska stödja företaget 

till ett visst mål. Det är en handlingsplan med ett kvantitativt uttryck som ska gälla 

under en viss period och används som ett stöd för att samordna vad som behöver 

vidtas för att fullfölja planen (Cardos 2014, s 484). Budgeten som uttrycks i 

finansiella termer, görs årligen och utgår för det mesta från föregående år (Wildavsky 

1978, s 502). Den traditionella budgeten visar endast intäkt och kostnadskategorier 

som kostnader av sålda varor, löner, hyra, avskrivningar och inkomstskatt o.s.v. 

Denna metod används av många organisationer (Brimson & Antos 1999, s 15-16). 

Tillvägagångssättet för den traditionella budgeteringen kan se annorlunda ut, detta på 

grund av att det finns inga regler som säger hur eller vilken form av budget som ska 

appliceras. Faktorer som organisationsstruktur, den interna verksamhetens natur och 

komplexitet samt dess ledningsfilosofi måste fortfarande tas hänsyn till vid 

budgetering (Cardos 2014, s 484).  
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Libby och Lindsay (2003, s 30) visar den traditionella budgeten genom denna modell 

nedan; 

 

  

här visar de att den traditionella budgeten historiskt sett har har en roll som en 

kontrollmekanism i företaget. Genom den traditionella budgeteringen arbetar man 

med så kallad “top down”. Vilket är en hierarkisk modell där beslut, resurser och 

belöningar strömmar nedåt medan information då budgeten inte går som planerat, 

oftast i form av undantag flyter tillbaka upp. Denna form av linjeorganisation 

(hierarkisk organisation) är till för att driva anläggningarna, system och personal 

enligt ledningens regler, förordningar samt förutbestämda mål (Libby & Lindsay, 

2003, s 31). Det som menas med “fast” årlig budget är att den traditionella budgeten 

tas fram för en period, förslagsvis ett år, och förändras inte sedan oavsett vad som 

inträffar. Man brukar använda sig av uttrycker “lagd budget ligger” för att påvisa 

detta (Kullvén 2015, s 64). Olika företag har olika syften med sin budget, och som 

modellen visar ovan så handlar syftet i grunden om att styra verksamheten mot 

verksamhetens mål och riktlinjer. Detta gör företagen genom att planera, sätta mål, se 

vilka behov av finansiella resurser som finns -exempelvis kommer vi göra stora 

investeringar i år som ska betalas och enheterna samordnas, de får reda på vad övriga 

delar av företaget planerar (Kullvén 2015, s 25). 
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3.2.1 Den traditionella budgeterings fördelar och nackdelar 

De Waal m.fl. (2011, s 318) tar upp fyra huvudsakliga fördelar med traditionell 

budgetering. Den första fördelen är att budget driver planering. Chefer tvingas att 

planera specifika åtgärder för att kunna uppnå de ställda målen för verksamhet. 

Dessutom kräver en budget att cheferna ställer sig frågor om vad som skulle kunna 

ske i framtiden. Nästa fördel är att budget, som vi tidigare nämnt, främjar 

samordning och kommunikationen i företaget. För att definiera och komma överens 

om en budget som gäller både delar och hela organisationen krävs det att all 

verksamhet inom organisationen samordnar. Budget kräver även att de olika 

aktiviteterna kommuniceras ut i verksamheten, man behöver veta hur dessa kan 

interagera samt påverka organisationens resultat. Den tredje fördelen är att budgeten 

underlättar utvärdering av presentationer. Istället för att jämföra de faktiska 

resultaten med tidigare resultat jämförs budgeten med det faktiska resultatet. Vid 

jämförelse med tidigare resultat kan slutsatserna bli felaktiga, då organisationer 

ständigt förändras vilket budgeten har tagit hänsyn till. Till sist är budget 

motivationshöjande. Det används för att motivera de anställda att uppnå uppsatta mål 

och att alltid göra sitt bästa. När de ansvariga får delta i budgetprocessen bidrar detta 

till att dem troligtvis kommer anstränga sig för att klara sin budget. Samt vill oftast 

medarbetare veta vad som förväntas av dem genom klara målsättningar (Ax m.fl 

2010, s 209). Detta bidrar en budget till, då den exempelvis kan ange hur mycket 

dem förväntas sälja, köpa in och marknadsföra.  

  

Trots den omfattande användningen av budget, så är den långt ifrån perfekt. 

Användare har uttryckt oro över att använda budgetar för planering och 

prestandautvärdering, för att de anser att budgetar försämrar fördelningen av 

organisationens resurser så att de inte nyttjas till där de kan användas bäst. 

Budgetarna uppmuntrar även till närsynt beslutsfattande och andra dysfunktionella 

budgetspel. Utövarna tilldelar dessa problem främst till den traditionella 

budgeteringen finansiella, top-down styrning (Hansen, Otley & Van der Stede 2003, 

s 95). 

  

Under en ganska kort tidsperiod har budgeteringen gått från att ha en central roll i de 

flesta organisationers styrsystem till att blir föremål för att få en hel del kritik riktade 

mot sig. Undersökningar visar att organisationer har ett ökat missnöje mot sina 

budgetsystem (Libby & Lindsay 2003, s 30). I de flesta läroböckerna om 
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redovisning, ses budgeteringen som ett viktigt verktyg som förvandlar långsiktiga 

strategier till aktiviteter på kort- och medellång sikt. Dock kan det uppstå problem 

när man ska använda budgeteringen i praktiken. Bland annat är en budget både 

tidskrävande och resurskrävande. Att orsakerna till att budgetprocessen tar tid är för 

att processen verkar utbringa ett typiskt budgetbeteende bland dem som är 

involverade i arbetet. Budget betraktas ofta som en metod där du inte ska ställa för 

höga mål, men där du kan bli tillrådd att överskatta ditt resursbehov på grund av den 

interna konkurrensen. Även pålitligheten kan diskuteras, då det för mesta är anställda 

inom organisationen som överlämnar dess data (Dahlgren & Holmström 2010, s 2). 

Budgeten kritiseras även för den tid det tar och det värde den ger tillbaka. Tiden 

läggs främst på att skapa en budget och inte på att analysera budgeten (Neely m.fl. 

2001, s 7).  

  

Libby och Lindsay (2003, s 31-32) menar att den traditionella budgeten kan ses som 

ett kontrakt mellan överordnad och underordnad, och om du som medarbetare 

uppfyller detta mål så kommer din prestation vara tillfredsställande för dem. Det kan 

absolut vara till sin fördel, då de underordnade kan förvänta sig få en bra utvärdering 

och belöning på dess prestation samt den inre tillfredsställelsen vid uppnått mål. 

Dock menar Libby och Lindsay att då man använder denna typ av fast kontrakt, 

såsom budgetar kan anses vara, finns det risk att man undervärderar sin försäljning 

för att det uppsatta budgetmålet ska bli lättare att uppnå. Det kan också bli att man i 

slutet av budgetperioden spenderar hela den uppsatta budgeten endast för att inte 

förlora sitt anseende inför nästa budgetperiod. De menar vidare att företag kan på 

bekostnad av företagets långsiktiga mål uppnå budgeten genom att exempel minska 

marknadsföringen och internutbildningar.  

Annan kritik som budgeten får utstå är att den är endast är en siffermässig 

sammanfattning av olika prognoser som antingen gjorts av företaget eller hämtas 

utifrån. Om dessa prognoser slår fel blir detta budgetarbete i bästa fall inte mer än en 

sifferlek. Är det så att man i företaget tagit budgeten på för stort allvar och anpassat 

sitt agerande efter det så kan företaget råka illa ut (Wallander 1995, s 12). Wallander 

menar att styr man företaget samt vidtar åtgärder som styrs efter budgeten, kan 

företaget hamna i problem om budgeten inte stämmer. Detta tar även Fraser och 

Hope i deras artikel “How needs budgeting?” (2003, s 109) de menar att företag kan 

ta skada om man till för stor grad förlita sig på budgetering där datan snabbt blir 
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inaktuell och egentligen inte kan påvisa framtiden på ett korrekt sätt. Författarna 

menar att marknadens svängningar kan gå fort och då kan detta göra budgeten 

inaktuell, och har man för stort förtroende för budgeten kan det vara så att man inte 

hinner med att stoppa processer i tid. Wallander (1995, s 74) fortsätter att budgetar 

görs av människor och genom det så styr dessa budgetar inte enbart av rationellt 

övervägande, utan också av känslor samt egenintresse. Att budgeten kan styras vad 

man själv vill att företaget ska uppnå. Neely m.fl (2001, s 6) tar också upp hur 

budgeten har en begränsad respons och flexibilitet, det kan ta lång tid att upptäcka 

problem och därmed blir det ett hinder för förändring. Det är sällan det finns en 

möjlighet att ändra budgeten när omständigheterna förändras, utan fokus ligger 

främst på att utföra budgeten. Dessutom fungerar den traditionella budgeteringen 

som ett hinder för kontinuerlig förbättring och framgång, för fokuset i organisationen 

är oftast hur man ska slå budgeten inte hur man kan maximera dess potential.  

  

Brimson och Antos (1999, s 16) anser att den traditionella budgeteringens problem är 

att dessa rapporter anges i endast ekonomiska termer. De menar att detta inte är sättet 

som operativa människor arbetar, och detta bidrar till att dessa rapporter måste 

översättas till operativa termer för att de ska bli användbara. Fokuset på budgeten 

borde ligga på att skapa värde genom spridning av organisationens strategier. De 

menar att organisationer har en tendens att ofta lägga energi på vart resurser ska 

placeras istället för att hur skapar vi värde av dessa resurser. Brimson och Antos 

menar att den traditionella planeringen och budgeteringen ofta förstör värdet då den 

fokuserar på resurser istället för aktiviteter. Att detta fokus på resurser bidrar till att 

man ser endast resursbehovet vid inputs istället för att fokusera på outputs.  

  

Som vi nämnde i vår inledning så dominerar kritiken angående den traditionella 

budgeteringen. Företag möts dagligen av störande förändringar i sina branscher, och 

dessa kräver nya strategier. Detta innebär att budgeten bör bli mer flexibel och 

justerbar, vilket är svårt att uppnå med den traditionell budgeteringen (Libby & 

Lindsay 2003, s 30). I dagens samhälle spelar helheten mer roll än vad den troligtvis 

gjorde för några årtionden sen. Det handlar om att skapa värde för kunden och inte 

enbart se på resurser. Kritiken angående den traditionella budgeteringen kan 

sammanfattas på så sätt att den är tids och kostnadskrävande, den har begränsad 

respons och flexibilitet och saknar strategiskt fokus. Men budget har även sina 
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fördelar också, då det kräver planering, bidrar till samordning samt har en 

motivationshöjande effekt.  

  

3.3 Aktivitetsbaserad budgetering 
Aktivitetsbaserad budgetering är en budget som inte fokuserar på enheter utan istället 

aktiviteter. Kostnaderna för planerade aktiviteter bestäms baserat på deras förväntade 

storlek och resursbehov. ABB används vanligtvis för att prognostisera efterfrågan på 

aktiviteter och dess resursbehov för att kunna skapa en balans mellan efterfrågan och 

tillgängliga resurser och på så sätt skapa en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen 

används sedan för att bestämma kostnaderna för resurserna och slutligen för att skapa 

den finansiella budgeten. Eftersom intäkter och kostnader nu är knutna till aktiviteter, 

fördelas de mer effektivt och är därmed kopplade till dess verkliga behov, inte 

tidigare siffror (Cardos 2014, s 485). 

  

Börjesson tar i sin artikel A case study on Activity-Based Budgeting (1997, s 9) upp 

att man kan säga att det övergripande målet med budget handlar i stort sett om 

kontroll. Dock lägger den traditionella planeringen och budgeteringen mera fokus på 

resurser än själva aktiviteterna som sker i företaget. Medan ABB har sitt fokus på 

aktiviteterna i företaget samt relationen till dessa för att uppnå de uppsatta strategiska 

målen. För att företag ska kunna implementera ABB i organisationen så behöver 

företag därmed reda ut vilka aktiviteter som sker inom dess verksamhet (Brimson & 

Antos 1999, s 8-10). Man kan förklara aktiviteter som själva arbetet som krävs för att 

omvandla inputs till outputs. Således identifieras en aktivitet genom att urskilja ett 

företags produkter/tjänster och utifrån dessa urskilja vilka resurser som krävdes för 

att det skulle bli en slutgiltig produkt. Brimson och Antos (1999, s 89) förklarar detta 

med en processmodell av kostnader. I modellen kan man se att organisationen 

producerar för att kunna leverera produkter eller tjänster till sina kunder och genom 

denna process uppkommer en rad aktiviteter.  
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Vidare förklarar Brimson och Antos att den totala kostnaden av aktiviteter är 

summan av alla resurskostnader, det vill säga produktionskostnader samt den fysiska 

arbetskraften. Börjesson (1997, s 11) tar vidare upp att aktiviteter som uppkommer 

inom ett företag förbrukar resurser, dock bidrar dessa aktiviteter i det stora hela till 

det totala mervärdet. Brimson och Antos (1999, s 49-51) beskriver att det finns olika 

typer av aktiviteter som klassificeras i olika kategorier. Dessa är;  

 Primära aktiviteter, kan man enkelt förklara som en aktivitet som direkt 

bidrar till avdelningens mål.  

 Sekundära aktiviteter, stödjer de primära aktiviteterna och kan vara 

exempelvis administration eller utbildning etc.  

 Projektaktiviteter, är aktiviteter med bestämd tidslängd. Alltså att den har en 

bestämd starttid samt sluttid. Dessa typer av aktiviteter är väldigt 

tidskrävande och kräver mycket resurser, därför är det viktigt med bra 

planering så man har kontroll att det finns tillräckligt med resurser. 

 Subaktiviteter, behövs då man behöver bryta ner aktiviteter på detaljnivå. 

Denna används om man upplever att den primära aktiviteten är för 

omfattande för den aktiviteten, då är detaljnivån bättre för att planera 

organisationens resurser effektivt. Brimson och Antos tar upp ett exempel för 

att förklara detaljnivå, att om man lämnar in en bil för underhåll, så bryter 

man ner aktiviteterna till detaljnivå genom att rada upp; byte av olja, byte av 

kamrem, korrigera däcken etc.  

  

Som vi ser kan varje aktivitet brytas ned i ett antal aktiviteter på lägre nivå. Dessa 

kan sedan brytas ner till ytterligare aktiviteter. Aktiviteterna är alltså kopplade till 

varandra och kan sägas bilda en värdekedja. Kostnaden och prestationen hos de 

andra aktiviteterna kan påverka den primära aktiviteten. Men primära aktiviteter kan 
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också påverka kvaliteten hos de lägre aktiviteterna. Till exempel kan vi ta en bank 

där personalen får gå på intern utbildning, detta leder till att personalen blir bättre på 

att göra kreditbedömningar och därmed leder detta till att bankens kreditförluster blir 

lägre. Företagets totala kostnader och värdet av dess prestationer kan alltså bero på 

hur aktiviteterna är kopplade till varandra (Greve 2014, s 46). 

  

3.3.1 Aktivitetsanalys  

Som tagits upp tidigare så berör Brimson och Antos (1999, s 57-59) att den 

traditionella budgeteringen inte ger någon direkt koppling till företagets strategier 

och dess budgetprocess. Detta kan bidra till att många i ledningen inte vet hur man 

ska redogöra för sin strategier i sina budgetar. Samt att det är svårt att få grepp om 

hur utförda aktiviteter i verksamheten kan ta hänsyn till verksamhetens strategier. 

Vidare menar författarna att värdedriven planering börjar med att man måste 

redogöra för företagets vision, uppdrag, produktvärde samt servicevärde, för att få en 

koppling mellan strategier och aktiviteter.  

  

För att man ska kunna påbörja processen med att förbereda för implementering av 

aktivitetsbaserade budgeteringen måste man börja med en aktivitetsanalys. Detta är 

alltså en analys på arbetet som utförts på en avdelning. Varje aktivitet har som visats 

ovan en input samt en output som bestäms för varje aktivitet. Prognoser görs för 

arbetsbelastningen och visas genom det antal gånger som aktiviteterna kommer 

utföras under budgetperioden. Det kommer också göras en plan för hur många 

outputs som kommer att produceras. När denna plan är fastställd kommer man kunna 

uppskatta resursbehovet, detta resursbehov är sedan kopplat till aktiviteterna för att 

kunna förutse aktivitetskostnaderna. Vidare ger även en aktivitetsbaserad 

budgetering prognos på aktivitetens volym samt prognos på hur mycket resurser som 

kommer att behövas (Börjesson 1997, s 11). 

  

ABBs första steg är att göra en prognos över den kommande budgetperiodens 

förväntade efterfrågan på marknaden både ur ett kundperspektiv och varuperspektiv. 

För att utföra den förväntade mixen av varor och tjänster ska dess aktiviteter 

kartläggas. Vidare ska även aktiviteternas utförandefrekvens fastställas, exempelvis 

hur många inköp och kvalitetskontroller behövs för att producera den efterfrågade 

mängden varor och tjänster. I nästa steg kartlägger man behovet av resurser för att 

utföra dessa aktiviteter. När detta har gjorts så utvärderar man företagets befintliga 
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resurser, är dem övertaliga eller råder det brist på dem. Här görs vidare justeringar, 

då man vill finna balans i resursbehovet och befintliga resurser. Dessa justeringar kan 

exempelvis innebära nyrekrytering eller omplacering av personal, öka efterfrågan 

genom marknadsföringsinsatser vid övertaliga resurser samt justera 

aktivitetskonsumtionen genom förbättringar i utförandet av en aktivitet. När dessa 

justeringar har gjorts ska det råda balans mellan resursbehovet och befintliga resurser 

och därmed kan en aktivitetsbaserad budget upprättas (Ax m.fl 2010, s 281).  

  

3.3.2 Den aktivitetsbaserad budgeteringens fördelar och nackdelar 

Förespråkare av ABB hävdar att implementering av denna metod kan resultera i en 

kostnadsbesparing mellan 10-20 % hos företag. Men då måste metoden involvera 

effektiv planering och kontroll i linje med värdeförädling av aktiviteter och processer 

(Neely m.fl 2001, s 9). Börjesson (1997, s 12) anser i sin artikel att det finns ett 

flertal fördelar att använda sig av ABB och att slopa den traditionella budgeten. 

Börjesson anser att den viktigaste fördelen anses vara jämförelsen av 

resursförbrukning gentemot den faktiska verksamhetsvolymen eftersom detta ger 

möjlighet till att utvärdera effektiviteten. De indirekta kostnaderna kan kontrolleras 

då den aktivitetsbaserade budgeten gör det möjligt att utvärdera om det verkligen 

behövs så mycket resurser för att en avdelning exempelvis ska uppnå ett visst mål. 

Börjesson tar också upp att genom att man integrerar ABB i företagets 

budgeteringssystem så får man som nämnts ovan en mer detaljerad information om 

de indirekta kostnaderna samt att man kan hitta felaktigheter då man spenderar 

specifika resurser. Vidare tas det upp att genom att man integrerar aktivitetskostnad 

med budgetinformationen hjälper det till att sprida aktivitetsbaserat tänk ut i hela 

organisationen.  

  

Ax, Johansson & Kullvén (2015, s 272) anser att ABB skapar en bättre förståelse på 

hur resurser och aktiviteter är relaterade till varandra, samt att man genom analys av 

kostnadsdrivare kan hitta orsakerna till eventuella obalanser, ineffektivitet samt 

flaskhalsar. Man kan därför säga att den aktivitetsbaserad budgetering också kan 

kallas för en balanseringsmodell. Eftersom utgångspunkten är att skapa balans i 

företaget, då främst mellan resursbehovet samt de befintliga resurserna. Via 

aktiviteterna sker processer i företaget som gör att behovet av resurser uppstår. 

Detsamma gäller inte inom den traditionella budgeteringen, där man går igenom 

budgetförhandlingar. Inom dessa förhandlingar kan de med högre inflytande och 
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makt bestämma budgeten (Ax m.fl 2015, s 272). Börjesson tar i sin artikel upp 

(2010, s 18) ett företag som valt att implementera ABB på två av sina avdelningar, 

företaget ansåg att genom budgetmetoden kunde man som Ax m.fl och som 

Börjesson tog upp ovan hitta felaktigheter som skapar ineffektivitet och obalanser i 

företaget. Företaget ansåg att man kunde lättare spåra outnyttjade kapacitet, genom 

att samla alla kostnader för oanvända resurser i ett speciellt konto. Detta medför att 

man får en inblick av hur mycket oanvänd kapacitet som finns i företaget och vart 

man kan hitta det. Företaget menar att genom att hålla kontroll på utnyttjad kapacitet 

så kommer det över lång tid kunna leda till en mera effektiv utnyttjande av resurser. 

Vidare menar företaget att genom omfördelning av resurser till andra aktiviteter 

kunde denna obalans balanseras och företagets resultat kan i framtiden förbättras.  

  

Kaplan och Cooper (1997, s 302) menar att eftersom ABB ger organisationen en 

möjlighet till att ha kontroll på resurser som levereras ska de baseras på de 

förväntade kraven för aktiviteter för just de resurserna. Kaplan och Cooper tar vidare 

upp att den traditionella budgeteringen för nästa år baseras på resultat från förra årets 

budget, samt att maktinflytande mellan olika typer av chefer på avdelningar kan 

påverka den traditionella budgeten. Vidare menar Kaplan och Cooper att ABB 

gentemot traditionell budgetering baseras mer på fakta, och mindre på 

förhandlingsförmåga och inflytande mellan olika avdelningar. Eftersom man tar fram 

sin budget via aktiviteter och ser det aktuella resursbehovet påverkas man inte av 

förhandlingsförmåga eller påverkan från andra avdelningar att sätta sin budget till en 

nivå som passar andra för att de ska få ihop sin budget. Om man implementerar ABB 

på ett korrekt sätt tar man bort tänket kring fasta- och rörliga kostnader och fokuserar 

istället på aktiviteter och dess drivare.  

  

Dahlgren och Holmström (2010, s 4-5) tar i sin studie upp att den aktivitetsbaserade 

budgeteringen har fått väldigt lite uppmärksamhet i Sverige i förhållande till de 

fördelar som metoden kan ge företag i sin budgetering. Författarna anser att den 

traditionella budgeteringen har sitt huvudsakliga syfte i att ta fram finansiell 

redovisning och menar att genom att byta från den traditionella budgeteringen till 

ABB så kan man få följande fördelar, man kan bland annat placera ansvar och ge de 

anställda en ansvarighet att hantera sina aktiviteter för att uppnå deras 

prestationsmått. ABB ger även en mer realistisk syn på arbetsbelastningen. Samt får 
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man möjlighet att förstå hur produkter/ tjänster skapar efterfrågan för specifika 

aktiviteter som i sin tur påverkar behovet av resurser. ABB skapar även en möjlighet 

att övervaka och styra på en mer aktiv nivå samt att man får en mer överblick på hur 

man ska hantera överskott kontra otillräcklig kapacitet. Dock menar författarna att 

dessa fördelar inte specifikt är knutna till ABB, men att fördelarna generellt är 

baserade på aktivitetsinriktad metoder såsom ABC-metoden också är (Dahlgren & 

Holmström 2010, s 5). 

  

Dahlgren och Holmström (2010, s 12) anser att baserat på litteraturen så finns det 

väldigt mycket fördelar med ABB. En av dessa fördelar är att ABB-processen skulle 

bidra med ny information gällande aktiviteter och resurser och att denna information 

skulle bidra till att man fick en bättre kontroll på de indirekta kostnaderna, alltså de 

kostnader som inte kan direkt kan kopplas till en bestämd produkt, ett exempel på en 

indirekt kostnad är lokalhyra. Författarnas studie baseras på en fallstudie gjort på ett 

företag som valt att implementera ABB, och där bekräftas att budgetmetoden för det 

företaget har bidragit till mer information gällande aktiviteterna. Samt att cheferna på 

företaget enas om att genom att se på tidsåtgärder per aktivitet i förhållande till 

strategi så främjar metoden effektiviteten i företaget. 

 

För att använda sig av ABB så ställer det en del krav på företaget, detta för att det 

ligger en hel del jobb bakom prognoserna för att kunna fastställa förväntad efterfråga 

på varor och tjänster samt att det krävs stora mängder data (Ax m.fl 2013, s 272). 

Kullvén (2015,s 89) menar att metoden kan vara tidskrävande, på grund av att om 

den används på rätt sätt så genererar den väldigt mycket information. Detta i sin tur 

leder till oändliga analysmöjligheter, dock kan detta ta väldigt mycket tid, något som 

de flesta företag inte har. Samt att om metoden används felaktigt så genererar den 

såklart felaktig information och beslut som man tar kan bli oriktiga. 

Implementeringen av ABB är ingen enkel process. Speciellt för småföretag kan vissa 

krav visa sig vara överväldigande. Ett grundläggande villkor är implementeringen av 

aktivitetsbaserade koncept, vilket innebär en förändring i affärsperspektivet. Det 

kräver både ekonomiska resurser och tid från många anställda inom organisationen. 

Man behöver en gedigen kunskap om organisationen, då detta kan påverka kvaliteten 

på den insamlade datan. Företaget behöver även ha hög kunskap om 
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aktivitetsbaserad begrepp och därmed anlitar man ofta specialiserade konsulter 

(Pietrzak 2013, s 27) 

  

Sammanfattningsvis kan man säga att den aktivitetsbaserade budgeteringens fördelar 

är att den utgår från strategin och handlar inte bara om finansiella uttryck utan även 

värdeskapande i företaget. En annan fördel som diskuteras mycket i teorin är att man 

kan lättare analysera och följa upp budgeten vilket bidrar till att man kan hitta 

obalanser samt ineffektiva flaskhalsar. Nackdelarna med den aktivitetsbaserade 

budgeteringen är att den är tids och resurskrävande samt kräver kunskap om 

organisationen och ABB.  

  

3.4 Skillnader mellan den traditionella och aktivitetsbaserade 
budgeteringen 
Innebörden med en så kallad traditionell budget är att den oftast innehåller historisk 

ekonomiskt data, alltså data som redan hänt från tidigare år. Den traditionella 

planeringen och budgeteringen lägger mer fokus på resurser än själva aktiviteterna 

som sker i företaget. Medan ABB har just sitt fokus på aktiviteterna i företaget samt 

relationen till dessa för att uppnå de uppsatta strategiska målen.     

  

 

Genom modellen ovan kan man tydligare se skillnaderna mellan traditionell- och 

aktivitetsbaserad budgetering. Om man skulle budgetera för försäljning i en 

traditionella budgeteringen för nästa år, så fyller man i belopp direkt på konton. I en 

aktivitetsbaserad modell räknar man ut försäljningen genom att exempelvis fylla i 

data för volym, pris, samt rabattsats o.s.v. (Millnet BI [www]). Om den ursprungliga 

budgeten leder till obalans under en traditionell budgetmetod, kan budgeten bara 
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balanseras genom att ändra den mängd efterfrågan eller resurser som finns 

tillgänglig. I ABB kan företaget justera den efterfrågade kvantiteten, dess 

resurskapacitet samt dess resursförbrukning eller aktivitetskonsumtion (Hansen m.fl 

2003, s 99). När man tittar på teoridelen i vår studie får man en känsla av att ABB är 

en överlägsen och en mer effektiv metod än den traditionella budgeteringen. Genom 

det empiriska resultatet får vi se om det finns grund till denna påstådda överlägsenhet 

hos metoden. 
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4 Empiri  
I föregående kapitel har vi presenterat vår teoretiska referensram, i detta kapitel 

kommer vi att presentera den empiriska materialet. Strukturen på den empiriska 

materialet kommer att ställas upp under ett antal teman, alltså rubriker som 

tillsammans kommer förklarar våra forskningsfrågor. 

  

4.1 Respondenter  

Nedan följer först en presentation av de sex respondenterna som vi intervjuat på olika 

konsultföretag. Vi kände efter sex intervjuer att respondenterna inte kom med någon 

ny information och detta bidrog till att studien innehåller sex intervjuer. Alla 

konsultbolag som vi varit i kontakt med arbetar med Business Intelligence, det 

handlar alltså kortfattat om olika systemlösningar åt kunder. Konsultbolagen som vi 

varit i kontakt med arbetar bland annat med att implementera traditionell budgetering 

samt aktivitetsbaserad budgetering hos kunder.  

 

4.1.1 Millnet BI AB 

Den första intervjun av sex intervjuer genomfördes med Millnet BI. Millnet BI 

grundades år 2008 och har idag 34 anställda. Millnet BI är ett konsultbolag som inför 

systemstöd och gör de möjligt för kundens organisation att planera och följa upp sin 

verksamhet. De har sitt fokus på medelstora bolag (Millnet BI [www]).  

  

Intervjun genomfördes den 20 april 2017 med Daniel Hilding, som arbetar som 

Consulting Team Manager på Millnet BI. Han har arbetat där sedan år 2010, då 

arbetat som konsult, säljare och senior konsult. Hilding har en utbildning som 

Civilingenjör inom Data och har tidigare arbetat på Capgemini som SAP-konsult 

inom Finance och Controlling.  

  

4.1.2 Effectplan International AB 

Den andra intervjun av sex intervjuer genomfördes med Effectplan International AB. 

Effectplan International AB och Konsultnet är inom samma koncern, men är två 

olika bolag. Effectplan började som ett projekt för fyra år sedan inom Konsultnet, 

som har arbetat i över 20 år med att förbättra interna processer. Företaget arbetar och 

hjälper kunder inom budgetprocessen som ofta kan ta mycket tid hos företagen, detta 

kan bero på orsaker såsom att företagen arbetar i Excel eller att deras nuvarande 

budgetsystem är gammalt. Effectplan arbetar bland annat med att effektivisera 
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kundens processer genom budget- och prognossystemet Effectplan, ett systemstöd 

där företag kan arbeta mer resurs- och aktivitetsbaserat. Idag har bolaget tio anställda 

med ambitioner att bli betydligt fler i framtiden (Effectplan [www]). 

  

Intervjun genomfördes den 25 april 2017 med Bernt Olsson som arbetar som CEO 

på Effectplan International AB. Olsson har en utbildning inom ekonomi och har en 

lång erfarenhet av att arbeta med olika affärssystem. Han har varit med att 

implementerat Agresso till Sverige, ett affärssystem som används av många olika 

myndigheter i Sverige. Olsson är huvudägare för tre bolag, ett av dessa bolag är 

Effectplan International AB.  

  

4.1.3 Inplenion Scandinavia AB 

Den tredje intervjun genomfördes med Inplenion Scandinavia AB. Inplenion 

Scandinavia AB är resultatet av en sammanslagning med Insight Solutions AB. 

Konsultbolag har mer än 150 anställda, samt att bolaget arbetar inom rådgivning, 

implementering av programvaror och molntjänster. Inplenion Scandinavia AB 

arbetar mycket med budgetprocessen, framförallt då implementation av systemstöd 

Oracle EPM och Business Analytics i Europa och mellanöstern. De arbetar med 

installationer både i Europa och i Skandinavien. Inplenion kan hjälpa företag som har 

problem med budgetprocessen. Dessa problem kan bland annat vara att företag 

upplever att de lägger för mycket tid och resurser på själva budgetprocessen 

(Inplenion [www]).  

  

Intervjun genomfördes den 26 april med Martin Zingmark som arbetar som 

director/konsultchef på Inplenion Scandinavia AB. Zingmark har en bakgrund som 

civilekonom, och har tidigare arbetat på företag som Hyperion Solutions, Deloitte 

samt Acando. Zingmark har arbetet på Inplenion Scandinavia AB i 2,5 år, och han 

har erfarenhet av att arbeta med budgetprocessen. Han har under de senaste 15 åren 

arbetat med att utreda och analysera budget och planeringsprocessen.  

 

4.1.4 Mercur Solutions AB 

Den fjärde intervjun genomfördes med Mercur Solutions AB, som är ett svenskt 

företag som grundades år 1976. De levererar lösningar för verksamhetsstyrningar och 

beslutstöd. Detta görs genom egenutvecklade standardapplikationen, Mercur 
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Business Control, som importerar och anpassas efter kundens behov och används för 

budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning (Mercur [www]).  

  

Intervjun genomfördes den 26 april 2017 med Ola Henriksson arbetar som 

konsultchef på Mercur Solutions AB. Henriksson har en universitetsutbildning inom 

internationell ekonomi, och har tidigare arbetat som controller och ekonomichef. På 

Mercur Solutions AB har Henriksson arbetat nästan tio år, och har innan det arbetat 

inom samma bransch fast på andra företag. På Mercur Solutions AB erbjuder de sina 

kunder en kombination standardprogramvara samt konsulttjänster.  

  

4.1.5 Sucaba Technologies AB 

Den femte intervjun genomfördes med konsultbolaget Sucaba. Bolaget grundades år 

2004 och hjälper kunder inom områden som har med EPM och Business intelligence 

(BI) att göra. Detta görs genom att ge råd, implementera applikationer och hantera 

tjänster för finansiella avslut, planering, prognos, rapportering. Genom kunskap och 

erfarenhet så stöttar de sina klienter med ett team som har över 50 seniorkonsulter. 

Alla deras konsulter har en bakgrund inom finans och ekonomi (Sucaba [www]). 

  

Intervjun genomfördes den 2 maj 2017 med Jan Rehnman som arbetar som EDM 

Advisory Lead på Sucaba, Rehnman har mer än trettio års erfarenhet av finans och 

EPM relaterade ämnen. Rehnman har en utbildning inom ekonomi och har tidigare 

arbetar som controller och CFO.  

  

4.1.6 Planacy AB 

Den sjätte intervjun genomfördes med konsultföretaget Planacy. Planacy grundades 

år 2015 och dess moderföretag är Millnet Bi AB. De arbetar med att hjälpa företag 

att blir mer framgångsrika med hjälp av deras planeringsplattform, Planacy, vilket är 

en modern och integrerad plattform för finansiell och operativ planering. Den är 

byggd på så sätt att den kan skräddarsys efter kundens verksamhetsbehov och inte 

tvärtom. Plattformen är ett budget-, prognos- och planeringsverktyg (Planacy 

[www]).  

  

Intervjun genomfördes den 11 maj 2017 med Mikael Samuelsson, han arbetar som 

Head of business development på Planacy. Samuelsson har en masterutbildning 

inom ekonomi. Han har arbetat med business controlling där fokus låg på budget- 
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och prognosförfarande. Samuelsson har vidare erfarenhet via driva eget företag där 

han konsultade företag att bygga upp budget och prognosprocesser. Men sedan förra 

sommaren arbetar han på Planacy där han arbetar med budgetprocesser och 

utvecklingen av dess affärssystem. 

  

4.2 Konsulenters syn på traditionell budgetering 
Det råder delade meningar mellan konsulterna gällande den traditionella 

budgeteringen, vissa av dom anser att det finns fördelar med metoden och några 

anser att det inte finns några fördelar med metoden. Henriksson anser att det finns 

vissa fördelar med att använda sig av den traditionella budgeteringen, då det gäller 

delar såsom att den är relativt enkel att genomföra och det krävs inte jättemycket 

resurser samt att det krävs inga svåra beräkningar. En till fördel med budgetering är 

att förhoppningsvis så tar man tar sig tiden att genomlysa verksamheten något som 

man inte hinner göra i vanliga fall. Henriksson menar även att i vissa delar från 

budgeten kan det vara träffsäkert att utgå ifrån föregående år. 

  

Zingmark anser också att den traditionella budgeteringen bidrar med några fördelar 

eftersom att många företag i stor utsträckning fortfarande använder den formen av 

budgetering. Zingmark anser som Henriksson att en fördel med den traditionella 

budgetering är att man en gång per år tvingar organisationen till att tänka igenom hur 

verksamheten kommer att se ut den närmsta perioden och vad som behöver göras i 

framtiden. Zingmark säger vidare att det inte finns några bolag som han känner till 

som inte använder någon form av budgetering, han påpekar också att alla vill inte 

kalla det budgetering utan använda namnet planering. Budget handlar ju bland annat 

om att planera inför sin framtida verksamhet, så i huvudsak är planering är en del av 

budgeten, och en del av konsulterna väljer hellre att använda ordet planering stället 

för budget.  

  

Rehnman och Olsson ser dock inga fördelar alls med den traditionella budgeteringen. 

De anser att använder man den typen av budgetmetod så är det bättre att inte använda 

någon budget överhuvudtaget. Den traditioneln traditionella budgeteringen är att den 

är alldeles för detaljerad och att den är tidskrävande. Här säger Rehnman och 

Henriksson emot varandra, då Henriksson anser att fördelarna är att den inte är så 

tidskrävande. Detta kan troligtvis bero på situation och vad man jämför med. En 
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annan orsak kan vara att Rehnman anser att den är tidskrävande på grund av att 

nyttan inte överstiger kostnaden.  

  

Rehnman fortsätter i intervjun att diskutera den traditionella budgeteringen och 

nämner att den snabbt blir inaktuell: 

  

“...då budgeten är klar ska den gå igenom en rad steg och bli godkända hos 

företagsledning samt styrelsen och då detta är gjort så har läget i omvärlden 

förändrats och budgeten blir inaktuell” (Rehnman (2017). 

  

Han menar att när budgeten har blivit godkänd av företagsledning samt styrelse har 

saker och ting redan hunnit hända och då gäller inte budgeten längre. På denna 

punkten är alla konsulter överens, att den traditionella budgeten snabbt blir inaktuell 

och att man upptäcker felen för sent och man hinner inte vidta åtgärder i tid. 

Zingmark tar även han upp detta ämne och säger bland annat:  

  

“Det händer för mycket i omvärlden som gör att budgeten skrotas och man fattar 

inga beslut på den budgeten. Budgeten är i mångt och mycket en snuttefilt för 

styrelsen och med det så menar jag att genom att de får en budget så tror de att de 

har kontroll över vad som kommer att hända”(Zingmark, 2017).  

  

Zingmark menar med detta att förändringar i omvärlden sker väldigt snabbt, att 

budgeten som man har satt upp kommer snabbt blir inaktuell och man kan inte fatta 

korrekta beslut utifrån den. Budgeten blir en form av ritual som ger styrelsen och 

företagsledningen en känsla av kontroll, vilket också kan vara en bidragande orsak 

till varför företag fortsätter att använda sig av metoden. Budgeten ger även en form 

av trygghet, och man får känslan av att man är beredd på vad som ska ske i framtiden 

genom budgeten. Att det är svårt att analysera händelser som sker i organisationen 

när man använder sig av den traditionella budgeteringen är något som även Olsson 

tog upp: 

  

“Traditionella budgeteringen är väldigt frikopplad från de bakomliggande 

faktorerna som genererar siffrorna. Detta medför svårigheter att analysera samt att 

kunna vidta åtgärder för eventuella problem som man stöter på” (Olsson ,2017).  
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Han menar att eftersom den traditionella budgeteringen har sitt fokus på siffror och 

inte händelserna bakom siffrorna så är det väldigt svårt att analysera olika händelser 

som sker, och hitta orsakerna till varför blev det som det blev. Även Henriksson tog 

upp detta problem med att den traditionella budgeteringen är frikopplad från de 

bakomliggande faktorerna som genererar siffrorna. Därav blir det svårt att analysera 

budgeten, vilket leder till att det blir svårt att finna åtgärder. Kopplingen mellan 

budget och handlingar i verksamheten saknas. Vilket leder till att det är svårt att 

studera om man ligger i fas eller ej med budgeten på grund av att det finns ingen 

koppling till verksamheten att omsätta det till handling. Olsson fortsätter med att det 

är oftast ekonomiavdelningen som sägs äga budgeteringen, medan han egentligen 

tycker att styrningen borde ske ute i själva verksamheten istället. Detta på grund av 

att det uppstår bristfällighet då budgetprocessen ägs av ekonomi och menar att då 

saknar verksamheten kännedom om det.  

  

Zingmark ger även kritik till den traditionella budgeteringen då han menar att i nio 

fall av tio så kan budgetprocessen liknas vid ett förhandlingsspel. Med det menar han 

att man kanske vet att man kan sälja för en viss summa, men att man säger en lägre 

siffra till sin chef. När det väl blir förhandling, blir det på en försäljningssumma som 

man vet att man klarar av att sälja. Man undervärderar alltså sin försäljning för att 

lyckas med det uppsatta budgetmålet eller för att lättare nå sitt budgetmål. Ofta är 

även belöningssystem kopplat resultatet av budgeten. Lyckas man då förhandla ner 

sina försäljningssiffror så kan man troligtvis få högre bonus. Ur ett styrning och 

effektivitetsperspektiv menar Zingmark att detta är den största nackdelen med 

budget.  

  

Konsulterna är eniga om en aspekt till varför metoden användas trots all kritik, och 

det har att göra med traditioner. Rehnman menar att traditionen har gjort att företag 

har “fastnat” i denna budgetmetod, men att metoden inte är förenlig med omvärldens 

snabba förändringar.  

  

“ Förutom det här med traditionalister, så handlar det nog i många fall om att man 

inte valt bort det, det handlar om att man inte valt till det. Jag tror det är få som tar 

ett aktivt beslut att inte jobba på det här sättet” (Rehnman, 2017). 
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Att företag inte gjort ett aktivt val av att välja till metoden, kan även handla om att 

det saknas kunskap om metoden, att man inte har vetskap om att den finns. Därav 

fortsätter man på samma sätt som man alltid gjort. 

  

4.3 Konsulenters syn på aktivitetsbaserad budgeteringens fördelar 
De flesta respondenterna var väldigt positiva till aktivitetsbaserad budgetering, bland 

annat tar Hilding upp att fördelarna med ABB är bland annat att via den 

aktivitetsbaserade budgeten kan du se de underliggande orsakerna till olika händelser 

på en nivå som inte handlar om pengar. 

  

”… Är det därför vi ligger över budget? Det är det som är själva fördelen med ABB. 

Att det finns en budget ner på reell nivå som inte enbart är pengar” (Hilding, 2017).  

  

Med reell nivå menar Hilding att man kan få en konkret förklaring till 

bakomliggande orsaker till olika händelser som skett i företaget. En förklaring där 

man inte endast handlar om pengar, utan en förklaring till varför vart det såhär. Det 

kan vara orsaker som att vi anlitade mer personal i maj, fast egentligen hade vi tänkt 

göra det i september, och där kan man då få en tydligt förklaring till varför budgeten 

inte stämmer. Henriksson (2017) menar att du får en tydlig koppling mellan 

verksamhet och det finansiella resultatet. Han menar att genom att man driver ABB i 

en systemlösning så får man en bättre kontroll och överblick på intäkterna och 

kostnaderna i organisationen. Att du kan enkelt gå in och titta på vilka 

produktkategorier som säljer bra eller dåligt, och du kan sedan göra en analys på 

varför utfallet av denna produkt vart på det sättet - handlar det om att vi satt fel pris 

eller är det helt enkelt att vi satsat på helt fel produkt som lett till detta resultat? Då 

kan man vidta åtgärder för hur man ska kunna optimera det här och bli mera 

lönsamma.  

  

“Man får hela kedjans samband” (Rehnman, 2017).  

  

Rehnman menar att man får en direkt koppling till strategin utifrån den 

aktivitetsbaserade budgeteringen, och då blir sambandet att allting hänger ihop. Det 

är själva styrkan hos aktivitetsbaserade budgeteringen att du enklare kan återföra 
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någon typ av information till verksamheten om vad man behöver vidta för åtgärder 

för att ordna till ett eventuellt problem. Denna form av djupgående analys hade inte 

kunnat göras om man använt sig av den traditionella budgeteringen. Utan där ser 

man endast på kontonivå en siffra som inte stämmer med budget men man vet inte 

orsakerna till varför det blev så.  

  

Zingmark tar upp att fördelen med aktivitetsbaserad budgetering är att då man hittar 

rätt drivare och hittar kopplingen mellan aktivitet och kostnad, så blir resultatet att 

man får en budget på väldigt detaljerad nivå. Hilding tar upp några exempel vid 

användning av ABB hur man kan analysera budgeten. Ett exempel är att 

personalkostnaderna har stigit i ett företag, då kan man se över denna aktivitet och se 

över dess drivare. Hur många anställda finns det i företaget just nu och hur många 

var det budgeterat för under denna period. Detta kan även göras på försäljningen, har 

man en budget att sälja 10 000 skor men man sålde endast 9000 skor, då kan man 

kort och gott dra slutsatsen att vi har sålt för lite skor. Men då kan man genom denna 

budgetmetod analysera varför vi sålde som vi gjorde och komma fram till ett 

affärsbeslut. Hade det varit den traditionella metoden hade man kanske bara funderat 

över vad som går bra och vad som går dåligt i företaget. 

  

4.4 Konsulenters syn på aktivitetsbaserad budgeterings utmaningar 
  

4.4.1 Utmaningar vid införandet av aktivitetsbaserad budgetering 

Vid införandet av ABB anser Zingmark att svårigheterna framför allt är att 

identifiera drivarna i företaget. Man måste även hitta kopplingen mellan en aktivitet 

och en kostnad, då detta görs på en väldigt detaljerad nivå. Samt att hitta 

korrelationen mellan drivarna och kostnader och samtidigt hålla det på en nivå som 

inte blir för komplex. Han menar alltså att aktiviteterna, dess drivare och kostnader 

måste kopplas samman och detta är en av de stora svårigheterna med implementering 

av ABB. Samuelsson har samma åsikt som Zingmark, att hitta drivare kan vara en 

process som kräver mycket diskussioner och som kan ta en hel del tid. Det är inte 

självklart att man vet vilka drivare och aktiviteter som behövs för att budgeten ska bli 

korrekt. Samuelsson menar att:  

  

“Det gäller att hitta rätt drivare för att budgeten ska bli relevant” (Samuelsson, 

2017)  
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Han menar vidare att hitta drivare för en personalbudget är relativt enkelt, hur många 

anställda och vilken lön har dem. Men att hitta drivare till exempelvis försäljning så 

kan det vara ganska många olika drivare som behövs, exempelvis varje artikel drivs 

av volym, pris, rabattsatser m.m.  

  

Henriksson menar att nackdelarna är att desto fler drivare du har i företaget desto 

mer komplext blir det och då blir följden att det blir ett större projekt att införa ABB. 

Han menar att detta kan vara avgörande för om kunden väljer att implementera 

metoden eller inte. Både Zingmark och Henriksson delar åsikt, att det finns risk för 

att modellen blir för komplicerad. Rehnman menar att traditioner styr mångt och 

mycket hur företag tar till sig andra metoder: 

  

“Utmaningen är att få traditionalister att haka på det här samt att bygga in ett 

beteende hos företag” (Rehnman, 2017).  

  

Zingmark är inne på samma spår, att utmaningarna har att göra med svårigheter att 

bygga in ett nytt beteende hos företag. Personer som sitter i ledningen eller styrelsen 

har arbetat på ett visst sätt under ett antal år. Man saknar förändringsbenägenhet, man 

är van att arbeta på det traditionella sättet. Han fortsätter vidare att tar man in 

aktivitetsbaserad budgetering i sitt företag så förändrar man en process. Detta innebär 

att man måste utbilda medarbetarna inom företaget. Det är viktigt att få sina anställda 

att förstå varför och nyttan av att man arbetar på det här sättet. Man måste vara tydlig 

med och förklara hur det nya sättet att arbeta skiljer sig från det gamla sättet att 

arbeta. Samt behöver man vara tydlig med vad man vill uppnå med den 

aktivitetsbaserade metoden. Olsson menar också att det är styrelsen som ofta vill ha 

en budget, de vill kunna stämma av med siffor, och stämmer inte budgeten så vill de 

ha en avvikelse. Budget handlar om kontroll, oavsett vilken form av budget det 

handlar om. Man vill uppnå känslan av kontroll på vad som kommer att ske i 

framtiden. Som visas ovan anser flera av konsulterna att djupt rotade traditioner inom 

företaget bidrar till att man inte prövar andra metoder såsom ABB. Att man tänker att 

så här har vi alltid gjort och det har alltid fungerat.  
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Olsson tar upp en annan utmaning som uppkommer då man använder 

aktivitetsbaserad budgetering och det är att det krävs väldigt mycket av personalen. 

Det krävs att de måste vara delaktiga samt att det i början vid implementeringen kan 

vara väldigt tidskrävande. Henriksson anser detsamma att en del av problematiken 

har att göra med att deras kunder kan tänka att de framtiden ska implementera 

drivarbaserad budgetering men att ekonomifunktionen som oftast sitter mitt i det här, 

som “spindeln i nätet”, har ganska begränsade resurser i företaget. Man har överlag 

redan mycket arbete och de löpande styrprocesserna tar redan mycket tid i anspråk 

vilket leder till att sådan utvecklingsprojekt måste skjutas på till framtiden. 

  

“ Så även om man har visioner och bra idéer så är det inte alla gånger man mäktar 

med att genomföra det” (Henriksson, 2017).  

  

Alltså att många företag ser nyttan av att införa aktivitetsbaserad budgetering men 

det är den egna tiden att genomföra projektet som blir begränsade resurserna för 

företaget. Man har inte tiden att genomföra sina visioner och idéer. 

  

4.4.2 Utmaningar efter införandet av aktivitetsbaserad budgetering 

Det kan vara en tung process efter införandet att underhålla alla variabler, att även 

om man använder sig av ett systemstöd så ska man vara medveten om att det krävs 

en del underhåll, och är en ganska tung process. Zingmark skulle aldrig 

rekommendera någon att arbeta med aktivitetsbaserad budget i excel, både Olsson 

och Zingmark har erfarenhet av kunder som försöker upprätta aktivitetsbaserad 

budgetering i excel. Utan ska man ha ABB så ska det göras i ett systemstöd och man 

ska vara medveten om att även om man arbetar med detta i ett system så är det inte är 

helt självklart eller enkelt. Denna typ av utmaning kan vara avgörande för kunder att 

inte implementera aktivitetsbaserad budgetering, att det är för krävande och 

utmanande att hitta drivarna i företaget (Zingmark). 

  

Utmaningarna kan också handla om företagets begränsade tid och resurser. 

Henriksson menar att då de arbetar tillsammans med kunden i projektform, då kan 

utmaningarna handla om tid och resurser, att det måste finnas avsatt tid för de som 

ska arbeta med detta. Henriksson anser att det är viktigt även om man arbetar med 

detta i ett internt projekt att man låter medarbetarna avsätta tid för att kunna arbeta 

med det här. För de flesta medarbetare har redan löpande arbetsuppgifter som redan 
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innan ett projekt mer än väl konsumerar deras tillgängliga tid. Detta måste denna typ 

lyftas till en sorts ledningsfråga eller någon form av styrgrupp som är förankrade i 

ledningen som har mandat att tilldela resurser till denna typ av projekt. Annars menar 

Henriksson att det alltid kommer finnas andra saker i företaget som känns viktigare 

och som hamnar före samt tar mer fokusen från projektet att implementera ABB.  

Olsson menar att för att lyckas med aktivitetsbaserad budgetering i organisationen så 

krävs det rätt mycket av personalen. Det behövs kunskap och utbildning för att 

personalen ska kunna vara delaktiga och förstå processen.  

  

4.5 ABB:s användning i Sverige 
Vi har upplevt en begränsad användandet av ABB då vi försökte hitta respondenter 

till vår studie. Dock enas alla konsulter om att den aktivitetsbaserad budgetering 

används av företag till mycket större utsträckning än vad vi kunnat hitta till vår 

studie. De menar att anledningen till att vi haft problem att hitta företag som 

använder sig av metoden har att göra med att alla personer i en organisation inte är 

medvetna om vad de arbetar med för typ av budgetering.  

  

”Det är lite hårklyveri vad som är drivarbaserad budgetering kontra vanlig 

budgetering” (Zingmark 2017).  

  

Skillnader mellan budgetmetoderna kan anses vara stora då man i teorin ställer dem 

mot varandra, men dessa skillnader kan minska i praktiken genom att man kan arbeta 

med metoderna tillsammans, och då uppstår det svårigheter att skilja metoderna åt. 

Zingmark anser att det nog finns många företag som använder sig av 

aktivitetsbaserad budgetering i Sverige, men att det görs på en låg nivå. Med detta så 

menar han att det vanligaste är att man kanske jobbar med aktivitetsbaserad 

budgetering i en del av sin organisation, som en kombination med traditionell 

budget. Detta kan göra det svårt för anställda i företaget att veta exakt vilken typ av 

budget som används. Alltså att vissa delar av en organisation, en avdelning kan 

använda sig av ABB men att hela företaget använder det inte. Som ett exempel på det 

menar Zingmark att ringer man en VD, eller någon annan person som sitter högt upp 

i företaget, och frågar den personen om ABB skulle hen troligtvis svara att det 

använder vi inte. Men går man längre ner i organisationen, där de som gör budgeten 

från början, anser han det är större chans att de svarar att de använder denna form. 
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Samuelsson har samma inställning som Zingmark, att det kan vara svårt att hitta 

bolag som använder sig av aktivitetsbaserad budgetering, för att de flesta bolagen 

använder metoden till en viss del, men att bolagen inte själva förstått det. Samuelsson 

menar vidare att en personalbudget, är i de flest fall alltid aktivitetsbaserad, för att 

man där har drivare som föräldraledighet, antal semesterdagar, antal anställda på 

företaget o.s.v. Han menar att det är väldigt sällan som hela resultaträkningen 

kommer från aktivitetsbaserad budgetering, han menar också att det är sällan relevant 

utan att man lyfter ur de viktigaste bitarna och arbetar vidare med dem.  

  

Henriksson tar upp anledningen till att fler inte använder sig av metoden är för att det 

är en resursfråga, ledningsfråga och även en kostnadsfråga, sen menar han att företag 

som inte valt att implementera en systemlösning har att göra med att 

arbetsbelastningen blir för stor helt enkelt.  

  

Vidare tar Hilding upp att en till av anledningarna till att aktivitetsbaserad 

budgetering inte används lika ofta som den traditionella budgeteringen, handlar om 

att metoden passar inte alla företag. Rehnman har samma tankar, att metoden gör sig 

bäst i organisationer där man säljer produkter eller tjänster. Att där det finns en intäkt 

samt kostnader så ser han att metoden kan fungera. Dock menar han att metoden inte 

är lämplig för den offentliga verksamheter. Zingmark anser att metoden gör sig bra 

på tillverkningsföretag. Samuelsson anser att det inte är någon speciell bransch där 

metoden används, men han menar att det handlar om medelstora till stora företag 

som använder sig av budgetmetoden För mindre företag är det mera kostsamt än 

nyttan man får med metoden. Hilding har samma åsikt som Samuelsson att det är 

större företag som har nytta av metoden. 
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5 Analys  

5.1 Traditionell budget 
 

5.1.1 Fördelar 

Det råder delade meningar mellan konsulterna gällande den traditionella 

budgeteringens fortsatta användande. Trots att det finns väldigt mycket kritik mot 

den traditionella budgeteringen både i litteratur samt artiklar så finns det även en rad 

fördelar med den traditionella budgeteringen. Zingmark menar att det självklart finns 

en del fördelar med den traditionella budgeteringen eftersom att många företag i så 

stor utsträckning fortfarande använder den formen av budgetering. Henriksson anser 

att några av den traditionella budgeteringen fördelar är att den är relativt enkel att 

genomföra, det krävs inte jättemycket resurser samt att metoden i sig inte kräver 

speciellt svåra beräkningar. Han anser att genom den traditionella budgeten så kan 

man genom vissa delar av budgeten minst få samma träffsäkerhet genom att utgå 

ifrån hur det såg ut förra året. Zingmark anser som Henriksson att en fördel med den 

traditionella budgetering är att man en gång per år tvingar organisationen till att 

tänka igenom hur verksamheten kommer att se ut framåt samt att man måste fundera 

kring hur ska vi göra för att nå dit.  

  

5.1.2 Nackdelar 

Teorin tar som sagt upp en hel del nackdelar med den traditionella budgeteringen 

något som konsulterna överlag också ansåg att det finns. Libbey och Lindsay (2003, 

s 30) menar att budgeteringen har gått från att ha en central roll i företaget till att få 

en rad kritik riktad mot sig, samt att undersökningar som gjorts har visat att 

organisationer har visat ett missnöje mot sina budgetsystem. Rehnman nämner bland 

annat att nackdelarna med den traditionella budgeteringen är att den är alldeles för 

detaljerad och att den är tidskrävande. Detta tas även upp som en del av den kritik 

budgetmetoden har fått, bland annat nämner Dahlgren och Holmström (2010, s 2) i 

sin avhandling att budgeten är både tidskrävande och resurskrävande.  

  

Teorin tar även upp utmaningar såsom att företag kan ta skada genom att förlita sig 

på budgeteringen, eftersom företag då förlitar sig på föråldrad data som inte kan 

påvisa framtiden på ett korrekt sätt (Fraser och Hope 2003, s 109). Kullvén (2015, s 

64) har liknande synpunkter att när den traditionella budgeten bildats förändras inte 

budgeten efter de förändringar som sker i omvärlden. Vidare tar han upp uttrycket 
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“lagd budget ligger” för att påvisa detta. Både Rehnman och Olsson anser att när 

budgeten har blivit godkänd av företagsledning samt av styrelsen har saker och ting 

redan hunnit hända och då gäller inte budgeten längre. På denna punkten är alla 

konsulter överens, att den traditionella budgeten snabbt blir inaktuell och att man 

upptäcker felen för sent och man hinner inte vidta åtgärder i tid.  

  

Vidare kritik som metoden har fått är att då man använder denna typ av fast kontrakt 

finns det risk att man undervärderar sin försäljning för att det uppsatta budgetmålet 

ska bli lättare att uppnå (Libby & Lindsay s 31-32). Budget betraktas ofta som en 

metod där du inte ska ställa för höga mål, genom att den interna konkurrensen kan 

bidra till att man överskattar sitt resursbehov. Pålitligheten kan också diskuteras, då 

det för det mesta är anställda inom organisationen som överlämnar dess data (Fraser 

& Hope 2003, s 109). Zingmark har samma åsikt, han anser att budgeten kan liknas 

vid ett förhandlingsspel. Med detta menar han att det finns risk att man sätter en lägre 

budget än den försäljningssumman man egentligen klarar av att uppnå. Detta görs för 

att man ska klara budget.  

  

5.2 Aktivitetsbaserad budget 
 
5.2.1 Fördelar 

Ett flertal litteratur samt artiklar tar upp ABB:s fördelar, och man får känslan av att 

denna budgetprocess är överlägsen jämfört med den traditionella budgeteringen. 

Börjesson (1997, s 12) anser att viktigaste fördelen är att man kan jämföra 

resursförbrukningen med den faktiska verksamhetsvolymen. Detta eftersom det ger 

möjlighet till att utvärdera effektiviteten. Detta ingen aspekt som konsulterna tagit 

upp som en fördel med metoden så här skiljer sig teori och empiri åt. Börjesson 

nämner även att genom att integrera ABB i företagets budgeteringssystem får man 

mer detaljerad information om kostnader och felaktigheter. Detta kan kopplas till 

Zingmark som menar att genom ABB får man en väldigt detaljerad budget. 

  

Hilding tycker att fördelen med aktivitetsbaserad budgetering är att det är en budget 

som inte bara handlar om pengar, att med ABB så får man en budget på reell nivå där 

du kan se de underliggande orsakerna till olika händelser. Detta ligger i linje med vad 

Ax m.fl (2015, s 272) tar upp, då dem anser att ABB bidrar till att skapa en bättre 

förståelse för resurser och dess aktiviteter har för relation till varandra. Man kan med 
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hjälp av ABB finna obalanser samt ineffektiva flaskhalsar. Även Henriksson stödjer 

denna teori då han menar att ABB bidrar till att du får en tydlig koppling till din 

verksamhet, då man enkelt kan gå in och titta på vilka produktkategorier som säljer 

bra eller dåligt och sedan kan man göra en analys på varför är det så.  

  

I teorin förklarar man att budgeteringen är en viktig styrprocess för att förverkliga 

företagets strategi (Holmström & Lindholm 2011, s 331). Den traditionella 

budgeteringen har kritiserats för att sakna strategiskt fokus något Rehnman menar att 

ABB inte saknar. Han anser att man utifrån ABB får en direkt koppling till strategin 

och att detta är själva styrkan i denna budgetmetod då du enklare kan återföra 

information till verksamheten om vad man behöver vidta för åtgärder för att ordna 

till ett eventuellt problem.  

  

5.2.2 Nackdelar 

När man tittar på teoridelen i vår studie får man som vi skrev ovan en känsla av att 

ABB är en överlägsen metod med endast ett fåtal nackdelar, dock har konsulterna 

kunnat ge sin syn på vilka nackdelar som uppkommer genom sina erfarenhet av ABB 

i praktiken. Först och främst ställer det en del krav på företaget att använda sig av 

ABB. Ax m.fl (2015, s 272) tar upp att det ligger mycket jobb bakom prognoser för 

att kunna fastställda förväntad efterfråga på varor och tjänster, samt att det krävs 

stora mängder data. För att kunna ta fram dessa mängder med data kräver att man har 

avsatt personal och tid, vilket bidrar till att metoden blir både resurs- och 

tidskrävande. Kullvén (2015, s 89) tar upp samma åsikt, att metoden kan vara 

tidskrävande, på grund av att om den används på rätt sätt så genererar den väldigt 

mycket information. Detta i sin tur leder till oändliga analysmöjligheter, dock menar 

Ax m.fl (2015) att detta kan ta väldigt mycket tid, något som de flesta företag inte 

har. Samt att om metoden används felaktigt genererar den såklart felaktig 

information och beslut som man tar kan misstämma. Konsulterna tar upp samma 

synpunkt, att metoden kan bli för tids- och resurskrävande, men de lägger inte alls 

fokuset på att metoden skulle ge för mycket information, utan menar att det som tar 

tid och resurser är att hitta drivarna, aktiviteterna och kostnaderna och att kunna 

koppla samman dessa. Samuelsson tar bland annat upp att det inte är självklart vilka 

drivare och aktiviteter som behövs för att få en korrekt budget. Zingmark tar upp 

aspekten att det kan vara svårt att hitta kopplingen mellan aktiviteten och kostnaden. 

Hilding menar att desto fler drivare ju mer komplext blir metoden, och detta gör att 
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ABB blir ett större projekt. Respondenterna är rätt eniga om risken med att ha för 

många drivare i företaget gör att metoden blir för komplex och de anser att detta kan 

vara en anledning till att företag väljer bort ABB.  

  

Konsulterna är eniga om att det krävs tid och resurser för att lyckas med en bra 

implementering av ABB. Henriksson tar upp vikten av att avsätta tid för dem som 

ska arbeta med detta. Detta för att de flesta medarbetare redan har löpande 

arbetsuppgifter som förbrukar deras tillgängliga tid. Därför bör detta bli en 

ledningsfråga eller någon form av styrgrupp som är förankrade i ledningen som har 

mandat att tilldela resurser till denna typ av projekt. Annars kommer andra saker att 

bli mera aktuella än att implementera ABB. Detta kan styrkas av Pietrzak (2013, s 

27) som tar upp att för organisationen ska kunna använda sig av ABB krävs det både 

ekonomiska resurser och tid från många anställda inom organisationen. Vidare tar 

Pietrzak upp att för att få ett lyckat resultat av metoden behöver personalen både 

kunskap om organisationen men också om själva metoden, har man inte det kan detta 

påverka kvalitén på den insamlade datan. Detta styrks av Olsson som menar att för 

att lyckas med aktivitetsbaserad budgetering i organisationen krävs det rätt mycket 

av personalen. Han menar att personalen behöver få rätt kunskap och utbildning för 

att personalen ska kunna vara delaktiga och förstå processen. Vi anser vikten för att 

lyckas med ABB, krävs det att företaget är villiga att utbilda sin personal så att de får 

rätt kunskap för att kunna nyttja metoden till max.  

  

Vidare tar konsulterna upp att implementeringen av ABB är inte är en enkel process, 

detta styrks av teorin då Pietrzak (2013, s 27) anser att implementeringen av metoden 

innebär en förändring i hela affärsperspektivet. Det kräver både ekonomiska resurser 

och tid från många anställda inom organisationen. Man behöver en gedigen kunskap 

om organisationen, då detta kan påverka kvaliteten på den insamlade datan. Företaget 

behöver även ha hög kunskap om aktivitetsbaserad begrepp och därmed anlitar man 

ofta specialiserade konsulter. Zingmark anser att det kan vara en tung process efter 

införandet av ABB genom att underhålla alla variabler, så även fast man använder 

sig av ett systemstöd så ska man vara medveten om att det krävs en del underhåll, 

och det är en ganska tung process. För att ska man ha ABB så ska det ska göras i ett 

systemstöd men man ska vara medveten om att även om man arbetar med detta i ett 

systemstöd så är det inte är helt självklart eller enkelt. Zingmark menar att kunderna 
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tacklar dessa utmaningar genom att inte implementera aktivitetsbaserad budgetering 

för att det kan vara väldigt krävande och utmanande innan man har hittat drivarna i 

företaget.  

  

En av orsakerna till att ABB inte etablerats mer i företagen tror våra respondenter 

beror på att traditionen troligtvis styr den traditionella budgetens fortsatta 

användning. Detta kan även kopplas till att bli en utmaning för ABB:s användning. 

Dessa traditioner är djupt rotade i företagen och detta gör att det blir svårt att bygga 

in nytt beteende hos företag, eftersom det aktivitetsbaserade tänket gör att kulturen 

inom företaget ändras. Om styrelsen och ledningen saknar förändringsbenägenhet så 

blir det desto svårare att övertyga dem om en annan budgetform. 

  

Dahlgren och Holmström (2010, s 4-5) ansåg att den aktivitetsbaserade 

budgeteringen har fått väldigt lite uppmärksamhet i Sverige, särskilt om man tittar till 

de fördelar som metoden kan ge företag i sin budgetering. Det kan tyckas att det 

finns stora och tydliga skillnader mellan budgetmetoderna då man i teorin ställer dem 

mot varandra, men dessa skillnader kan minska i praktiken genom att man kan arbeta 

med metoderna tillsammans, och då uppstår det svårigheter att skilja metoderna åt. 

Detta ansåg flera av våra respondenter vara orsaken till att vi hade svårigheter att 

hitta företag som använder sig av aktivitetsbaserad budgetering.Vi hade genom 

litteraturen och artiklarna vi läst fått en väldigt klar uppfattning om att använder man 

någon av dessa två metoder så använder man dem renodlat och i hela sin 

organisation. Vid intervjuerna fick vi klarhet att så inte är fallet. Några av 

konsulterna anser att aktivitetsbaserade budgeteringen inte ska användas i en hel 

organisation, utan att det är vanligare att den används i delar av organisationen, på en 

enhetsnivå. Att det är väldigt ovanligt att ABB används renodlat och att metoden ofta 

kombineras med den traditionella budgeteringen. Detta kan vara en bidragande faktor 

till att många av företagen vi kontaktade inte vet att de använder sig av ABB på 

grund av att den kanske bara används på några få enheter i organisationen. Samtidigt 

handlar det även om vem man hamnar hos vid kontakten med företagen, är det en 

VD eller annan högt uppsatt person kanske de tror att de inte arbetar på det sättet. 

Men hamnar man på enhetsnivå där budgeten görs så hade vi kanske fått tag på flera 

företag.  
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5.3 Traditionell kontra Aktivitetsbaserad budget 

Om man jämför dessa metoder med varandra, kan man urskilja att den traditionella 

budgeteringens nackdelar i princip är ABB:s fördelar. Den största skillnaden mellan 

metoderna är som också teorin och respondenterna påpekar att ena metoden utgår 

endast från ekonomiska siffror och den andra metoden utgår från faktiska händelser. 

Båda metoderna anses vara tidskrävande. Dock är det troligtvis så att ABB är 

aningen mer resurskrävande då respondenterna anser att denna metod är så pass 

komplex med alla dess drivare och att det krävs någon form av systemstöd för att 

använda den aktivitetsbaserade metoden. Medans med traditionell går det att använda 

excel. Å andra sidan måste man ställa nyttan mot kostnaden, vad genererar det vid 

byte av metod? Kommer implementering av ABB göra oss mer effektiva och 

tidsbesparande längre fram? Vill vi ha en aktuell budget där möjligheten finns att 

hitta obalanser i företaget? Där vi får kunskap om relationen mellan aktiviteter och 

resurser. Eller kan vi nöja oss med en budget som är baserad på föregående års 

siffror? Där vi inte har någon kontroll på om vi överskattar våra resurser. Dock så har 

den traditionella budgeten en del fördelar, även om teorin inte tar upp speciellt 

många och inte heller våra respondenter. Men en respondent bidrog med några 

fördelar under intervjun, han menade att den traditionella budgeten är relativt enkel, 

inte speciellt resurskrävande och innehåller inte speciellt svåra beräkningar. En 

annan fördel för den traditionella budgeteringen fortsättning är att den används på 

grund av traditionen i organisationer. För ABB blir detta dess utmaning för vidare 

etablering i företag. Traditioner sätter stopp för implementering av ABB.  

  

Genom vår studie har vi lyckats få fram några nya utmaningar med ABB, som inte 

teorin har bekräftat. Vi tror att dessa aspekter har en stor betydelse och vi tycker det 

är aningen märkligt att dessa inte finns med, för det känns som att det skulle kunna 

vara relativt stora utmaningar för företagen. Det handlar om att hitta aktiviteterna och 

drivarna, och koppla dessa så man kan ta fram en korrekt budget.  
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Vi har nedan sammanfogat fördelar och nackdelar i två tabeller, uppdelade på hur 

företaget upplever fördelar och nackdelar med metoderna. Samt hur personalen 

upplever fördelar och nackdelar med metoderna. Man ska ha i åtanke att vissa av 

punkterna passar på båda ställena eftersom personalen är en del av företaget. Sist 

kommer utmaningarna för ABB. Tabellen visar ny information som tillkommit från 

våra respondenter genom den blåfärgade texten, och teori som bekräftats av våra 

respondenter är skriven i svart text. 
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5.4 Varför inte mer ABB och mindre traditionell budgetering? 

Fast ABBs fördelar lever som sagt den traditionella budgeten vidare. En stor del av 

detta beror troligtvis på traditionen i företaget. Företag har “fastnat” i sina rutiner. 

Dem fortsätter att arbeta med samma metoder som dem alltid gjort, då det har 

fungerat hyfsat hittills. Styrelsen och ledningen får även en känsla av kontroll på sin 

verksamhet och på vad som kommer att ske i omvärlden om de får ha kvar sin 

budget som de alltid haft. En annan synvinkel som Rehnman diskuterade var att 

många företag har troligtvis inte aktivt valt att använda sig av en annan metod, utan 

det kan helt enkelt handla om att de bland annat saknar kunskap om andra metoder. 

Vilket vi kan koppla till vår studietid, där vi främst blivit upplärda med det 

traditionella synsättet inom budgetering och vi har därmed trott att det är en 

framgångsrik metod. Vi hade hört talas om ABB innan men det var ingen 

budgetmetod vi hade fördjupat oss i under vår studietid. Därav kom vi av ren slump 

in på ABB när vi försökte finna en frågeställning till denna studie och redan hade 

valt att studera budget och dess problematik. I kurslitteraturen börjar man oftast med 

att förklara den traditionella budgeten och dess syfte, det är oftast inte förrän i slutet 

man påpekar hur kritiserad metoden är. Varför lär man ut denna metod om den mer 

eller mindre inte fungerar i dagens företag längre? Troligtvis är det likadant här, den 

traditionella budgetering lärs ut och används fortfarande på grund av att traditionen 

säger det. Man hamnar i en ond spiral. Omvärlden förändras så snabbt och varken 

företagen eller utbildare hänger med i svängarna. Teknologin har exempelvis 

utvecklats radikalt de senaste årtiondena och det har då även förutsättningarna för att 

effektivisera budgetmetoden. Exempelvis borde den traditionella budgeteringen ha 

ett kortfattat avsnitt i slutet av budgeteringsdelen och de mer framgångsrika 

metoderna som ABB borde ta större plats i början av litteraturen. Detta hade bidragit 

till att nyexaminerade förhoppningsvis hade kommit ut på marknaden med ett nytt 

synsätt på budget som kanske hade kunnat påverka företagen mer.  

  

Varför praktikerna hyllar ABB metoden tror vi har att göra med att de anser att 

metodens fördelar överstiger nackdelarna. De flesta utmaningarna som praktikerna 

tog upp uppkommer i självaste uppstartsfasen vid implementering. Utmaningar som 

att hitta aktiviteter och dess drivare samt koppla detta till dess kostnader menar våra 

respondenter främst sker under implementeringens början. Troligtvis lämnas även 

denna delen över till konsulter, så det enda företaget behöver göra är att bidra med 
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tid till att informera konsulterna om aktiviteterna inom företaget. Det blir alltså 

utmaningar som företaget i princip slipper. Alla konsulter som vi var i kontakt med 

förespråkar ABB och de verkar genuint vilja att företag ska få upp ögonen för den 

här metoden. Många av nackdelarna var främst en utveckling av den teoretiska biten, 

så som att det är tids och kostnadskrävande. Denna nackdel tillhör dock främst 

implementeringen av ABB, i slutändan säger teoretiker att man kan minska sina 

budgetkostnader upp till 20 % om man implementerar ABB. Så med andra ord efter 

en del slit kommer fördelarna med ABB fram. Så som det är med det mesta i livet.  

  

En annan insikt vi har kommit till under studiens gång är att fördelarna med ABB 

kan på sätt och vis kopplas till den traditionella budgeteringens nackdelar. Samt att 

dessa metoder kan användas som komplement till varandra. Vi diskuterade i tidigare 

avsnitt att ABB verkar förekomma i fler företag än vad vi trodde, dock ej renodlat 

utan i kombination med den traditionella metoden. Detta gör ABB även till en 

väldigt flexibel metod, som inte behöver användas i alla delar av en verksamhet och 

därmed kan man troligtvis undvika dess komplexitet med för många drivare. 

Samtidigt som man utnyttjar den traditionella budgeteringens enkelhet i de delar där 

det kanske passar bäst. Samt motverkar ABB den traditionella budgeteringens brister 

som att inte hänga med i svängarna, dess inaktualitet, då ABBs fördelar är att man 

enkelt kan se de underliggande orsakerna till händelser och analysera dessa. En 

annan brist som motverkas i ABB är saknaden av det strategiska fokuset i den 

traditionella budgeteringen. Att budgeten ska utgå ifrån strategin är en utav kärnorna 

till varför budget finns. Budget används för att planera verksamheten utifrån 

strategierna. Den aktivitetsbaserade budgeten fokuserar inte endast på siffror, 

speciellt inte från föregående år, utan budgeten ska spegla strategin och fokusera lika 

mycket på värdeskapandet.  
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6 Slutsats  
Syftet med studien var i början lite oklar, men efter intervjuerna så ansåg vi att det 

fanns ett behov av att studera den traditionella budgeteringen kontra den 

aktivitetsbaserade budgeteringen. Hur kom det sig egentligen att den kritiserade 

traditionella budgetmetoden verkade vara så pass vanlig bland företag och varför 

används inte den hyllade ABB metoden istället?  

  

Efter sammanställning av intervjuerna så fick vi upp ögonen för ett intressant 

samband mellan metoderna. Sambandet handlar om den traditionella budgeteringens 

nackdelar kan ses som den aktivitetsbaserade budgeteringens fördelar. Samt den 

traditionella budgeteringens enkelhet kan komplettera ABBs komplexitet. En 

kombination av dessa metoder borde alltså ge en otroligt stark budget. Innan 

intervjun förstod vi inte heller att metoderna kunde kombineras, vi hade fått bilden 

av att metoderna används separat och renodlat i organisationer. Men genom våra 

respondenter har vi fått kunskapen om att det är vanligt förekommande att metoderna 

kombineras, det är desto ovanligare med företag som arbetar med dem renodlat.  

  

Slutligen kan vi konstatera att den största orsaken till att den traditionella 

budgeteringen lever kvar och den största utmaningen för aktivitetsbaserad 

budgetering är att människor har fastnat i företagets tradition och inte hänger med i 

de snabba förändringar som sker i dagens samhälle. Samtidigt så handlar det också 

om att hur ska företag kunna utveckla och förändra sina budgetmetoder då 

utbildningarna oftast fokuserar på den traditionella budgeten. Hur ska förändringar 

kunna ske ute i företag, då vi som utbildade ekonomer troligen kommer arbeta med 

budgetprocess inte har kunskap eller kännedom om andra mera aktuella 

budgetmetoder.  

  

Vi har även under studiens gång bekräftat att teorin angående den traditionella och 

aktivitetsbaserade budgeteringens fördelar och nackdelar stämmer till ganska stor del 

med praktiken, dock så har vi fått fram några nya utmaningar som inte tas med i 

teorin gällande ABB, det handlar till största delen om att hitta aktiviteter, drivare och 

kostnader och att kunna koppla samman dem så man får en korrekt budget. Det är 

nämligen inte en självklarhet vilka aktiviteter eller drivare som man behöver till sin 

budget. Samt att risken finns att modellen blir för komplex om man har för många 
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drivare. Vi anser att detta är viktiga faktorer som borde tas med i teorin för att det gör 

att ABB skulle framstå som en mer neutral budgetmetod och inte framstå som en 

metod som är “höjd till skyarna”. Metoden står också inför utmaningen med 

traditioner, företag som har “fastnat i träsket”, och inte redo för förändring. Att 

företagens affärskultur och dess normer kan spela en stor roll vid implementeringen 

av den aktivitetsbaserad budgeteringen. I framtiden behöver även teorin överväga om 

kombinationen av den traditionella och aktivitetsbaserad budgeteringen är en lyckad 

konstellation, då vi endast har berört ytan av detta ämne. 

  

6.1 Vidare forskning  
Till vidare forskning föreslår vi att man genom en kvalitativ studie studerar företag 

som använder sig av kombinationen aktivitetsbaserad budgetering och traditionell 

budgetering. Vår slutsats om att kombinationen av dessa två budgetmetoder kan ge 

en stark budget är endast en teori vi har och behöver bekräftas. Samt kan det vara 

intressant att studera inom vilka enheter i verksamheten de olika metoderna lämpar 

sig bäst. Något vi även saknade under vår studies gång var siffror på hur många 

företag i Sverige som faktiskt har implementerat ABB, både renodlat och i 

kombination av annan metod. Så här skulle en kvantitativ studie varit intresse, även 

detta hade kunnat styrka vår teori om kombinationen av budgetmetoderna.  

  

Till sist anser vi att en kvalitativ studie där man ur ett företagsperspektiv undersöker 

hur företag upplever implementeringen av den aktivitetsbaserad budgeteringen hade 

varit intressant. Här kan man jämföra med vår studie, samt kanske ha möjlighet att få 

ut ännu mer eller andra fördelar och nackdelar med metoderna som teorin inte redan 

har bidragit med.  
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Bilagor 

Intervjuguide 
Vi genomför vår studie genom att skriva en uppsats om aktivitetsbaserad budgetering. 

Syftet med studien är att titta på aktivitetsbaserad budgetering och varför företag väljer 

att implementera eller inte implementera aktivitetsbaserad budgetering. Finns det 

andra utmaningar som inte tas upp i kursböckerna som gör att man avstår från ABB? 

  

Inledning 

 Vill du berätta lite om dig själv? Bakgrund? Ålder? Namn? 

 Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

 Vart arbetade du innan? 

 Vill du berätta om företaget? 

 Vad är din roll inom företaget? 

  

Budgetering överlag 

 Vilken typ av budgetlösningar erbjuder ni era kunder ? 

 Vilken typ av budgetering är vanligt förekommande för era kunder? 

 Tycker ni att budgetering är en viktig faktor i företaget? 

 Vilka är dina erfarenheter av traditionell budgetering? Fördelar/nackdelar med 

denna metod? 

  

Aktivitetsbaserad budgetering 

 Vilka är dina erfarenhet av aktivitetsbaserad budgetering? Fördelar/nackdelar 

med denna metod? 

 Har du som konsult erfarenhet av eventuella utmaningar som era kunder (ni) kan 

stöta på vid införandet av aktivitetsbaserad budgetering? 

 Har ni stött på några andra konsekvenser/utmaningar efter införandet av 

aktivitetsbaserad budgetering? 

 Vet du hur era kunder (ni) hanterar dessa utmaningar? 

  

  

Aktivitetsbaserad kalkylering och budgetering 

 Arbetar ni även med att implementera ABC kalkylering hos era kunder? Har ni 

några tankar på varför ABC-kalkylen har slagit större i Sverige än ABB? 



  
 

II 

 Finns det några fördelar med att använda sig av båda metoderna? 

 Finns det eventuella nackdelar med att använda sig av metoderna? 

  

 Kan ni komma på några eventuella hinder som gör att företag väljer bort ABB? 

 Upplever ni att företag kan implementera ABB utan att ha implementerat ABC 

metoden? 

  

Övrigt 

 Har ni några övriga tankar angående ämnet? 

 


