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Sammanfattning 

Titel: Budgetering i osäkra miljöer – En komparativ fallstudie i byggbranschen 

Författare: Andreas Bergström och Moa Bergström 

Handledare: Pia Nylinder 

Examinator: Elin Funck  

 

Bakgrund: Budgeten har en lång historia i vilken dess roll och betydelse har ändrats 

över tid. Budgeten fyller en mängd olika syften som är såväl företags- som 

situationsspecifika. Under senare år har det riktats kritik mot budgeten gällande att 

den inte är anpassad till dagens ständigt föränderliga miljö. Byggföretag verkar i en 

bransch som är ständigt beroende av förändringar i samhällsutvecklingen som 

förutsätter flexibilitet och ställer hårda krav på anpassningsförmåga samt 

behärskning av potentiell hastig omstrukturering.  

Syfte: Uppsatsens syfte är att skapa kunskap om vilka, och hur, olika 

osäkerhetsfaktorer påverkar byggföretags budgetanvändande. Detta genom att 

analysera vilka osäkerhetsfaktorer som upplevs som störst i byggbranschen och hur 

dessa hanteras i byggföretagens budgetering. Avsikten är även att skapa en insikt om 

vilka syften budgeten uppfyller under osäkra förhållanden. 

Metod: Uppsatsen är en kvalitativ branschstudie på byggföretag inom den svenska 

marknaden. Empirin utgörs av två semistrukturerade intervjuer med två väletablerade 

bolag. Detta material har analyserats för att urskilja likheter och skillnader mellan 

företagen för att kunna besvara uppsatsens syfte.  

Slutsats: Studien visar på att det finns flera huvudsakliga osäkerhetsfaktorer som 

påverkar byggföretagen. Osäkerheten hanteras främst genom förebyggande analyser 

som inkluderas i budgetanvändandet. Vidare kombinerar företagen traditionell 

budgetering med alternativa budgetformer. Budgeten fyller en mängd olika syften 

där planering, uppföljning och kontroll ses som de primära.   

 

Nyckelord: Ekonomistyrning, budget, budgetering, osäkerhet, byggbranschen. 



  
 

 
 

 

Abstract 

Title: Budgeting in uncertain environments - A comparative case study in the 

construction industry 

Authors: Andreas Bergström and Moa Bergström  

Tutor: Pia Nylinder  

Examiner: Elin Funck  

  

Background: The budget has a long history where its role and meaning has changed 

over time. The budget may fulfill a lot of different purposes that take form by its 

context and surroundings. During the previous years the budget has been criticized 

for not being able to adapt to the constantly changing environment. Construction 

companies are operating in an industry that are affected by changes in the society 

that postulate flexibility, requires adaptability and also control if it will be a quick 

realign.  

Purpose: The purpose with the thesis is to create knowledge about which and how 

different forms of uncertainty have an impact on construction companies use of their 

budget. We are doing this by analyzing which forms of uncertainty that are 

experienced in the construction industry and how these are handled by the companies 

budgeting. The intention is also to create an insight about which purposes fulfils in 

an environment with uncertainty.   

Method: This study is a qualitative study about construction companies on the 

swedish market. The empirical material is based on two semistructured interviews 

with two well established firms. The material has been analyzed with the intention to 

identify differences and similarities between the companies in order to answer the 

purpose of the thesis. 

Conclusions: The thesis shows that there are many forms of uncertainty that affects 

the construction companies. The uncertainty is handled through prevention analyzes 

that are included in the budget. Except that, the companies are combining traditional 

budgeting with alternative budgeting. The budget fulfills a lot of different purposes 

where planning, follow-up and control are the mainly. 

  

Keywords: Management control, budget, budgeting, uncertainty, construction 

industry 
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1 Inledning 

 

I detta inledande kapitel presenteras budgetens framväxt, syften och relevans samt 

kopplingar till byggbranschen, vilket är vad som kommer att behandlas i denna 

rapport. Bakgrunden mynnar sedan ut i en problemdiskussion som berör kritiken 

som riktas mot budget och osäkerhet. Diskussionen åtföljs av studiens syfte och en 

övergripande beskrivning av uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Den här uppsatsen handlar om budgetering och osäkerhet i byggbranschen. I såväl 

offentlig som privat sektor finns det ett behov av att planera och styra för den 

framtida verksamheten, vilket budgeten under årens lopp har kommit att utgöra ett 

verktyg för. Styrmedlet har en lång historia i vilken dess roll och betydelse har 

förändrats över tid (Arwidi och Samuelsson 1991). Ursprungligen utvecklades 

budgeten som ett hjälpmedel för att kontrollera offentliga pengar och delegering av 

ansvar till myndigheter inom den offentliga sektorn (Wildavsky, 1978; Bergstrand, 

2009). Det var först under 50-talet som budgeten introducerades i svenska privata 

företag. Den var då främst inriktad på analys och kostnadskontroll. Dess egentliga 

genombrott kom sedan under 60-talet då även samordning och långsiktig planering 

började ägnas större uppmärksamhet (Arwidi & Samuelsson 1991). Flera företag 

började inkludera budgeten i den strategiska planeringen som beskrev företagets 

övergripande mål och skapade riktlinjer för vad företaget skulle arbeta mot. Således 

ansågs budgeten som ett hjälpmedel till att nå företagets mål (Greve 2011). 

   

I samband med oljekrisen 1973 kom dock 60-talets planeringsoptimism att fallera. 

Samtidigt började företag divisionaliseras, vilket tillsammans med den försämrade 

ekonomiska situationen, kom att skapa ett större behov av ett verktyg för ekonomisk 

planering och kontroll över olika ansvarsenheter (Arwidi & Samuelsson 1991). Det 

uppstod således ett nytt synsätt där budgeten ansågs fungera som ett instrument för 

att delegera ansvar genom kommunikation, motivation och målsättning (Greve 

2011). Under 80-talet skedde flera nya förändringar som kom att påverka 

budgeteringen. Arwidi och Samuelsson (1991) lyfter fram datoriseringen som ett 

exempel, vilken möjliggjorde en hantering av större mängder data, snabbare 

informationsöverföring samt en effektivare budgetsimulering. Detta medförde att 
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budgeteringen inriktades på effektivisering, där budgeten bland annat användes som 

bedömningsunderlag för att ge snabbare feedback till verksamheten. Under början av 

årtiondet initierades samtidigt vad Lindvall (2011) beskriver som den första 

omgången där budgetfrågan, med starkt intensitet, varit uppe för debatt. Det var då 

slagordet ”lagd budget ligger” ersattes med ”planera för att parera”. Vad som 

diskuterades var huruvida budgeten behövs under stabila eller instabila förhållanden. 

Debatten ebbade dock ut under en längre tid då fokus istället ägnades åt nyare 

metoder med utländska influenser, exempelvis nollbasbudgetering. Enligt författaren 

dröjde det fram till senare delen av 90-talet tills nästa debattvåg drog igång, i vilken 

begreppen better- och beyond budgeting kom att ägnas större uppmärksamhet. 

  

En sökning på begreppet budget i artikeldatabasen Business Source Premier visar på 

närmare 90 000 nya publikationer under det senaste decenniet, vilket motsvarar en 

ökning på omkring 15 procent jämfört med föregående tioårsperiod. Detta indikerar 

följaktligen att budget fortfarande är ett stort intresseområde. Med grund i 

ovanstående korta historiska tillbakablick går det idag att utifrån befintlig litteratur 

urskilja en mängd olika syften med att budgetera (se exempelvis Anthony, 

Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson 2014; Bergstrand 2009; Emmanuel, Otley 

& Merchant 1990; Lorsch, Baughman, Reece & Mintzberg 1978; Merchant & Van 

der Stede 2007). Enligt Merchant och Van der Stede (2007) är planering en uppenbar 

konsekvens av en implementering av budgetar eftersom fastställandet av en budget 

förutsätter en prognostisering för kommande händelser i budgetperioden. Av detta 

följer vidare att införandet av budget även kan ske med avsikten att skapa 

kommunikation i företaget eftersom planerings- och budgeteringsprocessen 

förutsätter ett informationsflöde i organisationen. En välfungerande kommunikation 

bidrar enligt Bergstrand (2009) i sin tur till att företagets organisationsenheter 

samordnas. Givet att det finns en planering över vad respektive organisationsenhet 

förväntas prestera, kan budgeten följaktligen både användas som ett sätt att fördela 

ansvar och allokera den mängd resurser som vardera enheten bedöms behöva för att 

leva upp till vad som fordras (Anthony et al. 2014). Då budgeten utgör en 

kvantifierbar referenspunkt skapar den vidare förutsättningar för uppföljning och 

utvärdering av det ansvar som delegerats och hur väl organisationen presterat 

(Emmanuel, Otley & Merchant 1990). Budgeten bidrar således även till att skapa 
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motivation bland anställda genom att den kan ses utgöra ett mål i sig, samt fungera 

som underlag till incitamentsystem.  

 

Vilka syften som budgeten fyller kan variera från ett företag till ett annat (Kullvén 

2015; Lindvall 2011), vilket möjligen kan bero på att budgeten påverkas av sin 

omgivning när den utvecklas (Burchell, Clubb, Hoopwood & Hughes 1980). För att 

kunna förstå hur styrverktyget fungerar är det relevant att undersöka hur det har 

skapats och formats i sin omgivning snarare än att se till dess definition. Vidare är 

styrverktygets roll beroende av personerna som brukar det. Ett styrverktyg, beroende 

på situationen, har som roll att; ge svar, lära ut, legitimera och underlätta 

kommunikation mellan olika intressen eller för att stödja sin egen ståndpunkt 

(Burchell et al. 1980).  

 

Relaterat till ovan nämnda problemområde har även byggbranschen, liksom 

budgeten, en lång historia. Byggbranschen kan beskrivas som en term för det totala 

verksamhetsområdet som omfattar byggföretag som livnär sig på upprättandet av 

byggprojekt (Nordstrand 2008). Ett projekt kan definieras som: 

  

”[…] en avgränsad verksamhet som man medvetet styr mot ett bestämt 

mål.” 

(Ibid. 2008, s. 10) 

 

Varvid ett byggprojekt således avser ett projekt som ämnar leda till en färdigställd 

byggnad eller anläggning. I Sverige har byggnadsentreprenörer, nutidens 

”byggmästare”, funnits redan sedan 1400-talet. Fram tills 1900-talet ansvarade denna 

yrkesgrupp för såväl ritandet och byggandet som försäljningen av hus (Nordstrand 

2008). Under första hälften av 1900-talet utvecklades vad som beskrivs som 

byggplatsorganisationens hörnstenar, vilka består av plats-/projektchefen, 

arbetsledaren, lagbasen och laget. Till följd av byggnaders ökade komplexitet har 

kunskapskraven för byggföretagen successivt blivit allt högre, vilket innebär att 

1400-talets krav på byggmästarnas hantverksskicklighet idag även kompletteras med 

en viss teoretisk kunskapsnivå (Byggledarskap 2014a).  
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Byggbranschen fyller en viktig roll i dagens samhälle sedan byggandet utgör en 

viktig del av samhällsekonomin. Av detta följer att byggbranschen är väldigt 

beroende av samhällsutvecklingen, det finansiella läget samt lagstiftning 

(Byggledarskap 2014a). Över tid har byggmästarnas personliga, såväl byggande som 

ägande och försäljning av byggprojekt således kommit att bli allt mer föremål för 

lagstiftning, förordningar och föreskrifter. Vilket följaktligen innebär att 

byggföretagens handlingsmöjligheter begränsats avsevärt sedan dessa faktorer måste 

tas i beaktning. Detta bland annat i ekonomiskt arbete, vilket behövs göras redan 

innan projekt påbörjas för att inte riskera att oväntade överraskningar uppstår 

(Nordstrand 2008). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Idag ligger det i byggbranschens natur att företagens projekt ställs inför situationer 

som är utom deras kontroll, där flera omständigheter kan ha en inverkan på 

företagens ursprungliga budgetar. Företagen ställs ofta inför vad Milliken (1987) 

beskriver som tre olika sorters osäkerhetssituationer; (1) Tillståndsosäkerhet som 

avser en situation där organisationsmedlemmar upplever osäkerhet till följd av att 

miljön upplevs som oförutsägbar. (2) Påverkansosäkerhet som handlar om 

oförmågan att kunna förutse hur en framtida händelse kan påverka verksamheten, 

samt (3) responsosäkerhet, vilken syftar på en situation i vilken företaget inte vet 

vilka alternativa åtgärder som finns att tillgå samt vilka konsekvenser ett vidtagande 

av dessa kommer att medföra. 

 

En naturlig omständighet som har inverkan på samhällsekonomin är när ekonomin 

genomgår konjunktursvängningar. Byggbranschen har en väldigt stark koppling till 

konjunkturen (Byggledarskap 2014a), vilket innebär att det överlag blir komplext att 

budgetera i branschen sedan byggprojekt inte sällan sträcker sig över en längre 

tidsperiod, och således kan löpa över flera konjunkturcykler1. Konjunkturen ställer 

vidare hårda krav på byggföretagen sedan de samhällsekonomiska förändringarna 

förutsätter flexibilitet, anpassningsförmåga samt behärskning av en eventuell hastig 

omstrukturering (Byggledarskap 2014a). Byggvärldens artikel Så rustar 

byggbolagen för lågkonjunktur (2008) visar på hur företag i branschen kan behöva 

agera vid övergången till en försämrad ekonomisk situation. Bland annat blir det av 

                                                 
1 Andreas Ahlberg Head of Controlling NCC, intervju den 4 maj 2018. 
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vikt att säkerställa efterfrågan och minska kostnaderna genom att framförallt anställa 

mindre personal. Vidtagandet av sådana åtgärder och andra improvisationslösningar 

försvårar byggföretagens möjligheter till långsiktig planering och strategiskt 

agerande samt bidrar inte sällan till att arbetsberedning och -planering, såsom 

ekonomiskt arbete, åsidosätts (Byggledarskap 2014a).  

  

Till följd av nuvarande högkonjunktur har investeringarna i byggbranschen ökat 

kraftigt under de senaste åren. Trots detta visar prognosen för 2018 en minskning i 

antalet nybyggnationer på tolv procent från 2017. Att minskningen sker trots den 

rådande högkonjunkturen skapar således en osäkerhet bland företagen i branschen. 

Osäkerheten grundar sig på att de svenska hushållen blir allt mer försiktiga till följd 

av samhällsekonomiska beslut. Anledningar till att hushållen har blivit mer försiktiga 

är bland annat skärpta amorteringskrav, hot om höjda räntor samt minskade 

ränteavdrag. Till följd av detta har det därför blivit dyrare att låna pengar, vilket i sin 

tur har minskat efterfrågan på redan byggda projekt eller projekt som är under 

produktion (Sveriges Byggindustrier 2018).  

   

Ytterligare ett exempel som visar på att byggbranschen, enligt tidigare, till stor 

utsträckning påverkas av lagstiftning eller myndighetsbeslut som ämnar att reglera 

den ekonomiska aktiviteten i samhället (Byggledarskap 2014a) kan ses av 

konsekvenserna av det uppmärksammade regeringsbeslutet att minska 

skattereduktionen vid rot-arbeten från 50- till 30 procent. Enligt Byggnadsarbetaren 

(2017) förmodas detta vara direkt kopplat till att över 700 företag gick i konkurs 

under de första åtta månaderna under 2017, vilket motsvarar en ökning på 20 procent 

från samma tidsperiod föregående år. 

 

När byggprocessen väl är igång finns det flertalet kritiska faktorer som kan ha en 

inverkan på projektets planering, förutsättningar för att bli klart i tid samt 

arbetssituationen under byggandets gång. Produktionsledare tilldelas därför i regel 

ansvar för att kontinuerligt följa upp och vara medveten om kritiska faktorer som kan 

ha en inverkan på byggprojektet, vilket vidare kan vara avgörande för hens möjlighet 

att leva upp till förväntningarna att inte överskrida budgeterade värden. Exempel på 

kritiska faktorer utgörs bland annat av tidspress, försenad byggstart, samordning med 

deltagande aktörer, kommunikation samt personalstyrkan, avseende tillgång till 
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kvalificerad personal. Den sistnämnda faktorn blir i regel särskilt problematisk under 

högkonjunktur när konkurrensen av resursen ökar (Byggledarskap 2014b). Detta kan 

medföra stora konsekvenser sedan personalen utgör en av företagets viktigaste 

resurser (Ax et al. 2015) och kan vara en förutsättning för att företagen ska kunna åta 

sig vissa projekt (2014b), varvid det är där företaget tjänar sina intäkter (Bergstrand 

2009).   

 

Som en konsekvens av bland annat omfattande samhällsförändringar, såsom nämnda 

ovan, är det långt ifrån alla som förespråkar en användning av budgeten, trots alla 

dess syften som presenterats tidigare. Redan så snart budgeten introducerats 

fördömdes den av flertalet kritiker som menade på att den var meningslös och 

irrationell eftersom siffrorna sällan stämde överens med dagordningen, samt var 

kortsiktigt fokuserad eftersom den bara omfattade ett år och inte flera (Wildavsky 

1978). Oppositionen mot budgetering blev starkare under senare delen av 90-talet då 

begreppen better- och beyond budgeting utvecklades (Hope & Fraser 2003a, Neely, 

Bourne & Adams 2003). Med Hope och Fraser (2003b) och Wallander (1999) i 

spetsen kritiseras budgeten bland annat för att vara mycket tidskrävande, kostsam 

samt centralisera och bygga upp en hierarkisk struktur i organisationen. 

Förespråkarna för better budgeting föreslår istället, som alternativ till den 

traditionella budgeten, exempelvis värdebaserad ekonomistyrning och 

aktivitetsbaserad budgetering (Neely, Bourne & Adams 2003). Enligt författarna är 

beyond budgeting rörelsen tämligen mer radikal då den står för en helt budgetlös 

styrning.  

 

Det finns exempel på tidigare forskning som ägnat särskild uppmärksamhet åt 

förhållandet mellan osäkerhet och budgetering (se exempelvis Manzurul 1997; 

Sandalgaard 2012). Bland annat med dessa studier som grund har det riktats 

ytterligare kritik mot budget än den som tidigare nämnts. Mycket av kritiken baseras 

på vad som händer med budgeteringens syften och relevans då organisationen 

befinner sig i en föränderlig eller mer instabil miljö. Sandalgaard (2012) menar bland 

annat att osäkerhet utgör ett av de främsta argumenten till att inte använda budget. 

Detta sedan förändringar i miljön minskar incitamenten till budgetering eftersom 

budgeten lättare blir inaktuell under sådana omständigheter. Hope och Fraser (2003a) 
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är andra forskare som pekar på att den traditionella budgeteringen kan få problem att 

appliceras i osäkra miljöer då den är anpassad att användas i ett mer stabilt klimat.  

 

Enligt vad som nämts i stycket ovan har det således bedrivits en del forskning som 

ämnat att studera budget och budgetering i relation till osäkra miljöer (se exempelvis 

Manzurul 1997; Sandalgaard 2012). Vad som kan noteras utifrån studierna är att 

dessa författare använt teorier om budget och budgetering (se exempelvis de syften 

som presenteras i avsnitt 3.2.1) som andra författare kritiserar för att enbart gälla 

under stabila förhållanden (se exempelvis Hope & Fraser 2003a; Sandalgaard 2012). 

Utifrån detta sågs möjligheten att genom uppsatsen ge både ett teoretiskt och 

praktiskt bidrag. Detta genom att studera om osäkerhet påverkar företags 

budgetanvändande och, med hänsyn till att teorin föreskriver att budgeten är 

anpassad att användas under stabila förhållanden, undersöka hur budget och 

budgetering hanteras av företag som opererar under mindre stabila förhållanden. Med 

hantering avses både den bakomliggande orsaken till budgetanvändandet samt den 

praktiska tillämpningen. På så sätt bidrar studien till en breddad teoretisk kunskap 

inom ämnesområde budgetering och osäkerhet samt en större insikt om företagens 

praktiska agerande för att reducera osäkerhet genom budgetanvändandet. 

 

1.2.1 Problemformulering 

Problemdiskussionen har utmynnat i följande frågeställningar: 

 Vilka osäkerhetsfaktorer uppfattas som störst i byggbranschen och hur 

hanteras dessa i budgetanvändandet? 

 Vilka syften fyller budgeten i byggbranschen? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att skapa kunskap om vilka, och hur, olika 

osäkerhetsfaktorer påverkar byggföretags budgetanvändande. Detta genom att 

analysera vilka osäkerhetsfaktorer som upplevs som störst i byggbranschen och hur 

dessa hanteras i byggföretagens budgetering. Avsikten är även att skapa en insikt om 

vilka syften budgeten uppfyller under osäkra förhållanden. 
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1.4 Disposition 

 

Figur 1: Uppsatsens fortsatta disposition. 
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2 Metod 

 

I uppsatsens andra kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis 

redogörs för valet av forskningsstrategi och urval av forskningsobjekt för att sedan 

övergå till hur empiriska data samlats in och bearbetas. Därefter presenteras de 

kvalitetsmått som använts och de etiska överväganden som gjorts. Kapitlet avslutas 

med en litteraturstudie som beskriver tillvägagångssättet för insamlingen av litterärt 

material.   

 

2.1 Forskningsstrategi 

Denscombe (2014) skriver att ett av de viktigaste forskningsbesluten handlar om 

valet av forskningsstrategi, vilken kan beskrivas som en handlingsplan eller 

forskningsdesign för att nå ett specifikt mål. Denna studie har genomförts som en 

komparativ fallstudie. Valet av fallstudie motiveras bland annat av att metoden 

innebar en möjlighet att studera budget och budgetering utifrån två olika företags 

perspektiv, vilket således bidrog till en samlad bild av hur, samt på vilka grunder 

företag som befinner sig i osäkra miljöer budgeterar. Att studiens fokus är av 

förklarande karaktär genom en djupare analys av respektive fallföretag enskilt, samt i 

jämförelse med varandra, medför att studien kan betraktas som kvalitativ (Bryman & 

Bell 2017; Denscombe 2016; Holme & Solvang 2012; Patel & Davidsson 2011). 

  

Eisenhardt (1989) skriver att fallstudier är en forskningsstrategi som ämnar skapa en 

förståelse för dynamiken eller vad som sker inom enstaka fall. Patel och Davidsson 

(2011) fortsätter med att utgångspunkten för studien är att se till helheten och utifrån 

det försöka samla in så heltäckande information som möjligt. Vidare skriver Yin 

(2007) att fallstudier i regel lämpar sig väl då forskningsfrågorna som ska besvaras är 

av hur- eller varför-karaktär, samt då forskaren har för avsikt att förstå kontextuella 

eller komplexa sammanhang. Dessa fakta utgör ytterligare anledningar till varför 

fallstudier ansågs vara en lämplig metod för studiens ändamål. Detta bland annat 

eftersom en förutsättning för att kunna besvara studiens frågeställningar var en 

bredare kunskap om hur och varför respektive organisation budgeterar. Därtill var 

det betydelsefullt att fallföretagen studerades utifrån den kontext eller det 

sammanhang de befinner sig i, för att på så sätt fånga vilken inverkan den osäkra 

eller mindre förutsägbara miljön har på företagets budget och budgetering. Vidare 
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skriver Patel och Davidsson (2011) att fallstudier kan vara användbara då forskare 

avser studera processer och förändringar, vilket följaktligen blir lämpligt då 

budgetering utgör den process utifrån vilken budgetar framtas (Bergstrand 2009). 

  

Att studien är komparativ följer av, i överensstämmelse med vad Bryman och Bell 

(2017) skriver, näst intill identiska metoder tillämpats på två olika fall. Genom en 

komparativ eller jämförande design möjliggjordes att kunna urskilja vilka syften som 

är gemensamma respektive företagsspecifika. Insamlat empiriskt material användes 

således för att analysera likheter och skillnader mellan respektive fallföretags 

budgetanvändning och upplevelse av osäkerhet, varvid dessa likheter ligger till grund 

för svaren på studiens frågeställningar. 

 

2.1.1 Fallföretag 

Yin (2007) skriver att det vid fallstudier är viktigt att definiera fallföretagen innan 

datainsamlingen påbörjas. Med detta som grund, samt för att säkerställa 

undersökningens genomförbarhet, fokuserades det i inledande skede av studien på att 

kontakta potentiella fallföretag. Som förutsättning för detta, samt med hänsyn till 

studiens avsikt att studera budgetens syfte i osäkra eller instabila miljöer, var ett 

första steg i urvalsprocessen att fastställa miljön för granskning. Med hänvisning till 

ovanstående problemdiskussion ansågs byggbranschen både relevant och intressant. 

 

Enligt Holme och Solvang (2012) ska urval i kvalitativa studier göras systematiskt 

utifrån förutbestämda teoretiska och strategiska kriterier. Detta med grund i att 

säkerställa att urvalet blir av relevans för studiens undersökning. Studiens val av 

fallföretag är således vad Bryman och Bell (2017) beskriver som målstyrt. Ett första 

kriterium var, som förutsättning för studien, att organisationen skulle använda sig av 

budget. Ett andra kriterium var att välja företag med en liknande storlek, med 

avseende på att de torde ha likvärdiga incitament till att använda sig av budget och 

budgetering samt vara utsatta för liknande osäkerhetsfaktorer. I studien har två 

företag av större storlek studerats. Detta med anledning av att dessa ansågs, i 

jämförelse med mindre lokala byggföretag, ha bättre ekonomiska förutsättningar för 

att prioritera ett välutvecklat ekonomiskt arbete samt att börsnoterade bolag enligt lag 

måste leverera kvartalsvisa rapporter och således ha kontinuerlig uppföljning av 

ekonomin för att förse sina intressenter med information. Avseende fallstudier menar 

Denscombe (2016) vidare att urvalet av fall kan ske med olika utgångspunkter. 
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Studiens fall kan anses utgöra så kallade typiska fall, vilket innebär att studiens 

resultat sannolikt skulle få liknande utfall om alternativa jämbördiga fall valts ut. 

  

De företag som studerats är Paulsson entreprenad aktiebolag (fortsättningsvis Peab) 

och Nordic Construction Company (fortsättningsvis NCC). Dessa bolag bedriver 

båda internationell verksamhet och var enligt Entreprenad (2017), sett till den 

svenska marknaden, Sveriges största respektive tredje största byggföretag år 2016. 

Företagen har företrätts av anställda på Peabs kontor i Växjö respektive NCCs kontor 

i Karlshamn. 

 

2.2 Datainsamling 
Ovan nämnda forskningsstrategi är enligt Denscombe (2014) inte att förväxla med 

forskningsmetod. Forskningsmetoden utgör tekniken för hur datainsamlingen ska gå 

till. I studien har intervjuer använts, vilket enligt Yin (2007) är en av de viktigaste 

informationskällorna i samband med fallstudier. 

 

2.2.1 Intervjuer 

I studien har de intervjuer som genomförts varit av öppen karaktär med ett visst mått 

av struktur, vilka således kan beskrivas som semistrukturerade (Bryman och Bell 

2017; Denscombe 2016). Detta ansågs lämpligt eftersom ett mindre strukturerat 

tillvägagångssätt gör det möjligt att fånga upp information om vad 

intervjupersonerna anser vara relevant och betydelsefullt, samtidigt som ett visst mått 

av struktur var nödvändigt för att säkerställa att tillräcklig och relevant information 

återgavs för att kunna besvara studiens på förhand formulerade frågeställningar 

(Bryman och Bell 2017). Vidare var strukturen av vikt för att möjliggöra en 

jämförelse mellan fallen (Yin 2007). Intervjuerna strukturerades genom att 

intervjufrågorna ställdes utifrån en generellt hållen intervjuguide (se bilaga 1). Det 

lades dock även stor vikt vid flexibilitet i frågeordningen och möjligheter till 

uppföljningsfrågor. I enighet med vad Denscombe (2016) föreskriver gavs 

respondenterna vidare möjlighet att utveckla och tala mer utförligt kring de frågor 

som ställdes. 

 

2.2.1.1 Intervjupersoner 

Yin (2012) skriver att intervjuerna blir mer värdefulla och ger större insikter då 

respondenterna är nyckelpersoner i exempelvis det samhälle eller den organisation 
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som studeras. I undersökningen avsågs det därför att tala med en person med 

delaktighet och större insyn i budgeteringsarbetet. Studiens respondenter har valts ut 

genom vad Bryman och Bell (2016) beskriver som ett snöbollsurval. Utifrån en 

övergripande beskrivning av studiens syfte hänvisade respektive företag till personer 

med rätt kompetens på det aktuella ämnesområdet. Som representant för Peab utsågs 

Katerina Kouznetsova, kalkylchef på företagets kontor i Växjö. Respondenten såväl 

medverkar som utbildar i processen utifrån vilken projektbudgetar tas fram, samt 

ansvarar för det budgeteringsverktyg som används. NCC företräddes av 

entreprenadingenjörerna Peter Nilsson och Sven Omlin samt controllern Andreas 

Ahlberg. Nilsson och Omlin arbetar huvudsakligen med anbud och 

kostnadsuppföljning inom företagets anläggningsverksamhet i södra Sverige. 

Ahlberg arbetar med verksamhetsstyrning och rapporterar diverse ekonomiska 

uppgifter mellan lokal och mer central nivå inom företaget. Se tabell 1 nedan för mer 

detaljerad information om intervjuerna. 

 

Respondent Befattning Arbetsgivare Intervjuform Datum Tid 

Katerina 

Kouznetsova 

Kalkylchef Peab Ansikte mot 

ansikte 

2018-04-25 51 min 

Andreas Ahlberg 

Peter Nilsson 

Sven-Erik Omlin 

Head of Controlling 

Entreprenadingenjör 

Entreprenadingenjör 

NCC Ansikte mot 

ansikte 

2018-05-04 85 min 

Tabell 1. Intervjuinformation.   

 

2.2.1.2 Intervjuguide 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver en intervjuguide som ett manus för en 

intervju. Guiden kan innehålla såväl enstaka stödord över de ämnen som ska beröras 

eller flertalet välformulerade frågeställningar. Det viktiga är enligt Holme och 

Solvang (2012) att guiden täcker alla de faktorer som är viktiga för forskningen. För 

att få in såväl relevant som nödvändig information för att besvara studiens 

frågeställningar användes de syften som återges i tabell 2, samt de osäkerhetsfaktorer 

och -situationer som Duncan (1997) och Milliken (1987) beskriver (se avsnitt 3.5) 

som riktlinjer till studiens intervjuguide. Med hänsyn till att studien är komparativ 

användes samma intervjuguide som underlag för båda intervjuer, således med 

avsikten att samla in likvärdig information från respektive fallföretag.  

  



  
 

13 

 

Såväl Kvale och Brinkmann (2014) som Denscombe (2016), Holme och Solvang 

(2012), Bryman och Bell (2017) samt Yin (2007) skriver att det är lämpligt att ta 

hänsyn till hur insamlad data ska analyseras innan insamlingen påbörjas. Med detta 

som grund, samt som ytterligare sätt att säkerställa att relevant och nödvändig 

information samlades in, strukturerades intervjuguiden utifrån fyra teman; (1) 

Allmänna frågor om företaget. Dessa frågor avsåg övergripande 

bakgrundsinformation om respondenten, men även att få intervjupersonerna att 

känna sig mer bekväma och avslappnade. I sådana avseenden rekommenderar 

Denscombe (2016) att inleda intervjun med frågor som rör ett område som 

intervjupersonen är bekant med. (2) Budgetområdet. Under denna rubrik ställdes mer 

detaljerade och ingående frågor avseende företagets användning av budget och 

budgetering. (3) Budget som styrverktyg. Frågorna rörande detta tema relaterade till 

budgetens, enligt ovan nämnda, roll som ekonomiskt styrverktyg. (4) Budget och 

osäkerhet. Dessa frågor avsåg företagens upplevelse av företagsmiljön, samt 

hänsynstagande och hantering av osäkerhet i budgeteringen. Som avslutning på 

intervjun gavs respondenterna möjlighet att lämna kompletterande kommentarer eller 

ställa frågor som inte berörts under intervjun. 

 

2.2.1.3 Inspelning och transkribering 

Finns det möjlighet att spela in en intervju så är det enligt Bryman och Bell (2017) en 

klar fördel att göra det. Detta bland annat med grund i att det ger en mer utförlig och 

fullständig återgivning av intervjun (Yin 2007). Vidare ger det forskaren en större 

möjlighet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i samtalet (Kvale & 

Brinkmann 2016), samt att dokumentationen blir permanent och korrekt, jämfört 

med att förlita sig på ett oundvikligt bristfälligt minne som riskerar att 

förvrängningar uppstår och att viktig information går förlorad (Denscombe 2016). 

Med detta som grund genomfördes ljudinspelningar. En del anteckningar fördes även 

för hand, vilket Denscombe (2016) rekommenderar som ett komplement till 

inspelningar. Noteringarna gjordes dels i syfte att gardera sig mot att 

ljudupptagningen inte skulle fungera, samt dels för att stryka under sådant som 

intervjupersonerna betonade eller reagerade särskilt på.   

  

Denscombe (2016) skriver att transkriberingar underlättar genomförandet av djupare 

analyser och jämförelse mellan olika data, vilket följaktligen ansågs lämpligt för en 

komparativ fallstudie. Det kan dock nämnas att även om Bryman och Bell (2017) 
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skriver att det är fördelaktigt med inspelning och transkribering om möjligheten 

finns, så finns det även nackdelar med det. Däribland ses exempelvis att det kan 

påverka de svar som respondenten återger samt att det är en tidskrävande process 

(Denscombe 2016; Holme & Solvang; Kvale & Brinkmann; Patel & Davidsson 

2011). I studien ansågs dock nyttan överstiga nackdelarna. Detta bland annat 

eftersom respondenterna gavs möjligheten att avgöra om intervjuerna skulle spelas 

in, vilket följaktligen innebar att de kunde valt att vara anonyma och på så sätt inte 

behövt stå bakom sina svar offentligt. Vidare då studien enbart omfattade två 

intervjuer ansågs inte tidsåtgången utgöra något problem. 

 

2.3 Bearbetning av data 
”En analys av data inbegriper granskning, kategorisering, 

sammanställning, prövning och olika kombinationer av kvalitativa och 

kvantitativa belägg då man tar itu med de initiala hypoteserna i en 

undersökning.” 

(Yin 2007, s. 137)  

 

Efter att empirisk data samlats in ska den följaktligen analyseras. Ovanstående citat 

utgör ett exempel på hur denna fas kan beskrivas. Under studiens gång 

dokumenterades och analyserades empirisk data vartefter hand den samlats in, vilket 

är något som bland annat Jensen och Sandström (2016) rekommenderar vid 

fallstudier. Detta både med anledning av att främja att respondentens svar återges så 

exakt som möjligt, men även då det enligt författarna kan ge insikter om hur 

forskningen kan gå vidare, exempelvis om någon relevant fråga för forskningens 

ändamål förbisetts eller varit svårtolkad.  

 

Enligt Patel och Davidsson (2011) finns det inte några direkt utarbetade metoder att 

tillämpa vid kvalitativ dataanalys eftersom kvalitativa forskare i regel tillämpar egna 

varianter av kvalitativ metod. Yin (2007) skriver däremot att forskare kan tillämpa 

olika strategier och en uppsättning alternativa tekniker. Enligt författaren bör 

forskaren gjort klart för sig vilken strategi som ska användas som utgångspunkt 

innan fallstudien påbörjas. I studien har enligt vad Yin (2007) benämner som 

teoretiska hypoteser använts, vilket innebär att analysen utgår från de teoretiska 

hypoteser som låg till grund för studien, vilka bland annat inrymmer studiens 
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forskningsfrågor. Metoden anses lämplig eftersom den underlättar identifieringen av 

vilket empiriskt material som är av relevans med hänsyn till studiens teoretiska 

referensram och frågeställningar.  

  

Med all data till hands, efter genomförd respondentvalidering, genomfördes en 

slutlig bearbetning av insamlat material. Med den teoretiska referensramen som 

grund identifierades mönster och teman utifrån vilka materialet kunde kategoriseras. 

Initialt strukturerades och reducerades datan utifrån studiens två huvudkategorier; 

budget och budgetering samt osäkerhet. Därefter bröts det som kategoriserats till 

budget och budgetering ner i vad som ansågs kunna förklara hur och varför 

respektive organisation arbetar som de gör, vilket resulterade i kategorierna; 

budgetens syften, budgetprocessen samt styrning.  

 

Studiens teoretiska referensram och begrepp applicerades sedan på den 

kategoriserade datan, vilket kommer att behandlas i kapitel fem, analyskapitlet. I 

detta skede genomfördes dels en komparativ analys mellan fallen, samt användes 

analystekniken som Yin (2007) beskriver som mönsterjämförelser. De mönster, det 

vill säga likheter och skillnader, som identifierats mellan fallen analyserades således 

mot teorin om främst de osäkerhetssituationer som Milliken (1987) beskriver (se 

avsnitt 3.5), samt styrverktygets roller (se Burchell et al. 1980, avsnitt 3.6). 

 

2.4 Kvalitetsmått 
Enligt Bryman och Bell (2017) råder det delade meningar forskare emellan om hur 

kvalitativa studiers kvalitet ska bedömas. I studien användes huvudsakligen de 

bedömningskriterier som Yin (2007) förespråkar, men även Jensen och Sandström 

(2016), som till stor utsträckning hänvisar till Yin. Yin (2007) menar att en 

fallstudies kvalitet kan bedömas utifrån följande fyra kriterier; begreppsvaliditet, 

extern validitet, intern validitet och reliabilitet.   

 

2.4.1 Begreppsvaliditet 

Vägen till att uppfylla detta kriterium kan enligt Yin (2007) ses som en 

tvåstegsprocess. Först och främst handlar det om att välja ut vad som ska studeras, 

för att sedan välja det tillvägagångssätt som medför att det som förutsatts speglas på 

bästa sätt. Jensen och Sandström (2016) skriver att begreppsvaliditeten har att göra 
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med hur de som medverkat eller på något vis berörts av studien upplever att 

forskaren tolkat och redogjort för vad som sagts eller gjorts. 

  

Både Yin (2007) och Jensen och Sandström (2016) betonar således intersubjektivitet 

med dem som studeras. Detta bland annat för att motverka att forskningen präglas av 

forskarens egna intryck, tankar, och åsikter samt säkerställa att de som studeras har 

en samsyn på det som forskaren återger. I studien avsågs detta uppnås genom 

respondentvalidering, det vill säga att undersökningens intervjupersoner läts ta del av 

det sammanställda empiriska materialet från respektive intervjun för att på så sätt 

bekräfta innehållet (Bryman & Bell 2017). Detta skickades i nära anslutning till 

genomförd intervju. I enighet med vad Yin (2007) rekommenderar avsåg även 

valideringen att ge respondenterna möjligheten att komma upp med nya idéer eller 

komplettera med information som glömts förmedlas under intervjun, vilket torde 

kunna vara fördelaktigt för studiens analys. 

  

Yin (2007) skriver vidare att fallstudiers begreppsvaliditet kan ökas genom en 

beläggs- eller beviskedja. I studien skapades en sådan kedja genom tydliga 

redogörelser för vad studiens resultat och slutsatser grundas på. Vidare till följd av 

att resultaten och slutsatserna baseras på den teoretiska referensramen och 

intervjuerna, vilka presenteras i studien, ges således läsaren möjligheten att själv 

följa bakomliggande tolkningar och resonemang. 

 

2.4.2 Extern validitet 

Detta kriterium rör huruvida en undersöknings resultat kan generaliseras att gälla 

annat än den aktuella fallstudien. För fallstudier blir vad Yin (2007) beskriver som en 

analytisk generalisering av relevans, vilket avser frågan om en studies resultat kan 

generaliseras till teori. Författaren menar att en analytisk generalisering över teori 

inte kan göras utifrån enbart en studies resultat, utan samma studie måste replikeras i 

flera fall. Jensen och Sandström (2016) anser att analytisk generalisering är något av 

Yins akilleshäl. Med det sagt menar författarna på att Yin flertalet gånger lyft fram 

fallstudiers analytiska värde, men utan att egentligen lyckas beskriva vad det är och 

hur det kan uppnås. 

  

Då denna undersökning enbart omfattar två företag, det vill säga replikeras på två 

fall, samt med hänsyn till Jensen och Sandström (2016) kritik gällande att det är 
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något diffust hur analytisk generalisering kan uppnås, är det således svårt att skapa 

belägg för att denna studies resultat kan generaliseras i en större utsträckning. 

Däremot kan resultaten ge insikter som kan tillämpas på andra fall i vidare studier, 

det vill säga användas som utgångspunkt för fortsatt forskning (Denscombe 2016).  

Denna form av generaliseringsmöjlighet beskrivs liknande av Patel och Davidsson 

(2011) som skriver att kvalitativa studier kan bidra till en förförståelse för det som 

studerats. Vilket med andra ord det innebär en möjlighet att generalisera en kvalitativ 

studies resultat över andra liknande fall eller situationer. Denna studie avsåg således, 

enligt tidigare, bidra till vad författarna beskriver som en förförståelse för vilka 

osäkerhetsfaktorer som uppfattas som störst och hur dessa hanteras, samt vilka syften 

budgeten fyller i byggbranschen. 

 

2.4.3 Intern validitet 

“[...] etablering av ett kausalt förhållande där man visar att vissa 

betingelser leder till andra betingelser, vilket skiljer sig från falska 

eller tillfälliga samband.” 

(Yin 2007, s. 55) 

 

Enligt ovanstående citat avser detta kriterium således hur väl forskaren påvisat 

sanningsenliga samband. Författaren skriver att en studies interna validitet bland 

annat kan stärkas genom användandet av mönsterjämförelser, om de mönster som 

identifierats mellan empiri och teori visar sig stämma överens. Då detta genomfördes 

och överensstämmande mönster kunde påvisas stärks således studiens interna 

validitet. 

 

2.4.4 Reliabilitet 

Detta bedömningskriterium avser enligt Yin (2007) till vilken utsträckning en 

forskare som upprepar undersökningen, det vill säga tillämpar samma 

tillvägagångssätt på samma fall, skulle komma fram till samma resultat och slutsatser 

som tidigare forskare gjort. Detta handlar således mycket om hur väl forskarna bland 

annat beskriver tillvägagångssättet under forskningsprocessen. Författaren skriver 

vidare att kriteriet kan stärkas genom att bland annat använda sig av flera 

informationskällor, fallstudieprotokoll, upprätta en databas för fallstudien samt skapa 

en bevis- eller beläggskedja. 
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Studiens reliabilitet stärks genom att omfatta två fall (således används mer än en 

informationskälla), samt att det redogörs för; studiens syfte, forskningsfrågor, 

forskningsdesign, forskningsmetod, rapportens disposition samt teoretiska 

referensram (fallstudieprotokoll). Vidare har en databas upprättats genom de 

anteckningar som förts och ljudinspelningar som gjorts under intervjuerna, samt den 

bevis- eller beläggskedja som redogjorts för ovan. 

 

2.5 Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådet (2017) handlar forskningsetiska överväganden till stor 

utsträckning om att hitta en balans mellan olika intressen. Exempelvis är det inte 

alltid så att kunskapsintresset, vilket är av betydelse för både individens och 

samhällets utveckling, stämmer överens med integritetsintresset. Därför är det viktigt 

att forskaren under studiens gång tar hänsyn till ett antal forskningsprinciper som rör 

förhållandet mellan forskare och uppgiftslämnare. Rådet redogör för en mängd olika 

krav och principer, utifrån vilka Patel och Davidsson (2011) lyfter fram följande 

huvudprinciper; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet, vilka främst använts som riktlinjer i studien. 

  

Informationskravet handlar om att se till så att de personer som berörs av forskningen 

informeras om forskningen syfte (Patel & Davidsson 2011). I studien presenterades 

detta redan under den första telefonkontakt som togs med fallföretagen. Utifrån den 

information som förmedlats fick de tillfrågade sedan själva ta ställning till om de 

ville medverka i undersökningen. Av det följer således även att studien uppfyller 

samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet avser att forskaren ska förpliktiga sig till att 

se till så att obehöriga inte får ta del av uppgifter som forskaren överlämnats i 

förtroende (Vetenskapsrådet 2017). Detta krav hänger tämligen nära samman med 

den fjärde huvudprincipen, nyttjandekravet, vilket innebär att insamlat material om 

enskilda personer endast får användas för forskningsändamål (Patel & Davidsson 

2011). Dessa krav har tagits i beaktning genom att inte publicera några uppgifter om 

intervjupersonerna annat än sådana som personerna lämnat samtycke till. 

 

2.6 Litteraturstudie 
I inledningen av arbetet med denna studie genomfördes en litteraturgenomgång inom 

ämnesområdet osäkerhet och budgetering, vilket enligt Jensen och Sandström (2016) 
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kan vara fördelaktigt att göra för att undvika att upprepa sådant som tidigare gjorts, 

alternativt för att upptäcka om de företeelser som avses studeras redan utforskats i 

tidigare studier. Yin (2007) skriver vidare att det skapar bättre förutsättningar för att 

utveckla mer insiktsfulla frågor beträffande det aktuella ämnesområdet. 

Genomgången visade på en begränsad mängd studier, utifrån vilka, enligt ovan 

nämnda möjlighet till att göra ett teoretiskt och praktiskt bidrag kunde identifieras. 

  

Utifrån identifierat intresseområde genomfördes sedan en litteraturstudie, i vilken 

litteratur samlades in för att utveckla studiens bakgrund och problemområde. Med 

detta klargjort, samt definierat syfte, fördjupades sedan litteratur- och 

materialinsamlingen för insamling av den litteratur som ligger till grund för studiens 

teoretiska referensram som presenteras i kapitel 3. 

  

Kapitel två om metoden har huvudsakligen inhämtats från böcker om 

forskningsmetodik och den teoretiska referensramen som presenteras i tredje kapitlet 

har huvudsakligen hämtats från böcker om företagsekonomi. Till grund för bland 

annat studiens urval av fallföretag har sekundärdata i form publicerad information på 

respektive fallföretags hemsida använts. Vidare har även artiklar studerats. Dessa har 

huvudsakligen hämtats från artikeldatabasen Business Source Premier, där sökord 

som bland annat budget och uncertainty använts. Sökningarna har skett på engelska 

eftersom det där finns ett större utbud av vetenskapliga artiklar. Den teoretiska 

referensramen har sedan legat till grund för utformningen av studiens intervjuguide 

och hur den empiriska datan kategoriserats, tematiserats samt analyserats. 
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3 Teoretisk referensram 

 

Detta kapitel inleds med en allmän förklaring till vad ekonomistyrning och budget 

är. Därefter presenteras olika anledningar till att budgetera och alternativa former 

som en budget kan anta, samt hur en budgetprocess ser ut. Detta åtföljs av en 

redogörelse för kritik som riktas mot budgeten och en övergripande beskrivning av 

vad osäkerhet är. Kapitlet avslutas sedan med ett avsnitt i vilket budget och 

osäkerhet kopplas samman med varandra. 

 

3.1 Ekonomistyrning 
”Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 

befattningshavare mot vissa ekonomiska mål.” 

(Nationalencyklopedin 2018) 

 

Ekonomistyrning kan beskrivas på olika sätt. Utöver Nationalencyklopedins 

definition ovan så används ekonomistyrning enligt Burchell et al. (1980) för att 

hantera osäkerhet i företags beslut- och utvärderingssituationer. Anthony et al. 

(2014) skriver att målet med ekonomistyrning är att styrningen ska hjälpa till att 

implementera företagets strategier. Författaren menar att företag som kan styra sin 

verksamhet mot sina mål på ett effektivt sätt är de företag som presterar bäst på lång 

sikt. Lindvall (2011) skriver att ett företags verksamhetsstyrning ytterst handlar om 

att påverka mänskligt beteende. Således avser ekonomistyrning att, med hjälp av 

ekonomisk information, leda till att ett önskvärt beteende bland organisationens 

medarbetare uppnås. Det finns flera olika verktyg för att styra en verksamhet, varvid 

budgetering och internprissättning utgör exempel på två vanligt förekommande 

(Anthony et al. 2014). 

 

3.2 Budget 

Budgeten utgör en grundsten i nästan alla organisationers ekonomistyrningssystem 

(Hansen, Otley & Van der Stede, 2003; Libby & Lindsay, 2010). Begreppet budget 

kan definieras på olika sätt. Arwidi och Samuelsson (1991) skriver att:  
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”Ett dokument innehållande ett handlingsprogram och dess förväntade 

konsekvenser uttryckt i ekonomiska termer och baserat på vissa 

uttryckta förutsättningar för en given period.” 

 (Ibid., s. 9) 

 

Utifrån denna definition kan en budget således bland annat beskrivas som en plan 

eller strategi för hur företaget ska agera för bästa måluppfyllelse. Med andra ord 

ämnar budgeten att leda till att företagets resurser hanteras på ett sådant sätt så att 

företaget övergripande mål uppnås. Ett annat sätt att definiera budget är enligt Ax, 

Johansson och Kullvén (2015): 

 

”En budget uttrycker strävanden, förväntningar och åtaganden för en 

organisation, gällande ekonomiska konsekvenser för en kommande 

period.” 

 (Ibid., s. 195) 

 

En budget baseras i grunden på företagets strategiska målsättningar. Författarna 

skriver således att strävanden i definitionen avser att budgeten utgör ett medel för att 

nå dessa. Förväntningar handlar om att budgeten speglar kvalificerade gissningar 

eller bedömningar av vad som kommer att inträffa under budgetperioden. Åtaganden 

följer av att utifrån budgeten delegeras ansvar till medarbetare eller organisatoriska 

enheter, vilka således åtar sig ansvaret att säkerställa att nödvändiga aktiviteter utförs 

för att nå budgeterade värden. Ekonomiska konsekvenser syftar till att en budget på 

ett eller annat sätt uttrycker en verksamhet i finansiella eller icke-finansiella aspekter, 

exempelvis i kronor eller antal debiterbara timmar. Slutledet i definitionen, 

kommande period, avser att en budget ger uttryck för en kommande period, det vill 

säga utifrån företagets bedömningar eller förväntningar ämnar budgeten spegla hur 

företaget tror att framtiden kommer att se ut. 

 

3.2.1 Budgetens syften 

 

Utifrån befintlig litteratur går det att urskilja en mängd olika syften med att budgetera 

(se exempelvis tabell 2 nedan). Syftena med att budgetera svarar på frågan varför ett 

företag ska budgetera (Ax et al. 2015). Enligt Kullvén (2015) är budgetens syften 
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företagsspecifika, där syften vidare kan variera mellan olika avdelningar och över tid. 

Nedan presenteras ett urval av budgetens möjliga syften. 

 

Planering 

Enligt Merchant & Van der Stede (2007) och Anthony et al. (2014) främjar 

budgetering strategiskt och långsiktigt tänkande i organisationen. Användning av 

budget kan enligt författarna ses som ett medel till att säkerställa att någonting görs 

eftersom de tvingar ansvariga att planera för framtiden och fatta förtida beslut. Enligt 

Kullvén (2015) utgör budgeten således underlag och bidrar med relevant kunskap 

som kan användas för att planera kommande tidsperioder. Med utgångspunkt i 

företagets strategier konkretiserar budgeten vad som behövs utföras för att nå 

företagets mål. 

 

Kommunikation 

Utifrån syftet planering blir det enligt Emmanuel et al. (1990) tydligt att budgeten 

även fyller ett syfte som ett viktigt kommunikationsmedel. En välfungerande 

kommunikation inom organisationen medför att olika enheters aktiviteter samordnas 

på ett effektivt sätt. Syftet kommunikation följer enligt Arwidi och Samuelsson 

(1991) av att budgetering bidrar till det informationsutbyte som förutsätts, såväl 

mellan ledning och enhetsansvariga som avdelningar emellan, för att verksamheten 

ska fungera. Lorsch et al. (1978) exemplifierar med att försäljningsavdelningen 

behöver informeras om vilka volymer som förväntas säljas och controllers eller 

ekonomiavdelningen måste veta vilka resurser som finns tillgängliga. Således 

förutsätts en fungerande intern kommunikation.  

 

Samordning 

Ett närliggande syfte till både planering och kommunikation är samordning. 

Merchant och Van der Stede (2007) skriver att planerings- och budgetprocessen 

förutsätter att information flödas genom organisationen. Information sprids mellan 

olika enheter för att säkerställa att anställda är medvetna om vad som sker i 

närliggande avdelningar (Bergstrand 2009). Exempelvis säkerställer budgeten att det 

finns tillräcklig kapacitet för att tillverka den mängd varor som behövs för att 

generera de intäkter som inkluderas i försäljningsbudgeten (Grevé 2011). 
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Resursallokering 

Resursallokering handlar om hur företag fördelar befintliga resurser i verksamheten, 

det vill säga ett avvägande mellan vilka, och med hur mycket, respektive enhet ska få 

ta del av en begränsad mängd resurser (Kullvén 2009). Givet att det finns en 

fastställd planering för vad respektive organisationsenhet förväntas prestera är det 

möjligt att uppskatta eller beräkna hur mycket resurser vardera enheten behöver för 

att fullfölja vad som fordras (Anthony et al. 2014). I situationer då alternativen är 

kända och resurserna är begränsade kan budgeten enligt Bergstrand (2009) således 

fungera som ett verktyg för att prioritera mellan vilka av dessa som ska genomföras 

och när. 

 

Ansvarsfördelning  

Enligt tidigare nämnt är budgeten i grunden en handlingsplan som uttrycks i 

monetära termer (Arwidi & Samuelsson 1991). Således kan budgeten även ses 

fungera som en intern guide över hur företagets aktiviteter ska utföras under 

budgetperioden, samt ge uttryck för förväntningar om framtida intäkter och utgifter 

(Bergstrand 2009). Av detta följer ett dubbelriktat ansvar då företagsledningen 

genom budgeten delegerar ansvar till lägre nivåer i organisationen som förväntas 

leva upp till dessa, vilket samtidigt således innebär att verksamhetsansvariga 

accepterar eller åtar sig ansvaret att säkerställa att budgeten nås (Arwidi & 

Samuelsson 1991). Följaktligen innebär detta att budgeten kan fungera som ett medel 

för ansvarsfördelning (Bergstrand 2009).  

 

Uppföljning/kontroll 

Budgeten utgör en kvantifierbar referenspunkt som följaktligen kan användas som ett 

enkelt medel att utvärdera hur väl organisationen presterat (Emmanuel, Otley & 

Merchant 1990).  Detta syfte är nära kopplat till ovan nämnda ansvarsfördelning 

eftersom ett fördelat ansvar för att nå ett budgeterat mål både möjliggör och skapar 

incitament till att följa upp om vad som förväntats uppfyllts eller inte (Lorsch et al. 

1978).  

 

Motivation 

Budgetens syfte som ett verktyg för motivation kan enligt Anthony et al. (2014) ses 

som ett delsyfte eller vara nära besläktat med syftet ansvarsfördelning. Enligt 
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författaren skapar budgeten motivation genom att den utgör ett mål att uppnå. 

Budgetens roll eller syfte som motivationsmedel kan vidare stärkas genom att 

använda budgeten som grund för prestationsutvärdering och/eller någon form av 

incitamentsystem (Emmanuel, Otley & Merchant 1990). 

 

Författare Systematisering Syften 

Anthony et al. 

(2014) 

Budgetens syften/roller kan 

kategoriseras i fyra grupper 

Planering: Planering, resursallokering, samordning 

Ansvar: Ansvarsfördelning, uppföljning, motivation 

Process: Kommunikation, utvärdering 

Ritual: Vana, legitimitet 

Arwidi & 

Samuelsson 

(1991) 

Budgetens syften kan 

kategoriseras i två grupper 

Traditionella: Prognos, kontroll, planering, samordning 

Moderna: Åtagande, motivation, kommunikation 

Ax et al. (2015)   Planering, samordning, resursallokering, dimensionering, 

ansvarsfördelning, uppföljning, kommunikation, 

medvetenhet, målsättning, motivation, incitamentsystem 

Bergstrand (2009)   Planering, målsättning, samordning, kommunikation, 

uppföljning, prognostisering, resursallokering, 

ansvarsfördelning, motivation 

Emmanuel et al. 

(1990) 

Budgeten fyller fem olika 

roller 

System för ansvarsfördelning: Ansvarsfördelning, 

resursallokering 

Medel för prognostisering och planering 

Medel för kommunikation och samordning 

Motivationsmedel: Motivation, incitamentsystem 

Medel för prestationsutvärdering och kontroll 

Greve (2011) Budgeten har två 

övergripande syften som 

inkluderar flera delsyften 

Planering: Planering, resursallokering, samordning, 

kontroll, kunskapsutveckling 

Ansvarsstyrning: Åtaganden/ansvarsfördelning, 

utvärdering, motivation, kommunikation 

Kullvén (2015) Budgeteringen har tre 

övergripande syften som 

inrymmer flera delsyften 

Framförhållning: Planering, samordning, resursallokering, 

dimensionering 

Ansvar: Ansvarsfördelning, uppföljning, incitament 

Förståelse: Kommunikation, medvetenhet, målsättning, 

motivation 

Lindvall (2011) Budgetens syften kan 

kategoriseras i två kategorier 

Traditionella: Prognos, planering, kontroll, samordning 

Moderna: Åtagande, motivation, kommunikation   

Lorsch et al. 

(1978) 

Anledningar till att upprätta 

budget kan delas in i fyra 

kategorier 

Samordning: Samordning, planering, prognostisering, 

resursallokering 

Kommunikation: Kommunikation, ansvarsfördelning 

Kontroll: ”Attention-getting role”, målsättning, uppföljning 

Utvärdering: Utvärdering, motivation 

Merchant & Van 

der Stede (2007) 

Budgeten har fyra 

övergripande syften 

Planering: Planering, prognostisering, 

Samordning: Samordning, kommunikation 

”Top management oversight”: Uppföljning, utvärdering 

Motivation: Motivation, incitamentsystem 

Tabell 2. Budgetens syften.  
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3.2.2 Budgetformer 

Som inledningsvis nämnts har budget och budgetering en lång historia. Till följd av 

successivt framväxande kritik, varvid ett urval kommer presenteras i avsnitt 3.4, har 

det under årens lopp utvecklats olika former av budgetar (Bergstrand 2009) och 

synsätt på hur budgetprocessen bör utformas (Ax, Johansson & Kullvén 2015). 

Enligt båda forskarlagen görs det inte sällan skillnad på traditionell budgetering och 

nyare former av budgetering. Nedan presenteras vad som brukar hänföras till 

traditionell budgetering och ett exempel på en alternativ budgetform som växt fram 

under årens lopp. 

 

3.2.2.1 Traditionell budgetering 

Inom ramen för vad som brukar hänföras till traditionell budgetering finns det enligt 

Bergstrand (2009) flera alternativa sätt att upprätta budgeten på. Författaren gör 

skillnad på; fast-, reviderad-, rullande- och rörlig budget. Bergstrand (2009) skriver 

vidare att det i de flesta länder är vanligast med en fast budget, det vill säga att 

budgeten upprättas en gång, vanligtvis per år, och sedan är det denna som utgör 

bedömningsunderlag resterande del av perioden. Detta uttrycks således inte sällan 

som ”lagd budget ligger” (Ax, Johansson & Kullvén 2015). I flera fall kompletteras 

den fasta budgeten med regelbundna prognoser för att hålla organisationen 

uppdaterad om hur marknaden ser ut, samt vilka även kan ligga till grund för taktiska 

beslut (Bergstrand 2009). 

  

De resterande tre formerna underkategoriserar Ax, Johansson och Kullvén (2015) 

som föränderliga budgetar. Reviderad- och rullande budget kan ses som två 

liknande alternativ. Den reviderade budgeten behåller den fasta budgeten men 

vartefter hand budgetperioden fortskrider görs kontinuerliga revideringar för 

resterande del av perioden (Kullvén 2015). Den rullande budgeteringen följer enligt 

Bergstrand (2009) samma metodik med skillnaden att den rullande budgeten alltid 

behåller sin längd. Således om företaget använder årsbudgetar som följs upp 

kvartalsvis innebär detta att efter första kvartal, liksom vid en reviderad rutin, 

uppdateras resterande tre kvartal, men att ett tillägg sedan görs för ett fjärde kvartal. 

Det fjärde alternativet till traditionell budget, rörlig budget, innebär enligt Kullvén 

(2015) att budgeten varierar med verksamhetsvolymen. En sådan budget är 

framförallt användbar för avgränsade enheter inom företag med en hög andel rörliga 

kostnader och/eller som inte kan påverka försäljningsvolymen. 
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3.2.2.2 Aktivitetsbaserad budgetering 

Den aktivitetsbaserade budgeteringsmodellen (ABB) har enligt Hansen, Otley & Van 

der Stede (2003) utvecklats som ett sätt att förbättra den traditionella budgeteringen, 

vilken författarna beskriver som fullkomligt otillbörlig i dagens snabbt föränderliga 

och osäkra miljö. Förespråkarna för modellen menar på att budgeteringen främst 

tjänar en roll som ett planeringsinstrument och att budgeteringen påverkas negativt 

av den finansiellt inriktade budgetprocessen som sker på högre nivåer i 

organisationen, vilken anses vara inte tillräckligt kopplad till den operativa 

verksamheten. 

  

ABB bygger på att kostnaderna i ett första steg fördelas på aktiviteter, för att sedan 

allokeras med hjälp av kostnadsdrivare (Ax, Johansson & Kullvén 2015). En aktivitet 

är:  

 

”[…] en i tid och rum avgränsad arbetsinsats som förbrukar resurser 

och som har ett bestämt syfte”  

(Greve 2011, s. 67). 

  

Aktiviteterna kan enligt författaren ses utgöra underlag för klassificering eller 

kategorisering av handlingar. En drivare är vad som orsakar att aktiviteten utförs, 

alternativt medför att en aktivitetskostnad ökar eller minskar (Kullvén 2015). ABB 

tar sin utgångspunkt i den operativa verksamheten dessförinnan det upprättas en 

finansiell budget. Estimerat resursbehov uttrycks i aktiviteter, exempelvis antal 

arbetstimmar, varvid kostnader sedan beräknas per aktivitet. Av detta följer att om 

den budgeterade balansen mellan antal aktiviteter och resurskonsumtion inte håller 

kan organisationen justera såväl efterfrågad kvantitet som resurskapacitet, samt 

konsumtions- och aktivitetsgrad. Jämfört med traditionell budgetering i vilken 

budgeterade avvikelser enbart kan justeras med efterfrågad- och tillgänglig kapacitet 

torde detta kunna vara ett fördelaktigt budgeteringsalternativ för flera organisationer 

(Hansen, Otley & Van der Stede 2003). Greve (2011) skriver att metoden är lämplig 

i situationer där det ofta inte finns något att relatera kostnaderna till och i de 

avseenden det är svårt att skapa en uppfattning om vad kostnaderna för en aktivitet 

får uppgå till. 
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3.3 Budgetering 

”Uppställande och användandet av en budget.”  

(Arwidi & Samuelsson, s. 9)  

 

Ovan lyder en alternativ definition till vad budgetering är. Enligt Blumentritt (2006) 

kan budgetering således beskrivas som den process i vilken en organisations 

finansiella resurser allokeras till olika enheter, aktiviteter och investeringar. Genom 

budgeteringen samordnas företagets administrativa processer, informationsflöden 

och rutiner (Merchant 1981), vilket bidrar till att företagets planering, 

ansvarsfördelning och målsättningar förenas (Kullvén 2015). Då budgeten, enligt 

ovan nämnt, utgör en form av styrmedel är budgetering följaktligen en metod för 

ekonomisk styrning, det vill säga en process som ämnar att styra verksamheten mot 

företagets målsättningar (Ax, Johansson & Kullvén 2015). Kullvén (2009) skriver att 

budgetarbetet kan ses som en process som kan delas in i fyra olika faser. Författaren 

betonar att de olika faserna inte är fristående från varandra, utan att det är en process 

i vilken faserna i flera avseenden överlappar varandra. Vidare är budgetprocessen 

såväl företagsspecifik som situationsberoende, vilket följaktligen innebär att de faser 

som presenteras nedan enbart representerar generella mönster som företags 

budgetprocesser uppvisar. I verkligheten påverkas företagets budgetprocess av såväl 

externa- (exempelvis osäkerhet i företagsmiljön) som interna (exempelvis 

företagsstorlek och grad av decentralisering) faktorer (Merchant 1981). 

 

3.3.1 Budgetuppställande 

Kort sammanfattat kan denna fas enligt Kullvén (2009) beskrivas inbegripa arbetet 

med att ta fram eller utveckla budgetar. Författaren skriver att denna fas i regel inleds 

med utgångspunkt ur fasen som benämns budgetanalys, i vilken företaget drar 

lärdom av det som tidigare varit. I befintlig litteratur eller teori om 

budgetuppställande är flera författare (se exempelvis Anthony et al., 2014; Arwidi & 

Samuelsson, 1991; Ax, Johansson & Kullvén 2011; Bergstrand, 2009;) eniga om att 

det huvudsakligen finns tre tillvägagångssätt eller metoder för upprättandet. Dessa 

kan beskrivas enligt nedan: 

 

3.3.1.1 Uppbyggnadsmetoden (bottom-up budgeting) 

Enligt Kullvén (2009) startar budgetprocessen genom denna metod på lägsta nivån i 

organisationen. En förutsättning för att metoden ska kunna användas är enligt Arwidi 
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och Samuelsson (1991) att enheterna antingen kan arbeta relativt fristående eller att 

förutsättningarna för budgeteringen har kunnat fastställas i förväg. Det är utifrån 

förutbestämda förutsättningar från översta ledning som delbudgetar stegvis 

kommuniceras och sammansätts på högre nivåer i organisationen, tills dess att 

slutgiltiga budgetförslag för hela företaget, det vill säga huvudbudgetar, åter når 

översta ledning (Kullvén 2009). Bergstrand (2009) beskriver metoden som 

demokratisk då den ger flera anställda möjlighet att bidra eller göra invändningar till 

budgeten innan den fastställs. 

 

3.3.1.2 Nedbrytningsmetoden (top-down budgeting) 

I motsats till uppbyggnadsmetoden skriver Anthony et al. (2014) att budgetprocessen 

i denna metod utgår uppifrån och går sedan neråt i organisationen. Utgångspunkten 

är den huvudbudget eller riktlinjer över vad som är det viktigaste delarna i budgeten 

som definieras av företagsledningen, vilken sedan bryts ned till delbudgetar på allt 

lägre nivåer organisationen. Enligt Kullvén (2009) möjliggör denna metod således att 

de lägre nivåerna i organisationen själva kan se till hur de kan bidra till att nå 

verksamhetens övergripande mål innan den slutgiltiga huvudbudgeten fastställs. 

Enligt Arwidi och Samuelsson (1991) är förutsättningarna för metoden som bäst då 

organisationen är relativt centraliserad, och den starkare ledningsfunktionen är 

accepterad. 

 

3.3.1.3 Iterativa metoden (iterative budgeting) 

Kullvén (2009) beskriver denna metod som en blandform mellan uppbyggnads- och 

nedbrytningsmetoden. Med detta avses att det under budgeteringen sker en upprepad 

dialog mellan såväl ledning och enheter på lägre nivåer i organisationen som enheter 

emellan. Med andra ord kan metoden beskrivas som en uppbyggnadsmetod i vilken 

budgetförslag diskuteras upprepade gånger (Arwidi & Samuelsson 1991). Bergstrand 

(2009) beskriver metoden som en upprepad budgetprocess i vilken delar i 

organisationen typiskt sett inledningsvis är fria att ge sina synpunkter på budgeten, 

vartefter den slutgiltiga budgeten sedan fastställs utifrån diskussioner och 

förhandlingar med utgångspunkt i dessa. 

 

3.3.2 Budgetanvändande 

Denna fjärde och sista fas handlar enligt Kullvén (2009) om att använda den 

information som framkommit genom budgeteringen. Detta kan göras på olika sätt. 
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Ett sådant är genom att sprida den, det vill säga se till att informationen når rätt 

person i organisationen. Vanligen sker detta med avsikten att säkerställa att 

medarbetarna arbetar mot samma mål, vilket exempelvis sker till följd av att 

avvikelserapporter kan bidra till att medarbetare upplever ökad press eller krav på att 

arbeta hårdare mot företagets mål, samt ger ökad förståelse för vad som är viktigt. 

Arwidi och Samuelsson (1991) skriver att det i allmänhet inte är den faktiska, 

monetära, budgeten i sig som används i den löpande verksamheten utan att denna 

översätts till aktivitetsplaner som vägleder arbetet. Den information budgeten ger 

uttryck för och som kommuniceras vid budgeteringsarbetet kan enligt Kullvén 

(2009) även användas som beslutsunderlag. 

 

3.3.3 Budgetuppföljning 

Denna fas handlar enligt Kullvén (2009) om en jämförelse mellan budgeterade 

värden och faktiska utfall. I grunden är det avvikelserna, det vill säga skillnaderna 

däremellan, som är av intresse. Lorsch et. al (1978) skriver att det finns olika 

anledningar till att följa upp avvikelser. En sådan är för att upptäcka om de kan 

förklaras av problem som behöver åtgärdas. Annat kan vara att se om en positiv 

avvikelse beror av att ansvariga gjort ett särskilt bra jobb som förtjänar att 

uppmärksammas och belönas eller om en negativ avvikelse kan förklaras av ett 

mindre bra budgetarbete, det vill säga att den budget som upprättats inte var lämplig 

för den faktiska verksamheten. Således kan uppföljningen vara av stort värde 

eftersom den bland annat kan skapa förståelse för vad som hänt och vilka åtgärder 

som bör vidtas, bidra till positivt lärande, ligga till grund för ansvarsfördelning och 

belöningssystem samt skapa en bra dialog och kommunikation i företaget (Kullvén 

2009). Författaren skriver samtidigt att denna fas inte alltid genomförs. Detta bland 

annat till följd av att den kan bli mycket resurskrävande och/eller av den anledning 

att det kan vara själva dialogen i budgeteringen som företaget värdesätter, varvid det 

då inte finns någon prioritering i att följa upp den i efterhand. 

 

3.3.4 Budgetanalys 

Enligt Kullvén (2009) handlar denna process om att utvärdera och reflektera över 

budgetprocessen som sådan. Exempelvis se till vad som fungerat bra respektive 

mindre bra, samt hur olika delar av verksamheten kan dra lärdom av de erfarenheter 

som skapats. Det är dessa reflektioner kring brister och åtgärder som vidtas som 

enligt författaren gör att budgetprocessen blir bättre och mer värdefull för företaget. 
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3.4 Kritik mot budget och budgetering 

Trots att budgeten möjliggör och fyller flera syften är det långt ifrån alla som 

förespråkar en användning av den. Några som drog igång debatten eller kritiken var 

Johnson och Kaplan (1987). I boken Relevance Lost – the rise and fall of 

management accounting kritiserar de bland annat den traditionella budgeten för att 

hämma resursallokeringen genom att vara anpassad efter massproduktion och 

kostnadsminimering. Under senare delen av 90-talet växte sedan begreppet better 

budgeting och rörelsen beyond budgeting fram, vilken kom att ifrågasätta den 

traditionella budgeten och budgeteringens framtid. En stor del av den kritik som 

riktades under årtiondet, och som även lyfts fram idag (se exempelvis Anthony et al. 

2014; Ax, Johansson & Kullvén 2015; Bergstrand 2009; Hope & Fraser 2003a, 

2003b), sammanfattas av Neely, Bourne och Adams (2003) i artikeln Better 

budgeting or beyond budgeting?. Nedan presenteras huvuddragen av dessa. 

 

3.4.1 Better budgeting 

Grunden till studien som presenteras i artikeln var enligt Neely, Bourne och Adams 

(2003) bland annat att tidigare undersökningar visat att en budgeteringsreform stod 

högst upp på flera finansiella direktörers prioriteringslista samt att 80 procent av 

företagen uppgav att de var missnöjda med företagets planerings- och 

budgeteringsprocess. Skälen till detta är bland annat att budgeten anses kostsam och 

tidskrävande, bygger på ogrundade antaganden och gissningar, upprättas och 

uppdateras alltför sällan, begränsar handlingsmöjligheter och flexibilitet samt utgör 

ett hinder för förändringar. Better budgeting avser således att den traditionella 

budgeten kan förbättras eller att det behövs utvecklas nya eller kompletterande 

metoder för att minska problemen eller nackdelarna med den (Libby & Lindsay 

2010). För att förbättra budgetprocessen föreslår Neely, Bourne och Adams (2003) 

alternativ till traditionell budgetering, vilka är; aktivitetsbaserad budgetering, 

nollbasbudgetering, värdebaserad ekonomistyrning, vinstplanering samt rullande 

budgetar och –prognoser. 

 

3.4.2 Beyond budgeting 

Rörelsen beyond budgeting står för en budgetlös styrning och menar på att den 

traditionella budgeten ska ersättas med andra ledarskapsmetoder och 

anpassningsbara lösningar (Hope & Fraser 2003a; 2003b; Neely, Bourne & Adams 
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2003). Bland de främsta namnen inom rörelsen ses Hope och Fraser (Anthony et al. 

2014). I artikeln Who needs budgets? (2003b) skriver de tämligen radikalt att  

 

”Budgeting, as most corporations practice it, should be abolished”  

(ibid. s, 108).  

 

Däribland menar de att budgeten centraliserar och bygger upp en hierarkisk struktur i 

organisationen, är baserad på marknadsinformation, vilket gör den inaktuell, samt är 

mycket tidskrävande.  

 

”[…] the best you can do is to heave your budgeting department and 

all their forms overboard.”  

(Wallander 1999, s.411) 

 

I samband med beyond budgeting och budgetlös styrning lyfts ofta svenska 

Handelsbanken fram som ett föregående exempel (se exempelvis Neely, Bourne & 

Adams 2003; Hope & Fraser 2003b). Jan Wallander (1999), dåvarande verkställande 

direktör när budgeten övergavs, menar att budgeten är onödig och att företag bör 

avveckla sin budgetanvändning. Främst av den anledning att den bygger på ohållbara 

prognoser som upprättas utifrån två antaganden. Det första antagandet innebär enligt 

författaren att det förutsätts att framtiden kommer fortsätta utvecklas likadant som 

den för tillfället gör. Det alternativa antagandet är att räkna med att saker och ting 

kommer att jämna ut sig i slutänden. Författaren menar vidare att flera företag 

fortsätter att budgetera av den anledningen att de inte vågar bryta mot normen att inte 

göra det. Förbättras styrningen genom att överge budgeten kommer ansvariga 

betraktas som förebilder och föregå med gott exempel, blir resultatet däremot det 

omvända kan det medföra negativa konsekvenser. Således är det tryggast att “följa 

flocken” och fortsätta budgetera.  Beyond budgeting förespråkar istället en 

användning av bland annat olika riktvärden (benchmarks) och nyckeltal (Hope & 

Fraser 2003a, 2003b). 

 

3.5 Osäkerhet i olika situationer 
En stor del av den kritik som riktats mot budget kretsar kring den ständigt 

föränderliga företagsmiljön. Sandalgaard (2012) skriver att ökad osäkerhet och 
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konkurrens utgör några av de främsta argumenten mot användningen av budget. 

Författaren menar bland annat att hastiga förändringar i miljön orsakar ett större 

missnöje mot budget eftersom det medför att den årliga budgeten förblir inaktuell. 

Detta stämmer överens med Hope och Fraser (2003a) som skriver att den 

traditionella budgeten kan vara svår att tillämpa i osäkra och turbulenta miljöer 

eftersom den är anpassad efter mer stabila förhållanden. Likaså instämmer 

Emmanuel, Otley & Merchant (1990) att traditionella ekonomistyrningstekniker, 

såsom budgetering, fungerar som bäst under stabila förhållanden. 

 

Trots ovan nämnda forskning och kritik kring osäkerhet och budgetering är det 

utifrån befintlig litteratur svårt att finna någon entydig definition av begreppet 

osäkerhet och dess innebörd. Det går att urskilja flera definitioner som varierar 

utifrån vilket som är det aktuella ämnesområdet. Då studien avser studera företag, det 

vill säga större organisationer, fokuseras osäkerheten till hur den beskrivs inom 

organisationsteorin. Galbraith (Galbraith 1973 se Chapman, s. 200) är en av flera 

teoretiker som definierar osäkerhet enligt följande: 

  

“Uncertainty is defined as the difference between the amount of 

information required to perform the task and the amount of information 

already possessed by the organization. Thus the amount of task 

uncertainty is a result of a specific task and a specific organization.” 

(Ibid., s. 200) 

 

Innebörden av definitionen har en nära anknytning till de tre komponenter som 

Duncan (1997) skriver att osäkerhet kan associeras med; (1) Brist på information om 

de miljömässiga faktorer som kan hänföras till en given beslutssituation. (2) Att inte 

veta vad resultatet av ett visst beslut kommer att bli, i termer om hur mycket som 

kommer gå förlorat om beslutet var felaktigt. (3) Oförmågan att, med en viss grad av 

säkerhet, kunna tillskriva sannolikheter till faktorer som kan påverka hur väl man 

kommer att lyckas eller misslyckas. 

  

Milliken (1987) definierar istället osäkerhet som en individs upplevda oförmåga att 

kunna förutse någonting helt korrekt. Det vill säga att individen upplever osäkerhet 

då hen saknar tillräcklig information för att kunna förutse något fullt ut eller 
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oförmåga att skilja på vad som är relevant, respektive irrelevant data. I artikeln Three 

types of perceived uncertainty about the Environment: State, effect, and response 

uncertainty skriver författaren om osäkerhet i relation till dess externa miljö 

(environmental uncertainty). Han menar på, av titeln att döma, att organisationen kan 

befinna sig i tre sorters externa osäkerhetssituationer, vars innebörder hänger ihop 

med författarens definition av osäkerhet. Dessa är: 

 

3.5.1 Tillståndsosäkerhet 

Avser enligt Milliken (1987) en situation i vilken organisationsmedlemmar känner 

osäkerhet på grund av att organisationens miljö, alternativt en särskild del av miljön, 

upplevs som oförutsägbar. Exempelvis då högre chefer är osäkra på hur relevanta 

eller viktiga aktörer som exempelvis leverantörer, kunder eller konkurrenter kommer 

att agera. 

 

3.5.2 Påverkansosäkerhet 

Milliken (1987) definierar denna sorts osäkerhet som oförmågan att kunna förutse 

hur en framtida händelse eller miljömässig förändring kan påverka organisationen. 

Påverkansosäkerhet står med andra ord för en oro över hur de följder av inträffade 

händelser kan påverka organisationens möjligheter att verka i den miljö som kommer 

att råda efter det att en given händelse inträffat. Påverkansosäkerheten inkluderar 

även en oro över vad för slags förändring som kommer att ske, till i hur stor 

uträckning organisationen kommer att påverkas av den samt när den kommer att 

inträffa. 

 

3.5.3 Responsosäkerhet 

Denna typ av osäkerhet beskriver Milliken (1987) som en situation i vilken 

organisationen inte vet vilka alternativa åtgärder som kan vidtas och/eller oförmågan 

att förutse vilka konsekvenser dessa åtgärder kommer att medföra. Författaren 

skriver att denna typ av osäkerhet oftast upplevs i situationer då snabba eller direkta 

beslut behöver fattas, exempelvis hur organisationen bör hantera en oväntad 

händelse. 
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3.6 Hur styrverktyg påverkas av omgivningen och 
situationen 
Vad gäller forskning kring ämnesområdet om förhållandet mellan osäkerhet och 

budgetering eller ekonomistyrning tycks ämnet ägnats mest uppmärksamhet inom 

situationsanpassad teori (contingency theory). Otley (1978) skriver bland annat att 

osäkerhet i företagsmiljön påverkar organisationens budgetprocess. Då företag enligt 

författaren (2016) omgärdas av olika typer och grad av osäkerhet måste dess 

ekonomistyrningssystem, i vilket budget, enligt ovan nämnt, är ett centralt styrmedel, 

anpassas efter den miljö i vilken organisationen befinner sig. I artikeln Management 

control systems design within its organizational context: findings from contingency-

based research and directions for the future redogör Chenhall (1997) för en 

omfattande studie över tidigare forskningsresultat inom situationsanpassad teori. Han 

fann bland annat paradoxen att osäkerhet kan förknippas med ett större behov av en 

mer öppen och externt fokuserad ekonomistyrning, samtidigt som att ju mer fientligt 

och turbulent den externa miljön är, av desto större betydelse är en mer formell 

kontroll och traditionell budgetering.  

 

Burchell et al. (1980) pekar på att styrverktyg kan ha olika roller beroende på 

situation. I situationer där osäkerhet och orsakssamband är svag fungerar 

styrverktyget som en svarsmekanism som ger verkställande personal relevant och 

klar information. Osäkerheten beskrivs som låg eller svag då kontexten är 

förhållandevis stabil och det finns en medvetenhet om hur marknaden ser ut. I en 

situation där målsättningarna är tydliga men att det ligger en osäkerhet i 

orsakssamband kan det vara svårt att avgöra ett beslut där det finns flera alternativa 

val. Där blir styrinstrumentets roll att lära genom att bland annat tillhandahålla 

känslighetsanalyser i syfte att konkretisera vad som sker i situationen. I situationer 

där det finns ett tvivel bland anställda angående prioritering om mål och att 

orsakssambandet samtidigt är svagt, blir styrverktygets roll att underlätta att stödja 

och kommunicera sina intressen, näst intill inta en förhandlingsposition. När 

osäkerheten om målsättning och orsakssamband är välutvecklad används 

styrinstrumentet för att legitimera och försvara tidigare agerande eller för att 

utveckla tankar angående hur större säkerhet ska uppnås för målsättningar och 

orsakssamband. En sammanfattande bild av styrverktygets fyra funktioner 

presenteras i matrisen nedan (figur 1). 
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Figur 1. Beslutsfattande och graden av organisatorisk osäkerhet (Burchell et al. 

1980, s. 13). 

 

Vidare menar Burchell et al. (1980) att miljön påverkar hur ett styrverktyg utvecklas. 

För att få en uppfattning av hur användningen av ett styrinstrument fungerar behöver 

man studera hur styrverktyget skapades och hur det har formats i den omgivning det 

använts. Vidare menar författaren att styrverktygets roll bestäms av dem som 

använder det snarare än dem som försöker ange vad det är för något. Det som snarare 

är relevant är istället att se hur ett styrverktyg påverkas av den omgivning det 

befinner sig i. 

 

3.7 Konceptuell modell 

 

Figur 2: Konceptuell modell över den teoretiska referensramen. 
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4 Empiri 

 

I detta kapitel presenteras det empiriska material som insamlats från genomförda 

intervjuer, samt kompletterande företagsinformation från respektive fallföretags 

hemsida. Var organisation presenteras var för sig. Inledningsvis återges en 

övergripande beskrivning av företagets verksamhet och dess målsättningar. Därefter 

följer en förklaring till varför och hur respektive företag budgeterar samt hur 

budgeten används som styrverktyg. Avslutningsvis redogörs för hur företagen 

resonerar kring osäkerhet. 

 

4.1 Peab 
4.1.1 Organisation 

Peab är ett av nordens ledande bygg- och anläggningsföretag vars verksamhet delas 

in i fyra verksamhetsområden; bygg, anläggning, industri och projektutveckling. 

Med omkring 15 000 anställda har företaget sin bas i Sverige med huvudkontoret 

beläget i Förslöv i Skåne och därtill strategiskt utplacerade kontor runt om i Sverige, 

Norge och Finland. Företaget arbetar utifrån kärnvärdena jordnära, utvecklande, 

personliga och pålitliga, vilka bland annat beskriver vad företaget står för, hur de 

arbetar samt vill bli uppfattade (Peab 2018). I Sverige är företaget indelat i olika 

regioner som fungerar som stödfunktioner. I varje region finns det en regionsledning 

och nedan denna finns det fem stycken arbetsgrupper utplacerade på olika orter i 

landet. Under arbetsgrupperna ligger sedan de olika byggprojekten (Kouznetsova 

2018). 

 

4.1.1.1 Målsättningar 

Baserat på ovanstående kärnvärden och bolagets övergripande mål arbetar företaget 

med flera olika målsättningar, vilka varierar både vertikalt och horisontellt i 

organisationen. Regionala mål utvecklas på koncernnivå och kommuniceras sedan 

vidare ner i organisationen. Målen är av både finansiell och icke-finansiell karaktär, 

exempelvis arbetar företaget mycket med olika miljömål, kundnöjdhet samt nöjda 

medarbetare. Alla mål mäts och följs upp på de olika nivåerna genom olika 

aktiviteter och i kalkylerna. Baserat på målsättningarna upprättas treåriga 

affärsplaner som sedan följs upp efter var period. I de avseenden målen inte uppnås 

genomförs utredningar för att identifiera orsakerna till varför. 
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4.1.2 Företagets budgetering 

Peab arbetar med både olika typer och former av budgetar. Budgetering sker på såväl 

koncern- som regional- och affärsgruppsnivå. På projektnivå upprättas vad som i 

ekonomiska termer benämns produktionskalkyler, men vilka företaget enligt 

respondenten betraktar och använder synonymt med budgetar. Allt ekonomiskt 

arbete utgår i grunden från projekten. Utifrån övergripande anvisningar från en övre 

nivå i organisationen, avseende exempelvis innehåll och beräkningar, tilldelar 

arbetsgrupperna var projekt en kalkyl (en första budget). Dessa baseras bland annat 

på företagsetablerade underkalkyler, samt därtill används ett kalkylverktyg och en 

ritning som hjälpmedel för arbetsledningen att dra slutsatser om rimliga kostnader. 

Utifrån den ursprungliga budgeten sker sedan en kontinuerlig utväxling av prognoser 

mellan arbetsgrupps- och projektnivå. Den ekonomiska information som levereras 

från projekten sammanställs och kommuniceras stegvis upp på högre nivåer i 

organisationen.  

  

De former av budgetar som används varierar från projekt till projekt. I regel är det 

fasta budgetar som används och därtill arbetar företaget sedan med avvikelser som de 

kan ta betalt för, vilka hanteras i nya beräkningar. Fasta budgetar används främst 

med anledning av juridiska aspekter, det vill säga för att säkerställa att företaget får 

betalt för ett visst belopp oavsett vad de slutgiltiga kostnaderna uppgår till. Enligt 

respondenten ingår även aktivitetsbaserade inslag i de flesta budgetar. Vidare vid så 

kallade partnersamarbeten förekommer det att företaget arbetar med ”öppna böcker”, 

vilket innebär att företaget fakturerar kunden efter hand och den slutliga kostnaden 

tillåts bli vad den blir.  

  

Företaget budgeterar och kalkylerar alltid för avvikelser, det vill säga räknar alltid 

med att det faktiska utfallet inte blir som förväntat. Innan projekten påbörjas 

genomförs en risk- och möjlighetsanalys som ligger till grund för bedömningen av 

hur stora kostnader som ska tas i beaktning för avvikelser. Således kalkyleras 

avvikelserna med hänsyn till det specifika projektet. Avvikelserna hanteras som ett 

procentuellt kostnadspålägg. Bedömningen av påläggssatsen är erfarenhetsbaserad, 

men varierar generellt sett runt tio procent beroende på entreprenad. Exempel på 

vanliga risker är att arbetstimmarna inte räcker till eller stigande 

uppvärmningskostnader för att skapa rätt arbetsförhållanden. Dessa utgör således 
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alternativa exempel på faktorer som företaget inte kan påverka. Utöver det arbetar 

företaget med kontinuerliga avvikelser som företaget däremot kan påverka, 

exempelvis i form av tillkommande kostnader för att kunden önskar bygga ett rum 

till. För hantering av sådana avvikelser arbetar företaget med den centrala termen 

ÄTA (ändrings- och tilläggsarbete), vilken således står för kostnader som tillkommer 

utöver de budgeterade kostnader som ligger till grund för kontraktet med kund. På 

var sådan förfrågan genomförs en ny risk- och möjlighetsanalys samt upprättas en så 

kallad tilläggsbudget. 

  

Med hänsyn till bland annat ovan nämnda kontinuerliga arbete med ändrings- och 

tilläggsarbeten blir uppföljning en mycket central och viktig del i företagets 

budgetering. Enligt respondenten är detta vad företagets ekonomiska arbete hela 

tiden går ut på. Uppföljning sker genom de kontinuerliga prognoser som upprättas, i 

regel kvartalsvis, samt årsbokslutet. Företaget får betalt utifrån det som kontrakteras 

till kund, varvid det således blir av vikt att både följa upp och analysera om och 

varför företaget utför mer arbete än de aktiviteter som de får betalt för. Följaktligen 

arbetar företaget särskilt mycket med de avvikelser som grundas på ändrings- och 

tilläggsarbete, eftersom dessa utgör sådant som företaget kan ta betalt för, alternativt 

gör förlust på om de inte upptäcks och åtgärdas eller kontrakteras till kunden.   

 

4.1.3 Budgeten som styrverktyg 

Enligt respondenten är budgeten ett av Peabs viktigaste dokument. Då företaget utför 

ett arbete åt en slutkund, vilken sedan genererar intäkter, har företaget således flera 

juridiska aspekter att förhålla sig till. Utifrån dessa har företaget utvecklade rutiner 

för hur företaget ska arbeta och ta betalt för det arbete som utförs i förhållande till 

den ursprungliga budget som tagits fram mot beställare. Budgeten är således det som 

styr hela företagets projekt genom att utgöra ett riktmärke för vad projektansvariga 

ska arbeta mot. Utifrån den orginalbudget som projektet tilldelats bedriver respektive 

platschef en ekonomisk styrning över projektet. Följaktligen har projekten stor 

möjlighet att påverka budgetens faktiska utfall. Företaget arbetar ständigt med 

kostnadsreduceringar, det vill säga att dra ner kostnaderna på en lägre nivå än 

budgeterad kostnad. Enligt respondenten fyller budgeten således det huvudsakliga 

syftet att fungera som hjälpmedel för att se hur projekten ska drivas för att nå dess 

ekonomiska mål. 
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Utöver de ekonomiska aspekter som nämnts ovan ser företaget fler anledningar till 

att budgetera. En sådan är att budgeten kan vara viktig för kunden, bland annat för att 

kunna följa byggets ekonomiska utveckling. Vidare används budgeten som 

beslutsunderlag till flertalet beslut, exempelvis avseende hur mycket personal som 

behövs. Ytterligare betydelsefulla aspekter som respondenten lyfter fram är; 

samordning, planering och allokering av resurser. 

 

4.1.4 Hur samtalar företaget kring osäkerhet? 

Peab upplever själva att de befinner sig i en osäker bransch. I förhållande till andra 

branscher har byggbranschen generellt sett en väldigt låg avkastning, vilket 

följaktligen innebär att det inte finns något större utrymme för oförutsedda händelser 

eller felberäkningar utan att lönsamheten sätts på spel. En av de främsta 

osäkerhetsfaktorer respondenten uppger är ett starkt leverantörsberoende då cirka 80 

procent av företagets totala kostnader utgörs av leverantörskostnader. Följaktligen 

kan en bristfällig leverantörskontroll medföra stora problem och stopp i projekten, 

exempelvis i avseenden leverantören inte klarar att leverera enligt avtal eller går i 

konkurs. Ytterligare en osäkerhetsfaktor består i att byggbranschen är ytterst 

konjunkturkänslig. Vidare utgör väderförhållanden ett stort orosmoment som 

företaget, liksom gällande konjunktursvängningar, inte har möjlighet att påverka. 

Dessa faktorer medför följaktligen att företagets kostnader blir svårare att 

kontrollera. Statliga förändringar såsom nya byggnadsförordningar är något företaget 

är vaksamma på eftersom flera projekt löper under en längre tid, varvid eventuella 

effekter av sådana behöver tas i beaktning innan projekten påbörjas. Med hänsyn till 

företagets storlek och kundkrets tas däremot ingen hänsyn till mindre lagförändringar 

som exempelvis rotavdrag.    

  

Som ett led i att minska upplevd osäkerhet eller risk arbetar företaget med 

kontinuerliga projekt- och marknadsanalyser för att bland annat bedöma vad 

kunderna är villiga att betala. På så vis kan rätt kunder, med tillräcklig betalningsvilja 

och -förmåga, väljas redan innan budgetarbetet påbörjas. Detta ger även möjlighet till 

en prisjustering, vilket kan vara fördelaktig för att identifiera en eventuell 

inköpsvinst om kunden bedöms ha en högre betalningsvilja, alternativt en 

prissänkning för att inte riskera att förlora kunden. Prissättningen är även beroende 

av konkurrensen på marknaden, vilken således utgör en viktig analysfaktor i 

marknadsanalysen. Om företaget är ensamma på marknaden finns ytterligare en 
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möjlighet till eventuell inköpsvint, alternativt om det är flera konkurrenter kan priset 

behöva sättas lägre. Ytterligare faktorer som kan vara avgörande för vilken kund som 

väljs är tillgänglig kapacitet, kompetens samt tiden. Finns det inte tillräckligt med 

arbetskraft att tillgå kan företaget inte åta sig projekt, oavsett lönsamhet. Även i 

avseenden då arbetskraften går nätt och jämt upp, i form av byggarbetare som kan 

färdigställa bygget, händer det att företaget inte åtar sig projekt om det bedöms 

finnas en risk att det ekonomiska arbetet skulle bli bristfälligt till följd av andra 

prioriteringar av resurserna. Vidare förutsätts det att den tillgängliga arbetskraften 

har rätt kompetens för det aktuella projektet, dels för att säkra kvaliteten till kund 

men även av säkerhetsaspekter. Sammanfattningsvis gäller nedanstående citat: 

 

”Rätt projekt i rätt tid, till rätt kund.” 

(Kouznetsova 2018) 

  

Respondenten menar att i slutänden handlar allt om hur mycket företaget kan ta 

betalt för. Det vill säga så länge företaget lyckas hänföra eller belasta kunderna med 

de avvikande kostnader som uppstår behöver en lågkonjunktur, externa risker eller 

felberäkningar således inte innebära att företagets avkastning blir lägre, trots att 

dessa oförutsedda händelser inträffar. Av denna anledning blir bland annat säkra och 

utförliga avtal av stor betydelse. Således avtalar företaget om, utöver traditionella 

faktorer som exempelvis priser och leveranstider, även om vad som gäller vid risker 

som exempelvis sämre väderförhållanden. Detta som ett led i att säkerställa att 

företaget får fullt betalt och således inte själva drabbas ekonomiskt av rådande 

omständigheter som är utom dess kontroll. Respondenten menar således att: 

 

”Det ledande sättet att hantera förändringar från den ursprungliga 

budgeten är kombinationen av ekonomi och juridik.” 

(Kouznetsova 2018) 

 

4.2 NCC 
4.2.1 Organisation 

NCC är ett av Nordens ledande företag inom bygg- och fastighetsutveckling. 

Företagets verksamhet är indelad i fyra stycken affärsområden som beskrivs som tre 

affärslogiker med olika affärskoncept och marknadsförhållanden. De tre 

affärslogikerna är industri, utveckling samt bygg- och anläggning. Med omkring 18 
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000 anställda bedrivs verksamheten huvudsakligen i Norden men även en del i 

Ryssland. Företagets uppträder och agerar efter de fyra värderingarna; ärlighet, 

respekt, tillit och framåtanda (NCC 2018). 

 

4.2.1.1 Målsättningar 

Baserat på ovanstående kärnvärden arbetar NCC koncernen med flera olika former 

av målsättningar, såväl övergripande för hela bolaget som per affärsområde och inom 

olika nivåer i organisationen. De övergripande NCC-målen tas fram av styrelsen, 

vilka sedan bryts ner till mål nedåt i organisationen. För att nå de uppsatta målen 

sätts regler och riktlinjer upp för den interna verksamheten, vilka varierar beroende 

på målsättningen. Målen mäts och följs upp kontinuerligt så att brister hinner 

upptäckas i tid och ansvariga ges feedback. 

 

Respondenterna menar att det projekten som företaget lever på och att allt således 

utgår därifrån. Redovisningen går från projekten och resultatet konsolideras sedan 

högre upp i företaget tills dess att koncernens övergripande resultat kan mätas. Det 

som följs upp i olika delar av verksamheten registreras i system för att kunna 

utvärdera företaget på såväl den totala verksamheten som på detaljerad nivå i lägre 

organisationsnivåer. Det är vanligt att mål som ställs upp baseras på kundkrav, oftast 

statliga. Exempelvis avseende att en viss utsläppsnivå inte får överskridas som 

förutsättning för kontraktet. Enligt respondenterna mäts i stort sett allt, med 

utgångspunkt i:  

 

“Allt som inte mäts, det blir inte gjort.”  

(Ahlberg 2018). 

 

4.2.2 Företagets budgetering 

Respondenterna beskriver att alla delar i organisationen är delaktiga i företagets 

budgetprocess på ett sätt eller annat. Företaget har en övergripande budget över hela 

koncernen, vilken byggs nerifrån projekten. Utöver denna görs budgetar top-down 

ner till avdelningsnivå. Budgetering sker således inte på projektnivå utan nedan 

avdelningsnivå görs istället prognoser, vilka istället byggs bottom-up. Alla 

organisationsdelar blir således delaktiga i företagets övergripande budgetering 

genom att de kostnadsprognoser som levereras från resultatenhetsnivå summeras i 

projekten, vilka sedan ligger till grund för de budgetar som sammanställs på högre 
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nivåer i organisationen. I budgetarbetet kan budgeten ses betraktas ur två delar. En 

del utgörs av en känd del, vilken motsvaras av pågående projekt och projekt som 

redan finns med i orderboken, vilka företaget således vet hur mycket de kommer att 

tjäna på. Utöver det räknar företaget med en okänd del som utgörs av förväntade 

projekt, vilka företaget tror att de kommer att vinna ordrar på. För dessa görs 

bedömningar av vilka intäkter företaget tror att projekten kan förväntas generera.  

 

Värt att poängtera är att respondenterna betraktar budgeten något olika. Ahlberg som 

är mer involverad i företagets ekonomistyrning menar att det som projekten utför inte 

är budgetar utan snarare prognoser. Dock menar Omlin och Nilsson, vilka är mer 

involverade i projekten, att ansvariga i projekten betraktar och behandlar 

prognoserna och produktionskalkylen som budgetar. I företagets system registreras 

vidare produktionskalkylen som projektets budget. Således menar respondenterna att 

de enda “riktiga” budgetarna som projekten arbetar med är de som kunderna 

efterfrågar, det vill säga att projekten arbetar med kundernas budget. Vid sidan av 

projekten används budgetar i de supportfunktioner som stödjer projekten, bland annat 

HR-, inköp- och ekonomiavdelningarna. Kostnaderna för supportfunktionerna 

fördelas genom att först summeras till en totalkostnad för bolaget, för att därefter åter 

fördelas på avdelningarna igen, varvid dessa sedan debiterar projekten efter hand.  

 

Övergripande budgetanvisningar utfärdas på koncernnivå och kommuniceras sedan 

ner i organisationen. De krav som koncernen ställer på affärsområdena avser i stora 

drag endast budgetens struktur, där exempelvis budgeten ska presenteras utifrån en 

viss typ av mallar. Nedan affärsområdena behöver divisionernas eller 

organisationsenheternas budgetar inte presenteras på ett visst sätt, utan det kan se 

väldigt olika ut avdelningar emellan. Vidare utfärdar ledningen nya antaganden eller 

uppgifter, exempelvis förväntad löneinflation, som tas i anspråk i budgetarbetet. I 

övrigt är det mesta erfarenhetsbaserat.  

 

Budgeten eller prognoserna följs upp kontinuerligt. Uppföljningsprocessen ser i stort 

sett likadan ut i hela organisationen med skillnad att den sker på en mer konsoliderad 

nivå högre upp i företaget. Respondenterna menar att uppföljningen fungerar som 

företagets styrmedel. Identifierade avvikelser följs upp och granskas för att ta reda på 

varför dessa uppstår och därifrån vidtas åtgärder för att eliminera eventuella problem. 
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Företaget använder sig av kostnadsstyrning som gör att större avvikelser från den 

satta budgeten kan identifieras och åtgärdas. Respondenterna menar att det således är 

denna process som projekten lever på. Den kontinuerliga uppföljningen medför att 

projekten förväntas upptäcka och agera på problem i tid och därefter anpassa arbetet 

efter verkligheten och inte budgeten. Således sker uppföljningen bland annat i 

förebyggande syfte för att förhindra att eventuella problem som uppstår hinner få en 

större effekt på projektets resultat. 

 

4.2.3 Budgeten som styrverktyg 

“Byggbranschen är en rätt konservativ bransch, varvid budgeten ger 

en trygghet, det vill säga något att förhålla sig till.” 

(Ahlberg 2018) 

 

Respondenterna menar att företagets användning av budget, det vill säga 

budgetering, inte är en självklarhet, utan dess relevans utgör i regel en årlig 

diskussionspunkt. En av anledningarna till att budgeten ifrågasätts är att marknaden 

förändras fort i branschen. Uppfattningen är att budgeten i regel är obsolet inom 

loppet av några månader efter den utformats. Inom företaget betraktas budgeten 

således mer som en första prognos för kommande året när företaget inte vet vad som 

ska komma skall. Däremot används den till stor utsträckning som beslutsunderlag 

och målsättning. Där av sker det alltid en diskussion inom företaget gällande vad 

budgeten ska baseras på. Antingen handlar det om vad företaget tror att de kan uppnå 

eller vad de vill uppnå. Oftast blir det ett mellanting mellan dessa. Respondenterna 

menar att budgeten ska representera någon form av troligt utfall men att det även 

finns en form av förhoppning i den. Vidare menar respondenterna att det är relativt 

sällan budgetarna överskrids.  

 

Respondenterna anser att en fördel med budgeten är att den gör att någon hålls 

ansvarig för vad som sker i organisationen eller projekten. När det finns en siffra att 

förhålla sig till så finns det också en tendens att ansvariga kommer att styra mot den 

också. Vilket respondenterna menar kan bero på att ingen torde vilja konfronteras 

med att inte levt upp till vad som förväntats, och på så sätt riskera att tappa sin 

trovärdighet.  
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“När någon sätter sin trovärdighet på spel är väl tanken, att man själv 

kanske jobbar lite mer än man inte skulle haft någonting. Om man 

aldrig sätter en målsiffra så kanske man aldrig blir ifrågasatt heller 

och då nås planen kanske inte.” 

(Ahlberg 2018) 

 

Enligt tidigare poängterar respondenterna även att budgeten har fördelen att fungera 

som beslutsunderlag, såväl på koncern- som projektnivå. Bland annat kan budgeten 

utgöra en utgångspunkt vid bedömning av hur mycket kapital som tas från 

aktieägarna. Vidare så har företaget bonus- och incitamentsystem kopplat till 

budgeten. Budgeten ger också en helhetsbild över alla delar av organisationen. Vilket 

således medför att företaget utifrån den kan se vilka delar av verksamheten som går 

bra respektive mindre bra och utifrån det sedan göra en bedömning av hur företaget 

ska prioritera sina resurser mellan dessa.  

 

Även ovan nämnda kontinuerliga uppföljning av projektbudgetarna indikerar att 

budgeten utgör ett viktigt styrverktyg för företaget. Det enda styrmedlet som anses 

viktigare är tidsplanen. Detta eftersom att den ligger till grund för det mesta, vilket 

beror på att tiden utgör en avgörande faktor för företagets lönsamhet. Exempelvis 

sedan desto längre tid ett projekt drar över tiden, ju färre projekt kan företaget ta sig 

an. Bland annat med grund i detta betonar respondenterna att, speciellt inom 

byggbranschen, människorna mer eller mindre är de enda resurserna eftersom de är 

dessa som utför och färdigställer de projekt som företaget lever på. Därför handlar 

företagets styrning i huvudsak om styrning över personalresurserna.   

 

4.2.4 Hur samtalar företaget kring osäkerhet? 

Respondenterna menar att byggbranschen är väldigt konjunkturkänslig. Ett exempel 

som berörs är att nu när det varit högkonjunktur under en längre tid så har företagets 

största utmaning varit att få tag på tillräckligt kompetent arbetskraft till följd av en 

hård konkurrens på marknaden. Företaget har tidigare erfarenheter från perioder i 

lågkonjunktur då marknaden mer eller mindre stannade, bland annat till följd att 

kundernas riskbenägenhet minskar och att byggprojekt avslutas. Således påverkades 

antalet anställda och företagen i branschen drabbades hårt, där flera företag tappade 

mycket omsättning på kort tid. Ytterligare ett problem är att vissa byggen kan vara en 

process under tio år från det att markanvisningarna tas fram tills byggnaden är klar, 
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varvid marknaden under tiden kan genomgå olika konjunkturcykler. Byggdelen med 

husbyggnationer är företagets mest känsliga verksamhetsgren för just konjunkturen. 

Företagets strategi eller styrning är att utnyttja byggdelen under högkonjunktur och 

primärt använda resurserna till nybyggnationer, för att sedan under lågkonjunktur 

istället vrida verksamheten till exempelvis företagets anläggningsverksamhet och 

eventuellt avveckla delar av byggområdet. 

 

Till följd av företagets storlek påverkas företaget inte speciellt mycket av mindre 

statliga regleringar som exempelvis rotavdrag. Däremot menar respondenterna att 

företaget kan påverkas markant av andra lagförändringar i form av exempelvis nya 

redovisnings- och arbetsmiljöregler. Sådana förändringar hanteras i regel i projekten. 

Företaget måste även ta hänsyn och förhålla sig till eventuella kundkrav, vilka ofta 

kan vara svåra att mäta eller inkludera i budgeten. Generellt är det mycket 

lagstiftning kopplad till verksamheten. Exempel på detta kan innefatta regler kring 

utsläpp. Detta hanteras av anställd personal som är specialister inom området. 

Specialisterna deltar i projekten men är inte med i budgetarbetet.  

 

Sådant som inte kan preciseras i budgeten sätts i en så kallad risk- och 

möjlighetslista, vilken upprättas innan ett projekt antas och tas sedan hänsyn och 

arbetas av löpande under projektets gång. Exempel på en punkt som kan sättas upp 

på listan är risk för extra kalla vintrar. När vintern sedan är över stryks punkten och 

hålls således inte längre i åtanke. Risker och möjligheter inkluderas i kalkylen och 

priset till kund. I kalkylerna räknar företaget således för hur mycket som rimligtvis 

borde gå åt och därtill hanteras identifierade risker och möjligheter genom extra 

kostnadspåslag. Processen är erfarenhetsbaserad med utgångspunkten i att: 

 

“Har man inga erfarenheter ser man inga ytterligheter eller 

möjligheter.” 

(Omlin 2018) 

 

Enligt respondenterna styrs osäkerheten av marknadsförhållandena, företagets 

riskbenägenhet, vilken kunden är samt det geografiska läget. Riskerna och 

möjligheterna är således väldigt beroende på vilken typ av projekt det är. 
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5 Analys 

 

I detta kapitel genomförs en komparativ analys av studiens insamlade empiriska 

material med återkoppling till den teoretiska referensramen. I kapitlet ställs det 

empiriska material som samlats in från respektive fallföretag mot varandra, med 

avsikten att identifiera de likheter och skillnader som finns i respektives 

förhållningssätt till budget och budgetering samt osäkerhet. Vidare ställs materialet 

även mot studiens teoretiska grund. Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell 

av vad analysen mynnat ut i. 

 

5.1 Budgetering i byggbranschen 

Vad som kan ses är att studiens båda fallföretag väljer att budgetera trots den osäkra 

miljö de befinner sig. Båda företagen anser vidare att budgeten utgör ett av dess 

viktigaste dokument som används som ett av organisationens främsta styrverktyg. 

Detta sker i strid mot beyond budgeting rörelsens argument om att budgetering är 

såväl kostsam som tidskrävande och begränsar företagets handlingsmöjlighet samt 

flexibilitet (Neely, Bourne och Adams 2003). Samtidigt indikerar både NCC och 

Peab att flexibilitet är en viktig del i projekten för att möjliggöra en anpassning efter 

såväl kundernas önskemål som de omständigheter som råder när projektet tar form. 

Följaktligen kan detta ses bekräfta den paradox Chenhall (1997) fann, att ju mer 

osäkerhet som existerar, desto större är behovet av en mer öppen och externt 

fokuserad ekonomistyrning, samtidigt som en sådan miljö även medför att formell 

kontroll och traditionell budgetering är av en större betydelse.  

 

Att företagen budgeterar är dock inte en lika stor självklarhet i respektive företag. 

Peabs respondent menar att företaget bara ser fördelar med att budgetera medens 

NCC menar att budgetens existens utgör en årlig diskussionspunkt. NCC menar på 

att budgeten mer betraktas som en första prognos sedan den i regel anses vara obsolet 

inom loppet av bara några månader, vilket således är i linje med vad Sandalgaard 

(2012) skriver om att hastiga förändringar i miljön medför att den årliga budgeten 

förblir inaktuell. Att företaget ändå fortsätter budgetera förklarar respondenterna med 

att budgeten ger en trygghet i den meningen att den ger något att förhålla sig till. 

Detta torde även kunna förklaras av att Wallander (1999) skriver att företag fortsätter 
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att budgetera trots att det eventuellt hade gynnat dem att inte göra det. Anledningen 

till detta är att chefer gärna inte “lämnar flocken” och således avviker från normen. 

Så istället för att riskera att gå åt en annan riktning och ha fel, är det tryggare eller 

mindre riskfyllt att göra som alla andra. Likaså menar Anthony et al. (2014) att 

budgeten ofta fyller ett syfte som en rutin, det vill säga att företag fortsätter att 

budgetera eftersom det är något som alltid gjorts. Följaktligen skiljer sig företagens 

åsikter åt när det gäller avsikten med att budgetera. NCC indikerar således att 

budgeten fyller syftet som en rutin, medan Peab inte återger något som antyder 

detsamma.  

 

Företagen framför tydligt att de huvudsakliga syftena med att budgetera är planering, 

uppföljning och kontroll. Båda företagen genomför risk-och möjlighetsanalyser 

redan innan ett projekt antas, vilka sedan tas hänsyn till i budgetupprättandet. Detta 

bekräftar således vad Merchant & Van der Stede (2007) skriver om att budgetering 

kan användas för att främja strategiskt och långsiktigt tänkande i organisationer. 

Samtliga respondenter anser att uppföljning och kontroll av företagets verksamhet är 

mycket viktigt. Detta för att såväl förebygga och identifiera eventuella avvikelser 

från den ursprungliga budgeten som att ta vara på eventuella möjligheter som kan 

uppstå. Detta kan bland annat urskiljas genom att Peabs respondent menar att 

uppföljning är vad företagets ekonomiska arbete hela tiden går ut på, samt att 

företrädarna för NCCs menar att det är det som projekten lever på. Således visar 

detta även på att budgeten, i enighet med vad Emmanuel, Otley & Merchant (1990) 

skriver, kan användas som en referenspunkt som grund för utvärdering av hur väl 

organisationen presterat. Det kan urskiljas att uppföljning och kontroll över lag är 

centrala delar i respektive företag, detta genom bland annat de tämligen strikta 

målsättningar som kontinuerligt mäts och följs upp på olika nivåer i företagen. 

 

I båda företagen är det tydligt att budgeten bidrar till kommunikation mellan olika 

nivåer i företaget. NCCs budgetering sker både top-down och bottom-up, vilket 

bidrar till att hela företaget på ett eller annat sätt är delaktiga och engagerade i 

processen. Budgeteringen sker top-down på högsta nivån i organisationen då 

företagsledningens huvudbudget fördelas över de olika affärsområdena, och på så 

sätt kommuniceras budgetriktlinjer ner i organisationen (Anthony et al. 2014). I 

resterande del av organisationen sker budgeteringen bottom-up. I enighet med vad 
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Kullvén (2009) börjar processen på lägsta nivån i organisationen, det vill säga i 

projekten, vilka levererar prognoser utifrån riktlinjer över ett förutbestämt innehåll, 

varvid projektens resultat sedan stegvis konsolideras på högre nivåer tills dess att ett 

nytt budgetförslag åter når översta ledning. Detta indikerar följaktligen även att 

budgeten bidrar till att verksamheten samordnas. 

 

Samordning är ett syfte som Peab lyfter fram som ett primärt syfte med att företaget 

budgeterar. Företaget samordnas bland annat genom att dess budgetprocess är 

bottom-up. Detta kan urskiljas genom att arbetsgrupperna utifrån övergripande 

anvisningar från övre ledning, vilket enligt Arwidi och Samuelsson (1991) är en 

förutsättning för en sådan process, lägger fram budgetförslag som baseras på dess 

avdelnings- och underliggande projektkostnader. Kostnaderna konsolideras sedan 

uppåt i företaget. Den största delen av kommunikationen kan i båda företagen ses ske 

mellan avdelnings- och projektnivå genom det kontinuerliga utbytet av prognoser 

som sker. Här kan vara värt att notera att båda företagen betonar att utifrån 

ekonomiska termer så sker inte budgetering på projektnivå, utan där görs prognoser. 

Dock betraktas och behandlas dessa som budgetar bland anställda och i respektive 

företags system. I prognostiseringsarbetet tilldelas varje projekt en första 

produktionskalkyl (en ursprunglig budget), utifrån vilken projekten sedan tämligen 

omgående levererar en första prognos över det faktiska utfallet. Utifrån denna 

levererar i sin tur avdelningarna åter nya prognoser. Detta kan således ses som en 

upprepad budgetprocess där avdelnings- och projektnivå tillsammans arbetar fram en 

slutlig budget för projektet. Således kan detta enligt vad Bergstrand (2009) skriver 

även beskrivas som en iterativ budgetprocess. 

 

Företrädarna för NCC lyfte fram att en av de största fördelarna med budgeten är att 

den någonstans alltid håller någon ansvarig. Ansvarsfördelningssyftet kan, utifrån 

Arwidi och Samuelssons (1991) beskrivning, även urskiljas hos Peab genom att 

platscheferna delegeras ansvar att säkerhetsställa att projektbudgeten hålls, vilka 

följaktligen åtar sig ansvaret att bedriva en ekonomisk styrning över projektet för att 

se till så att detta sker. Vidare medför det faktum att företaget arbetar med ständiga 

kostnadsreduceringar att projektansvariga således hålls ansvariga för att se till att 

faktiska kostnaden inte överstiger budgeterade värden. Utifrån detta följer även att 

budgeten fungerar som ett verktyg för att allokera resurser. Utifrån en given 
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planering genomför Peab projektanalyser för att beräkna hur mycket resurser som 

behövs för varje enskilt projekt, varvid resurser sedan allokeras utifrån det (Anthony 

et al. 2014). På liknande vis arbetar NCC med kostnadsstyrning, vilket innebär en 

kontinuerlig uppföljning av projektens resursförbrukning. Vidare uttrycker NCC att 

de anser att budgeten har fördelen att den ger en helhetsbild över organisationen, 

vilket medför att organisationen kan prioritera och fördela resurser mellan dessa 

utifrån översikten om vilka organisationsenheter som presterar bra, respektive 

mindre bra. 

 

Vad som kan urskiljas i båda företagen är att erfarenhet utgör en viktig del i 

budgetprocessen. Detta ses bland annat genom företagens risk- och 

möjlighetsanalyser, i vilka kostnadspåläggen för skattade avvikelser är 

erfarenhetsbaserade. Färdigställda budgetar används i båda företag till stor 

utsträckning som beslutsunderlag. Enligt ovanstående använder bland annat NCC 

budgeten som underlag till bonussystem. Vidare utgör budgeten en grund eller 

referensram för projektens respektive platschefer vid bedömning av exempelvis hur 

mycket arbetskraft som kan tillsätta för att säkerställa att budgeten inte överskrids, 

vilket är särskilt tydligt inom Peab.    

 

Utifrån respektive företag kan det urskiljas att budgeten fyller ett syfte som 

motivationsmedel. Detta bland annat genom att Peabs respondent återger att 

budgeten utgör ett riktmärke som ansvariga ska arbeta mot. Vidare menar NCC att en 

bakomliggande tanke med att sätta en målsiffra är att organisationsmedlemmar torde 

motiveras till att arbeta hårdare i strävan efter att se till så att den nås. Således kan 

detta vidare ses utgöra en förklaring till varför det inom företaget återkommande 

diskuteras vad budgeten ska baseras på, det vill säga om den ska uttrycka vad 

företaget vill uppnå eller vad som är det mest troliga utfallet. Vad som däremot 

skiljer sig åt är att NCC tydligt kommunicerar att de förstärker motivationsmedlet 

genom att använda budgeten som grund till bonussystem. Peab kommenterade inte 

frågan om de gör detsamma, vilket tämligen kan indikera att de har ett men att 

respondenten inte vill eller får yttra sig om det. Således kan budgeten inom NCC 

även ses fylla ett syfte som vad Merchant och Van der Stede (2007) samt Ax et al. 

(2015) benämner incitamentsystem. 
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Båda företagen använder sig till stor del av fasta budgetar som baseras på olika 

prognoser. Peab menar att budgeten oftast är fast med primär anledning av juridiska 

aspekter för att säkerställa att företaget får betalt oavsett det faktiska kostnadsutfallet. 

Likt vad Bergstrand (2009) skriver kompletterar företagen sedan, vilket nämnts 

tidigare, den fasta budgeten med regelbundna prognoser för att säkerställa att arbetet 

anpassas efter verkligheten och inte budgeten. Därtill kan tilläggas att båda företagen 

menar att ett projekt väldigt sällan sker utan förändringar från den ursprungliga 

planeringen, vilket medför att ytterligare tillägg därför behöver adderas till den fasta 

budgeten. Båda företagen använder sig således även av andra former av budgetar. 

Främst noterades att aktivitetsbaserade inslag är vanligt förekommande inom 

respektive företag. Detta kan bland annat bero på den snabbt föränderliga och osäkra 

miljön som Hansen, Otley och Van der Stede (2003) beskriver som en av grunderna 

till att den aktivitetsbaserade budgeteringen utvecklades som ett sätt att förbättra den 

traditionella budgeteringen.  

 

Av båda företagen att döma kan budgeten huvudsakligen ses fylla funktionerna som 

Burchell et al. (1980) benämner svars- och lärmaskin. Högre upp i organisationen 

indikeras budgeten mest fungera som en svarsmaskin då den huvudsakligen ämnar 

att förse beslutsfattare med information. På lägre nivåer, varvid kontexten är mindre 

stabil och vetskapen om marknaden mer oklar, fungerar budgeten således mer som 

en lärmaskin. Detta indikeras bland annat genom de kontinuerliga marknadsanalyser 

som respektive företag upprättar i syfte att försöka optimera budgeten efter både 

befintliga och framtida situationer. Marknadsanalyserna omfattar bland annat en 

utvärdering av kunder, konkurrenter, leverantörer och lagstiftning.  

 

NCCs och Peabs åsikter om användningen av budget och budgetering är till stor del 

väldigt likartade, vilket möjligen kan förklaras av att båda företagen är stora 

etablerade företag i byggbranschen och står inför jämförliga förutsättningar, vilket 

enligt tidigare var avsikten med studiens urval av fallföretag. Det som skiljer sig åt 

mellan företagen kan bland annat förklaras av Burchell et al. (1980) teorier om hur 

styrverktyg påverkas av sin miljö. Författaren menar att styrverktyget är beroende av 

sin omgivning, vilket medför att budgetens syften är såväl företags- som 

situationsspecifika (Kullvén 2015). Således kan skillnaderna mellan företagen 

förklaras av att varje företag är unikt och för att således kunna få en uppfattning av 
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hur användningen av ett styrverktyg fungerar så behöver man undersöka hur 

styrverktyget, i det här fallet budgeten, skapats och formats i den företagsspecifika 

miljön. Med andra ord så oavsett om NCC och Peab är lika med avseende på vad för 

verksamhet som de bedriver och vilka marknader samt kunder de konkurrerar om, så 

kommer dess budgetering aldrig fullt ut fylla samma syften eller se likadan ut. Detta 

sedan företagen i grund och botten är unika med skilda värderingar och åsikter som 

formar och påverkar dess processer. 

 

5.2 Osäkerhet i byggbranschen 

Respondenterna från NCC och Peab besvarar frågan om de anser att branschen är 

osäker eller inte på något olika sätt. Peabs respondent anser att branschen är direkt 

osäker och att det finns flera faktorer som hon baserar det på. NCC har en annan 

synvinkel och uttrycker inte direkt att branschen är osäker, dock kan en tolkning 

göras att de indirekt anser att den är det. Indirekt i den mening att när respondenterna 

utvecklade resonemanget kring ämnesområdet osäkerhet i byggbranschen så lyfte de 

fram och diskuterade flera av de faktorer som Peab förklarade var orsaker till att 

branschen upplevs osäker. Detta indikerar på vad Milliken (1987) beskriver som 

tillståndsosäkerhet, vilket innebär att organisationsmedlemmarna upplever osäkerhet 

på grund av att omgivningen upplevs som oförutsägbar. Bland annat menar Peabs 

respondent att företaget är väldigt leverantörsberoende då cirka 80 procent av 

företagets totala kostnader utgörs av leverantörskostnader. Motsvarande siffra var 

ungefär densamma som NCCs respondenter uppgav för deras verksamhet.  

 

Ytterligare en faktor som båda företag lyfter fram som indikerar på 

tillståndsosäkerhet är potentiell statlig påverkan. Peab exemplifierar detta med 

skattehöjningar och byggnadsförordningar och NCC uttrycker en oro över eventuella 

nya miljöregler. Båda företagen lyfter även fram potentiella kundkrav som påverkar 

verksamheten och som således kan skapa tillståndosäkerhet. Vidare menar Peab att 

strejker är en osäkerhetsfaktor som riskerar medföra stora konsekvenser på 

företagens lönsamhet.  

 

Enligt både Peab och NCC är byggbranschen en väldigt konjunkturkänslig bransch. 

Branschen har enligt samtliga respondenter en väldigt låg avkastning, vilket således 

innebär att en konjunktursvängning snabbt kan få en inverkan på företagets 
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lönsamhet. Följaktligen upplever företagen tydligt vad Milliken (1987) beskriver 

som påverkansosäkerhet. Denna typ av osäkerhet går även i linje med att Duncan 

(1997) skriver att osäkerhet kan associeras med brist på information om 

miljömässiga faktorer som kan hänföras till en given beslutssituation. Vidare lyfter 

båda företagen fram oberäkneliga väderförhållanden som en osäkerhetsfaktor, vilket 

således även detta indikerar påverkansosäkerhet. Den främsta svårigheten med dessa 

faktorer är att det inte går att förutspå när i tiden de kommer att inträffa. Utifrån båda 

företagen går det att urskilja att tiden är en avgörande faktor för respektive 

verksamhet. Detta indikerar bland annat NCC då de menar att tidsplanen är det enda 

styrverktyget som är viktigare än budgeten. Peab lyfter fram att den främsta risken 

med ett leverantörsberoende är att oavsett om leverantörerna går i konkurs eller inte 

kan leverera i tid så består problemet i grunden av att det medför konsekvensen att 

företaget inte kan hålla sin tidsplan. 

 

5.2.1 Hantering av osäkerhet 

Hanteringen av osäkerhetsfaktorerna är likartad mellan företagen. 

Konjunktursvängningarna är det största problemet för företagen och det som är 

svårast att hantera. NCC nämner att utöver marknadsanalyser för att kunna reglera 

verksamheten i tid så försöker företaget att vrida verksamheten. Med det menat så 

allokerar de bland annat mycket resurser till byggbranschen under högkonjunktur, 

medens vid lågkonjunktur tas resurser från byggnadsdelen till andra grenar av 

verksamheten, exempelvis företagets anläggningsverksamhet som inte är lika 

konjunkturkänslig. Peab gick inte in på detta men har med sin liknande 

organisationsstruktur en möjlighet att göra detsamma. Både NCC och Peab nämner 

att företag i byggbranschen generellt sett har en låg avkastning, och att det därför 

under en lågkonjunktur är viktigt att kunna hantera den så bra som möjligt. NCCs 

respondenter menar att ofta får företag vara beredda på att leverera negativa resultat, 

och sedan alla företag inte har kapacitet till att göra det utgör detta således en 

bidragande orsak till den relativt höga konkursfrekvensen i branschen. 

 

Samtliga respondenter betonade marknadsanalyser för att upptäcka möjligheter och 

risker. Genom dessa anpassas budgeten till att stämma bättre överens med de aktuella 

marknadsförhållandena, samtidigt som den kontinuerliga uppföljningen även bidrar 

till att avvikelser kan upptäckas och åtgärdas i tid. Således kan analyserna, vilka 

skapar en bättre framförhållning, ligga till grund för att hantera många av företagens 
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problem som exempelvis lagförändringar, leverantörsberoenden och strejker. Peab 

menar på att i grund och botten handlar det alltid om att få betalt trots rådande 

omständigheter, vilket även NCC uttryckte som väldigt viktigt. Det vill säga att 

lyckas hänföra alla kostnader till kunden. Därför menar båda företagen att det är 

viktigt att det ekonomiska arbetet kompletteras med att skriva säkra avtal som ger 

företagen rätt att få betalt vid avvikelser och tillägg. Detta utgör således ett sätt för 

företagen att hantera osäkerhetsmoment som ligger utom deras kontroll, det vill säga 

att företagen avtalar bort delar av osäkerheten.  

 

Det som är påtagligt mellan företagen är att de inte enbart använder sig av 

traditionell budget rakt igenom. Det aktivitetsbaserade inslaget i båda företagen kan 

vara ett sätt att genom budgetanvändningen hantera osäkerheten. Detta med grund i 

att samtliga respondenter uppger att det är svårt att uppskatta exempelvis hur många 

arbetstimmar ett projekt kommer att innefatta, varvid det således är lättare att 

använda sig av en mer flexibel del än att fastställa en fast summa. Risk- och 

möjlighetsanalyserna utgör även en stor del av budgeteringen för att företagen ska 

kunna få rätt information och styra verksamheten med rätt vetskap. I slutändan menar 

samtliga respondenter att erfarenhet är en nyckelfaktor till att hantera osäkerheten. 

Erfarenhet ligger till grund för att kunna göra analyser av leverantörer och 

marknaden för att på så vis identifiera risker och möjligheter. Vikten av erfarenhet 

framgår även utifrån respektive företags budgetupprättande då grunden för dessa 

enbart utgörs av övergripande riktlinjer som utfärdats på högre nivåer i 

organisationen. På så sätt är erfarenhet något som skapar rätt förutsättningar för att 

kunna använda budgeten som styrverktyg på ett framgångsrikt sätt. 

Företag Budgetsyften Osäkerhetsfaktorer Hantering av osäkerhet 

Peab Planering, uppföljning, 

kontroll, utvärdering, 

kommunikation, samordning, 

ansvarsfördelning, 

beslutsunderlag, motivation, 

Väderförhållanden, 

konjunktursvängningar, 

leverantörsberoende, 

kundkrav, strejker, 

statliga regleringar 

Säkra avtal, 

marknadsanalyser, 

risk- och 

möjlighetsanalyser, 

aktivitetsbaserad 

budgetering 

NCC Rutin, planering, 

uppföljning, kontroll, 

utvärdering, kommunikation, 

samordning, 

ansvarsfördelning, 

beslutsunderlag, motivation, 

incitamentsystem 

Väderförhållanden, 

konjunktursvängningar, 

leverantörsberoende, 

kundkrav, statliga regleringar  

Säkra avtal, anpassning av 

verksamheten, 

marknadsanalyser, risk- och 

möjlighetsanalyser, 

aktivitetsbaserad 

budgetering 

Tabell 3. Sammanfattning av analys. 
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6 Slutsats 

 

I kapitlet presenteras de resultat och slutsatser som dragits utifrån analysen av 

studiens empiriska material och teoretiska referensram. Med utgångspunkt i dessa 

besvaras sedan uppsatsens frågeställningar. Kapitlet avslutas med en redogörelse 

för kritik mot studien samt förslag till vidare forskning. 

 

Syftet med denna uppsats är att skapa kunskap om vilka, och hur, olika 

osäkerhetsfaktorer påverkar byggföretags budgetanvändande. Detta genom att 

analysera vilka osäkerhetsfaktorer som upplevs som störst i byggbranschen och hur 

dessa hanteras i företagens budgetering. Avsikten är även att skapa en insikt om vilka 

syften budgeten uppfyller under osäkra förhållanden. 

 

6.1 Slutsatser 
Analysen visar på att miljön i byggbranschen präglas av tillstånd- och 

påverkansosäkerhet. De största osäkerhetsfaktorerna är oförutsägbara 

väderförhållanden, konjunktursvängningar, ett starkt leverantörsberoende, kundkrav 

och statliga regleringar. Trots både den osäkerhet som upplevs i företagsmiljön och 

den kritik som riktats mot att budget är anpassad efter stabila förhållanden väljer 

företagen i branschen att budgetera. Byggföretagen anser snarare att budgeten utgör 

ett av de viktigaste styrmedlen som företagen har för att styra verksamheten mot 

uppsatta mål.  

 

För att hantera den osäkerhet som råder i byggbranschen så arbetar företagen 

kontinuerligt med olika former av analyser. Marknadsanalyser används bland annat 

för att skapa en bättre framförhållning till att hantera lagförändringar och identifiera 

kunder, konkurrenter samt leverantörer. En risk- och möjlighetsanalys upprättas för 

varje projekt för att kunna ta hänsyn till potentiella risker och möjligheter. Dessa 

analyser inkluderas och ligger sedan till grund för företagets budgetering.  

 

Företagen i byggbranschen använder flera former av budgetar. Den traditionella 

budgeten kompletteras med användningen av aktivitetsbaserade inslag, vilket är 

ytterligare ett sätt att hantera osäkerheten. En nyckelfaktor till ett framgångsrikt 
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budgetanvändande är erfarenhet. Den osäkerhet som är utom byggföretagens kontroll 

och inte kan hanteras genom budgetanvändandet säkerhetsställs genom att skriva 

säkra avtal.  

 

De främsta anledningarna till att företag i byggbranschen budgeterar är planering, 

uppföljning och kontroll av verksamheten. Dessa aktiviteter utgör ett sätt för 

företagen att hantera osäkerhet genom att budgeten kontinuerligt uppdateras så att 

avvikelser kan identifieras och åtgärdas i tid. I byggbranschen används budgeten 

även som grund till utvärdering, beslutsfattande och ansvarsfördelning samt för att 

skapa bättre intern kommunikation och samordning inom verksamheten. Vidare kan 

budgeten användas för att främja motivation genom att konkretisera uppsatta 

målsättningar.  

 

Det finns flera olika anledningar till att företag i byggbranschen väljer att budgetera.  

Eventuella skillnader beror på att varje enskilt byggföretags budget formas efter 

omgivningen, vilket medför att budgetens syften är företags- och situationsspecifika. 

Sammanfattningsvis kan det ses att studien visar på att byggbranschen kantas av 

osäkerhet och att budgeten fyller något olika syften för respektive studerat 

fallföretag. Utifrån detta kan de gemensamma budgetsyftena som redogjorts för i 

detta avslutande kapitel ses indikera vad budgeten fyller för syften i osäkra miljöer. 

 

6.2 Förslag på vidare forskning 
I denna studie har det enbart undersökts hur två stora och väletablerade företag 

upplever företagsmiljön i byggbranschen och hur osäkerhet hanteras i 

budgetanvändandet. Då företagen uppgav att de, med hänsyn till deras storlek, inte 

behövde ta lagförändringar som exempelvis rotavdrag i beaktning hade det varit 

intressant att undersöka hur mindre företag, som påverkas av regleringarna, upplever 

och hanterar osäkerhet samt vad budgetens roll blir i ett sådant sammanhang. 

Alternativet hade varit att utföra en komparativ studie av större och mindre företag 

för identifiera eventuella likheter och skillnader.  

 

Ytterligen en möjlighet hade varit att göra en komparativ studie av företag i flera 

olika branscher som upplevs som osäkra. Detta för att stärka insikten om vad 
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budgeten fyller för syften i en osäker miljö och hur osäkerhetsfaktorerna hanteras i 

en alternativa osäkra miljöer.  

 

En intressant synvinkel hade varit att genomföra den här undersökningen i ett annat 

konjunkturläge. Detta för att studera om budgetens anseende hade varit detsamma 

under sådana omständigheter. Sedan Burchell et al (1980) skriver att utformningen 

av styrverktyget är beroende av dess omgivning och situation så är det tänkbart att 

användningen och syftena med budgeten förändras eftersom företagen sannolikt 

prioriterar annorlunda under sådana förhållanden. 
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8 Bilagor 

Intervjuguide 
Allmänna frågor om företaget 

Är det okej om vi spelar in intervjun? 

Är det okej om vi använder ditt/era och företagets namn i vår uppsats? 

Vad är din arbetsroll på företaget? 

Hur länge har du arbetat i din nuvarande arbetsroll? 

Vad har företaget för målsättning?  

Hur arbetar ni med att uppnå de uppsatta målen som företaget har? 

 

Budgetområdet 

Varför budgeterar ni på företaget? 

Vilken typ av budgetar använder ni er av?  

Hur ser er budgetprocess ut? Vilka är medverkande samt vad är din roll i processen? 

Har Du möjligheten att kunna påverka budgetarbetet? 

Får du några anvisningar inför budgetarbetet? I sådana fall från vem? 

Har budgetprocessen förändrats under din tid på företaget? I sådana fall hur har den 

förändrats? 

Följer ni upp budgetens utfall? Om ja, vid eventuella avvikelser mellan budget och 

utfall, hur hanteras det? 

 

Budget som styrverktyg 

Vad är ert syfte med att budgetera? Vad vill ni uppnå med budgeten? 

Vad utgår siffrorna till budgeten ifrån? 

Vad använder ni för former av budgetar? fast? rörlig? aktivitetsbaserad? 

Anser du budgeten som ett verktyg som stödjer/belastar för att uppnå uppsatta målen 

på företaget? 

Har ni något belönings- eller incitamentssystem kopplat till budgeten? 

 

Budget och osäkerhet 

Kalkylerar ni för avvikelser? I så fall hur eller på vilka grunder? 

Tar ni hänsyn till konjunktursvängningar och lagförändringar i budgetarbetet? ex. 

rot-avdrag?  

Anser du att byggbranschen är en osäker bransch? Varför/Varför inte? 
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Har du erfarenhet av budgetering i någon annan bransch? Upplevde du någon 

skillnad i svårighet att budgetera där? 

 


