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Sammanfattning 
Magisteruppsats i företagsekonomi, Civilekonomprogrammet, Controllerfördjupning 
och redovisningsfördjupning, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. 
 
Titel: Budgetering – I en mer dynamisk omgivning 
Författare: Mariette Andersson och Ulrika Näslund 
Handledare: Pia Nylinder 
Examinator: Elin Funck, Fredrik Karlsson och Karin Jonnergård 
 
Bakgrund och problem: Vi lever idag i ett samhälle som till stor grad karaktäriseras av 
förändring och osäkerhet där snabba förändringar i den externa omgivningen tenderar 
att göra budgeteringen mindre användbar. Till följd av detta har budgeteringen som 
styrmedel varit hårt kritiserad. Trots den kritik som budgeteringen utsatts för har 
budgeten alltjämt än idag en viktig roll i företagets styrning. Vi finner en kunskapslucka 
i forskning som berör budgetering i en dagens mer dynamiska omgivning och som även 
inkluderar styrelsens roll i budgeteringen.  
 
Syfte: Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva och förstå 
budgeteringens användning och syfte i företag som är verksamma i dagens dynamiska 
omgivning och som på grund av olika faktorer har svårigheter att förutse framtiden. 
Vidare är syftet att beskriva styrelsens roll i budgetarbetet för en mer omfattande 
förståelse, då hänsyn tas till hela styrkedjan.  
 
Metod: I denna studie tillämpas en kvalitativ forskningsstrategi varigenom en 
flerfallsstudie utförts. Studiens empiri grundas främst i semistrukturerade intervjuer 
med respondenter som har insikt i företagens budgetering. 
 
Slutsats: Budgetering används idag främst för att gå igenom verksamheten noggrant 
men används även genom att verka motiverande då delaktighet och engagemang 
främjas. Det ligger en större användning i den process varigenom budgeteringen sker än 
i budgeten som dokument. Med anledning av den dynamiska omgivning som företag 
verkar i och svårigheter som däri ligger att förutse framtiden finns ändå användning av 
budgetering om man arbetar på rätt sätt och har rätt inställning till budgeten. Styrelsen 
har en aktiv och betydande roll i företags budgetering, under förutsättningen att 
styrelsen aktivt verkar som en styrelse. I budgetarbetet har styrelsen en bestämmande 
roll som främst urskiljs vid budgetförutsättningar samt vid fastställande och uppföljning 
av budgeten. Ett extra fokus på strategirollen kan urskiljas varigenom denna roll också 
utmärks i budgeteringen genom kopplingen mellan budget och strategi. 
 
Nyckelord: Budget, budgetering, ekonomistyrning, bolagsstyrning, styrelse, dynamisk 
omgivning, contingencyteorin.  
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Abstract 
Master Thesis in Business Administration, Degree of Master of Science in Business and 
Economics, Controller Major and Accounting Major, School of Business and 
Economics at Linnaeus University. 
 
Title: Budgeting – In a dynamic environment 
Authors: Mariette Andersson and Ulrika Näslund 
Supervisor: Pia Nylinder 
Examiner: Elin Funck, Fredrik Karlsson and Karin Jonnergård 
 
Background: Today, we live in a society that is largely characterized by change and 
uncertainty where rapid changes in the external environment tend to make budgeting 
less useful. As a result, budgeting has been heavily criticized. However, despite the 
criticisms of budgeting, the budget still has an important role in the management of the 
company. We find a knowledge gap in research that concerns budgeting in today's more 
dynamic environment and also includes the board's role in budgeting. 
 
Purpose: The purpose of this study is to describe and understand the use and purpose of 
budgeting in companies that are active in today's dynamic environment and due to 
various factors have difficulties predicting the future. Furthermore, the purpose is to 
describe the role of the board in the budget work for a more comprehensive 
understanding, taking into account the entire control chain.  
 
Method: A qualitative research strategy is applied in this study, whereby a multiple 
case study is conducted. The empirical study is based primarily on semi-structured 
interviews with respondents who have insight into the companies’ budgeting. 
 
Conclusions: Today's budgeting is used primarily to review the business thoroughly but 
it is also used by acting motivating as participation and dedication are promoted. There 
is a greater use in the process whereby budgeting takes place than in the budget as a 
document. However, due to the dynamic environment that companies engage in and 
difficulties in anticipating the future, budgeting is still available if you work properly 
and have the right attitude to it. The board has an active and significant role in 
budgeting, provided that the board actively acts as a board. In the budget work, the 
board has a determining role that is primarily distinguished by budget conditions, as 
well as in determining and reviewing the budget. An extra focus on the strategy role can 
be identified, whereby this role is also distinguished in budgeting by linking budget and 
strategy. 
 
Keywords: Budget, budgeting, management control system, corporate governance, 
board of directors, dynamic environment, contingency theory.  
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1 Inledning 
I denna uppsats utförs en flerfallsstudie om budgeteringens användning och syfte i 

företag som verkar i dagens dynamiska omgivning och som på grund av olika faktorer 

har svårigheter att förutse framtiden. I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden 

till det valda ämnesområdet. Bakgrunden följs av en problemdiskussion som belyser 

relevansen i att studera budgeteringens användning och syfte i detta specifika 

sammanhang och som vidare mynnar ut i uppsatsens frågeställning samt syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

Det är viktigt att man i en organisation arbetar med att påverka beteendet hos dess 

individer till ett önskvärt sådant med hänsyn tagen till organisationens mål (Anthony, 

Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson 2014). Detta är det som Anthony et al. 

(2014) benämner ett målkongruent beteende, vilket enligt författarna är en del av vad 

ekonomistyrning handlar om. Såväl Johanson och Skoog (2015) som Ohlsson (2016) 

betonar vikten av att påverka styrningen av en organisation mot dess ekonomiska 

målsättningar. Johanson och Skoog (2015) anger vidare att ekonomistyrning handlar om 

att planera och följa upp en verksamhet för att möjliggöra att rätt beslut kan tas och på 

sätt gynna effektiviteten i linje med företagets vision, strategi och mål. För att 

säkerställa effektivitet och nå uppsatta mål finns det enligt Sevenius (2007) ekonomiska 

modeller och mått att använda. Nilsson och Olve (2013) anger fyra huvudsakliga 

styrmedel inom ekonomistyrningen, närmare bestämt val av organisationens struktur 

och personal, belöningssystem, formella styrmedel som fastställer och följer upp 

strategier utifrån affärsidén samt mindre formella styrmedel som utbildning och en 

strävan av en viss kultur i företaget.  
 

Ett formellt styrmedel i den traditionella ekonomistyrningen är budgetering (Nilsson & 

Olve 2013). Begreppet budget härstammar ursprungligen från den latinska 

benämningen bulga. I England på 1800-talet hade finansministern i uppgift att, via de 

handlingar han bar i sin läderportfölj som kallades budget, presentera nästkommande 

års räkenskaper för parlamentet. Det var härigenom begreppet budget fick sin nuvarande 

innebörd, men istället flyttades begreppet från portföljen till dess innehåll. Det var 

under 1950- och 1960-talet som svenska företag började budgetera i syfte att samordna 

och planera sina verksamheter. Såväl 1960-talets effektivitetssyn och 1970-talets 
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ansvarsstyrning som 1980-talets flödesorienterade synsätt och senare års vikt av 

flexibilitet har influerat hur dagens budgetmodeller är utformade (Greve 2011).  
 

Till följd av att budgetbegreppet funnits länge och i många olika sammanhang finns det 

enligt Greve (2011) en rik vidd av definitioner, där han själv definierar det likt: 
 

“En budget är en förutsägelse om framtiden. Den utgår från vissa förutsättningar och 

innehåller gissningar om hur saker och ting kommer att utveckla sig.”  

Greve (2011, s. 10)  
 

Vidare beskriver Antolovic’ (2001) budget som en finansiell översättning av ett företags 

framtidsplaner. Även Chapman (1998, refererad i Cools, Stouthuysen & Van den 

Abbeele 2017) menar på att budgetering är ett verktyg för att styra organisationen 

framåt. Merchant och Van der Stede (2012) pekar på att budgeten är ett långsiktigt 

planeringsverktyg som åskådliggör företagets mål, hur målet ska nås samt det 

förväntade resultatet. Budgetens viktigaste kännetecken är att den är framtidsinriktad, 

den fördelar ansvar, den omfattar en avgränsad tidsperiod samt att den uttrycks i 

monetära termer (Greve 2011). I litteraturen nämns en rad olika syften, med budget och 

budgetering, av en rad olika författare som exempelvis Merchant och Van der Stede 

(2007), Shim, Siegel och Shim (2011), Horvath och Sauter (2004) samt Anthony et al. 

(2014) där de vanligast förekommande syftena som nämns är planering, samordning, 

kontroll, kommunikation och motivation. 
 

En organisation består av flertalet individer som vanligtvis verkar på olika nivåer inom 

organisationen (Anthony et al. 2014). Budgeten kan fungera som ett verktyg för 

kommunikation av mål mellan dessa över- och underordnade (Johansson & Östman 

1992) och budgeteringen möjliggör på så sätt även styrning mot ett målkongruent 

beteende ur ett bolagsstyrningsperspektiv (Brandinger 2011). Tre betydande parter i ett 

bolag är dess ägare, styrelse samt företagsledningen som leds av en verkställande 

direktör, VD (Jansson, Jonnergård & Larsson-Olaison 2013). Styrelsen har en central 

plats mellan ägarna och företagsledningen då styrelsen väljs och kontrolleras av ägarna 

genom bolagsstämman och vidare styr och kontrollerar styrelsen den resterande delen 

av organisationen (Sevenius 2010). I 8 kap. 4 § aktiebolagslagen (SFS 2005:551) ges en 

övergripande reglering av styrelsens arbete där det anges att styrelsen bland annat 

ansvarar för bolagets organisation samt förvaltningen av dess angelägenheter. En 
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förekommande aktivitet som styrelsen ägnar sig åt är arbetet med företagets budgetering 

(Jansson et al. 2013). Brandinger (2011) hävdar att det förekommer ett direkt samband 

mellan ägarnas direktiv och företagets budgetering. En budget upprättas ofta utifrån 

förutsättningar från ledningen och styrelsen med utgångspunkt i direktiv från företagets 

ägare (Hedgren u.å.) och fastställs tillslut också ofta av styrelsen (Shim et al. 2011). 

Styrelsen som den mittpunkt de har i bolaget spelar en avgörande roll i företaget och 

dess styrning (Brandinger 2011). Enligt Zahra och Pearce (1989) kan en styrelse ta sig 

an tre roller i sitt arbete, nämligen en kontrollroll som innebär övervakning av 

företagsledningen, en serviceroll som innebär arbete för att förbättra företagets rykte 

och stödja företagets verksamhet samt en strategiroll som handlar om att vara delaktig i 

och ta beslut gällande företagets strategi (Zahra & Pearce 1989).  
 

Ett fungerande budgetsystem kan resultera i ökad konkurrenskraft då organisationens 

individer på ett effektivt sätt kan göra rätt sak på rätt sätt och vid rätt tillfälle (Greve 

2011). För att uppnå denna konkurrenskraft bör dock budgeteringen enligt Antolovic’ 

(2001) i allmänhet vara flexibel och inkludera oförutsedda företeelser för att kunna 

handskas med framtiden på bästa möjliga sätt. Samtidigt ska budgeteringen vara väl 

anpassad till den unika organisationen och dess unika situation (Antolovic’ 2001). Att 

budgeteringen ska anpassas till den unika organisationen och dess kontext stämmer väl 

överens med vad Anthony et al. (2014) påstår om att ekonomistyrningen, och därmed 

budgeteringen, nödvändigtvis inte behöver se likadan ut i alla organisationer då det inte 

finns enbart ett sätt att styra företag på. Det som fungerar i en organisation kan istället 

ha motsatt effekt och till och med vara direkt skadligt i en annan organisation (Bruzelius 

& Skärvad 2017). Det handlar istället om att anpassa organisationen till situationen och 

de krav som ställs. En teori som berör situationsanpassning och faktumet att det inte 

finns ett rätt sätt att styra är contingencyteorin (Lawrence & Lorsch 1967, refererad i 

Dergård 2016). Anthony et al. (2014) nämner vikten av att anpassa ekonomistyrningen 

till omgivningen och bekräftar vidare den avgörande kopplingen mellan budgeteringen 

och contingencyteorin. Contingencyteorin belyser att organisationens effektivitet är ett 

resultat av hur väl organisationen anpassar sig till omgivningen (Pennings 1992). Då en 

god anpassning leder till högre prestationer eftersträvar företag att uppnå en så god 

anpassning som möjligt. Detta leder i sin tur till att företagen formas utifrån den 

situation de verkar i (Burns & Stalker 1961). Anthony et al. (2014) nämner faktorer som 

påverkar omgivningen, nämligen graden av stabilitet och osäkerhet. Även Mintzberg 
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(1979) nämner graden av stabilitet som attribut av organisationens yttre omgivning och 

förklarar vidare att graden av stabilitet påverkar huruvida osäkerhet råder. En dynamisk 

omgivning, det vill säga motsatsen till en stabil omgivning, är en omgivning som 

förändras ofta och på ett oförutsägbart sätt (Mintzberg 2000). Element som i sin tur 

påverkar graden av dessa omgivningsfaktorer är exempelvis innovation (Donaldson 

2001), teknologi, kundefterfrågan, möjligheten att förutse framtiden (Anthony et al. 

2014), konkurrens och marknadsstruktur (Dergård 2016).  
 

1.2 Problemdiskussion 

Traditionell ekonomistyrning har varit utsatt för kritik genom åren och kritiken handlar i 

många fall om budgetering. Att det är just budgeteringen som omdiskuteras är inte 

förvånande då den är en av de äldsta och mest centrala metoderna inom den traditionella 

ekonomistyrningen. Under de senaste decennierna har, i Sverige, budgetfrågan varit hett 

omdebatterad vid framförallt två tillfällen. Ett tillfälle var i början på 1980-talet till följd 

av Jan Wallanders, dåvarande VD på Handelsbanken, ambition om att leda en budgetlös 

bank. Ett andra tillfälle var under 1990-talets andra halva då nya styrmodeller kom, 

främst Balanced Scorecard, i och med verksamhetsstyrningens framväxt (Lindvall 

2011). Den kritik som riktats mot budgeteringen har varit omfattande och enligt Hope 

och Fraser 2004, Neely, Bourne och Adams (2003) samt Hansen, Otley och Van der 

Stede (2003) handlar det bland annat om att budgeteringen är för tid- och 

kostnadskrävande relativt den nytta den ger. En annan högst utmärkande och aktuell 

aspekt är kritiken mot budgeteringen som belyser att den inte är lämpad i dagens 

omgivning (Neely et al. 2003; Hope & Fraser 2004; Anthony et al. 2014). 

Konsekvenserna av all kritik blev att företag hävdade att de istället för budgetering 

övergick till andra styrsystem. Däremot visade undersökningar att det snarare handlade 

om en modernisering av den befintliga budgeteringen än en övergång till helt andra 

styrsystem (Greve 2011).  
 

Anthony et al. (2014) beskriver att dagens samhälle karaktäriseras till större grad av 

instabilitet och osäkerhet. Sedan 1980-talet har det skett betydande förändringar i den 

externa omgivningen som företag i alla sektorer utsätts för. Dessa förändringar är till 

följd av att marknader avreglerats och att företag idag verkar och konkurrerar på en mer 

global marknad. Den ökade globaliseringen som intensifierades under 1990-talet 

resulterade i intensivare internationell konkurrens, ökade och diversifierade kundkrav 

samt kortare produktlivscykler. Vidare har informationsteknologins utveckling varit 
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betydande. Ett skifte har skett från att bedriva sin verksamhet i en tämligen statisk 

omgivning till att behöva anpassa sig till en alltmer dynamisk omgivning. Följaktligen 

innebär förändringarna i den externa omgivningen att kraven på organisationerna 

ändrats på så sätt att de behöver överväga effektivare sätt för att uppnå 

konkurrensfördelar och förbättra prestation. Det har framförallt krävts förändringar av 

styrsystemen (Baines & Langfield-Smith 2003). Detta då valet och anpassning av 

styrmedel blivit allt viktigare för ledningen och styrelsen för att på ett effektivt sätt 

verka för verksamhetens bästa (Dergård 2016). För vissa företag är detta dock mer 

påtagligt än för andra (Carmeli & Schaubroeck 2006) och detta beror enligt Anthony et 

al. (2014) till stor del på den ökade graden av innovation och teknologi, förändrad 

kundefterfrågan samt svårigheter att förutse framtiden. 
 

Arwidi och Samuelson (1993) framhäver vikten av att företagets budgetsystem bör 

anpassas till den unika organisationen och dess situation samt omgivning, vilket är i 

linje med contingencyteorin. Även Anthony et al. (2014) menar att företag i en 

omgivning som karaktäriseras av förändring, osäkerhet och komplexitet varken bör eller 

kan styras på samma sätt som ett företag som verkar i en omgivning där stabilitet och 

säkerhet råder. Detta stärker därmed argumentet om att budgeteringen inte bör se 

likadan ut idag som förr eftersom omgivningen inte ser likadan ut idag som förr. 

Budgetering som styrmedel anses enligt Hansen et al. (2003) förlora sin relevans i 

dagens dynamiska omgivningar med snabba förändringar, då förutsättningarna hinner 

ändras innan budgeten förverkligas. Lindvall (2011) instämmer och hävdar att dagens 

företag, som till större grad omges av förändring, styrs med vad man kan benämna 

gårdagens metoder. Trots den kritik som budgetering utsatts för och de 

samhällsförändringar som skett, hävdar Libby och Lindsay (2010) att budgeten alltjämt 

än idag har en viktig roll i företagets styrning. Detta bekräftas vidare av Réka, Ştefan 

och Daniel (2014) som hävdar att den traditionella budgeteringen fortfarande är mycket 

populär och inte kommer elimineras inom snar framtid trots att den anses olämplig i 

dagens föränderliga samhälle. En förklaring till detta kan vara, som Otley (1999) 

nämner, att budgeteringen är ett av få styrmedel som integrerar och sammanfattar hela 

organisationens aktiviteter. Greve (2011) poängterar dock att budgeten likväl har 

anpassats för de krav på flexibilitet som krävs i en osäker omgivning och vidare hävdar 

Bergstrand (2010) att budgeteringen är under pågående förändring. En sorts anpassning 

och utveckling som skett är att den årliga fasta budgeten har kompletterats med 



  
 

6 

reviderade, rullande, rörliga (Bergstrand 2010; Almqvist, Graaf, Jannesson, Parment & 

Skoog 2016) och flexibla budgetar (Almqvist et al. 2016; Shim et al. 2011). Ytterligare 

utveckling som skett är framväxten av better budgeting som tar ett steg iväg från den 

traditionella budgeteringen genom dess försök att förbättra budgeteringens funktionella 

och institutionella aspekter. Better budgeting innefattar bland annat aktivitetsbaserad 

budgetering, nollbasbudgetering och rullande prognoser (Neely et al. 2003).  
 

Som nämnt lever vi i ett samhälle som till stor grad karaktäriseras av just förändring och 

osäkerhet där snabba förändringar i den externa omgivningen tenderar att göra 

budgeteringen mindre användbar (Neely et al. 2003; Hope & Fraser 2004; Anthony et 

al. 2014), då den anses vara bäst lämpad för företag som verkar i en mer stabil 

omgivning där man lättare kan förutspå framtiden (Hope & Fraser 2003). Med tanke på 

faktumet att budgeteringen ändå idag i stor utsträckning används ifrågasätter vi 

budgeteringen i dagens mer dynamiska omgivning och anser vidare att detta är en högst 

aktuell och intressant aspekt att undersöka. Idag kan vi se att mycket forskning och 

litteratur om den traditionella budgeteringen är av äldre karaktär och därmed belyser 

budgeteringen i en annan omgivning än dagens. Med tanke på att omgivningen har 

utvecklats är därigenom forskningen sen förr inte enbart av äldre karaktär, utan även 

delvis inaktuell. I litteraturen kan vi istället se att det på senare tid har lagts mycket 

fokus på kritiken mot traditionell budgetering och att nyare forskning istället berör en 

väg bort från den traditionella budgeteringen genom ovan nämnda begrepp better 

budgeting men framför allt genom begreppet beyond budgeting, där en helt budgetlös 

styrning eftersträvas (Hope & Fraser 2004).  
 

Då det förekommer ett direkt samband mellan ägarnas direktiv och företagets 

budgetering (Brandinger 2011) samt att det i litteraturen nämns att styrelsen ägnar sig åt 

arbetsuppgifter som rör budgetering (Jansson et al. 2013) kan vi se att styrelsen, utifrån 

den mittpunkt Brandinger (2011) förklarar att de har mellan företagets ägare och 

företagsledning, spelar en avgörande roll i företagets budgetering (Brandinger 2011). 

Däremot finner vi en brist på riklig litteratur som beskriver just denna roll, nämligen 

styrelsens roll i budgeteringen. Vidare har det, delvis till följd av omvärldsförändringar, 

skett en utveckling av styrelsens roller då de gått från att inneha en främst 

kontrollerande roll till att nu vara mer aktiva genom större delaktighet i strategiarbetet 

och arbetet med rådgivning (Anderson, Melanson & Maly 2007). Med anledning av 
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detta är styrelsens roll i budgeteringen idag en ytterligare intressant och aktuell aspekt 

att undersöka. 
 

Med grund i ovanstående problemdiskussion finner vi en kunskapslucka i forskning 

som berör budgetering i en nyare kontext. I denna brist på riklig forskning om hur 

budgeteringen ser ut och fungerar hos företag som verkar i dagens dynamiska 

omgivning och som på grund av olika faktorer har svårigheter att förutse framtiden 

finner vi en teoretisk nytta i att studera detta. Vi finner en bekräftande aktualitet i att 

studera budgetering just eftersom det enligt Greve (2011) fortfarande är en viktig del i 

företagens styrning idag. Vi anser att en inkludering av styrelsens roll i budgeteringen är 

relevant med tanke på den avgörande roll de bör ha i budgeteringen samt i och med 

bristen av riklig litteratur som beskriver styrelsens roll i just budgeteringen. Genom 

valet att inkludera styrelsen och dess roll i budgetarbetet ser vi en ytterligare teoretisk 

nytta då vi studerar budgeteringen genom organisationens hela styrkedja. Slutsatsen av 

denna studie kan förhoppningsvis ge nya insikter och vara intressant för andra forskare 

inom ämnet och för företag som budgeterar under liknande förutsättningar. Därigenom 

ser vi den praktiska nyttan och anser därför att en studie om budgetering, i relation till 

en omgivning där budgetering enligt teorin inte anses vara lämplig, som också 

inkluderar styrelsens roll vara en intressant aspekt att studera. 
 

1.3 Frågeställning 

Hur används och vad fyller budgeteringen för syfte i företag som verkar i dagens 

dynamiska omgivning? Vad har styrelsen för roll i företagens budgeteringsarbete?  
 

1.4 Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva och förstå budgeteringens 

användning och syfte i företag som är verksamma i dagens dynamiska omgivning och 

som på grund av olika faktorer har svårigheter att förutse framtiden. Vidare är syftet att 

beskriva styrelsens roll i budgetarbetet för en mer omfattande förståelse, då hänsyn tas 

till hela styrkedjan. Detta för att bidra med ny förståelse på området budgetering som 

kan komplettera befintlig forskning och som vidare kan verka som referens till framtida 

studier. 
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1.5 Fortsatt disposition 
 

Nedan presenteras uppsatsens fortsatta disposition. 
 

Kapitel 2. Metod 

I det andra kapitlet presenteras uppsatsens metodval gällande forskningsdesign, 

insamling av teoretisk referensram samt insamling och tolkning av empiriskt material. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt om kvalitetskriterier respektive etiska överväganden. 

Metodkapitlet innehåller de förutsättningar som krävs för att läsaren ska kunna 

återskapa studien och komma fram till liknande resultat. 
 

Kapitel 3. Teori 

I det tredje kapitlet presenteras den vetenskapliga grund som senare tillsammans med 

det empiriska materialet kommer utgöra studiens analytiska slutsats. Den teoretiska 

referensramen redogör för budgeteringens innebörd och dess syfte. Även 

contingencyteorin och styrelsearbete berörs, för att koppla budgeteringen med företagets 

unika situation respektive styrelsens roll i budgeteringen.  
 

Kapitel 4. Empiri 

I det fjärde kapitlet presenteras det empiriska materialet som samlats in genom de 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer som genomförts med respondenter från Nybergs 

Bil, Kontek Lön och Emballator Lagan Plast.  
 

Kapitel 5. Analys 

I det femte kapitlet analyseras det empiriska materialet med grund i den teoretiska 

referensramen. Analysen berör främst budgeteringens väsentlighet i företagen, 

budgetens användning och syfte genom processen, styrelsens roll i denna process samt 

företagens budgetering med hänsyn tagen till omgivningen. 
 

Kapitel 6. Slutsats 

I det sjätte och avslutande kapitlet presenteras en slutsats av den analyserande 

diskussionen som vidare ger svar på uppsatsen initiala frågeställning. Avslutningsvis 

redogörs för metodkritik och förslag på vidare forskning.  
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2 Metod 

I detta andra kapitel presenteras de metoder och val som tillämpats för att besvara 

studiens frågeställning. Kapitlet introduceras med en redogörelse för val av 

forskningsdesign för att vidare komma in på insamling av den teoretiska referensramen 

samt insamling och tolkning av det empiriska materialet. Kapitlet avslutas med ett 

avsnitt om kvalitetskriterier respektive etiska överväganden. Detta kapitel innehåller de 

förutsättningar som krävs för att läsaren ska kunna återskapa studien och komma fram 

till liknande resultat. 

 

2.1 Forskningsdesign 

För att besvara studiens frågeställning om budgeteringens användning och syfte i en 

unik omgivning krävdes en djupare förståelse inom ämnet, vilket låg till grund för valet 

att göra en kvalitativ studie. För att ha möjlighet att förstå respondenter och dess 

situation de befinner sig i är det viktigt att komma organisationen och dess individer 

nära inpå, vilket man gör genom att använda en kvalitativ metod (Lofland 1971, 

refererad i Holme & Solvang 1997). Att komma företagen nära inpå och få en tydlighet 

kring dess budgetering var en förutsättning för att kunna utföra denna studie. Kritiken 

mot den kvalitativa metoden ligger i att den bedöms vara komplex och resurskrävande 

(Jacobsen 2002). I vår studie ansågs dock fördelarna vara övervägande för en kvalitativ 

metod, eftersom fokus låg på detaljer och det unika hos företagen. Ett grundläggande 

drag i den kvalitativa forskningen är viljan att uttrycka uppfattningar utifrån 

respondentens, det vill säga subjektets, perspektiv (Bryman & Bell 2017), vilket utgör 

en stor del av denna studie. 
 

I denna studie valde vi att göra en intensiv studie snarare än en extensiv studie. En 

intensiv studie utmärks av att den går på djupet och studerar få enheter med syftet att 

försöka få en fullständig bild av en situation. Fördelen med intensiva studier är 

möjligheten att få fram relevant data vilket ofta leder till en stor intern giltighet. En 

nackdel med intensiva studier är dock att de ofta blir specifika och svåra att generalisera 

(Jacobsen 2002). Det ideala hade varit att göra en studie som är både intensiv och 

extensiv men på grund av begränsade resurser och den givna tidsramen hade detta varit 

omöjligt för oss att genomföra. 
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En vanligt förekommande typ av intensiv studie är fallstudier (Jacobsen 2002). Jensen 

och Sandström (2016) förklarar att det är studiens frågeställning som ska avgöra hur 

forskningsprocessen ser ut och därigenom har vi valt att göra en fallstudie som enligt 

författarna lämpar sig när frågeställningen är av karaktären hur eller varför, vilket är 

fallet i vår studie. Fallstudier är användbara när forskaren vill skaffa sig grundliga 

insikter om en specifik situation och hur de engagerade personerna uppfattar denna 

situation, där fokus är på processen och kontexten snarare än på resultatet och 

variablerna (Merriam 1994). Detta ligger i linje med syftet av vår studie, nämligen att 

undersöka hur användandet och syftet av budgeten ser ut snarare än budgetens siffror. 

En fallstudie kan enligt Miles och Huberman (1984, refererad i Merriam 1994) utföras 

på flera olika fall och utvidgas till att omfatta flerfallsstudier, vilket tillämpades i denna 

studie. En tumregel vad gäller fallstudier enligt Jensen och Sandström (2016) är att fler 

fall är bättre än färre fall, vilket motiverar valet att göra en flerfallsstudie på tre stycken 

företag för att kunna studera olika företag och på så sätt få mer än ett perspektiv på 

budgeteringen. En kärnfråga kopplad till fallstudier är huruvida resultatet kan 

generaliseras (Jensen & Sandström 2016). Genom att göra flerfallsstudie istället för 

enfallsstudie ökar möjligheten att göra generaliseringar (Miles & Huberman 1984, 

refererad i Merriam 1994) och på så sätt undkom vi till viss del kritiken mot en intensiv 

studie. Ytterligare en tumregel som Jensen och Sandström (2016) anger för fallstudier är 

att en litteraturgenomgång måste genomföras. Grundläggande kunskap om bland annat 

budgetering, contingencyteorin och styrelsearbete behövde nås genom litteraturstudier 

för att vi skulle kunna utföra denna studie på ett bra sätt.  
 

2.2 Insamling av teoretisk referensram 

Enligt Holme och Solvang (1997) finns det i varje uppsats en väsentlig önskan om att 

bidra med bättre förståelse av den företeelse man studerar. För att kunna göra detta är 

man beroende av diverse teorier och dess utveckling (Holme & Solvang 1997). Teorins 

roll i en uppsats beskriver Merriam (1994) likt forskarens teoretiska fokus där man 

tydligt ska kunna urskilja en koppling mellan vald teori och studiens frågeställning. Den 

insamlade teorins innehåll och form kan variera från fall till fall, men gemensamt för 

dessa är att de grundas i den abstraktion av företeelsen som studeras (Holme & Solvang 

1997). För att besvara studiens frågeställning på bästa möjliga sätt utgick vi från en 

teoretisk grund som främst består av litteratur och granskade vetenskapliga artiklar. 

Litteratur i form av böcker erhölls genom universitetsbiblioteket i Växjö och de 
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vetenskapliga artiklarna fann vi genom sökningar på universitetsbibliotekets databaser, 

bland annat Business Source Premier, Emerald Insight och Science Direct. Vi har under 

hela studiens gång haft ett kritiskt tänkande vid insamling av den teoretiska 

referensramen, vilket enligt Bryman (2011) krävs för att vidare kunna använda denna 

som underlag för egna argument och åsikter i uppsatsens analys och slutsats. För att 

maximera vår databassökning tog vi hjälp av bibliotekarie som har djupare kunskap 

inom databassökning. De sökord vi använt oss av är främst budget, budgetering, 

ekonomistyrning, bolagsstyrning, styrelsearbete, dynamisk omgivning och 

contingencyteorin samt dess engelska motsvarigheter.  
  

2.3 Insamling av empiriskt material 

2.3.1 Primärdata och sekundärdata 

Det insamlade empiriska materialet kan vara av två skilda slag, sekundärdata eller 

primärdata. Skillnaden mellan dessa ligger i huvudsak i vem som har gjort insamlingen 

samt för vilket syfte. Sekundärdata innefattar ett empiriskt material som man kan ta del 

av i den aktuella studien, men som har samlats in för en annan uppsats och därav annat 

syfte (Alvehus 2013; Jacobsen 2002). Om man istället samlar in empiriskt material för 

första gången kallas dessa primärdata (Alvehus 2013). Enligt Jacobsen (2002) samlas 

primärdata in i direkt kommunikation med den primära informationskällan, vilket 

medför att insamlad data blir skräddarsydd för den aktuella studien. Att göra medvetna 

val om hur insamlingen av ett empiriskt material utförs ger enligt Alvehus (2013) 

möjligheten till en mer tydlig, exakt och initierad uppsats. Då syftet med vår studie var 

att samla in aktuell och relevant empiri använde vi oss till störst del av insamling av 

primärdata via de intervjuer som gjordes i studien. Detta kompletterades även i liten 

omfattning med sekundärdata, i form av information från företagens hemsidor för att få 

en inblick i de företag som vi valt att studera i denna uppsats. 
  

2.3.2 Urval 
Den urvalsmetod som i denna studie tillämpats vid val av företag är ett så kallat 

strategiskt urval. Detta urval förklaras av Alvehus (2013) som att specifika kriterier 

ligger till grund för urvalet. Ett strategiskt urval är viktigt för att försäkra sig om att 

urvalet består av respondenter som kan förhålla sig till studiens syfte och frågeställning 

(Alvehus 2013). Enligt Holme och Solvang (1997) kan ett urval i kvalitativa studier 

som gynnar djup och omfattande data inte vara slumpmässigt eller tillfälligt, vilket i 

vårt fall stärkte motivet till ett strategiskt urval. Avgränsningarna, och därmed de 
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specifika kriterierna, vid val av företag var att företaget skulle vara ett medelstort, sett 

till antalet anställda, aktiebolag i Småland som arbetar med budgetering av 

verksamheten. Vidare skulle företaget kännetecknas av någon faktor som på något sätt 

påverkar budgetarbetet genom möjligheten att förutse framtiden. Anthony et al. (2014) 

beskriver att dagens samhälle karaktäriseras till större grad av instabilitet och osäkerhet 

som enligt Hope och Fraser (2004) försvårar budgeteringsarbetet och därigenom gör 

den otillräcklig. Vi har med grund i detta valt företag som verkar i dagens dynamiska 

omgivning och ändå budgeterar trots att litteraturen säger att budgeteringen inte möter 

de behov som dessa företag har, med tanke på dess olika svårigheter att förutse 

framtiden. Nedan kommer detta förklaras ytterligare för respektive företag. Anthony et 

al. (2014) hävdar att större organisationer har större behov av ekonomistyrning än vad 

mindre företag har och detta var en anledning till att vi inte ville studera för små företag. 

Dock ville vi inte heller studera för stora företag då vi ansåg att det skulle vara för 

omfattande och svårt att få djupet som eftersträvades. Därigenom utgick vi från 

intervallet 50-249 anställda (Europeiska kommissionen 2003). Att företaget skulle vara 

ett aktiebolag var ett måste då vi i studien valde att inkludera styrelsens roll i 

budgeteringen. Med anledning av detta var även en förutsättning att styrelsen till viss 

del var avskild från verksamheten, det vill säga att styrelsen inte enbart bestod av 

personer som också arbetar i det enskilda företaget. Att företaget skulle verka i Småland 

var en avgränsning som gjordes för att underlätta studiens genomförbarhet och ge oss 

möjlighet att personligen kunna besöka företagen för intervjuer då vi befann oss i 

Småland.  
  

Utifrån dessa förutsättningar valde vi tre företag till antalet vilket grundas i den 

intensiva inriktning som gjordes i denna uppsats och att vi i studien prioriterade kvalitet 

över kvantitet. Vi valde att studera tre helt olika företag, det vill säga att företagen 

skiljer sig åt gällande vilken marknad de verkar på och därigenom dess produkter, 

leverantörer och kunder samt att företagen skiljer sig åt gällande de utmärkande 

faktorerna som påverkar möjligheten att förutse framtiden. Vi ansåg att tre företag var 

rimligt att studera med hänsyn tagen till tid och resurser med tanke på omfattningen av 

frågeställningen. Vidare ansågs det att tre företag, snarare än färre, ändå gav oss 

möjlighet att få fler perspektiv på budgetering, framförallt då de valda företagen som 

ovan nämnt skiljer sig åt. Vi valde till en början tre företag som passade in på de ovan 

nämnda kriterierna och som kunde delta i studien, men efter ett att ha hållit i de 
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inledande intervjuerna valdes ett företag bort då det framkom att de idag inte budgeterar 

för hela verksamheten och på så sätt inte lämpades för vårt undersökningssyfte. Vi 

kunde tyvärr inte använda det företaget i vår studie och därigenom fick vi hitta ett nytt 

företag så att vi hade tre företag att studera.  
  

Utöver det strategiska urvalet, som låg till grund för vilka företag som skulle studeras, 

har även ett snöbollsurval till viss del tillämpats. Ett snöbollsurval är, enligt Bryman 

och Bell (2017), en urvalsprocess där forskaren initialt får kontakt med en respondent 

och vartefter man använder denna för att skapa kontakt med ytterligare respondenter. 

Via den initiala kontakten på företaget som den första intervjun hölls med fick vi vidare 

kontakt med andra personer inom företaget. Detta för att vi skulle få ytterligare 

perspektiv på budgeteringen i det specifika företaget. Vi valde därför inte från början ett 

fast antal personer att intervjua utan utifrån den information som gavs i första intervjun 

använde vi oss av snöbollseffekten för att få kontakt med ytterligare personer tills vi 

kände att vi hade täckt behovet av den information vi behövde. Vi hade dock som 

önskemål att få prata med någon från styrelsen, med vilka vi fick kontakt genom den 

initiala kontakten. Den första kontakten togs med den som vi trodde skulle ha bäst insikt 

i företagets budgetarbete och även ha en stor delaktighet i det arbetet. 
  

Nybergs Bil är ett privatägt bilföretag, med cirka 160 anställda, som bland annat arbetar 

med nybilsförsäljning av personbilar och transportbilar (Nybergs Bil u.å.a). Bilhandeln 

påverkas av de förutsättningar den ges och faktorer som framför allt konjunktur och 

politiska beslut är av stor betydelse för bilhandelsmarknaden (MRF 2018). 

Ekonomichefen på Nybergs Bil (2018) bekräftar konjunkturpåverkan då han påpekar att 

företaget är oerhört konjunkturkänsligt och att de även ligger tidigt i konjunkturcykeln. 

Politiska beslut påverkar marknaden på så sätt att ökade bilskatter och föränderliga 

regler som gör det svårare eller dyrare för bilägare direkt avspeglas hos bilhandeln 

(MRF 2018). Något aktuellt inom detta just nu är bland annat införandet av nya 

fordonsskatteregler i år som kommer att ha en påtaglig påverkan på bilmarknaden, 

vilket även nämns i företagets budgetförutsättningar för 2018. Den svenska 

högkonjunkturen fortsätter vilket borgar för en stark bilmarknad detta år, “men ingen 

vet vad som väntar runt hörnet” (MRF 2018a). Svårigheterna att förutspå konjunkturen, 

speciellt då de ligger tidigt i konjunkturcykeln, tillsammans med påverkan av politiska 

beslut som ständigt kan ändras skapar svårigheter att förutse framtiden. Detta 
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svårförutspådda läge som Nybergs Bil verkar i ligger till grund för och motiverar vårt 

val att studera budgeteringen hos företaget.  
  

Vi kontaktade Nybergs Bils ekonomichef, Christer Gunnerlind, som ville ställa upp på 

en intervju. På intervjun med ekonomichefen som skedde personligen fick vi en 

genomgående bild av företagets budgetering. Vi hade kontakt med ekonomichefen via 

mejl efter intervjun varigenom vi kunde ställa ytterligare funderingar som dök upp då vi 

gick igenom materialet. Genom ekonomichefen fick vi vidare kontakt med företagets 

försäljningschef, Thomas Lindquist, som vi över telefon höll en intervju med för att få 

ett bredare perspektiv och möjlighet att se budgeteringen ur hans perspektiv då han är en 

avdelningschef och upprättar en budget för sin avdelning. Genom ekonomichefen fick 

vi också kontakt med företagets styrelseordförande, Tommy Andersson, med vem vi 

också höll en telefonintervju med för att få in ett styrelseperspektiv.  
  

Kontek Lön är ett snabbväxande specialistföretag, med cirka 110 anställda, inom 

löneadministration som erbjuder tjänster och produkter för hela löneprocessen. 

Företaget som arbetar med tekniska lösningar har varit verksamma länge och har 

därigenom varit med i den stora teknologiska utveckling som skett fram till idag. Då 

företaget grundades bestod deras utbud av en blankettplatta för löneutbetalningar samt 

en agentur för olika kontorsmaskiner men stort utvecklingsarbete har skett för att lyckas 

hänga med i branschens snabba svängar. Då PCn på 1980-talet lanserades sågs det till 

en början som ett hot mot företagets verksamhet men genom en anpassning till de nya 

tidernas omgivning utvecklades produkter fungerande i en datoriserad miljö. Idag 

erbjuder de webbaserade programvaror och företaget har även utvecklats än mer till 

dess omgivning och erbjuder idag även lönetjänster (Kontek u.å.). Kontek Lön verkar 

idag på så sätt i en omgivning som karaktäriseras av hög grad av innovation och 

teknologi, då de erbjuder tekniska produkter och som ekonomichefen på Kontek Lön 

(2018) förklarar så måste de hela tiden utvecklas i takt med tekniken och ligga i 

framkant. Med detta sagt, i kombination med att det är ett snabbväxande företag, lägger 

detta grund för och motiverar vårt val att studera budgeteringen hos företaget.  
  

Vi kontaktade först Kontek Löns VD som hänvisade oss vidare till företagets 

ekonomichef, Kristina Johannesson, som arbetar mer med företagets budgetering och 

som kunde ställa upp på en intervju. Intervjun skedde med ekonomichefen personligen 

och på denna fick vi en genomgående bild av företagets budgetering. Efter intervjun 
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hade vi kontakt med ekonomichefen över mejl för att ställa kompletterande frågor. 

Genom ekonomichefen fick vi kontakt med en av företagets affärsområdeschefer, Claes 

Andersson, som vi över telefon höll en intervju med där han gav oss ytterligare ett 

perspektiv på företagets budgetering. Genom ekonomichefen kunde vi även få kontakt 

med styrelsen som svarade på ett antal frågor om styrelsen del i budgetarbetet. 

Ekonomichefen vidarebefordrade våra styrelsefrågor som de svarade på över mejl.  
  

Emballator Lagan Plast, med cirka 135 medarbetare, utvecklar och tillverkar 

skräddarsydda plastemballage i form av plastburkar och plasthinkar för bland annat 

kemtekniska produkter och livsmedel (Emballator Lagan 2016). Företaget verkar som 

en integrerad partner och arbetar i tät samverkan med dess kunder i ett stort urval av 

branscher och produktområden (Emballator Lagan 2016a). Företaget påverkas till stor 

del av säsongsvariationer då några av deras största kunder säljer säsongsberoende 

produkter och har därmed varierande behov av plastburkar och plasthinkar under året. 

Bland annat är stora kunder företag som säljer pepparkakor och målarfärg vilket har en 

stark anknytning till särskilda perioder på året. När värmen och våren kommer ska alla 

måla om husen och då finns det en hög efterfrågan på målarfärg och då behöver 

företaget tillverka många plasthinkar till målarfärgen. När kylan på hösten kommer 

börjar folk äta pepparkakor och då säljs massa pepparkaksburkar. Svårigheterna för 

företaget är att veta när dessa perioder inträffar, exempelvis när kommer värmen och 

våren och folk vill börja måla om - är det i mars, april eller maj? (Ekonomichef 

Emballator Lagan Plast 2018). På grund av svårigheterna att förutspå när produkterna 

kommer efterfrågas skapas en viss osäkerhet för företaget vilket påverkar 

budgeteringsarbetet och ligger till grund för valet att studera budgeteringen hos 

Emballator Lagan Plast.  
  

Vi kontaktade Emballator Lagan Plasts ekonomichef, Sven Nilsson, som ville ställa upp 

på en intervju som hölls personligen där han genom våra frågor berättade om 

budgeteringen på företaget. Efter intervjun hade vi kontakt med ekonomichefen över 

mejl för att ställa kompletterande frågor. Genom honom fick vi ytterligare kontakt med 

företagets produktionschef, som valde att vara anonym, som över telefon svarade mer 

på frågor hur budgeteringen på hens avdelning gick till. Via ekonomichefen fick vi 

också kontakt med företagets ena styrelseledamot Håkan Larsson, som också är 

företagets VD, som över telefon besvarade frågor om hur styrelsen arbetar i detta 

koncernbolag.  
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Företag Respondent Yrkestitel Typ av intervju Datum 

Nybergs Bil Christer Gunnerlind Ekonomichef Personlig 18-03-21 

Nybergs Bil Thomas Lindquist Försäljningschef Telefon 18-04-11 

Nybergs Bil Tommy Andersson Styrelseordförande Telefon 18-04-18 

Kontek Lön Kristina Johannesson Ekonomi-, IT- & 
Supportchef Personlig 18-03-23 

Kontek Lön Claes Andersson Försäljningschef Telefon 18-05-03 

Kontek Lön Niklas Brenning Ägare & Styrelseledamot Mejl 18-04-25 

Emballator 
Lagan Plast Sven Nilsson Ekonomichef Personlig 18-04-10 

Emballator 
Lagan Plast Anonym Produktionschef Telefon 18-04-23 

Emballator 
Lagan Plast Håkan Larsson VD & Styrelseledamot Telefon 18-04-26 

Tabell 1: Respondentinformation. 
 

Samtliga respondenter kommer fortsättningsvis i uppsatsen enbart benämnas med deras 

yrkestitel på respektive företag. 
 

2.3.3 Intervjuer 

I denna studie har till störst del intervjuer använts för insamling av det empiriska 

materialet. Enligt Jacobsen (2002) är användandet av intervjuer det främst använda 

tillvägagångssättet för insamling av empiriskt material inom den kvalitativa metoden. 

Man skiljer mellan respondent- och informantintervjuer där en respondentintervju går ut 

på att man intervjuar personer som är delaktiga i den företeelse som studeras (Holme & 

Solvang 1997) och det är den typ vi använt oss av i denna studie. Fördelar med 

intervjuer är att de är målinriktade då de har ett direkt fokus på studiens frågeställning 

(Yin 2007) och insamling av empiriskt material, genom intervjuer, lämpar sig bäst när 

antalet enheter som undersöks är relativt få (Jacobsen 2002).  
  

Jacobsen (2002) förklarar att en intervju kan ha olika grad av struktur. En helt 

ostrukturerad intervju är ett vanligt samtal där intervjuaren inte gör någon begränsning 

eller styr intervjun. En helt strukturerad intervju å andra sidan har fasta frågor med 

svarsalternativ. En intervju utan någon struktur över huvud taget leder till väldigt 
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komplex data som blir svår att analysera (Jacobsen 2002). Vidare försvinner 

interaktiviteten med intervjuer som är alltför strukturerade. Med anledning av detta är 

istället en semistrukturerad intervju kanske den vanligaste typen av intervju inom 

kvalitativa metoder. En semistrukturerad intervju följer ett tema och består av öppna 

frågor som är centrala för samtalet, men kan delvis även innehålla några frågor med 

fasta svarsalternativ. I semistrukturerade intervjuer ges respondenten större möjlighet att 

påverka innehållet i intervjun samtidigt som intervjuaren måste arbeta mer aktivt i 

intervjun med att lyssna och ställa följdfrågor (Alvehus 2013). Med bakgrund i detta har 

vi använt oss av semistrukturerade intervjuer i denna studie. Då djup eftersträvades i 

denna studie lämpades just denna metod för insamling av empiriskt material. De initiala 

intervjuerna som gjordes med ekonomichefen på respektive företag skedde i direkt 

kontakt med respondenten för ett bättre samtal och därigenom möjlighet till ökad 

förståelse. Då dessa intervjuer var omfattande var detta tillvägagångssätt det självklara 

valet. De ytterligare intervjuerna som utfördes med respondenter från företagen, för att 

få en tydligare bild av budgetprocessen, var mindre i sin omfattning och utfördes därför 

över telefon och en intervju genomfördes över mejl. En fördel med telefonintervju, och 

som låg bakom valet att använda det i kompletterande utsträckning, är faktumet att de 

sparar tid och är mindre resurskrävande (Holme & Solvang 1997). En nackdel med 

telefonintervju är däremot att det inte är lika enkelt att föra ett öppet och givande samtal 

som vid en personlig intervju i direkt kontakt med respondenten (Jacobsen 2002). I 

detta fall övervägde fördelarna nackdelarna och telefonintervjuer tillämpades i viss 

utsträckning. Vi utgick från tre olika intervjuguider (bilaga B, C, D), beroende på vem 

som intervjun hölls med, som innehöll teman som exempelvis budgetering, 

budgetprocessen, budgeteringssyften, omgivning och styrelsearbete, som bestod av 

majoriteten öppna frågor men även ett antal stängda frågor. Vidare ställdes följdfrågor 

när utrymme fanns. Om det uppstod några frågor i efterhand, efter att vi gått igenom 

intervjuerna, ställdes kompletterande frågor till respondenterna över mejl. 
 

Trots de nämnda fördelarna med intervjuer, som låg till grund för valet av metod för 

insamling av majoriteten av data, så finns det även nackdelar med intervjuer. En 

nackdel enligt Yin (2007) är att det kan uppstå en skevhet på grund av frågor som är 

dåligt formulerade. Dessutom kan skevhet uppstå på grund av att respondenter svarar 

utifrån vad hen tror att forskaren vill ha för svar (Yin 2007), vilket Jacobsen (2002) 
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beskriver som en intervjuareffekt. Dessa nackdelar har vi varit medvetna om och tagit 

hänsyn till under studiens gång för att minimera negativa effekter.  
  

2.3.4 Inspelning och transkribering 

Alla intervjuer har med godkännande av studiens respondenter spelats in och därefter 

transkriberats. Om man under samtalet ständigt måste göra längre anteckningar får man 

en mindre naturlig samtalskontakt. Ett sätt att förhindra detta är att spela in intervjuerna 

(Jacobsen 2002). Heritage (1984, refererad i Bryman & Bell 2017) lyfter en fördel med 

inspelning och transkribering, nämligen främjandet av analysarbetet genom att vid 

upprepade tillfällen kunna gå igenom det inspelade materialet. Vidare hävdar Yin 

(2007) att en inspelning av en intervju ger en rikligare och fullständigare skildring av 

samtalet. Dessutom tillägger Jacobsen (2002) fördelen med möjligheten att få med 

ordagranna citat. Syftet med våra intervjuer var att skapa en förståelse av budgeteringen 

och därigenom låg det i vårt intresse att höra vad intervjupersonerna hade att säga, 

vilket överensstämmer med vad Bryman och Bell (2017) beskriver kvalitativa 

forskarens intresse. Inspelningen av intervjuerna främjade just detta och därför, i 

kombination med ovan nämnda fördelar, valde vi i denna studie att använda oss av 

inspelning. Transkribering av inspelningarna gjordes vidare för att underlätta 

bearbetningen av det empiriska materialet.  
  

Enligt Jacobsen (2002), Heritage (1984, refererad i Bryman & Bell 2017) och Alvehus 

(2013) kan en nackdel med inspelning vara att intervjupersonen hämmas av att bli 

inspelad. Heritage (1984, refererad i Bryman & Bell 2017) nämner det tidskrävande 

arbetet med det inspelade materialet, det vill säga transkribering och bearbetning, som 

ytterligare en svaghet med inspelning. Vidare finns risker för att tekniska problem kan 

uppstå i samband med inspelningen (Jacobsen 2002). Trots dessa nackdelar ansåg vi att 

fördelarna vägde tyngre varav vi valde att spela in alla intervjuer med respondenternas 

godkännande, för att därefter transkribera materialet. Vi såg det som ett hjälpmedel för 

att kunna visa mer engagemang och lyhördhet i intervjun. 
 

2.4 Tillvägagångssätt för tolkning av empiriskt material 

Majoriteten av det empiriska materialet utgörs av de transkriberade intervjuerna som 

utförts. Det transkriberade materialet bearbetades för att slutligen presentera ett så 

relevant och omfattande empiriskt material som möjligt. För att bearbeta det empiriska 

materialet använde vi oss av ett tillvägagångssätt där vi utgick från Rennstams och 
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Wästerfors (2011, refererad i Alvehus 2013) tre sätt att arbeta med denna process, 

nämligen att sortera, reducera och argumentera det aktuella materialet.  
 

Vår arbetsprocess med det empiriska materialet började med flertalet repeterande 

genomläsningar av det transkriberade materialet. Detta gjordes för att få en tydlig 

inblick i vad allt handlade om och därigenom underlätta arbetet med att sortera 

materialet. Arbetet med att sortera och vidare kategorisera benämner Alvehus (2013) att 

tematisera. Detta steg i processen var väldigt tidskrävande, men viktigt för att kunna 

presentera en bra empiri. För att uppnå en trovärdighet i studien skickades en 

sammanställning av det tematiserade materialet ut till varje respondent för uppfyllelse 

av kravet om respondentvalidering. Majoriteten av respondenterna återkopplade med att 

vi hade tolkat företagets budgetering rätt men la även till något förtydligande. Ett fåtal 

respondenter återkopplade inte men då vi tydligt skrev att om vi inte hörde något innan 

ett visst datum antog vi att materialet var okej att publicera, varigenom en indirekt 

validering gjordes. Efter denna sortering och respondentvalidering började vi reducera 

material som enligt oss inte var relevant för studiens syfte. När vi gjorde detta hade vi 

Alvehus (2013) råd om den försiktighet som krävs för att undvika för hård reducering i 

åtanke. Detta för att minimera risken att eliminera material som var teoretiskt intressant. 

I processens sista steg började den färdiga texten träda fram. Detta steg bestod av 

argumentation och paralleller drogs hela tiden mellan det empiriska materialet, den 

teoretiska referensramen och studiens frågeställning för att få en röd tråd och relevans 

genom uppsatsen. Texten skrevs om flera gånger under processens gång innan den 

tillslut presenterades för läsaren.  
 

2.5 Kvalitetskriterier 

När man tar ställning till vilken uppvisad kvalitet en studie har är det vanligt att man 

använder sig av ett antal kriterier (Yin 2007). Då denna studie är en flerfallsstudie och 

därigenom vad Yin (2007, s. 54) benämner “en empirisk samhällsvetenskaplig 

undersökning” finns det fyra tillämpbara kvalitetskriterier. Dessa kriterier är 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet (Yin 2007). För att 

säkerställa kvaliteten i vår studie arbetade vi ständigt utifrån dessa kriterier under hela 

studiens gång.  
 

Begreppsvaliditet handlar om att utforma tillräckliga operationella mått för de studerade 

begreppen (Yin 2007). Bryman och Bell (2017) förklarar vidare att begreppsvaliditet 
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handlar om ifall ett mått för ett specifikt begrepp faktiskt speglar vad det anses 

beteckna. För att uppnå en hög begreppsvaliditet är det viktigt att studiens 

nyckelbegrepp definieras på ett korrekt sätt (Jensen & Sandström 2016). För att 

definiera nyckelbegrepp på ett så bra sätt som möjligt har vi använt oss av flera 

respondenter inom ett och samma företag för att få en så korrekt och tydlig beskrivning 

av processen som möjligt, vilket Yin (2007) anger som ett tillvägagångssätt för att öka 

begreppsvaliditeten.  
 

Intern validitet handlar enligt LeCompte och Goetz (1982, refererad i Bryman & Bell 

2017) om att en god överensstämmelse mellan studiens observationer och de teoretiska 

idéerna som utvecklas måste finnas, det vill säga att en korrekt beskrivning av 

verkligheten görs. Genom inspelning och transkribering av våra intervjuer kunde vi 

ordentligt gå igenom materialet för att ha en bra grund att analysera och dra slutsatser 

av. Dessutom gav vi respondenterna möjlighet att gå igenom det transkriberade 

materialet för att bekräfta, revidera eller tillägga något för att ha en ännu bättre grund till 

analysen och kunna dra korrekta slutsatser.  
 

Extern validitet handlar om huruvida studiens resultat kan generaliseras (Yin 2007). 

Enligt Bryman och Bell (2017) är detta kriterium problematiskt för kvalitativa studier 

och Yin (2007) förklarar vidare att det är extra problematiskt vid fallstudier då kritiker 

hävdar att enbart ett fall inte är en tillräcklig grund för generalisering. I detta 

sammanhang blir val av företag och respondenter avgörande (Bryman & Bell 2017). Då 

vi utfört en flerfallsstudie på tre företag ökar vår grund något för generalisering och vi 

har dessutom varit noggranna i valet av företag och intervjupersoner för att på bästa sätt 

öka den externa validiteten. I den mån det gått har vi dragit paralleller och visat på 

generaliseringar men ändå varit medvetna om att resultatet kan ha varit unikt för de 

studerade företagen. 
 

Reliabilitet handlar om att säkerställa att det vid upprepning av en utförd studie med 

samma tillvägagångssätt går att komma fram till samma resultat. En förutsättning för att 

kunna upprepa en studie med samma resultat, och därigenom uppnå reliabilitet, är att 

studiens tillvägagångssätt finns dokumenterad (Yin 2007). Detta metodkapitel i denna 

uppsats är vår dokumentation över hur vi har gått tillväga vid genomförande av denna 

studie. Vidare är de bifogade intervjuguiderna ett bidrag till att öka reliabiliteten genom 
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att visa vilka frågor som ställts till respondenter. Genom detta ökar därmed möjligheten 

att uppnå samma resultat om studien på nytt skulle genomföras. 
 

2.6 Etiska överväganden 

Inom forskningen finns det ett så kallat individskyddskrav som innebär att individer inte 

får utsättas för varken fysisk eller psykisk skada, kränkning eller förödmjukelse. Detta 

krav är en utgångspunkt när det kommer till forskningsetiska överväganden. 

Individskyddskravet kan preciseras i fyra allmänna krav på forskningen, nämligen 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002; Bryman & Bell 2017). Dessa krav är de etiska överväganden 

som vi har tagit hänsyn till genom hela studiens gång.  
 

Informationskravet innebär att informera samtliga berörda om studiens syfte 

(Vetenskapsrådet 2002; Bryman & Bell 2017). För att uppfylla informationskravet 

informerade vi respondenterna om studiens utformning och syfte samt respondenternas 

roll i studien vid det initiala samtalet via telefon och i det efterföljande introducerande 

brevet (bilaga A) via e-post. Vidare informerade vi respondenterna vid intervjutillfället 

om inspelning och fick deras godkännande. Enligt Vetenskapsrådet (2002) samt 

Bryman och Bell (2017) innebär samtyckeskravet att författare ska försäkra sig om 

respondenternas samtycke till deltagande i studien. Vid det första samtalet med de 

berörda, efter att ha informerat om studien, fick vi deras godkännande till att delta i vår 

studie. Det efterföljande introducerande brevet innehöll mer detaljerad information där 

vi betonade respondenternas frivilliga val att delta genom hela studien. Likt Bryman och 

Bell (2017) förklarar Vetenskapsrådet (2002) att konfidentialitetskravet handlar om 

försiktigheten i hanteringen av det insamlade empiriska materialet. I enlighet med detta 

etiska övervägande belyste vi deltagarnas rätt att vara anonyma i denna studie, varav 

enbart en av nio respondenter önskade vara anonym. Under hela studiens gång var vi 

medvetna om, och informerade respondenterna om, att det insamlade empiriska 

materialet endast skulle användas för studiens ändamål, vilket är i enlighet med vad 

Bryman och Bell (2017) och Vetenskapsrådet (2002) benämner nyttjandekravet.  
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3 Teori 

I detta tredje kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för 

den kommande empirin och vidare uppsatsens analys och slutsats. Kapitlet redogör för 

budgeteringens innebörd och dess syfte. Även contingencyteorin och styrelsearbete 

berörs, för att koppla budgeteringen med företagets unika situation respektive 

styrelsens roll i budgeteringen. Avslutningsvis presenteras en konceptuell modell av den 

teoretiska referensramen.  

 

3.1 Budget och budgetstyrning – en del av ekonomistyrningen 

Begreppet ekonomistyrning har flertalet olika definitioner men handlar delvis, enligt 

Anthony et al. (2014) och Lindvall (2011), om att påverka beteendet hos 

organisationens individer till ett önskvärt sådant med hänsyn tagen till organisationens 

mål. Ekonomistyrning engagerar hela organisationen och handlar i stort om att planera 

och följa upp organisationen för att möjliggöra att rätt beslut kan tas och på så sätt 

gynna effektiviteten i linje med företagets vision, strategi och mål (Johanson & Skoog 

2015). För att möjliggöra detta och därmed fullgöra ekonomistyrningens 

funktionaliteter behövs det olika typer av styrmedel. En typ av styrmedel är så kallade 

formella styrmedel, som är den typ som oftast förknippas med just ekonomistyrning. De 

kan beskrivas som formaliserade samt utvecklade informationssystem, tekniker och 

modeller av ekonomisk karaktär (Ax, Johansson & Kullvén 2015). Ett av de främsta 

verktygen inom denna typ av styrmedel är budget och budgetering som i många företag 

fyller en viktig funktion gällande planering och styrning av dess verksamhet 

(Bergstrand & Olve 1996). Andersson och Funck (2017) skiljer på begreppen budget 

och budgetering genom att skildra budgeteringen som den process varigenom budgeten 

upprättas. De förklarar vidare att själva budgeten är det skriftliga och formella 

styrdokumentet och som enligt Shim et al. (2011) uttrycks i monetära termer. 

Bergstrand och Olve (1996, s. 11) definierar budget på följande sätt: 
 

“Ett handlingsprogram för hela företaget med mål och handlingsramar för 

resultatenheter. Den skall omfatta förväntade konsekvenser uttryckta i ekonomiska 

termer. Den skall vara baserad på angivna antaganden och förutsättningar för en 

bestämd tidsperiod.” 
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Likt definitionen ovan förklarar NE (2018) att budget är “en sammanställning av 

förväntade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år”. Vidare är budget alltså 

mer eller mindre välgrundade gissningar om framtiden vilket innebär att budgetering 

som styrmedel ofta är komplext (Almqvist et al. 2016). Horngren, Datar och Foster 

(2006) beskriver budget som ett kvantitativt uttryck av en förordnad handlingsplan inom 

loppet av en viss period samt ett stöd för samordning av handlingar som behöver vidtas 

och på så sätt komplettera budgeten. Budgeten har traditionellt sett varit ett väsentligt 

verktyg då det är en av få tekniker som lyckas integrera organisationens alla aktiviteter i 

en och samma skildring (Otley 1999). Budgetering kan göras för hela organisationen 

(Shim et al. 2011) genom exempelvis en eller flera av de tre så kallade huvudbudgetarna 

resultatbudget, likviditetsbudget samt budgeterad balansräkning (Ax et al. 2015). 

Budgeteringen kan likväl göras för enskilda segment såsom olika avdelningar, 

produkter, projekt och geografiska områden genom att vidare dela upp huvudbudgetarna 

i olika delbudgetar (Shim et al. 2011). För att kunna budgetera behövs det en 

bakomliggande plan som innehåller de övergripande mål som företaget förväntas uppnå 

och som kan ligga till grund för den form budgeten ska ta (Otley 1999) och därigenom 

grundas budgeten ofta i den långsiktiga strategiska affärsplanen (Anthony et al. 2014). 

En budget upprättas därför ofta utifrån förutsättningar från ledningen och styrelsen med 

utgångspunkt i direktiv från företagets ägare (Almqvist et al. 2016). I många företag 

läggs stora resurser ner på budgeteringen och därför är det enligt Anthony et al. (2014) 

viktigt att vara medveten om att den nytta som budgeteringen genererar ska vara större 

än dess kostnader.  
 

Utformningen av och syftet med budgeten beror till stor del på hur företagets styrning är 

utformad (Arwidi & Samuelson, 1991). Tre vanliga styrformer är direktstyrning, 

programstyrning och målstyrning. Direktstyrning innebär att chefer styr genom löpande 

direktiv till dess medarbetare för att därefter göra en noggrann kontroll av det utförda 

arbetets kvalitet (Bergstrand 2010). Denna styrning har en stark ställning i småföretag 

(Bergstrand & Olve 1996). När företag växer når de dock tillslut ett skede då 

direktstyrningen inte fungerar tillfredsställande i och med att företagsledaren inte längre 

klarar av att ha fullständig överblick av allt som sker i företaget (Bergstrand 2010). Hos 

större företag kan denna styrning däremot ha en stark ställning inom dess enskilda 

enheter. Vad gäller budgeten vid direktstyrning upprättas den vanligen centralt av VDn 

eller av ekonomichefen med tydliga instruktioner från VDn. En budget i detta 
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sammanhang kan fungera som ett viktigt planeringsinstrument och 

uppföljningsunderlag, däremot verkar den sällan motiverande för företagets 

medarbetare. Budgeten blir snarare en handlingsplanering än en prestationsstyrning 

(Bergstrand & Olve 1996). 
 

Då företag växer och direktstyrningen blir otillfredsställande kan man lösa problemet på 

liknande sätt men i större skala genom den så kallade programstyrningen som är en 

sorts påbyggnad till direktstyrningen. I denna styrning anges skriftliga direktiv för hur 

arbetet ska utföras och man förlitar sig på indirekta metoder för kontroll snarare än 

direkta metoder (Bergstrand 2010). Budgeteringen vid programstyrningen blir ofta en 

komplicerad process genom bland annat detaljerade anvisningar, dragningar med chefer 

på flera nivåer och avstämningar med andra enheter. Till skillnad från direktstyrningen 

har medarbetarna i denna styrning större möjlighet att påverka budgeten. I många fall 

utgör budgeten ett viktigt verktyg för samordning av företagets olika enheter 

(Bergstrand & Olve 1996). 
 

Målstyrning handlar om avtal med medarbetare om vad som ska utföras. Det råder en 

stor frihet i valet hur arbetet ska utföras under förutsättning att de håller sig till givna 

ramar. Friheten innebär alltså inte frihet att göra vad man vill utan den är begränsad och 

endast tillämplig om man använder den med hänsyn tagen till företagets bästa 

(Bergstrand 2010). Budgetens arbete preciseras inte i samma utsträckning som i ovan 

nämnda styrformer. I denna styrning är istället en av budgetens primära uppgift att 

skapa diskussion kring måltal samt ansvarsfördelning för cheferna (Bergstrand & Olve 

1996). 
 

3.2 Budgeteringens syften 

Organisationer kan enligt Anthony et al. (2014) ha olika syften med användandet av 

budgetering och det kan även inom en och samma organisation finnas flera olika syften 

till valet att använda sig av budgetering. Därför är det viktigt att diskutera och klargöra 

syftet med budgeteringen hos det specifika företaget (Ax et al. 2015). Schoute och 

Wiersma (2011) hävdar att budgeteringen är ett huvudsakligt instrument i 

ekonomistyrningen men att dess användningssyften, som har utvecklats över tid, är 

väldigt många och breda. Även Arwidi och Samuelson (1991) hävdar att syftena har 

förändrats över tid men att det handlar om en utveckling av nya syften samtidigt som de 

ursprungliga tillämpningarna finns kvar, snarare än att några syften har försvunnit. 
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Schoute och Wiersma (2011) anger vidare att många olika forskare föreslår en rad olika 

syften och Hansen och Van der Stede (2004) bekräftar också detta och hävdar att de 

olika forskarnas många definitioner och kategoriseringar av syften gör det svårt att ta 

fram en enhetlig och den bästa listan av syften. Med detta i åtanke, efter en granskning 

av litteraturen som berör budgeteringens syften, har nedan de fem vanligast 

förekommande syftena valts ut.  
 

3.2.1 Planering 

Ett primärt syfte som nämns är planeringssyftet (Barrett & Fraser 1977; Arwidi & 

Samuelson 1991; Merchant & Van der Stede 2007; Shastri & Stout 2008; Anthony et al. 

2014; Réka et al. 2014). Enligt Anthony et al. (2014) innebär planering att 

verksamheten genom budgeteringen kan planeras för kommande perioder. 

Budgeteringen har utgångspunkt i företagets strategi och anger vad som behövs göras 

för att strategin ska implementeras (Anthony et al. 2014). Merchant och Van der Stede 

(2007) förklarar att genom planering för framtiden, med hjälp av budgetering, kan 

företaget få en bättre förståelse för organisationens framtida händelser så att bättre 

beslut kan tas. Budgeten ger en översikt av framtida aktiviteter som exempelvis 

produktion, försäljning, inköp och investeringar (Arwidi & Samuelson 1991; Anthony 

et al. 2014). 
 

3.2.2 Samordning  
Ett annat syfte som nämns är samordningssyftet (Barrett & Fraser 1977; Arwidi & 

Samuelson 1991; Horvath & Sauter 2004; Merchant & Van der Stede 2007; Shastri & 

Stout 2008; Réka et al. 2014; Anthony et al. 2014). Budgeten uttrycker organisationens 

övergripande mål som är komponerad av organisationens alla enskilda enheter (Horvath 

& Sauter 2004). Samordning mellan företagets enheter möjliggörs därmed genom 

budgeteringen och medför att företagets enheter arbetar mot samma mål (Merchant & 

Van der Stede 2007; Anthony et al. 2014) genom koordinering mellan resultatenheter, 

funktioner men också mellan finansiering och resultat (Arwidi & Samuelson 1991). 

Budgeteringen och dess process medför att organisationens olika enheter behöver dela 

med sig av information vilket stärker integreringen mellan företagets olika enheter 

(Merchant & Van der Stede 2007).  
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3.2.3 Kontroll  
Ytterligare ett syfte är kontrollsyftet (Merchant & Van der Stede 2007; Shastri & Stout 

2008; Shim et al. 2011; Greve 2011; Anthony et al. 2014). Detta syfte handlar enligt 

Anthony et al. (2014) om att kontrollera huruvida man håller sig till budgeten. Genom 

budgeten ges ett underlag som kan jämföras med utfallet och på sätt fungera som en 

signal som varnar ifall något inte fungerar enligt plan (Greve 2011; Shim et al. 2011; 

Merchant & Van der Stede 2007). Dessa signaler kan analyseras för att sedan identifiera 

dess orsaker och för att slutligen vidta eventuella åtgärder (Greve 2011) för att vidare 

kunna förbättra framtida resultat (Shim et al. 2011). Merchant och Van der Stede (2007) 

hävdar att kontrollsyftet kan spela sin roll även tidigare i budgeteringsprocessen då den 

är fastställd och fungerar som beslutsunderlag.  
 

3.2.4 Kommunikation  
Ett annat syfte med budgeteringen är kommunikationssyftet (Arwidi & Samuelson 1991; 

Hansen & Van der Stede 2004; Horvath & Sauter 2004; Shastri & Stout 2008; Greve 

2011; Anthony et al. 2014). Budgetering utgör ett medel för nödvändig kommunikation 

i företaget då det ofta förekommer en dialog mellan parter i budgetprocessen (Arwidi & 

Samuelson 1991; Anthony et al. 2014). Såväl Hansen och Van der Stede (2004) som 

Horvath och Sauter (2004) nämner att budgeteringen är utformad för att kommunicera 

företagsmål. Vidare menar Greve (2011) att budgetprocessen underlättar för 

medarbetarna att lämna synpunkter och komma med idéer samtidigt som den ger 

ledningen möjlighet att förmedla budskap genom verksamheten. Budgeteringen leder 

enligt Anthony et al. (2014) till att värdefull insyn skapas i verksamhetens olika delar 

vilket ger möjligheten att tillsammans lyfta fram gemensamma problem och lösningar. 
 

3.2.5 Motivation 

Även motivationssyftet nämns frekvent som ett budgetsyfte (Barrett and Fraser 1977; 

Arwidi & Samuelson 1991; Horvath & Sauter 2004; Merchant & Van der Stede 2007; 

Shastri & Stout 2008; Anthony et al. 2014). Enligt Anthony et al. (2014) verkar 

budgeten som motivation genom upprättandet av mål vilket Arwidi och Samuelson 

(1991) förklarar som att budgeten kan generera fram olika förväntningar hos 

medarbetare och på sätt skapa motivation till eftersträvan att nå verksamhetens 

målsättningar. Motivationen ökar dessutom genom medvetandet om att det ofta finns 
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någon form av belöning relaterad till nådda resultat av budgeterade mål (Horvath & 

Sauter 2004; Anthony et al. 2014). 
 

De ovan nämnda syftena kan enligt Arwidi och Samuelson (1991) vidare delas in i 

traditionella och moderna syften där planering, samordning och kontroll tillhör 

traditionella syften medan kommunikation och motivation går under moderna syften. 

Denna utveckling av syften karaktäriseras ytterligare med att fokus sägs ha förflyttats 

från själva dokumentet till processen (Arwidi & Samuelson 1991), vilket även stämmer 

överens med Anderssons och Funcks (2017) yttrande om att de moderna syftena 

framhäver själva budgetprocessen snarare än planerings- och beslutsdokumentet. 

Förändringen av syftena sägs däremot inte ha lett till en försämring eller förbättring utan 

kan istället symboliseras som att budget och budgetering används under andra 

förutsättningar (Arwidi & Samuelson 1991). 
 

3.3 Budgetprocessen 

Budgetering sker genom en rad aktiviteter med ett definitivt mål, det vill säga 

budgetering är en process (Arwidi & Samuelson 1991). Användandet och nyttan av 

budgetering som styrmedel är inte enbart knutet till själva budgeten, alltså det dokument 

som upprättas, utan även till själva processen (Anthony et al. 2014). Såväl Shim et al. 

(2011) som Hansen och Van der Stede (2004) anger att budgetprocessen inte är en 

enhetlig process utan att den ser olika ut beroende på verksamhet och bransch, 

därigenom ska processen anpassas efter verksamhetens förutsättningar och dess 

enskilda behov. Denna process tar idag längre och längre tid eftersom komplexiteten 

kring verksamheten ständigt ökar. Däremot kan en anpassad och väl fungerande 

budgetprocess resultera i att budgetarbetet blir mindre tidskrävande, genererar lägre 

kostnader samt minimerar interna konflikter (Shim et al. 2011). En väl fungerande 

budgetprocess karaktäriseras enligt Shim et al. (2011) av att den kommunicerar 

organisationens mål, motiverar anställda, ger feedback samt fördelar resurser. 

Budgetprocessen kan delas in i ett antal faser som benämns budgetuppställande, 

budgetgenomförande och budgetuppföljning (Arwidi & Samuelson 1991). 
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Figur 1: Budgetprocessens olika faser. 

 

3.3.1 Budgetuppställande 

Budgetuppställande är en process för att arbeta fram och fastställa del- och 

huvudbudgetar samt granska och göra eventuella omarbetningar av redan befintlig 

budget. Under denna fas görs även planmässiga val som rör budgetperiod och 

budgeteringstidpunkt. Vid uppställande av budget behöver man ta hänsyn till en rad 

förutsättningar för att ha en grund och kunna göra så korrekta uppskattningar som 

möjligt (Bergstrand & Olve 1996). Dessa förutsättningar kommer ofta från ledningen 

och styrelsen med utgångspunkt i direktiv från företagets ägare (Hedgren u.å.). 

Förutsättningarna baseras på historiska utfall och till viss del föregående års budget, 

men de grundas även på förväntade framtida händelser då de ska klargöra 

verksamhetens inriktning och mål för den kommande budgetperioden (Shim et al. 

2011). Förutsättningsfaktorer att beakta är bland annat konkurrenter, marknads- och 

konjunkturutveckling (Bergstrand & Olve 1996; Arwidi & Samuelson 1991; Shim et al. 

2011), försäljnings- och inköpspriser samt löneutveckling (Arwidi & Samuelson 1991). 

Samordningen mellan befattningshavare och därigenom det sammankopplade 

informationsflödet gällande budgetarbetet är enligt Arwidi och Samuelson (1991) samt 

Shim et al. (2011) avgörande för hur anpasslig och effektivt en budget kan ställas upp. 

Budgeten upprättas vanligen inom verksamheten och brukar, som ett sista steg, när den 

är uppställd presenteras för och fastställas av styrelsen (Shim et al. 2011). Metodik för 

budgetuppställande kan variera mellan olika företag, men det går att urskilja tre primära 

typer av budgetuppställande (Arwidi & Samuelson 1991; Shim et al. 2011; Bergstrand 

2010; Anthony et al. 2014). 
 

Den första typen benämns uppbyggnadsbudgetering och går ut på att underliggande 

avdelningars mål och budget sammanställs och summeras för att vidare vandra uppåt 
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och sammanställas högst upp i organisationen för att till sist integreras till 

huvudbudgeten (Shim et al. 2011; Arwidi & Samuelson 1991). Denna typ av 

budgetering leder enligt Shim et al. (2011) till större förståelse och stöd för budgeten 

eftersom de underliggande avdelningarna är inkluderade och medverkande. Den andra 

typen kallas nedbrytningsbudgetering där mål görs om till delmål åt de underliggande 

avdelningarna (Shim et al. 2011; Arwidi & Samuelson 1991). Företagsledningen har 

genom denna metod starkare inflytande på företagets budgetering då företagsledningen 

kan planera, göra prioriteringar samt styra verksamheten på ett centralt plan (Arwidi & 

Samuelson 1991). De nyligen två nämnda metoderna kan ses som ytterligheter och 

speglar inte alltid verkligheten, utan det verkliga budgetuppställandet sker ofta istället 

genom en blandning av metoderna (Arwidi & Samuelson 1991; Bergstrand & Olve 

1996; Bergstrand 2010; Anthony et al. 2014). Denna tredje typ benämns iterativ 

budgetering och är enkelt förklarat en kombination av uppbyggnadsbudgetering och 

nedbrytningsbudgetering (Shim et al. 2011). Metoden går ut på att budgeten kan 

bearbetas i flera upprepade varv mellan högre och lägre nivåer i företaget (Bergstrand & 

Olve 1996). Användningen av iterativ budgetering kan leda till att de lägre nivåerna i 

organisationen blir mer involverade i budgetarbetet samtidigt som man säkerställer att 

resultaten är i linje med företagsledningens krav. Denna metod kan däremot vara väldigt 

tidskrävande (Anthony et al. 2014). 
 

3.3.2 Budgetgenomförande 

Budgetuppställande går över till budgetgenomförande när budgetperioden inleds och 

fortsätter sedan genom hela budgetperioden. I denna fas utförs planerade aktiviteter, då 

de budgetar som tagits fram används och ligger till grund för beslut och vidare 

genomförande av besluten. I det årliga löpande arbetet används alltså oftast inte själva 

budgeten, utan istället är det detaljerade aktivitetsplaner som visar vägen för arbetet 

under året (Arwidi & Samuelson 1991).  
 

3.3.3 Budgetuppföljning 

Denna fas omfattar jämförelsen av budgeten mot det verkliga utfallet för att vidare 

anpassa det fortsatta arbetet efter det (Bergstrand & Olve 1996; Arwidi & Samuelson 

1991). Uppföljningen av budgeten kan påbörjas när budgetgenomförandet kommit 

igång och kan avslutas efter det att den budgeterade perioden helt genomförts (Arwidi 

& Samuelson 1991). Denna fas innebär ett möte mellan den ansvarige och dennes 

överordnade där man bland annat tar upp frågor som vilka mål som ställts upp, vilket 
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utfall man hittills har nått, hur prognosen fram till budgetperiodens slut ser ut samt vilka 

åtgärder som borde vidtas för att man ska lyckas nå det bästa möjliga resultatet. I 

litteraturen nämns fem syften med budgetuppföljning, närmare bestämt kontrollsyfte, 

alarmsyfte, diagnossyfte, omplaneringssyfte och rationaliseringssyfte. Kontrollsyftet 

innebär kontrollerandet av uppfyllda uppsatta mål. Alarmsyftet går ut på att i god tid slå 

larm om arbetet inte funkar enligt plan. Om det synliggörs avvikelser måste man 

fastställa orsakerna till dessa, vilket inkluderas i diagnossyftet. Denna diagnos med 

avvikelseorsaker ska sedan användas som underlag för åtgärdsprogram och här kommer 

omplaneringssyftet in. Slutligen nämns rationaliseringssyftet vars innebörd ligger i att 

identifiera framtida potentiella förbättringar för verksamheten (Bergstrand & Olve 

1996).  
 

3.4 Budgetperiod 

Budgeteringen är som tidigare nämnt bland annat ett verktyg för planering av 

verksamheten. Planering kan avse olika dimensioner med långsiktig strategisk planering 

såväl som kortsiktig planering med taktisk inriktning som vanligtvis berör en 12-

månadersperiod. Vidare nämns även en operationell planering som innehåller planering 

av aktiviteter och vad som ska göras på ännu kortare sikt (Malmi & Brown 2008). 

Normalt sett faller budgeteringen in under den taktiska planeringen (Ax et al. 2015), 

vilket sammanfaller med det faktum att budgetperioden vanligtvis utgörs av ett år (Shim 

et al. 2011, Anthony et al. 2014, NE 2018). 
 

En budget upprättas enligt Shim et al. (2011) för en bestämd tidsperiod men kan 

egentligen sträcka sig över vilken tidsperiod som helst. Tidsperioden kan vara 

kortsiktig, medel eller långsiktig, det vill säga ett år eller kortare, två till tre år 

respektive tre år eller fler. Generellt kan man säga att kortsiktiga budgetar är mer 

specifika och detaljerade samt att ju längre budgetperiod, desto mindre tillförlitliga 

uppskattningar. Budgetperioden varierar beroende på många olika faktorer men 

framförallt typ av verksamhet samt syftet med budgeteringen (Shim et al. 2011). Som 

nämnts utgörs budgetperioden vanligtvis av ett år (Shim et al. 2011; Anthony et al. 

2014; NE 2018) men den är enligt Shim et al. (2011) vanligtvis uppdelad i fyra kvartal. 

Vanligtvis sammanfaller budgetperioden med företagets räkenskapsår och därigenom 

utgörs den vanligaste budgetperioden av kalenderåret. De flesta företag kan dock inte ge 

någon rimlig förklaring till varför de använder kalenderåret som budgetperiod, utan 

hävdar att det görs för att det alltid har gått till så. Vidare görs budgeteringen ofta för 
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kalenderåret då många företag gör sin externa redovisning för samma tidsperiod. Men 

då budgeteringen är en del av den interna redovisningen och ska matcha företagens 

interna behov kan en annan tidsperiod vara att föredra (Bergstrand 2009). Även 

Anthony et al. (2014) hävdar att kalenderåret inte behöver vara den bästa 

budgetperioden. Bergstrand (2009) anger att varje företag bör välja en budgetperiod 

som bäst passar deras verksamhet och behov. Budgetperioden bör dock vara tillräckligt 

lång för att inkludera hela verksamhetens säsongs- och produktionscykler samt 

finansiella aktiviteter och därigenom kan en kortare eller längre budgetperiod än ett år 

vara av betydelse. En kortare budgetperiod kan vara nödvändig i situationer där 

tidshorisonten är kortare, vilket kan förekomma vid stor osäkerhet om framtiden då 

oväntade händelser kan förekomma under året. En längre budgetperiod kan vara 

relevant exempelvis om företaget arbetar med tidsmässigt långa projekt (Shim et al. 

2011).  
 

Budgeteringens tidshorisont har dock förändrats då företag tenderar att gå ifrån den 

årliga budgetperioden för att istället budgetera för kortare perioder. Detta eftersom 

företag idag har svårare att planera på lång sikt och därigenom har den långsiktiga 

planeringen kommit att avvecklats mer och mer. Denna utveckling är ett resultat av att 

förutsättningarna för planering på lång sikt delvis har gått förlorade genom 

marknadsförändringar då det inte längre, med samma säkerhet, går att förutse framtiden 

(Ax et al. 2015). Snabba förändringar i den externa miljön tenderar att göra budgeten 

mindre användbar (Neely et al. 2003; Hope & Fraser 2004; Anthony et al. 2014). Även 

Hope och Fraser (2004) hävdar att företag, på grund av förändringar i omgivningen, 

delvis har gått ifrån den årliga budgeten till att introducera en mer frekvent 

budgetprocess genom halvårs- och kvartalsbudgetar. Marknaderna har historiskt sett 

varit stabilare, vilket innebar att företagen hade mer tid att anpassa sig efter förändringar 

och på så sätt kunde planera mer långsiktigt. Dessa externa förändringar i miljön har 

gjort att budgeten istället lämpar sig vid kortsiktigt operativt handlande snarare än 

långsiktigt strategisk tänkande (Ax et al. 2015). 
 

Tidpunkter i budgetperioden och budgetprocessen beror på hur företagets budgetprocess 

ser ut, i vilken utsträckning man arbetar med budgetering samt vilken budgetperiod som 

tillämpas. Generellt är det däremot vanligt vid budgetering för kalenderåret att året 

inleds med strategiskt arbete som kräver mycket tid och fortsättningsvis finns med i 

tankarna hos styrelse och ledningsgrupp under det löpande året. Det faktiska 



  
 

32 

budgetarbetet påbörjas oftast under andra halvan av året efter att budgetförutsättningar 

och direktiv samt omvärldsanalyser är färdigställda. Det faktiska budgetarbetet pågår 

vidare fram till slutet av året och arbetet pågår mer eller mindre intensivt under denna 

period (Ax et al. 2015). Detta leder till att de flesta företag tar beslut om budgetar kort 

före årsskiftet för att kunna påbörja det nya året med fastställda budgetar som 

styrinstrument (Bergstrand 2009). 
 

3.5 Föränderlig budget 

När man talar om budget och budgetering är ofta utgångspunkten att man betraktar 

budgeten som fast, det vill säga att lagd budget ligger och inga ändringar görs efter att 

den fastställts (Bergstrand & Olve 1996; Bergstrand 2010). Shim et al. (2011) kritiserar 

den fasta budgeten och anser den vara ineffektiv i dagens mer snabbföränderliga 

samhälle och menar vidare att den saknar flexibilitet för att anpassa sig till förändringar 

som är omöjliga att förutse. Trots detta är det många företag som fortsätter arbeta med 

den fasta budgeten då de anser att den ger tydliga riktlinjer och om budgeten ska ändras 

under året ställer detta istället till med förvirring (Bergstrand & Olve 1996). Dock 

kompletteras den fasta budgeten ofta med löpande prognoser (Bergstrand 2010). 

Förutsättningar kan ändras fort vilket kan leda till att den fastställda budgeten inte 

längre är rimlig och detta har blivit allt mer frekvent på senare år. Valutakriser, 

räntechocker samt nya marknader och konkurrenter är några av de faktorer som 

påverkar företags verksamhet och dess budgetering. På grund av dessa faktorer, 

faktumet att verkligheten ofta förändras jämfört med vad som sas vid 

budgetuppställandet samt att den fasta budgeten inte är anpassad till dagens förändrade 

samhälle, så finns det ett antal alternativa budgetar (Bergstrand & Olve 1996).  
 

3.5.1 Rörlig budget 

En rörlig budget innebär att budgeten ändras beroende på det faktiska utfallet av 

verksamhetsvolymen (Bergstrand 2010), vilket leder till enkelheten att anpassa 

budgeten till den verklighet man befinner sig i. Utgångspunkten är att det är faktorn 

volym som den rörliga budgeten blir beroende av. Denna budget är lämpad då man vill 

planera inför möjlig utveckling som dessvärre inte kan påverkas i organisationen. 

Nackdelarna med denna alternativa budget är att det kan bli för enkelt att frånta sig 

ansvaret gällande verksamhetens volym och kritikerna menar vidare på att om det inte 

går som planerat är det bara att växla budget (Bergstrand & Olve 1996). 
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3.5.2 Flexibel budget 

Den flexibla budgeten går ut på att man, utöver förändring i verksamhetsvolym, även 

inkluderar andra förändringar som exempelvis kvalitet och personal (Ax et al. 2015). 

Den flexibla budgeten beskrivs som dynamisk till sin natur snarare än att vara allt för 

statisk. Vidare är denna budget vanligt förekommande bland företag då den möjliggör 

ändringar och anpassningar då oväntade förändringar uppkommer (Shim et al. 2011). 
 

3.5.3 Reviderad budget 

En reviderad budget kan förklaras som att budgeten hela tiden ändras vartefter tiden 

fortskrider, vilket kan medföra bättre arbetsledning under återstående del av året 

(Bergstrand & Olve 1996). Revideringen av budgeten kan ske när som, då det anses 

relevant, och det finns inte samma restriktion i tillämpningen av revidering som för 

rörlig och flexibel budget (Almqvist et al. 2016). Eftersom en reviderad budget ändras 

leder det till bättre och mer värdefull anpassning av verkligheten. Denna typ av budget 

kan dock resultera i minskad respekt för föreskrivna budgetsiffror bland organisationens 

anställda eftersom de vet att budgeten ändå kommer revideras. Ytterligare en nackdel är 

den problematik i budgetuppföljningen som kan uppkomma till följd av tveksamheten 

kring valet av vilken budget som bör följas upp (Bergstrand 2010). En del företag 

använder reviderad budget för att komplettera den redan fasta budgeten och benämns då 

ofta som prognos (Ax et al. 2015).  
 

3.5.4 Rullande budget 

En rullande budget innebär att istället för en fast budgetperiod arbetar man hela tiden 

fram nya budgetar allt eftersom för kommande period (Ax et al. 2015; Bergstrand & 

Olve 1996), vilket beskrivs som en kontinuerlig budgetering (Shim et al. 2011). 

Budgetåret tar aldrig slut då budgeten rullar framåt i takt med att tiden fortskrider, vilket 

är en markant skillnad från de tre ovan nämnda budgetarna som ändå har en sluttidpunkt 

(Almqvist et al. 2016). Enligt Shim et al. (2011) leder denna sorts budget till att 

cheferna fokuserar mer långsiktigt än på de kortsiktiga resultaten. En rullande budget 

styrker ett företags konstanta planering, tar hänsyn till information från tidigare 

budgetar samt har nya och förändrade förutsättningar i åtanke (Shim et al. 2011). Denna 

budget förbättrar enligt Hansen och Van der Stede (2004) budgetstyrningen för de 

operativa nivåerna men minskar dock prestandan för prestationsutvärdering på så sätt att 

rullande budgetar försvårar kommunikationen av företags mål och strategi.  
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  Figur 2: Olika budgettyper. 

 

3.6 Kritik mot den traditionella budgeteringen 

Den traditionella budgeteringen har i litteraturen kritiserats genom åren och enligt Réka 

et al. (2014) har denna kritik under de senaste åren ökat. En svensk som tidigt 

kritiserade den traditionella budgeteringen är Jan Wallander, före detta VD på 

Handelsbanken, som uttrycker sig på följande sätt: 
 

“Min slutsats blir att i bästa fall är budgetarbetet ett slöseri med resurser och i sämsta 

fall direkt farligt för företaget.”  

(Wallander 1995, s. 63) 

 

Jeremy Hope och Robin Fraser är två kända forskare kring frågor som rör en budgetlös 

styrning och de har kommit att kritisera den traditionella budgeteringen genom bland 

annat boken Istället för budget - att bryta sig loss från den årliga prestationsfällan 

(Hope & Fraser 2004). De anger tre huvudsakliga skäl till varför budgetering sägs vara 

otillräcklig. Det första skälet som de anger är att budgeteringen är kostsam och 

svårhanterlig. Budgetprocessen tar lång tid och blir ofta utdragen, den genomsnittliga 

tiden som läggs ned i företag är fyra till fem månader. Denna långa process blir kostsam 

och vidare anses den tillföra alltför litet värde (Hope & Fraser 2004). Även Neely et al. 

(2003) samt Hansen et al. (2003) anger att den traditionella budgeteringen är för 

tidskrävande samt för kostsam och de anger vidare att budgetprocessen enligt 

uppskattningar upptar cirka 20-30 procent av all ledningstid. Hansen et al. (2003) anser 

vidare att tidsaspekten är den främsta nackdelen med budgeteringen och med tanke på 

att den blir resurskrävande så tillför det väldigt lite värde till företagen. 
 

Neely et al. (2003) förklarar att den traditionella budgetering fått mycket kritik på grund 

av att den inte lyckas svara mot dagens konkurrenskraftiga och turbulenta miljö, vilket 
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även är det andra skälet som Hope och Fraser (2004) nämner. De anser att budgeten inte 

är anpassad till de förändringar som omvärlden nu är utsatt för, vilket gör det svårt för 

företag att arbeta med budgetering då den egentligen är konstruerad för en stabilare 

omvärld och att den därigenom inte längre motsvarar behoven i företagen. Wallander 

(1995) hävdar att traditionell budget aldrig kan vara hållbar då den inte kan fånga den 

osäkerhet som är inblandad i snabbt föränderliga miljöer. Även Anthony et al. (2014) 

hävdar att det är omöjligt att göra pålitliga budgetar idag när omvärlden förmodligen 

förändras snabbare än någonsin och att budgeten gör organisationerna mindre flexibla 

relaterat till den snabba omgivning de verkar i. Denna osäkerhet i snabbföränderliga 

miljöer leder till att budgeteringen egentligen bara är en gissningslek som bygger på 

antaganden utan stöd. När budgeten väl ska användas är antagandena föråldrade och 

budgeten därmed inaktuell och nyttan som budgeteringen bidrar med minskas (Hansen 

et al. 2003). Av en undersökning gjord i Frankrike av Bescos, Cauvin, Langevin och 

Mendoza (2004) framgick det att osäkerheten i omgivningen var en primär orsak till 

missnöjdheten med budgetering.  
 

Det tredje skälet som Hope och Fraser (2004) anger, som sägs förklara budgeteringens 

otillräcklighet, är relaterat till personerna i budgetprocessen. De anser att omfattningen 

av det så kallade siffertrixandet bland de anställda har nått för höga nivåer. De hävdar 

att budgeteringen kan skapa ett dysfunktionellt beteende bland de anställda i 

organisationen genom användandet av fusk och manipulation för att lyckas uppnå 

budgeterade mål. Även Anthony et al. (2014) och Neely et al. (2003) är inne på samma 

spår och hävdar att budgeteringen uppmuntrar till ett internt manipulativt spel. Libby 

och Lindsay (2003) förklarar att budgeten ofta verkar som ett åtagande mellan en 

underordnad och en överordnad och är av karaktären att om målet uppnås anses 

prestationen vara tillfredsställande, det är denna strävan efter att uppnå målet som kan 

skapa ett manipulativt spel.  
 

Ytterligare kritik som har riktats mot den traditionella budgeteringen från bland annat 

Neely et al. (2003) är att den sällan är strategiskt inriktad och att den inte möjliggör 

implementering av långsiktiga strategier då den främjar kortsiktigt planerande. Vidare 

anser de att den fokuserar på att reducera kostnader snarare än att fokusera på 

värdeskapande, att budgeten upprättas och uppdateras för sällan samt att den 

traditionella budgeteringen utgör barriärer mellan avdelningar istället för att uppmuntra 

kunskapsdelning. Goode och Malik (2011) kritiserar också det historiskt inriktade 
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arbetssättet där många företag upprättar kommande års budget baserad på föregående 

års siffror, justerad med en fastställd procentsats, utan någon vidare analys av siffrorna. 
 

 
  Figur 3: Sammanställning av presenterad kritik mot traditionell budgetering. 

 

3.7 Utveckling av budgeteringen 

Förutom den utveckling som skett av den traditionella budgeteringen som tidigare 

nämnts genom exempelvis de så kallade föränderliga budgetarna, har även utveckling 

skett till följd av ny informationsteknik som idag möjliggör enklare och snabbare 

budgetarbete genom den ökade möjligheten att erhålla information (Lindvall 2011). 

Vidare har även en utveckling bort från den traditionella budgeteringen skett till följd av 

missnöjet med den. Sedan slutet av 1990-talet har alternativa begrepp utvecklats, såsom 

better budgeting, advanced budgeting och beyond budgeting. Den främsta skillnaden 

mellan de tre alternativen är hur radikala förändringar de föreslår. Både better budgeting 

och advanced budgeting fokuserar på att öka fördelarna med budgeteringen samt 

minska dess resursförbrukning medan beyond budgeting förespråkar mer fundamentala 

förändringar (Rickards 2006). Trots dessa nya tekniker som företag varit glada att prova 

är till stor del den traditionella budgeteringen intakt (Neely et al. 2003), vilket kan 

förklaras av att ju radikalare förändringar som krävs desto mindre antal potentiella 

användare (Rickards 2006) som illustreras i bilden nedan.  
 

 
  Figur 4: Relationen mellan de olika koncepten (Rickards 2006, s. 70). 

• Budgeteringsprocessen är för tids- och resurskrävande samt för kostsam 
• Budgeten är inte anpassad till dagens omgivning 
• Budgeten bygger på antagen som hinner bli föråldrade innan den ska användas 
• Budgeten uppmuntrar till internt manipulativt spel och dysfunktionellt beteende 
• Budgeten upprättas och uppdateras för sällan 
• Budgeten fokuserar på att reducera kostnader och inte att skapa värde 
• Budgeten utgör barriärer mellan avdelningar istället för att uppmuntra kunskapsdelning 
• Budgeten är sällan strategiskt inriktad 
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3.7.1 Better budgeting 

Better budgeting handlar om att förenkla den traditionella budgeteringen genom 

förbättring av dess funktionella och institutionella aspekter. Better budgeting handlar 

vidare om inkrementella förändringar, det vill säga stegvisa förändringar (Rickards 

2006). Inom better budgeting finns det olika tillvägagångssätt och tekniker som kan 

bidra till förbättrade budgeterings- och planeringsprocesser, dessa är bland annat 

aktivitetsbaserad budgetering, nollbasbudgetering samt rullande prognoser (Neely et 

al. 2003) som nedan förklaras.  
 

Aktivitetsbaserad budgetering innebär planering och styrning längs värdeskapande 

aktiviteter och processer. Nollbasbudgetering går istället ut på att inför varje 

budgetperiod ompröva alla utgiftsposter på nytt snarare än att basera posterna på 

tidigare års budgetar. Utgångspunkten vid nollbasbudgetering är alltså noll. Denna 

metod innebär att man undviker att bygga budgeten på tidigare perioders felaktigheter 

och ineffektivitet. Både aktivitetsbaserad budgetering och nollbasbudgetering bidrar till 

att möjliggöra en förbättring av fokus och noggrannhet i upprättandet budgeten. 

Problemet däremot med de båda metoderna är att de har tendens till att medföra ännu 

mer arbete än den traditionella budgeteringen. Rullande prognoser löser problemen 

förenade med, det annars mer sällan förekommande upprättandet av, traditionella 

budgetar och leder därigenom till mer precisa prognoser. Rullande prognoser är mer 

lyhörda för förändringar i omgivningen men kräver däremot mer permanenta resurser 

för att administrera (Neely et al. 2003). Det vanligaste tillvägagångssättet vid 

användandet av rullande prognoser är att kvartalsvis upprätta en ny prognos för 

ytterligare ett kvartal i taget samtidigt som de tre återstående kvartalen revideras 

(Bergstrand 2009). Rullande prognoser verkar alltså som en kontinuerlig process 

varigenom prioritering och omvärdering sker (Hope & Fraser 2004). Prognoser har 

införts men trots sin benämning handlar det i många fall fortfarande egentligen om 

traditionell budgetering (Anthony et al. 2014). Det som däremot skiljer rullande 

prognoser från budgetering är att prognoserna endast innehåller de viktigaste 

variablerna som inkluderades i budgeten (Bergstrand 2009).  
 

Av de tre ovan nämnda nya teknikerna är enligt Neely et al. (2003) rullande prognoser 

den metod som anses ha mest potential. Däremot anger de att ingen av de nämnda 
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metoderna bidrar med en fullständig lösning utan att de i bästa fall bidrar med att 

övervinna några av de svagheter som den traditionella budgeteringen har.  
 

3.7.2 Advanced budgeting 

Advanced budgeting går ett steg längre än better budgeting och innebär ännu större 

förändringar från den traditionella budgeteringen, trots att gränsen mellan advanced 

budgeting och better budgeting kan ses som rörlig. Advanced budgeting har några 

specifika egenskaper såsom tydlig målspecifikation för planering och budgetering som 

härstammar från strategi, budgetering görs endast i detalj där det anses vara nödvändigt 

och meningsfullt samt ökad flexibilitet av budgeteringen genom ständig korrigering av 

mål (Rickards 2006).  
 

3.7.3 Beyond budgeting 

Beyond budgeting, till skillnad från better budgeting och advanced budgeting, innebär 

radikala förändringar och syftar till att göra fundamentala förändringar av företagens 

ledarstil (Rickards 2006). Enligt Hope och Fraser (2004) behövs en ny ledarstil då de 

mål en organisation bör eftersträva står i strid med traditionell budgetering och 

därigenom eftersträvas istället en helt budgetlös styrning. Även Rickards (2006) 

instämmer och anser att budgeteringen blir överflödig i denna nya ledarstil. Beyond 

budgeting förespråkar de ideala attributen flexibilitet, samordning och reaktionsförmåga 

(Pilkington & Crowther 2007).  
 

3.8 Styrelsens delaktighet i budgetarbetet 

Styrelsen har en central plats i bolagsstyrningssystemet (Sevenius 2010) som består av 

de tre parterna ägare, styrelse och företagsledning som leds av VDn (Jansson et al. 

2013). Styrelsen som den mittpunkt de har väljs och kontrolleras av ägarna genom 

bolagsstämman och sedan styr och kontrollerar styrelsen vidare den resterande delen av 

organisationen. Styrelsen verkar därmed som en kontaktyta mellan bolagets aktieägare 

och verksamheten och är därigenom det organ som har till uppgift att hålla aktieägarna 

informerade och se till att de ges möjlighet att styra och kontrollera företaget (Sevenius 

2010).  
 

3.8.1 Styrelsens arbetsuppgifter 

I aktiebolagslagen (SFS 2005:551) ges en övergripande reglering av styrelsens arbete 

som gäller för alla aktiebolag och lyder som följande: 
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“Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. 

Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en 

koncern, koncernens ekonomiska situation. Styrelsen skall se till att bolagets 

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 

ekonomiska förhållande i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt…”  

(ABL 8 kap. 4 §) 

 

Regleringen gällande styrelsens arbete har traditionellt sett varit bred i och med att 

lagen enbart tar upp några huvuduppgifter (Sevenius 2010). Med hänsyn tagen till att 

det råder varierande förhållanden mellan företag i form av exempelvis storlek och 

bransch vill man inte låsa fast styrelser med alltför detaljerade uppräkningar av dess 

arbetsuppgifter (Sevenius 2007). Aktiebolagslagen ger alltså styrelsen stor frihet i hur 

de ska sköta sina arbetsuppgifter. Att endast huvuduppgifter föreskrivs i lagen innebär 

däremot att det bör finnas ytterligare styrelseuppgifter genom lag, bolagsordning och 

normer (Sevenius 2010). En viktig utgångspunkt är hur som helst enligt Brandinger 

(2011) att styrelsen arbetar med rätt frågor.  
 

Som aktiebolagslagen anger ovan ansvarar styrelsen därmed för förvaltningen som 

enligt Sevenius (2010) ska vara ändamålsenlig med utgångspunkt i företagets affärsidé 

och verksamhet. Styrelsen har alltså ett övergripande ansvar för att beslut som fattas på 

bolagsstämman verkställs och att företagets mål och affärsidé uppfylls. Därutöver har 

styrelsen även funktionen att leda bolaget och dess verksamhet tillsammans med VDn 

(Sevenius 2010). Fama och Jensen (1983) förklarar en ideal arbetsfördelning mellan 

företagsledningen och styrelse där företagsledningen ägnar sig åt beslutsledning och 

styrelsen åt beslutskontroll. Detta får effekten att ledningen utför arbetet som styrelsen 

övervakar. Styrelsens ansvar är bolagets förvaltning medan VDs ansvar är den löpande 

verksamheten (Jansson et al. 2013). Slutligen ska styrelsen enbart beakta vad som är 

bäst för företaget och inte vad som är bäst för ägarna, VDn eller de anställda 

(Wernersson 2012). 
 

Enligt Hedgren (u.å.) domineras styrelsearbetet till stor del av ekonomi- och 

lönsamhetsfrågor och därigenom ägnas en del tid åt budgeten, under förutsättningen att 

företaget arbetar med budgetering. Det är styrelsen som bör initiera och besluta 

budgetförutsättningarna och för att styrelsen på ett konstruktivt sätt ska kunna påverka 
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budgetarbetet är det av stor vikt att de förmedlar förutsättningarna innan företaget 

påbörjar budgetplaneringen. En preliminär budget bör vidare presenteras för styrelsen så 

att de tidigt kan uttrycka sina synpunkter innan den är utarbetad i detalj (Hedgren u.å.). 

Det är tillslut styrelsen som beslutar och godkänner budgeten (Shim et al. 2011). Under 

det löpande året kan styrelsen även arbeta med budgetrevidering av den aktuella 

budgeten om så krävs (Hedgren u.å.). Brandinger (2011) hävdar att det förekommer ett 

direkt samband mellan ägarnas direktiv och företagets budget, där styrelsen som den 

mittpunkt de har spelar en avgörande roll. Om man granskar styrelsen och budgetarbetet 

utifrån ett tidsperspektiv är det någon gång under mitten av året som styrelsen lägger 

fram förutsättningarna för det kommande budgetarbetet och i slutet av året fastställs 

budgeten för det kommande året (Hedgren u.å.). 
 

3.8.2 Styrelseroller 

Frågan huruvida styrelsen bidrar och skapar värde i företaget är fundamental men 

samtidigt mycket svår att ge ett bra svar på. Ett sätt att ge sig an frågan är att studera hur 

pass väl styrelsen uppfyller sina uppgifter. Styrelsens uppgiftsuppfyllelse har skildrats 

på olika sätt genom omfattande forskning, där ett sätt är genom de olika roller en 

styrelse tar sig an (Blom, Kärreman & Svensson 2012). En kategorisering av styrelsens 

roller har gjorts av Zahra och Pearce (1989) som anger att en styrelse kan ta sig an tre 

roller, nämligen en kontrollroll, serviceroll samt strategiroll. Till grund för respektive 

roll finns olika teorier och perspektiv som vidare, tillsammans med beskrivningen av 

rollen, presenteras nedan. 
 

Kontrollrollen fokuserar på interna förhållanden i företaget och nämns inom agentteorin 

(Blom et al. 2012), som är den teori som behandlar så kallade kontrakt mellan en 

principal och en agent. En principal vill ha någonting utfört och delegerar arbetet till en 

agent som förväntas utföra detta åt principalen. Kontraktet mellan dessa två parter utgör 

en agentrelation (Jensen & Meckling 1976). Ett grundantagande inom agentteorin är att 

motstridiga intressen existerar genom principalens och agentens delvis olika mål. 

Agenten antas exempelvis ha ett opportunistiskt agerande (Eisenhardt 1989) och 

styrelsen utgör en viktig del i aktieägarnas kontrollsystem som upprättas då aktieägarna 

som principal inte kan förlita sig på att företagsledningen som agent agerar helt utifrån 

principalens intresse (Blom et al. 2012). Hillman och Dalziel (2003) har utifrån tidigare 

litteratur på området sammanställt en rad typiska kontrollaktiviteter, nämligen bland 

annat övervakning av VD, övervakning av genomförande av strategi, planering av VD-
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succession samt att utvärdera och belöna företagets VD och andra ledare. Den primära 

drivkraften bakom aktiviteterna är styrelsens skyldighet att se till att företagets 

förvaltning sker i enlighet med aktieägarnas intressen. Denna skyldighet uppfylls genom 

att granska, utvärdera och reglera företagsledningens handlingar (Hillman & Dalziel 

2003). 
 

Servicerollen handlar om att skapa och bevara relationer med företagets omgivning. 

Den handlar också om att stödja företagets ledning vid behov. Servicerollen kan 

förklaras ur resursberoendeteorin som behandlar det grundläggande antagandet att 

företagets överlevnad och dess framgång beror på hur väl företaget lyckas få tag på de 

resurser som behövs. Utifrån detta perspektiv är styrelsens roll att bidra till att 

nödvändiga resurser säkerställs, som exempelvis kontakter, kompetenser, kunskap och 

kapital. Servicerollen kan även förklaras ur resursbaserad teori som lägger vikt på att 

styrelsen ses som en resurs som används av företaget och utnyttjas för dess nätverk, 

rykte och förmåga att skapa legitimitet åt företaget (Blom et al. 2012). Huse (2005) har 

gått ett steg längre och identifierar två slag av serviceroller, nämligen nätverksbyggande 

och rådgivning.  
 

Strategirollen handlar traditionellt sett enligt Fama och Jensen (1983) om att styrelsens 

uppgift är att godkänna ledningens strategiska förslag, fastställa mål och följa upp 

genomförda strategier. Detta synsätt har dock kritiserats av McNulty och Pettigrew 

(1999) som hävdar att styrelsen även ska vara aktivt delaktig i att upprätta strategier. 

Styrelsens strategiroll där de ger vägledning åt företagsledningen i det strategiska 

arbetet är grundat i stewardshipteorin som betonar en proaktiv styrning med 

värdeskapande snarare än en reaktiv styrning (Blom et al. 2012). Diskussionerna om hur 

strategirollen ser ut och styrelsens delaktighet i strategiarbetet varierar alltså. Huse 

(2005) har gjort en uppdelning av strategirollen där den ena rollen, strategisk kontroll, 

handlar om godkännande av strategier och kontroll i efterhand medan den andra rollen, 

deltagande i strategiprocessen, handlar om delaktighet i hela strategiarbetet.  
 

De tre ovan nämnda rollerna kan ses som kompletterande snarare än ömsesidigt 

uteslutande. En styrelse behöver alltså inte ta sig an endast en av de tre rollerna, utan 

kan utföra rollerna parallellt i varierande utsträckning. Dock är det inte självklart att det 

finns en optimal kombination av rollerna (Blom et al. 2012). Gustafsson (2010) lyfter 

däremot fram vikten av att balansera kontrollrollen som fokuserar på vad som redan har 
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inträffat, med de andra rollerna som fokuserar på framtiden. Han anger vidare ett förslag 

på hur han anser att styrelsen bör disponera sin tid för att uppnå balans och anger att 25 

procent bör fokusera på att blicka tillbaka i tiden, 25 procent bör fokusera på nutid och 

50 procent av tiden bör fokusera på framtiden. Enligt Pearce och Zahra (1992) beror 

styrelsens förmåga att utföra de tre rollerna i stor utsträckning på dess sammansättning. 

Hur som helst bör styrelsens konkreta arbetsuppgifter och därmed de frågor som berörs 

på dess agenda vara relaterade till styrelsens roll (Jansson et al. 2013).  
 

3.8.3 Utveckling av styrelsearbetet 

Enligt Anderson et al. (2007) har styrelsens roll utvecklats på senare år till följd av 

bland annat omvärldsförändringar. Undersökningar som gjorts visar enligt Johanson 

(2008) på att styrelser i större grad arbetar med långsiktigt strategiarbete. Utvecklingen 

av styrelsens roll har därmed gått från att främst agera som en kontrollfunktion till att ha 

en större delaktighet i strategiarbete och en mer rådgivande roll (Anderson et al. 2007). 

Neville (2011) har även genomfört en studie där cirka 600 små- och medelstora bolag 

tillfrågats vilken de anser är styrelsens viktigaste uppgift. Resultatet visar att de anser att 

det är viktigare med deltagande i strategiarbete än kontrollarbete då majoriteten på 

nästan 54 procent svarade att styrelsens viktigaste roll är att utforma verksamhetens 

strategi. Nästan 15 procent svarade att kontroll är dess viktigaste roll och endast 10 

procent ansåg att bidragande med kompetenser är dess viktigaste roll. Även 

StyrelseAkademien (2009, refererad i Löfberg & Ulfendahl 2014) förklarar att 

styrelsens uppgifter tidigare främst har varit att säkerställa att företaget har en effektiv 

ledning genom att följa upp och kontrollera företagsledningens förvaltning, men att 

detta synsätt på senare år förändrats i och med strävan mot en aktivare styrelse. En stor 

del av det så kallade moderna styrelseuppdraget är att upprätta affärsidéer och mål samt 

de strategier som krävs för att nå dessa (StyrelseAkademien 2009, refererad i Löfberg & 

Ulfendahl 2014).  
 

3.9 Contingencyteorin 

Under 1960-talet etablerades contingencyteorin som en reaktion på den dåvarande 

synen att ett bästa sätt fanns att styra en organisation på. Studier som gjordes visade att 

det inte fanns ett bästa sätt att styra utan istället behövde man anpassa organisationen till 

en rad olika omgivningsfaktorer (Dergård 2016). Lawrence och Lorsch (1967, refererad 

i Dergård 2016), som myntade begreppet contingencyteori, fann i en av sina studier att 

organisationer som gjorde en anpassning till omgivningen hade högre effektivitet än de 
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som inte anpassade sig. Organisationer kan verka inom olika områden samt i olika 

situationer och contingencyteorin tydliggör därmed vikten av anpassning till den unika 

omgivningen. Contingencyteorin går relativt långt tillbaka i tiden men används trots det 

än idag, inom organisationsläran, för att både utveckla förståelsen och kunskapen för 

organisationens styrning och utformning (Dergård 2016). 
 

Det har gjorts studier av contingencyteorin på olika forskningsområden men det finns 

enligt Donaldson (2001) ett gemensamt och övergripande synsätt för alla 

forskningsområden. Detta övergripande synsätt karaktäriseras av tre aspekter. Den 

första aspekten är att en relation mellan organisationens lednings- och styrsystem samt 

omgivningsfaktorer existerar. Den andra aspekten är att organisationens lednings- och 

styrsystem i sin tur förutbestäms av omgivningsfaktorerna, vilket leder till att när 

omgivningsfaktorerna ändras måste även organisationen anpassa sig till dessa. Den 

tredje aspekten är att graden av överensstämmelse mellan omgivningsfaktorerna och 

organisationens anpassning påverkar dess effektivitet (Donaldson 2001). En god 

överensstämmelse vid anpassningen medför en positiv effekt på organisationens 

effektivitet (Dergård 2016). Detta bekräftas av Pennings (1992) som menar på att 

contingencyteorin belyser en organisations effektivitet som ett resultat av hur väl denna 

organisation anpassar sig till händelser som reflekterar dess situation och omgivning. 

Sammanfattningsvis finns det en relation mellan organisation, omgivningsfaktorer och 

prestationsnivå (Dergård 2016), varigenom Löfsten och Linderlöf (2005) förklarar att 

organisationens ekonomistyrningssystem påverkas av dess omgivningsfaktorer.  
 

3.9.1 Omgivningsfaktorer 

En omgivningsfaktor kan beskrivas som en faktor, vilken påverkar en organisations 

lednings- och styrsystem (Dergård 2016). Omgivningsfaktorer inkluderar både sådana 

som ligger inom organisationen och sådana som ligger utanför den. Vissa faktorer är 

aspekter av det arbete som utförs och ligger på så sätt inom organisationen medan andra 

omgivningsfaktorer är egenskaper hos den yttre omgivningen, men som i sin tur formar 

andra interna organisationsegenskaper. På så sätt är organisationen formad av behovet 

av att anpassa sig till sin yttre omgivning (Donaldson 2001). Den yttre omgivningen 

omfattar nästan allt utanför organisationen, det vill säga bland annat dess produkter, 

kunder och konkurrenter, dess geografiska läge samt det ekonomiska, politiska och till 

och med meteorologiska klimatet som det måste fungera i. Man är dock inte intresserad 

av omgivningen som en fristående enhet, utan dess specifika påverkan på 
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organisationen. Med andra ord är det inte omgivningen i sig som räknas men däremot 

organisationens förmåga att anpassa sig till den, det vill säga att förutse, förstå, hantera 

och snabbt reagera på den. Faktum är dock att varje organisation förhåller sig till flera 

omgivningar. Ett attribut av organisationers yttre omgivning som nämns i litteraturen är 

graden av stabilitet (Mintzberg 1979). 
 

Graden av stabilitet innebär att en organisations yttre omgivning kan sträcka sig från att 

vara stabil till att vara dynamisk. En rad olika faktorer kan göra en yttre omgivning 

dynamisk, exempelvis en instabil regering, oförutsägbara förändringar i ekonomin, 

oväntade förändringar av kundbehov eller konkurrentutbud, en snabbt föränderlig 

teknik och dessutom väder som inte kan prognostiseras med säkerhet. Dock är dynamik 

inte synonymt med variation. Regelbundna konjunkturcykler, stadig tillväxt av 

efterfrågan och förväntade förändringar av vädret, med tanke på att dessa kan 

förutsägas, anses vara lätta att hantera. De verkliga problemen orsakas av oväntade 

förändringar, för vilka inga mönster skett i förväg och det är vad som menas med 

dynamisk. Sålunda påverkar stabilitetsdimensionen arbetet genom förutsägbarheten av 

det arbete som ska utföras, där förutsägbarheten ses som en mellanvariabel. Med andra 

ord gör en dynamisk omgivning organisationens arbete osäkert och oförutsägbart 

(Mintzberg 1979). Formaliserad planering är inte aktuellt i en sådan omgivning 

(Mintzberg 2000) och en dynamisk marknad kräver ofta rapporter mer frekvent än en 

stabil marknad (Olve & Samuelson 2008).  
 

3.9.2 Kritik mot contingencyteorin 

Contingencyteorin har dock varit påtagligt kritiserad. Den främsta kritiken mot teorin är 

att de omgivningsfaktorer som studerats i de specifika fallen bara utgör en liten andel av 

variationen i organisationens prestation. Annan kritik handlar om att teorin fokuserar på 

en deterministisk modell och att teorin är bristfällig i dess förmåga att förklara mer 

komplexa cirkulära förhållanden (Weill & Olson 1989). Schoonoven (1981) kritiserar 

teorin på så sätt att hon inte ens vill kalla det för en teori utan att det är en 

orienteringsstrategi utan substans. Dessutom har contingencyteorins verkan på intern 

kontroll inte undersökts tillräckligt trots att förhållandet spelar en avgörande roll för att 

bättre förstå intern kontroll (Jokipii 2010). Donaldson (2006) har sammanställt kritik 

från en rad författare och förklarar att en utmaning med contingencyteorin är att den är 

statisk och misslyckas med att hantera organisatorisk förändring och anpassning. Han 

förklarar komplexiteten i att en organisation som uppnår en bra anpassning presterar 
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bättre vilket leder till överskott av resurser och expansion, till exempel tillväxt i storlek, 

geografisk utvidgning eller diversifiering. Detta i sin tur leder till missnöje med 

befintlig struktur och en minskad anpassning vilket i sin tur minskar prestation och 

kräver ytterligare anpassning (Donaldson 2006). På grund av den kritik som teorin har 

fått utstå gällande dess förmåga att förklara en organisations prestation har 

användningen och inflytande gradvis minskat i forskningen på organisationer (Weill & 

Olson 1989). 
 

3.10 Teoretisk sammanfattning 
Nedan illustreras kopplingen mellan de valda teorierna som tagits upp i detta kapitel. 

Denna illustration utgör studiens grund för att beskriva och förstå budgeteringens 

användning och syfte samt styrelsens roll i denna. 
 

 
  Figur 5: Konceptuell modell över den teoretiska referensramen. 
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4 Empiri 
I detta fjärde kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet som längre fram 

kommer att analyseras mot uppsatsens teoretiska referensram. Det empiriska materialet 

består av data insamlat från intervjuer med totalt nio respondenter från tre olika 

företag. Varje företag tilldelas varsitt eget avsnitt i detta kapitel som inleds med en kort 

presentation av företaget för att sedan behandla företagets budgetering. 

 

4.1 Nybergs Bil 
4.1.1 Presentation av företag 
Företaget Nybergs Bil AB grundades 1975 av Claes Nyberg i Jönköping (Nybergs Bil 

u.å.) och är ett privatägt bilföretag som ägs av andra generationen Nyberg. Företaget 

finns idag i Jönköping, Nässjö och Eksjö och har sammanlagt cirka 160 anställda. 

Nybergs Bils affärsidé är försäljning, reparation och marknadsföring av Volvo, Ford, 

Dacia och Renault personbilar samt Ford och Renault transportbilar, men även att de 

erbjuder fullständig service och håller en hög kvalité för att på så vis bygga långvariga 

och goda kundrelationer. I företagets verksamhet ingår också Hertz biluthyrning, Tvätta 

biltvätt och Tanka drivmedel, med det sagt erbjuder Nybergs Bil allt som tillhör 

bilägandet (Nybergs Bil u.å.a). Vidare i detta kapitel samt uppsatsens efterföljande 

kapitel kommer företaget enbart benämnas Nybergs.  
 

4.1.2 Budgetering hos Nybergs 
Ekonomichefen på Nybergs definierar budget som en kvalificerad gissning om 

framtiden som ofta bygger på historik, men även tar hänsyn till aktuella förändringar. 

Vidare anger han att budgeten ska vara någorlunda kopplad till företagets strategi och 

därigenom dimensionera verksamheten. Nybergs använder sig till stor del av 

målstyrning, såväl till avdelningscheferna som längre ner i organisationen. Ju längre ner 

i organisationen desto tydligare blir målstyrningen genom detaljerade personliga mål 

som finns på medarbetare som följs upp dagligen, veckovis eller månadsvis. 

Medarbetarna har stor frihet inom satta ramar i hur de uppfyller målen, vilket 

ekonomichefen tycker är målstyrning men att det per definition ligger nära 

direktstyrning. Inom vissa områden däremot, där det inte råder så väl definierade 

detaljmål, råder viss programstyrning. Försäljningschefen (2018), som är en av 

avdelningscheferna, beskriver företagets budgetprocess som: 
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“... extremt positivt målstyrd snarare än att det är hängsle och livrem.” 
 

Företagets målstyrda budget har en förankring i styrelsen och i vad de kan uppnå i de 

perfekta världarna som de sedan kör efter för att matcha och utmana sig själva. Enligt 

ekonomichefen har företaget arbetat med budgetering så länge som han har arbetat där, 

det vill säga de senaste 18 åren, men har sannolikt arbetat med budgeteringen innan dess 

också. För vissa avdelningar är budgeten det bästa styrmedlet, och då speciellt de 

nyckeltal som tas fram i budgeten, exempelvis för service- och hyrbilavdelningarna. 

Utöver budgetering använder företaget även kompletterande styrmedel som ligger 

närmare marknaden, bland annat kundnöjdhetsmätningar och mätningar mot 

branschsiffror. Budgeteringen är dock en väldigt väsentlig del i företaget och såväl 

styrelseordföranden som ekonomichefen och försäljningschefen anser att budgetering 

möjliggör tillfälle för avdelningscheferna att verkligen tänka till och grotta ner sig i 

verksamheten och ifrågasätta kostnader och intäkter. Ekonomichefen förklarar att det 

inte är själva siffrorna som är det viktigaste utan faktumet att cheferna själva får tänka 

till hur de vill utforma sin framtid, vilket även styrelseordföranden anser då han 

förklarar att budgetprocessen är viktigare än själva budgeten.  
 

 “Det är inte bara att sätta siffror på papper utan man måste tänka igenom hur ska vi 

nå siffrorna och vad är realistiskt, det är dem frågorna som vi sedan ställer till de 

ansvariga hur har ni tänkt med det här.”  

(Styrelseordförande Nybergs 2018) 
 

När det kommer till budgeteringens syften där ekonomichefen fick värdera de fem 

vanligast förekommande syftena värderade han samordning, kommunikation och 

motivation högt men ansåg även att planering och kontroll var viktiga men värderade 

ändå dessa något lägre. Han nämner just kommunikationen som ett viktigt syfte 

eftersom budgeteringen grundas i kommunikation av vad företaget vill och uppmuntrar 

kommunikation mellan de involverade i uppställandet och vid uppföljning. Vidare anger 

ekonomichefen att ett ytterligare syfte med budgeteringen är engagemang, men att det 

likväl kan falla under syftet motivation.  
 

I budgetprocessen hos Nybergs är det ekonomichefen, VDn, avdelningscheferna samt 

styrelsen som främst är involverade i arbetet. Vad gäller de delaktiga personernas roller 

är avdelningscheferna ansvariga för budgeteringen på sina respektive avdelningar. 
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Ekonomichefen har en allmänt övergripande roll i budgeteringsarbetet. Han har en 

initiativtagande roll och det är hans uppgift att ta fram budgetunderlag till 

avdelningscheferna och sedan sammanställa de olika avdelningarnas budgetar. 

Dessutom har ekonomichefen några enstaka avdelningar vars budget han upprättar samt 

hans egen avdelning. VDns roll i budgetprocessen är främst att ta fram och förmedla ut 

budgetförutsättningar till de berörda i budgetarbetet. VDn är även delaktig när 

budgetarna är sammanställda och uttrycker då sina synpunkter. Styrelsen har en aktiv 

roll i företaget och framförallt i budgetarbetet, där de är involverade och engagerade i 

hela processen och inte enbart i uppställandet. Ekonomichefen anser att styrelsen är 

väldigt inblandad i företagets styrning genom budgeten, vilket han anser är en bra 

styrelseegenskap. Vidare förklarar ekonomichefen att han faktiskt aldrig varit med om 

en så involverad styrelse i budgetarbetet och styrelseordföranden, som har erfarenhet 

från många andra styrelser, berättar att generellt sett är Nybergs styrelse väldigt aktiv. 

Styrelsen sammanträder fem gånger per år där ett av mötena är förlängt för att diskutera 

strategi och ett av mötena är främst inriktade på budgeten genom den så kallade 

budgetkonferensen. Företagets styrelse är inte främst kontrollinriktad utan snarare 

väldigt strategiinriktad. Strategin är viktig för att veta vart företaget är på väg och vad 

de måste utveckla för att bolaget ska fortsätta utvecklas. Styrelsen följer såklart upp 

budgeten men de arbetar inte så kontrollerande då de har stor tillit i medarbetarna och 

de budgetansvariga. Det är tillslut också styrelsen som fastställer den slutgiltiga 

budgeten. Vidare presenteras de involverades roller mer ingående i respektive steg i 

processen nedan. 
 

På senare år har budgeteringen hos Nybergs utvecklats på så att budgeteringen idag är 

grövre då den görs per kontoklass och inte går ner på kontonivå. Detta steg över till 

kontoklassbudgetering är ett litet steg mot nollbasbudgetering som ekonomichefen 

personligen hade önskat implementera, men inte lyckats då det inte har mottagits väl av 

avdelningscheferna. Ekonomichefen anser ändå att företagets valda budgetlösning 

fungerar bra och att det inte finns några större problem. Försäljningschefen tycker också 

att företaget har en bra och väl fungerande budgetprocess som fungerar som klara 

riktlinjer för kommande året.  

 

Nybergs budgeterar för ett år i taget och perioden utgörs av företagets räkenskapsår som 

sammanfaller med kalenderåret. Budgeten periodiseras på tolftedelar rakt av, det vill 
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säga månadsvis. Tidigare skedde periodisering kvartalsvis men det blev stora skillnader 

mellan kvartalen som inte gav en rättvis bild, vilket låg till grund för förändringen. En 

budget görs för företagets respektive avdelningar men de finns också sammanställda i 

en övergripande budget för hela företaget. De budgetar som görs är enbart i form av 

resultatbudgetar och företaget arbetar enbart med fasta budgetar, det vill säga lagd 

budget ligger. Anledningen till att de inte reviderar den fastställda budgeten under årets 

gång är på grund av att den innehåller för många parametrar för att det ska vara värt att 

revidera den, då en förändring medför behov av ytterligare förändringar. Däremot 

kompletterar de den årliga fasta budgeten med prognoser ett par gånger per år för att få 

en uppfattning om det aktuella läget, men prognoserna är enbart på en övergripande 

nivå. Trots budgeteringens väsentlighet i företaget läggs det däremot inte jättemycket 

tid på budgeteringen. Totalt lägger de cirka en månad på budgeten per år. 
 

4.1.3 Budgetuppställande 
Till grund för budgeten ligger delvis företagets strategi. Strategin, som styrelsen har en 

stor roll i, grundar sig i ägardirektiv och den utveckling ägarna vill ha. På styrelsemötet 

innan det är dags att upprätta budgeten diskuteras budgetförutsättningar. Styrelsen 

diskuterar då bland annat hur de tror att marknaden kommer att se ut, kommande 

ränteläge och lönerevision. Styrelsen lägger därmed mallarna för förutsättningarna som 

sedan VDn arbetar vidare med och därefter förmedlar ut till avdelningscheferna runt 

oktober. Dessa förutsättningar innehåller främst vad företaget vill uppnå under det 

kommande året och därigenom utgör dessa en grund för vad avdelningscheferna ska 

arbeta, och därmed budgetera, mot kommande året. Budgetförutsättningarna grundas 

mycket i företagets egna uppfattningar och erfarenheter samt i en gedigen 

marknadsanalys i vad man tror att totalmarknaden kommer att bli nästkommande år.  
 

Ekonomichefen tar fram och skickar ut instruktioner, tidsplan för det kommande 

budgetarbetet samt underlag i form av en mall i excel som respektive avdelningschef 

ska fylla i. I instruktionerna från ekonomichefen har han även listat en rad olika faktorer 

att ta hänsyn till i budgetarbetet, bland annat inflation, ränta, lönebikostnader samt 

löneutveckling. I excelfilen som innehåller den mall där nästkommande års budget ska 

fyllas i, finns även förra årets budgeterade värden samt utfall på övergripande nivå till 

och med september eller oktober, beroende på när filen skickas ut. Som stöd i 

budgetuppställandet har avdelningscheferna hjälpblanketter som visar bland annat hur 
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många anställda de har och vidare hur många timmar säljbar tid det ger samt vilken 

procent som förväntas säljas av den tillgängliga tiden och slutligen till vilket pris. 
 

Med grund i förutsättningarna och underlagen ställer avdelningscheferna upp sina 

respektive budgetar. Försäljningschefen upprättar sin budget för sin avdelning där han 

utifrån den förväntade totalvolym i Sverige tar fram en volym för nybilsförsäljning som 

företaget antas sälja kommande året. Därefter tittar han på pris- och modellmix för att få 

fram ett genomsnittligt pris som tillsammans med volymen skapar den budgeterade 

omsättningen. Sedan tittar han på kostnadssidan där han tittar på tidigare utfall, hur de 

har tänkt i tidigare budgetar samt framförallt vad han har för utmaningar kommande år, 

bland annat gällande investeringar och personal. I budgetuppställandet tittar 

försäljningschefen på vad han vill och tror att man ska ta vägen under året som kommer. 

Dessutom väger han in vad respektive avdelningschef under honom tycker och tänker.  
 

Nybergs budgetar nedifrån och upp, så när avdelningscheferna har ställt upp sina 

budgetar skickas de vidare upp till ekonomichefen som granskar dem. Ekonomichefen 

skickar tillbaka budgetarna till de olika avdelningarna för korrigering om något bör 

ändras innan den återigen skickas till ekonomichefen. Det är vanligt att budgeten går 

fram och tillbaka runt fem-sex gånger under en två-veckorsperiod, däremot är det ofta 

små förändringar som görs, främst sista gångerna. Efter denna period av avstämningar 

och justeringar sammanställs tillslut budgeten av ekonomichefen. Ekonomichefen anger 

vidare att budgeten alltså upprättas genom den så kallade iterativa metoden. Runt den 

4/12 hålls den årliga budgetkonferensen tillsammans med styrelsen. På 

budgetkonferensen diskuteras frågor som rör budgeten. Avdelningscheferna presenterar 

sina respektive budgetar för styrelsen och får stå till svars för dessa, då styrelsen ställer 

kritiska frågor och kollar om budgeten är realistisk. I samband med budgetkonferensen 

fastställer tillslut styrelsen den slutgiltiga budgeten, ibland godkänner de budgeten som 

den är men ibland måste den justeras.  
 

4.1.4 Budgetgenomförande 
I januari varje år hålls personalmöten för alla anställda där företaget går igenom året 

som gått, men framför allt går de igenom framtiden och där kommer budgeteringen in i 

bilden och förmedlas ut i företaget. Den information som förmedlas är dock på en 

övergripande nivå vad gäller årets förväntade omsättning och resultat, då varje enskild 

anställd inte har någon djupare inblick, kunskap eller intresse i budgeten. På 
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försäljningsavdelningen förmedlas budgeten ut löpande, i samband med kontinuerliga 

möten flera gånger i veckan, genom det målstyrda arbetet ut på individnivå vad gäller 

försäljning av bilar.  
 

“Vi jobbar mycket med målstyrning, extremt målstyrt och målen kommer ju från 

budgeten.” 

(Försäljningschef Nybergs 2018) 
 

Den aggregerade budgeten för hela företaget får styrelsen och ledningsgruppen. 

Dessutom får avdelningscheferna varje månad ut sin periodiserade budget ihop med 

månadsbokslutet. Då företaget arbetar med fasta budgetar görs inga förändringar under 

året om de märker att något skulle förändras. Man accepterar förändringar, men det är 

viktigt att respektive avdelning ändå uppnår värden som motsvarar det nya rådande 

förhållandet.  
 

4.1.5 Budgetuppföljning 
 

“Det är att se om vi är på rätt spår mot hur vi tänkte tillsammans - avviker det för 

mycket och vi inte vet varför, då är det allvarligt, men vet vi varför så är det ju fine.”  

(Ekonomichef Nybergs 2018) 
 

I citatet ovan definierar ekonomichefen syftet med företagets budgetuppföljning. Vidare 

anger han att uppföljning är en viktig del i budgetprocessen. Uppföljning görs varje 

månad där utfall jämförs mot budgeten för den aktuella månaden och årets 

ackumulerade budgetering men likväl görs uppföljning av utfall mot föregående år. I 

slutet av året görs en analys av såväl december som hela året och som vidare indirekt 

utgör en prognos över hur nya året startar. Ekonomichefen gör budgetuppföljning och 

en övergripande analys distribueras elektroniskt till både ledningsgruppen, styrelsen och 

avdelningscheferna varje månad. Dessutom gås detta igenom på ledningsmötet varje 

månad, där de även får tillgång till mer detaljerade underlag. Ekonomichefen går 

igenom uppföljningen i styrelsen varje kvartal vid styrelsemöten där de tittar på det 

löpande resultatet som de jämför med den lagda budgeten för att se huruvida den håller 

eller inte och eventuellt får någon avdelningschef förklara sig om de inte hänger med 

budgeten. Ekonomichefen kommunicerar delvis med avdelningscheferna om 

uppföljningen men främst handlar det om att avdelningscheferna får göra arbetet själva 
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och komma på var problemet gällande utfall och eventuella avvikelser sitter. 

Ekonomichefen anger att han tror att det blir bättre om de själva får tänka till istället för 

att han ska komma och säga att det är det här som är fel, för då köper de det bara. 

Försäljningschefen bekräftar detta genom att förklara att han varje månad följer 

månadsbokslutet slaviskt. Efter att ha analyserat månadsbokslutet presenteras det i sin 

helhet för hela avdelningen där resultatet gås igenom och eventuella avvikelser samt 

eventuella insatser som behöver göras lyfts.  
 

Vad gäller hantering av avvikelser, såväl positiva som negativa, är det oftast storleken 

på dem som avgör hur de hanteras. Små avvikelser lägger man ingen större energi på 

utan bortser ifrån medan de större avvikelserna ifrågasätts på ett annat sätt. Vidare 

förklarar försäljningschefen att budgeten baseras på ett antal förutsättningar på hur de 

tror att marknaden ska gå just då, men om exempelvis regeringen ändrar skattepolicyer 

så att marknaden går åt ett annat håll blir det mer en konsekvens att de inte når dit de 

trodde på grund av det och då vet de varför. Däremot anger ekonomichefen vikten av att 

inte bara stämma av utfall mot budget då det exempelvis kan visa sig varit en väldigt 

optimistisk budget som inte ger en rättvis jämförelse.  
 

“En avvikelse behöver inte betyda att det är fel på utfallet, utan det kan faktiskt vara fel 

i budgeten istället.” 

(Ekonomichef Nybergs 2018) 
 

4.1.6 Inställning till dagens budget 
Nybergs är väldigt konjunkturkänsliga och ligger tidigt i konjunkturcykeln. Det är 

marknadens syn på konjunkturen som styr budgetens anda. I budgetarbetet tar de 

hänsyn till att marknaden kanske börjar vika eller stanna av lite och om de känner att det 

skulle börja mota brukar de inte säga det utan fortsätta ha en positiv budgetsyn. 

Försäljningschefen förklarar att de följer konjunkturen men att de jobbar efter den mer 

som att den ger en förklaring till vad som skett och eventuella avvikelser i resultatet, då 

de budgeterar hur de tror att marknaden ska gå. För att hantera förändringar på 

marknaden, på grund av konjunkturen, har de en sekundär plan som egentligen inte har 

så mycket med budget att göra men som anger alternativa handlingsplaner.  
 

“Så parallellt har vi en agenda på vad vi behöver agera på om det blir de här stora 

[konjunktur]svängningarna. Och den är skön att luta sig mot.” 
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(Försäljningschef Nybergs 2018) 
 

Nybergs brukar aldrig budgetera för något katastrofscenario, däremot planerar de efter 

dem så att det finns en handbroms om det skulle inträffa. Ekonomichefen förklarar det 

som att när man säljer är det så kallad full fart fram till stupet, man kan inte sluta sälja 

tre månader innan det stannar utan krasst sett fortsätter man som vanligt fram till stupet 

och sen gäller det att bromsa så fort det går. Han förklarar vidare att det fanns tendenser 

till att det skulle gå ner och att det borde ha gått ner för två år sedan, men hade de slutat 

sälja då hade de tappat marknad i två år.  
 

Ekonomichefen anger en fara med budgeten, nämligen att man ser för allvarligt på den. 

Det är inget facit eller rättesnöre utan man ska istället se det som riktlinjer. Ytterligare 

fara är att man kan bli för ingrottad och för detaljerad i den. Man ska inte lägga ner för 

mycket energi på det för man får ändå inte tillbaka det, utan rätt insats till rätt utfall helt 

enkelt. Budgeteringen är bara en kvalificerad gissning av framtiden och kan inte vara 

rätt och uppfyllas till punkt och pricka, då är det fel någonstans. Är den helt rätt har man 

inte utnyttjat resurserna på bästa sätt utan då har man enbart styrt mot en budget. En 

nackdel som försäljningschefen nämner är faktumet att det tar lite tid att göra budgeten 

men samtidigt hävdar han att man behöver lägga ner tid på den och grundligt gå igenom 

verksamheten för att den ska fylla sitt syfte, och därför anser han även att det är värt 

tiden han lägger. Fördelen med budgetering är att man får en samsyn i det hela, både 

vad gäller teorier men även målet. En annan fördel är som nämnt att avdelningscheferna 

är tvungna att sätta sig ner och tänka till i sin egen verksamhet. Vidare anger han att han 

hade önskat att hade funnits lite mer visionärt i budgeten, även om det kanske går ifrån 

en budget då, men den ska ändå takta i strategin hyfsat.  
 

Ekonomichefen anser inte att det är svårare att budgetera idag i en mer föränderlig 

omgivning där det är svårt att förutse framtiden då han menar att budgeten är en bild av 

vad du tror om framtiden och sen kan ju vad som helst ske. Vidare trycker han på vikten 

av att vara lyhörd för omgivningen och att vara medveten om att inte klandra någon som 

inte uppfyller budgeten om det nu inte är deras fel. Gällande frågan att överge 

budgeteringen har det varit uppe till diskussion i styrelsen och det har varit lite olika 

åsikter men det har alltid slutat med att företaget ska ha kvar den. Den är fortfarande 

viktig då den skapar ett engagemang i företaget och det är budget som styrmedel som är 

viktig och inte siffrorna i sig. Vad gäller framtiden tror ekonomichefen att företaget 
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kommer att fortsätta budgetera då han inte känner att det finns något som talar för att de 

ska sluta budgetera. Det som skulle kunna tala för att sluta budgetera i framtiden är om 

den tar för mycket tid men det finns ingen i företaget som anser att de lägger för mycket 

energi på budgeteringen och de har skalat av så mycket som möjligt för att den ska vara 

effektiv. 
 

4.2 Kontek lön 
4.2.1 Presentation av företag 
Kontek Lön AB är ett privat familjeägt företag och är ett av landets ledande 

specialistföretag inom löneadministration, som erbjuder tjänster och produkter för hela 

löneprocessen. Företaget grundades 1934 och erbjöd då en blankettplatta för 

löneutbetalningar samt en agentur för olika kontorsmaskiner. Idag är företaget utvecklat 

och anpassat till dagens modernare tider och de erbjuder produkter som fungerar i en 

datoriserad miljö. Dessutom har Kontek på senare år utvecklats ännu mer och erbjuder, 

utöver löneprogram, även lönetjänster och därigenom erbjuder de flexibla lösningar 

anpassade efter den unika kundens krav och behov (Kontek u.å.). Företagets primära 

profession är att avlasta, förenkla samt utveckla (Kontek u.å.a) och de har som mål att 

erbjuda kunderna marknadens bästa tjänster och produkter inom lön och på så sätt bidra 

till en effektivare och bättre löneadministration. Företaget har sitt huvudkontor i 

Ljungby men har även kontor i Göteborg, Stockholm samt Värnamo och är idag totalt 

cirka 110 medarbetare (Kontek u.å.). Vidare i detta kapitel samt uppsatsens 

efterföljande kapitel kommer företaget enbart benämnas Kontek.  
 

4.2.2. Budgetering hos Kontek 
Ekonomichefen på Kontek definierar budget som en framtidsplan och anger vidare att 

företaget har arbetat med budgetering så länge som hon har arbetat där, det vill säga de 

senaste 7,5 åren, och att företaget med stor sannolikhet har arbetat med budgeteringen 

ganska långt tillbaka. För företaget är budgeteringen enligt ekonomichefen inte enbart 

en rutin på så sätt att de ska öka med en fast procentsats varje år utan de tittar noggrant 

på verksamheten och planerar och går igenom budgeten ordentligt. De kollar 

exempelvis mycket på föregående års budget och verkligen granskar utfallet när de ska 

upprätta nästkommande års budget. Detta gör de framför allt för att de är ett så pass 

snabbt växande bolag. För Kontek är budgeteringen ett verktyg samt ett hjälpmedel för 

att få grepp om detaljerna för att vidare kunna förstå varje del i försäljningen och se vad 

de faktiskt tjänar pengar på. Eftersom att företaget i budgetarbetet går igenom 
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verksamheten så pass noggrant blir därigenom budgeten viktig för företaget och de 

lägger ner ganska mycket tid på budgeteringen. Ekonomichefen anger att företaget 

tillsammans lägger ner ungefär 3-4 veckor sammanlagt resursmässigt per år på 

budgeteringen, men anger att det är en svår siffra att uppskatta. Ekonomichefen anser att 

även om de lägger mycket tid på budgeteringen är det värt det och de lägger den tid som 

behövs för att den ska vara användbar för dem. Trots att budgeteringen är viktig för 

företaget anser ekonomichefen ändå att man alltid ska ha i åtanke att en budget trots allt 

bara är en budget. Ekonomichefen förklarar att företaget arbetar utifrån målstyrning 

även om det inte är helt fritt för medarbetarna hur de ska nå målen. 
 

När det kommer till budgeteringens syften där ekonomichefen fick värdera de fem 

vanligast förekommande syftena värderade hon planering och motivation högst. 

Motivationssyftet är viktigt i Kontek då de anställda ska känna sig delaktiga eftersom de 

också, i högre eller lägre grad, medverkar i budgetuppställandet. Samordning och 

kommunikation, som enligt henne går hand i hand, anses viktiga men värderades ändå 

något lägre. Kontrollsyftet värderades dock lågt i förhållande till de andra fyra syftena 

då ekonomichefen menar på att budgeteringen inte är till för att enbart kontrollera någon 

i företaget. Försäljningschefen, som är en av avdelningscheferna, anger att ett primärt 

syfte är den handlings- och aktivitetsplan som de bygger med grund i budgeten, 

varigenom det är konsekvenserna av handlingarna som påverkar huruvida de kommer 

nå budget eller inte.  
 

“Budgeten i form av den rena siffran tycker jag inte är lika viktig som resan mot 

budgeten är.” 

(Försäljningschef Kontek 2018)  
 

Kontek budgeterar för ett år i taget och perioden utgörs av företagets räkenskapsår som 

sammanfaller med kalenderåret. De budgeterar avdelningsvis genom att de samlar in 

budgetuppgifter från varje avdelning för att sedan sammanställa detta till en 

övergripande budget för hela verksamheten. Budgetarna som görs i företaget är enbart 

resultatbudgetar och är i form av fasta budgetar, det vill säga lagd budget ligger. De gör 

även prognoser en eller två gånger efter sommaren oftast, för att komplettera inför 

kommande halvår. Detta görs för att få en uppfattning om det aktuella läget men även 

för att de ska förstå och känna till förändringar. Den fasta budgeten får ligga kvar och 

det är den som företagen mäter sig emot i slutändan. Ekonomichefen tycker att 
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företagets aktuella budgetlösning fungerar bra men att det säkert finns sätt att förbättra 

och effektivisera arbetet. Exempelvis förklarar hon att företagets budget inte är kopplad 

till dess affärssystem vilket man hade kunnat önska att den varit. 
 

I budgetprocessen hos Kontek är det ekonomichefen med hjälp av hennes 

redovisningsekonom, VDn, affärsområdeschefer, avdelningschefer samt styrelse som 

främst är involverade i arbetet. Företagets olika affärsområdeschefer, som är fyra 

personer, har ett resultatansvar och därmed budgeterar för sina olika områden. VDn och 

ekonomichefen medverkar i budgetprocessen på ett övergripande plan och har det 

övergripande ansvaret. Däremot är det ekonomichefen som agerar som projektledare, 

hon gör mycket förarbete och bidrar med underlaget och sedan är den som jagar på så 

att alla uppgifter samlas in och tillslut sammanställer budgeten. Dessutom har 

ekonomichefen en stöttande roll och kan hjälpa avdelningschefer om det behövs. VDn 

har en ganska liknande roll som ekonomichefen och det är ofta de två tillsammans som 

sitter ner och går igenom helheten. Budgeten representerar vad som förväntas ske i 

verksamheten vilket styrelsen godkänner då budgeten i slutändan presenteras för 

företagets styrelse som då fastställer budgeten för det kommande året. 

Styrelseledamoten förklarar att budgeten för dem är att se till att intäkter och kostnader 

går i linje. Genom budgeten kan de säkerställa att de har koll på läget och kan hitta 

åtgärder om det är något som avviker. Vidare skapar budgeten en trygghet när de växer 

och investerar. Styrelsemöten hålls fyra gånger per år och ibland blir det extra möten 

om någon särskild fråga behöver prioriteras. Det hålls även ett separat möte där de 

enbart diskuterar framtiden. Styrelsen arbetar bland annat med att gå igenom de 

satsningar som företaget ska göra, vilket också utgör en grund för budgeten. 

Styrelseledamoten anser att företagets styrelse är väldigt aktiv. Han menar på att aktivt 

styrelsearbete är viktigt i alla företag och skulle den någon gång bli passiv bör den bytas 

ut. Styrelseledamoten anser att styrelsen arbetar med samtliga inriktningar då det är ett 

måste.  
 

 “För att kunna hjälpa vår VD att gå rakryggad krävs det att styrelsen är både 

kontroll-, strategi- samt nätverksinriktad.” 

(Styrelseledamot Kontek 2018) 
 

Vidare presenteras de involverades roller mer ingående i respektive steg i processen 

nedan. 
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4.2.3 Budgetuppställande  
Kontek börjar arbetet med att upprätta budgeten i oktober. Arbetet börjar med att 

budgetförutsättningarna anges som främst kommer från försäljningschefen då företaget i 

budgetarbetet ofta utgår från förväntad försäljning. Försäljningschefen gör en 

försäljningsbudget som föregås av en hel del analyser i form av statistik från föregående 

år. Genom historiken kan han se trender och utifrån detta görs en reflektion över 

kommande året. Vidare måste han ta hänsyn till om någon ny produkt eller tjänst ska 

lanseras nästkommande år. Då han försörjer andra delar av verksamheten måste han 

även stämma av med andra affärsområden för att få det att gå ihop, då de måste ha koll 

på helheten där hela bolagets ambitioner inkluderas och går ihop. Slutligen får då 

försäljningschefen tala om hur det ser ut på marknaden och vad de tror att de kommer 

sälja nästa år gällande produkter och tjänster, varefter de ansvariga kan grunda de 

resterande budgetarna på detta. Företaget måste kolla vilka resurser de har och hur 

mycket de kan leverera så att det uppstår en matchning mellan vad de kan leverera och 

vad som efterfrågas. Budgeten grundas även i styrelsens syn på framtiden som bland 

annat handlar om vilka satsningar som ska göras. I styrelsens syn på framtiden 

inkluderas ägardirektiv, vilket faller sig naturligt då ägare sitter med i styrelsen.  
 

Rent tekniskt är det ekonomichefen som ställer upp företagets övergripande budget. 

Ekonomichefen i sin projektledarroll skickar ut underlaget till avdelningscheferna som 

är i form av en excelfil. Filen innehåller förifyllda poster som ska budgeteras samt 

föregående års budget och verkligt utfall det aktuella året till och med september och 

föregående års utfall som därmed verkar som en grund för vad de fyller i för 

nästkommande år. När cheferna har fyllt i sina budgetsiffror, som de gör detaljerat och 

precist post för post, för sina respektive avdelningar så arbetar ekonomichefen, delvis 

tillsammans med VDn, ihop totalen. Budgeten upprättas genom den iterativa metoden 

då de budgeterar nedifrån av avdelningschefer men när VDn och ekonomichefen tittar 

på siffrorna kan de, om de ser att något inte riktigt stämmer, be om en korrigering. Med 

tanke på att cheferna bara ser sin avdelning kan VD och ekonomichef, när de kollar på 

totalen, se att det kanske inte ser riktigt okej ut. Den sammanställda budgeten läggs 

därefter fram för styrelsen. Styrelse går igenom, granskar och ifrågasätter budgeten för 

att sedan ta ett avgörande beslut om årets budget. Styrelsen fastställer till sist budgeten i 

december månad.  
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4.2.4 Budgetgenomförande 
I början av året hålls ett personalmöte med samtliga anställda på Kontek för att 

kommunicera nya mål, där budgeten i grunden är en avgörande del, samt förmedla ut 

hur det ser ut inför det kommande året och detta görs både övergripande för hela 

verksamheten samt per avdelning. För att tydligt förmedla budgeten ut i företaget läggs 

även uppgifterna upp på deras intranät på en övergripande nivå samt per avdelning. 

Varje avdelningschef får sin budget och får själv ansvara för att förmedla ut detta på 

individnivå löpande under året. På försäljningsavdelningen förmedlas budgeten ut 

genom att den bryts ner i individuella mål på respektive säljare och härigenom blir 

budgeten ganska svart och vit. Tillsammans kommer de fram till hur många affärer 

respektive säljare måste göra för att nå budgeten och på så sätt bygger de resan mot 

budgeten genom att bryta ner den på ett sätt som gör den lättare att greppa och förstå. 

De bygger så kallade handlingsplaner och arbetar mycket med självständighet i att 

bygga sina egna handlingsplaner i vad de tror krävs för att uppnå målen. 

Försäljningschefen har en viktig roll då han måste förmedla en tro, till säljarna, i att den 

här budgeten kan man klara.  
 

“Först måste ju jag tro på budgeten, om inte jag tror på budgeten då kommer jag aldrig 

kunna övertyga dig om att du ska göra din del av den.” 

(Försäljningschef Kontek 2018) 
 

Då företaget arbetar med fasta budgetar görs inga ändringar i budgeten under året även 

fast det i vissa fall skulle behövas på grund av förändringar. Förändringar som 

uppkommer hanteras istället med att de tas upp och diskuteras på ledningsmöte och 

skulle det vara något speciellt lägger de upp en plan på hur de ska hantera det. 

 

4.2.5 Budgetuppföljning 
Budgetuppföljning hos Kontek görs löpande månadsvis runt den 10:e varje månad så att 

föregående månad hinner stängas. Vid den tidpunkten tas en rapport ut, och förmedlas 

till respektive avdelningschef, som ligger till grund för den uppföljning de själva ska 

göra. Däremot flaggar VDn och ekonomichefen om det är någon avvikelse som behöver 

rapporteras in. På försäljningsavdelningen följs budgeten, och därmed de individuella 

målen, upp månadsvis. Ur ett säljperspektiv följs detta upp ganska noggrant genom 

säljmöten, där de följer upp resultatet som de jämför med budget och där kan alla se hur 

det har gått, vilket tyder på transparens. Där kan de tydligt se om de har lyckats med de 
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aktiviteter som planerats och om inte så är fallet diskuterar de lärdomarna av detta. 

Sedan gör VDn och ekonomichefen också månadsvis en uppföljning för totalen och 

övergripande för hela verksamheten som sedan förmedlas ut via deras intranät. I 

december reflekterar de alltid över helåret och det kommuniceras även till personalen på 

personalmöten. 
 

Hur företaget hanterar avvikelser beror på vad för avvikelse det är. Vissa avvikelser kan 

vara enbart ett konstaterande att så är det, att exempelvis någon prishöjning har skett. 

Medan andra avvikelser kan leda till att en diskussion behövs. Enligt ekonomichefen är 

det egentligen inga konstigheter med avvikelser, så länge man vet vad det beror på. För 

Kontek är budgetuppföljningen viktig för att förstå detaljerna i verksamheten och för att 

analysera vad som ligger bakom siffrorna och därigenom förstå vad en avvikelse beror 

på. Budgetavvikelser som framkommer vid budgetuppföljningen diskuteras i 

ledningsgruppen. Uppkomna avvikelser måste man dyka ner i och undersöka vad de 

beror på och ibland till och med gå ner på individnivå för att finna grunden till 

avvikelsen. Det är viktigt att göra uppföljning på såväl totalen som per avdelning för att 

finna alla avvikelser, om en avdelning presterat under budget medan en annan presterat 

över kan dessa väga upp varandra och därigenom inte synas på totalen. Styrelsen 

använder uppföljning av budgeten för att se till att intäkter och kostnader går i linje och 

säkerställa att de har koll på läget. Genom eventuella avvikelser som uppkommer har 

styrelsen en deltagande roll i att hitta åtgärder för dessa. Sedan ekonomichefen började 

på Kontek har det till stor del nästan bara varit positiva avvikelser, det vill säga att de 

presenterat bättre än budgeterat vilket delvis beror på att de är ett snabbväxande företag. 

Därför har de inte haft behov att hantera och arbeta så mycket med negativa 

budgetavvikelser. De analyser såklart de positiva avvikelserna som uppstår istället, men 

då vet de ofta redan sen innan att det kommer bli positiva avvikelser och vet då också 

orsakerna till dessa.  
 

4.2.6 Inställning till dagens budget 
Ekonomichefen nämner en rad fördelar med budgeten, nämligen att man får koll på sin 

verksamhet och att det på så sätt blir enklare att få vetskap om hur och var de tjänar 

pengar samt att det är enklare att hitta avvikelser om man använder sig av budgetering. 

Följer de budgeten hela vägen vet de att de hamnar rätt och gör man inte det är det 

enkelt att hitta avvikelser. Enligt ekonomichefen kan en nackdel med budgetering vara 

att man tror att det är själva sanningen, vilket det inte behöver vara. På Kontek brukar 
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de påminna varandra om att budgeten är en budget och inte ett facit. Ytterligare en 

nackdel som ekonomichefen tar upp är att en del fokuserar på delar i budgeten och inte 

ser till helheten. 
 

Ekonomichefen förklarar att Kontek inte är känsliga för någon konjunkturpåverkan då 

hantering av löner är det sista som ett företag ger upp. Hur dåligt det än går för ett 

företag måste de ändå betala ut löner och därigenom är det inte konjunkturen som 

främst styr efterfrågan. Vad gäller teknologiutvecklingen för Kontek som jobbar i en 

teknikbransch och alltid vill ligga i framkant vad gäller tekniken och erbjuda moderna 

lösningar måste de i förväg arbeta med produktutveckling. De har exempelvis i över sex 

år arbetat med ett nytt lönesystem som släpptes för cirka ett och ett halvt år sedan. Det 

är långa utvecklingstider och man måste planera utveckling i förväg - hade de inte börjat 

redan för sex år sedan hade de inte varit där de är idag. Däremot påverkar detta dock 

inte budgeteringen något nämnvärt, utan ekonomichefen anger att då budgeten bara 

gäller för ett år så påverkar behovet av att hänga med i teknikutvecklingen istället de 

strategiska beslut som tas.  
 

Enligt ekonomichefen är Kontek ett väldigt snabbt växande företag vilket medför 

svårigheter i att budgetera. Ekonomichefen nämner att det är väldigt svårt att uppskatta 

och gissa sig till budgeten för att sedan matcha ihop allt och få ihop alla delar till en 

helhet. Men samtidigt bortser de från de svårigheter som budgeteringen hos 

snabbväxande Kontek medför eftersom de ändå påminner sig om att den lagda budgeten 

ligger och att de är medvetna om att budgeten uttrycker vad de trodde just då. 

Överträffar de budgeten är det ju bara bra och då kanske de har varit för försiktiga 

gällande hur snabbt det skulle utvecklas. Är det så att de överträffar årets budget och 

ökar omsättningen försöker de alltid ändå se till att ha en bibehållen vinst. 

Försäljningschefen anser även han att det är svårt att budgetera idag med tanke på att de 

är ett teknologiskt snabbväxande företag. Det är svårt att göra bedömningar gällande hur 

nya produkter och tjänster kommer att slå på marknaden. Dessa svåra bedömningar har 

bland annat gjort att de slagit budgeten rejält de senaste två åren då de har varit 

försiktiga i sina antaganden i hur det kommer att slå.  
 

Företaget har inte funderat något ingående på att överge budgeteringen och 

ekonomichefen tror att företaget i alla fall i den närmsta framtiden kommer fortsätta att 

arbeta med budgetering. Sett till Kontek och dess användning av budgeteringen, som 
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hon tycker görs på rätt sätt och att den för dem är ett hjälpmedel, ser hon absolut en 

användning av budgetering i företaget framöver. Om man går igenom verksamheten 

noggrant vid budgeteringen så anser ekonomichefen att den är användbar. 

Försäljningschefen förklarar att trots att det är svårt att budgetera är det bra att ha 

budgeten. För honom är budgeten ett viktigt verktyg då den målar upp en bild i vart de 

ska nå. Han tycker att det är viktigt att ha något att sikta mot och att känna att man gjort 

något bra när man nått dit. Vidare tror han att det är svårt att lämna budgeten helt, men 

eftersom det idag är svårt att dela upp allt i årscykler kan man komplettera med fler 

kortare prognoser. Man får helt enkelt arbeta med budgeten ur ett annat perspektiv. 
 

4.3 Emballator Lagan Plast 
4.3.1 Presentation av företag 
Emballator Lagan Plast Aktiebolag, som ingår i Emballator-gruppen, utvecklar och 

tillverkar skräddarsydda plastemballage i form av plastburkar och plasthinkar för bland 

annat kemtekniska produkter och livsmedel (Emballator Lagan 2016). Företaget är 

specialiserade på helhetslösningar och arbetar med omfattande utvecklingsarbete för att 

förse marknaden med optimala förpackningslösningar (Emballator Lagan 2016a). De 

ställer höga krav på produktsäkerhet, hög kvalitet och produktfinish (Emballator Lagan 

2016). Emballator Lagan Plast arbetar för att korta ner ledtider, maximera flexibiliteten, 

optimera leveranssäkerheten och för att vara det alternativ som är mest 

kostnadseffektivt för sina kunder. Företaget verkar som en integrerad partner och 

arbetar i tät samverkan med dess kunder i ett stort urval av branscher och 

produktområden (Emballator Lagan 2016a). Företaget har sitt huvudkontor i Ljungby 

men har även verksamhet i Vittsjö och är idag totalt cirka 135 medarbetare 

(Ekonomichef Emballator Lagan 2018). Vidare i detta kapitel samt uppsatsens 

efterföljande kapitel kommer företaget enbart benämnas Emballator. 
 

4.3.2 Budgetering hos Emballator 
Ekonomichefen på Emballator tydliggör att budget är ett gammalt ord och att företaget 

snarare kallar det ekonomisk planering. Det som ligger till grund för företagets 

budgetering är dess affärsplan som blickar längre fram i tiden, normalt sett 3-5 år. Den 

utgår från var företaget står och vilka ambitioner de har vad gäller bland annat 

marknadsposition, kunder, produkter och konkurrenter. Historiskt sett har det i företaget 

varit väldigt mycket direktstyrning men de jobbar på att få det ännu mer målstyrt. Idag 
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är de uppskattningsvis 60% direktstyrt och 40% målstyrt men har ambitionen att bli 

20% direktstyrt och 80% målstyrt. 
 

Företaget har så länge ekonomichefen arbetat på företaget, det vill säga de senaste 5,5 

åren, arbetat med budgetering. Enkelt förklarat kan man säga att företaget budgeterar för 

att den är påtvingad uppifrån koncernledningen och att budgeten är ett sorts 

commitment uppåt till koncernledningen och därigenom är den väsentlig. Den är ett 

commitment så till vida att den visar hur de ligger till på ettårsplan-nivå med grund i 

affärsplanen. Om företaget håller denna budgeterade nivå ifrågasätts de inte så mycket 

av koncernledningen och de får då investera som de tänkt. Avviker företaget väsentligt 

nedåt från budgeten så stryps investeringarna i och med att företaget har lov att 

investera 40% av vinsten. Utöver att budgeten kan sägas vara påtvingad uppifrån 

förklarar ekonomichefen ändå att den är viktig då den innehåller vad företaget måste ha 

grepp om och att den är så påverkbar.  
 

“Budgeten är påverkbar, ju tidigare vi ser avvikelser desto lättare har vi att korrigera.”  

(Ekonomichef Emballator 2018) 
 

När det kommer till budgeteringens syften där ekonomichefen fick värdera de fem 

vanligast förekommande syftena värderade han planering och motivation högst. Han 

förklarar att planering är grunden i hela budgeteringen. Han trycker även på vikten av 

motivation genom medarbetarnas delaktighet i budgetarbetet och menar på att 

motivation kräver god kommunikation, ju mer folk vet desto bättre jobb gör de. Vidare 

ansåg han även kommunikation, samordning och kontroll som viktiga syften men de 

värderas något lägre än planering och motivation. Han värderade syftet kontroll som 

minst viktig. Styrelseledamoten/VDn anser att budgeten kan ha olika syften men 

nämner att ett viktigt syfte är att ledningsgrupp, styrelse och koncernledning en gång 

om året samlas och får en nulägesbild. Det är ett bra tillfälle att synkroniseras och göra 

prioritering i form av bland annat vilka områden man ska satsa på och vilka 

investeringar som ska göras. Produktionschefen, som är en av avdelningscheferna, anser 

att syftet med budgeten är att hålla kolla på deras kostnader.  
 

På senare år har budgetprocessen hos Emballator utvecklats på så sätt att det tillkommit 

den rullande 12 analysen, som de bara haft de senaste tre-fyra åren. Rullande 12 är 

utfallet de senaste 12 månaderna, vilket innebär att för varje månad skjuts perioden 
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framåt genom att månaden längst bort försvinner och ersätts med den allra senaste 

månaden. Detta innebär att man alltid kan följa utfallet i en årstakt. Rullande 12 

analysen är därmed utfallet de senaste 12 månaderna jämfört med budget helår. 

Eftersom många kunder är säsongsberoende och att det därmed sker säsongsvariationer 

är det enklare för företaget att även se variationerna ur ett rullande 12 perspektiv. Dessa 

analyser används främst för att förstå avvikelserna så att man snabbt kan åtgärda de och 

vidare är de viktiga på sätt att de fungerar som ett bra verktyg för uppföljning generellt. 

Ekonomichefen anser att företagets valda budgetlösning fungerar bra och tycker 

egentligen inte det finns några större problem. Han menar på att de säkerligen skulle 

kunna lägga ner ännu mer tid och göra budgeten mer detaljerad, men han tror inte det 

skulle generera mer nytta. Även produktionschefen tycker att den valda 

budgetlösningen fungerar bra. Det som fungerar mindre bra är faktumet att budgeten 

representerar vad man tror kommer hända kommande år, vilket inte alltid stämmer 

överens med verkliga utfallet men denna aspekt kommer man inte riktigt ifrån.  
 

Företaget budgeterar för hela verksamheten såväl som för respektive avdelning. För 

organisationen som helhet görs främst en resultatbudget. Marknadssidan gör 

försäljningsbudget genom att titta på vad man ska sälja i antal produkter vilket genererar 

företagets intäkter. Produktionsavdelningen jobbar med råvarorna, omkostnader 

kommer från varje respektive avdelning samt att lönerna görs på ekonomiavdelningen. 

Detta sammanställs slutligen till organisationens resultatbudget. De gör även budgeterad 

balansräkning samt en kassaflödesbudget. Företaget lägger ganska mycket tid på 

budgeten, vilket till viss del beror på att den är rätt detaljerad, men att det är nödvändigt 

för att de ska kunna styra med den och totalt lägger de runt en månads jobb. Företagets 

budgetperiod är ett år och utgörs av räkenskapsåret som sammanfaller med kalenderåret. 

Den budget som upprättas är av fast karaktär men om de under året i större grad avviker 

från budget upprättar de en prognos vid sidan av budgeten som visar hur utfallet blir då 

istället. Upprättandet av den kompletterande prognosen brukar vara en dags jobb som 

mest är ett möte där de tittar på den förväntade volymen och prisbilden samt vad som 

går att göra åt organisationen.  
 

I budgetprocessen hos Emballator är det ekonomiavdelningen, VD, vice VD och övriga 

avdelningschefer som har ett kostnadsställe-ansvar samt koncernledningen och styrelsen 

som främst är involverade i arbetet. Ju högre upp i organisationen desto mer 

involverade är de i budgetarbetet. Det är företagsledningen, men främst VDn, som är 
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mer ansvarstagande i budgetprocessen då de har det yttersta ansvaret för att budgeten 

uppfylls. Ekonomiavdelningens roll ligger främst i att hålla ihop tidsplanen, ta fram 

budgetunderlag till berörda samt finnas som stöd och koordinera för alla involverade i 

budgetprocessen. Vidare är det ekonomiavdelningen som sköter allt det administrativa 

gällande budgeten. VDn är involverad på så sätt att han är delaktig i alla 

budgetgenomgångar. Koncernledningens roll i budgetprocessen är att de skickar ut de 

budgetförutsättningar som sedan ligger till grund för budgeten och det är även de som 

slutligen godkänner och fastställer nästa års budget. Styrelsens roll är främst att de 

granskar budgeten ur ett mer realistiskt perspektiv för att sedan delta vid presentationen 

för koncernledningen och vara med och klubba igenom budgeten. Enligt 

styrelseledamoten/VDn finns styrelsen till på grund av de formella krav som råder på att 

man måste ha styrelse, därför kommer mycket krav och förväntningar istället från 

koncernledningen. Emballators styrelse består utav personer från deras företagsledning 

och från koncernledningen. Styrelsen träffas cirka 2-3 gånger per år för att hålla 

styrelsemöte, men det är sällan de samlas för att enbart gå igenom budgeten. 

Emballators styrelsearbete är jämt fördelat mellan de tre inriktningarna kontroll, strategi 

och service. Vidare presenteras de involverades roller mer ingående i respektive steg i 

processen nedan. 
 

4.3.3 Budgetuppställande  
Budgetförutsättningarna anges av koncernledningen, vanligen i slutet av augusti. 

Förutsättningarna från koncernledningen innehåller bland annat ett antal kostnader att ta 

hänsyn till vad gäller köp internt inom koncernen, då de exempelvis köper alla IT-

tjänster från koncernen. Dessutom anger koncernledningen hur eurokursen antas se ut 

under ett år framåt. Det finns en yttre mål- och visionsbild för respektive bolag i 

koncernen, som budgeten ska möta upp till. Denna visionsbild bygger på tydliga 

förväntningar från koncernledningen men sedan ges det fria händer i hur det enskilda 

bolaget ska nå dit. Vad gäller förutsättningar i form av mål från koncernen kan man 

säga att de ligger inom den långsiktiga affärsplanen som de har godkänt och som ligger 

till grund för budgeten. Rent målmässigt är de bundna till affärsplanen och det är 

därigenom koncernledningens mål uttrycks. Budgeten i relation till affärsplanen verkar 

som så att den visar hur långt de ska komma på ett år under vissa förutsättningar. När 

Emballator ska påbörja budgetarbetet vet de i princip hur de ligger till mot affärsplanen, 

det vill säga om de ligger lite före eller lite efter vilket då lägger grund för hur de ska 

budgetera för det kommande året. Styrelseledamoten/VDn förklarar att det finns 
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ägardirektiv i budgeten idag, men att det skulle kunna bli bättre. Detta gäller inte enbart 

budgeten utan han anser att ägardirektivet skulle kunna förbättras i hela verksamheten 

och därigenom arbeta ännu mer med det. 
 

September månad går åt till att säljarna gör kundanalyser för att förstå hur kunderna 

växer och vilka prospekt som ska jobbas med. Genom detta får företaget fram vilka 

produkter som ska säljas och till vem, vilket är basen till alltihop. Delvis parallellt med 

detta skickas underlag i form av en excelfil ut till alla avdelningsansvariga för att fylla i 

omkostnaderna grundat i de mål som avdelningen har. Men det är inte förrän 

försäljningsbudgeten är klar som de vet hur de ska dimensionera personalen och hur de 

ska dimensionera omkostnaderna fullt ut. Produktionschefen förklarar att hen 

budgeterar för sin avdelning varigenom grund ligger i hur marknaden nästkommande år 

kommer se ut varefter hen budgeterar för de produkter som ska tillverkas, vilka 

maskiner som ska användas samt vilken bemanning som behövs. Det utgör den största 

biten men sedan tillkommer även mindre poster såsom exempelvis kläder till 

personalen. Därefter brukar det vara de sista veckorna i oktober som all 

sammanställning sker då de kör ihop resultatet, den budgeterade balansräkningen och 

kassaflödesbudgeten. 
 

Företaget ställer upp budgeten genom den så kallade iterativa metoden. Den börjar 

uppifrån, utifrån de mål som företaget har, genom att direktiv för hur den ska se ut när 

den är färdig anges och sedan byggs den nedifrån och upp. Uppställandet går nedifrån 

för att få de underlag som behövs för att sedan sys ihop av ledningsgruppen. Avviker 

den uppbyggda budgeten från de direktiv som angavs är det ekonomernas uppgift att 

hitta var problemet sitter. När de har hittat var problemet sitter kallas ledningsgruppen 

samman och då får de titta på det. Därefter kanske några justeringar måste göras då 

någon avdelningschef behöver pruta på sina kostnader eller att de har budgeterat för lite.  
 

“... det går rätt smidigt, de avdelningsansvariga är rätt vana med sina kostnadsställen.” 

(Ekonomichef Emballator 2018) 
 

Budgeten presenteras för koncernledningen i november. Antingen presenteras budgeten 

av VDn, ekonomichefen och styrelsen för koncernledningen i Jönköping eller så åker 

koncernledningen ut till företaget och då brukar hela ledningsgruppen delta vid 

presentationen. I slutet av november då de har styrelsemöte i koncernen diskuteras 
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budgeten och därefter får de reda på om de måste göras några ändringar eller om de 

godkänner och fastställer budgeten. Hittills har dock ekonomichefen inte varit med om 

att de har behövt göra några justeringar utan de har godkänt den direkt. 
 

4.3.4 Budgetgenomförande 
Runt fyra gånger per år hålls personalmöten för alla anställda där de bland annat går 

igenom hur det går för företaget, vilka investeringar som gjorts och företagets kunder. 

När årets budget är fastställd och godkänd förmedlas även den på dessa personalmöten. 

Budgeten delas under året främst upp i försäljning- och produktionsmål som förmedlas 

ut till de berörda avdelningscheferna som sedan för vidare dessa till sina underordnade 

genom bland annat medarbetarmöten. Löpande under året används budgeten mycket då 

den fungerar som ett underlag att jämföra utfallet med för att stämma av hur 

avdelningar ligger till och vidare kunna planera arbetet framöver. Eftersom företaget 

arbetar med en fast ettårsbudget görs inga ändringar under året. Om det sker en 

väsentlig förändring under budgetåret kompletterar de i så fall med prognoser för att 

slippa kommentera avvikelserna varje månad för koncernledningen. 
 

4.3.5 Budgetuppföljning 
Företaget gör budgetuppföljning månadsvis efter månadsbokslutet. Månadsbokslutet 

brukar vara klart på tre dagar och därefter jämförs den då med den periodiserade 

budgeten för den månaden. Vidare görs den rullande 12 analysen, det vill säga utfallet 

de senaste 12 månaderna jämfört med budget helår. Genom att jämföra på detta sätt kan 

företaget se det ur ett helårsperspektiv och jämföra hur de ligger till i förhållande till 

budgettakten. I denna jämförelse är det viktigt att förstå avvikelser för att tidigt kunna 

åtgärda dessa. Avvikelser analyseras för att se vad som kan göras åt dem. Hur 

avvikelser hanteras beror främst på om de är påverkbara eller inte. Oavsett om de är 

påverkbara eller inte måste de förstå avvikelserna och ekonomichefen hävdar vidare att 

på lång sikt kan man påverka det mesta men det svåra är att påverka på kort sikt. 

Uppföljningen förmedlas ut till VDn och avdelningschefer främst via mejl men om är 

det något speciellt brukar de ses för en avstämning. Ledningsgruppen möts varje fredag 

och första fredagen varje månad brukar det ligga en viss tyngdpunkt på just 

budgetuppföljning. I princip går de igenom avvikelserna med alla 

kostnadsställeansvariga. Utöver de månadsvisa uppföljningar som görs brukar företaget 

dessutom i mitten av december, då de redan vet hur året kommer att sluta, jämföra 

utfallet för året med budget och analysera avvikelserna för att kunna göra ännu bättre 
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budget till nästa år. Budgetuppföljningen anses viktig i företaget. Genom uppföljningen 

kan man utläsa hur det har gått och vidare se vilka poster som är påverkbara, det vill 

säga styra det man kan styra, för att vidare kunna hantera förändringar på bästa sätt.  
 

4.3.6 Inställning till dagens budget 
Enligt produktionschefen är fördelen med budgeten att den sätter grunden för 

verksamheten och att de verkligen utgår från den. Hen ser inga nackdelar alls med 

budgeten. Det enda hen nämner är att man skulle kunna bli mer precis, men hen anser 

ändå att den idag är väldigt precis och att det skulle vara svårt med att göra den ännu 

mer precis. Enligt ekonomichefen kan en nackdel med budgetering vara att den är 

tidskrävande, men det kan till viss del lösas genom att dra ner på annat i företaget och 

bli effektivare. Trots denna negativa aspekt används budgetering idag eftersom den 

bidrar med indirekt kundnytta och på så sätt är av väsentlig betydelse.  
 

“Skippar du budgeten ett år kanske du klarar dig, men skippar du den två år så tror jag 

det kan gå åt pepparn.” 

(Ekonomichef Emballator 2018) 
 

Ekonomichefen anger vad som är lite svårare och vad som är lite enklare i företagets 

budgetarbete idag. På leverantörssidan har de avtal som sträcker sig under en längre 

period, vilket gör att omkostnaderna är mindre problematiska. Det svåra i företagets 

budgetarbete är hur mycket folk som behövs och hur dessa ska dimensioneras. Vidare 

skapar säsongsvariationerna svårigheter i budgeteringen, speciellt när säsongerna flyttar 

på sig vilket leder till svårigheter att uppskatta volymen månadsmässigt. De vet 

exempelvis när påsken och andra högtider infaller, men det svåra ligger i att förutspå 

när kylan kommer och folk börjar köpa pepparkakor eller när våren kommer och folk 

börjar måla om husen. Produktionschefen förklarar att det är mycket säsongsbetonat och 

att det såklart försvårar budgeteringsarbetet men att de får det att fungera bra. De har 

historik från föregående år som de tar hjälp av och med hjälp av den vet de på ett 

ungefär när säsongerna tar fart och vad de genererar. Det är ju helt omöjligt att veta 

exakt när perioderna inträffar men med hjälp av historiken har de det ungefärligt. Skulle 

det bli större skillnader gentemot hur de trodde i budgeten får de göra justeringar efter 

detta, exempelvis som detta år då värmen kom väldigt sent vilket förmodligen leder till 

en förskjutning av produktionen.  
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Styrelseledamoten/VDn anser att budgeten får mindre och mindre betydelse idag då de 

reagerar mer direkt och på något sätt försöker hamna i ett läge där de kan få en rullande 

bild. Att budgeten får mindre betydelse beror till stor del på att det händer saker som 

slår i budgeten som man inte kan styra över, exempelvis valutor och plastpriser. Där 

hänger det ju främst på tur om man träffar rätt. Men han tycker ändå att budgeten fyller 

ett viktigt syfte, hade de inte haft den fasta budgeten utan haft det rullande hade de fått 

jobba lite annorlunda. De hade kanske varit tvingade att ha möten lite oftare bland annat 

och det i sig kan vara bra men han vet inte om det hade blivit effektivare. Däremot får 

man inte vara för låst till budgeten då det är ett dokument som lever tills det blir 

verklighet och att verkligheten kan se annorlunda ut. Ekonomichefen personligen hade 

kunnat tänka sig att eliminera ettårsbudgeten, men under förutsättning att de blir mycket 

duktigare gällande den rullande 12 analysen. Det har inte varit några diskussioner om att 

sluta att budgetera i företaget men vad gäller framtiden förklarar ekonomichefen att de 

ska få en ny koncernchef snart och beroende på hans filosofi gällande budgetering ser 

företaget med spänning på hur dess framtida ekonomiska planering kan komma att 

förändras.  
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4.4 Empirisk sammanfattning 
Nedan sammanfattas de utmärkande aspekterna av företagens budgetering, som vidare 

till stor del ligger till grund för kommande analys och slutsats.  
 

 Nybergs Kontek Emballator 

Contingencyvariabel Konjunktur, politiska 
beslut 

Snabbväxande, 
högteknologiskt Säsongsvariationer 

Utmärkande styrform Målstyrning Målstyrning Direkt- & Målstyrning 

Primär avsikt med 
budget 

Gå igenom 
verksamheten 

ordentligt 

Få grepp om detaljer för att 
få en större förståelse för 

verksamheten 

Utgör en grund för 
verksamheten 

De högst värderade 
syftena med budget 

Samordning, 
Kommunikation & 

Motivation 
Planering & Motivation Planering & 

Motivation 

Främst involverade i 
företagets budgetering 

Styrelse, VD, 
Ekonomichef & 

Avdelningschefer 

Styrelse, VD, Ekonomichef 
& Affärsområdeschefer 

Koncernledning, 
Styrelse, VD, vice VD, 

Ekonomichef & 
Avdelningschefer 

Budgetperiod Kalenderår Kalenderår Kalenderår 

Budgettyp Fast 
Resultatbudget 

Fast 
Resultatbudget 

Fast 
Resultatbudget, 

Kassaflödesbudget & 
Budgeterad 

balansräkning 

Kompletterar fast 
budget med prognos Ja Ja Ja 

Metod för 
uppställande Iterativ Iterativ Iterativ 

Förutsättningar från VD & Styrelse Försäljningschef & Styrelse Koncernledning 

Budget fastställs av Styrelsen Styrelsen Koncernledning 

Budgetuppföljning Varje månad Varje månad Varje månad 

Budget i framtiden Ja Ja Beror på 

Tabell 2. Empirisk sammanfattning. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med grund i den teoretiska 

referensramen. Kapitlet innehåller ett antal avsnitt där respektive företag ställs i 

relation till varandra, såväl som i relation till teorin. Analysen berör främst 

budgeteringens väsentlighet i företagen, budgetens användning och syfte genom 

processen, styrelsens roll i denna process samt företagens budgetering med hänsyn 

tagen till omgivningen. 

 

5.1 Budget och budgetering 

Efter att ha studerat Nybergs, Kontek och Emballator kan vi konstatera att alla tre 

företagen har arbetat med budgetering sedan många år tillbaka, vilket vi kan koppla till 

faktumet att budgeten är ett av de främsta styrmedlen (Ax et al. 2015) såväl som 

faktumet att budgeten är en viktig del i företagens styrning (Greve 2011). Otley (1999) 

hävdar att budgetering traditionellt sett har varit ett väsentligt verktyg och hos samtliga 

tre studerade företag uttrycks det också att budgeteringen är väsentlig idag. Nybergs 

förklarar att budgeteringen är väsentlig på så sätt att den skapar tillfälle att verkligen gå 

igenom verksamheten noggrant och även Kontek är inne på samma spår då 

budgeteringen för dem fungerar som ett verktyg och hjälpmedel för att få grepp om 

verksamheten. För Emballator däremot är budgeteringen väsentlig så till vida att den är 

påtvingad uppifrån koncernledningen och fungerar som ett commitment upp till dem. 

Däremot ser Emballator ändå en väsentlighet i budgeteringen med anledning av att den 

innehåller vad företaget måste ha grepp om och vidare sätter en grund för verksamheten. 

En synlig skillnad här mellan företagen är faktumet att Emballator tillhör en större 

koncern vilket däremot inte är fallet för de andra två företagen. Varken Nybergs eller 

Kontek har framhävt att budgeteringen är påtvingad uppifrån men då styrelsen har en 

delaktighet i budgetarbetet kan vi dock delvis dra en parallell till Emballator och anta att 

det ändå är styrelsen som har en bestämmande roll i att företaget ska budgetera, med 

tanke på den hierarkiska ordningen. Däremot inte på något sätt förminska användningen 

och faktumet att företagsledningen kan ha inflytande och samma önskan att budgetera i 

dessa företag.  
 

En organisation kan ha olika syften med budgetering och det kan även inom en och 

samma organisation finnas flera olika syften med budgetering (Anthony et al. 2014). 

Respektive ekonomichef på företagen fick värdera de fem vanligast förekommande 
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syftena med budgetering och det finns tydliga likheter i deras syn på dessa. Något 

viktigt att ha med sig här i analysen av dessa syften är faktumet som Hansen och Van 

der Stede (2004) nämner, nämligen att det finns många syften med många olika 

definitioner. Detta innebär därmed att det i ekonomichefernas värdering av syftena kan 

förekomma vissa definitionsskillnader, vilket i sin tur kan ha en påverkan på 

värderingen. Ekonomichefen på såväl Emballator som Kontek värderade planering och 

motivation högst, därefter samordning och kommunikation för att lägst värdera kontroll. 

Ekonomichefen på Nybergs gjorde däremot en lite annan värdering men det finns ändå 

likheter till de andras svar då han värderade samordning, kommunikation och 

motivation högst och ansåg vidare även att planering och kontroll var viktiga men 

värderade dessa något lägre. Härigenom ser vi att samtliga värderade just syftet 

motivation högt och syftet kontroll lågt.  
 

Då syftet motivation värderades högt kan vi anta att en stor användning av 

budgeteringen ligger i faktumet att motivera medarbetare. Vad gäller motivation som 

budgetsyfte trycker ekonomicheferna på vikten av delaktiga och engagerade 

medarbetare och att budgeten främjar just detta. Anthony et al. (2014) nämner att 

budget verkar som motivation genom upprättandet av mål. Företagen bryter ner 

budgeten i olika delmål och budgeten verkar som riktlinjer för kommande året, 

härigenom ser vi att budgeten har potential inom företagen att faktiskt verka som 

motivation och är en bekräftande aspekt till den höga värderingen av syftet motivation.  
 

Att syftet planering värderades högt kan vi, utöver deras uttryckta värdering, också 

urskilja i de ovan nämnda uttalanden gällande budgetens väsentlighet, då den utgör en 

grund för verksamheten och ger tillfälle att noggrant gå igenom verksamheten. 

Ekonomichefen på Emballator förklarar till och med att planering är grunden i hela 

budgeteringen. Dessa uttalanden tyder på att planering spelar en avgörande roll och de 

ligger även i linje med de definitioner av syftet planering som Merchant och Van der 

Stede (2007), Arwidi och Samuelson (1991) samt Anthony et al. (2014) anger. Som 

Bergstrand och Olve (1996) nämner fyller budgeten en viktig funktion gällande 

planering och styrning av verksamheten och vi kan i företagen se att den fyller en 

funktion gällande planering och styrning då budgeteringen utgör en grund för att se över 

verksamheten och innehåller företagets aktiviteter. 
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Både samordning och kommunikation nämns i varierande grad av vikt. Nybergs som 

värderade båda dessa högt anger att kommunikation fyller ett viktigt syfte då 

budgeteringen grundas i en kommunikation av vad företaget vill, vilket överensstämmer 

med teorin om att budgeteringen är utformad för att kommunicera företagsmål (Hansen 

& Van der Stede 2004; Horvath & Sauter 2004). Att budgeten kommunicerar 

företagsmål kan vi även urskilja genom att budgeten i företagen bryts ner i delmål som 

de sedan jobbar med under året, framförallt på de avdelningar vars chefer vi pratat med. 

Ekonomichefen på Nybergs framhäver även att budgetprocessen uppmuntrar 

kommunikation mellan involverade och därigenom kan vi i hans uttryck urskilja att 

samordning och kommunikation har en nära samverkan. Ekonomichefen på Kontek 

tydliggör även hon kopplingen mellan samordning och kommunikation då hon anser att 

de går hand i hand. Denna koppling kan vi även urskilja utifrån teorin där just 

kommunikationssyftet handlar om att det sker kommunikation mellan delaktiga parter i 

processen (Arwidi & Samuelson 1991; Anthony et al. 2014), vilket i viss utsträckning 

innebär en viss samordning. Som vi kan se i de studerade företagen involveras många 

parter i budgetprocessen och härigenom förstår vi vikten av detta syfte i samtliga 

företag, då budgeten utgör ett medel för kommunikation då det ofta förekommer en 

dialog mellan parter i budgetprocessen (Arwidi & Samuelson 1991; Anthony et al. 

2014). Samordningssyftet faller sig naturligt i alla de studerade företagen då de är lite 

större och består av flera avdelningar som behöver arbeta mot ett gemensamt mål. 

Genom att olika avdelningars budget sammanställs i en övergripande budget samordnas 

hela företaget och vidare leder detta enligt Merchant och Van der Stede (2007) samt 

Anthony et al. (2014) till att alla kan jobba mot samma mål. 
 

Syftet kontroll värderades av alla ekonomicheferna som minst viktigt. Ser man till 

faktumet att budgeten utgör ett underlag som kan jämföras med utfallet och på sätt 

fungera som en varningssignal (Greve 2011; Shim et al. 2011; Merchant & Van der 

Stede 2007) ifrågasätter vi denna låga värdering av detta syfte då företagen gör 

månadsvisa uppföljningar och lägger vikt vid uppföljningen. Men som tidigare nämnt 

finns det en viss definitionsfråga som kan påverka värderingen. Anthony et al. (2014) 

definierar kontrollsyftet genom att förklara att det handlar om att kontrollera huruvida 

man håller sig till budgeten. Beroende på hur man väljer att tolka denna definition kan 

vi ändå förstå anledningen till att syftet värderades lågt då denna definition kan tolkas 

som att syftet är att kontrollera medarbetare såväl som att kontrollera företaget som 
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helhet. Det uttrycktes hos företagen att de inte har budgeten främst för att kontrollera 

medarbetare, vilket vi antar ligger till grund för den låga värderingen av kontrollsyftet.  
 

Då motivationssyftet värderades högt och kontrollsyftet värderades lågt tyder det på att 

de moderna syftena influerar de studerade företagen, men att även de traditionella 

syftena har en viss betydelse. Detta ligger i linje med det Arwidi och Samuelson (1991) 

nämner att moderna syften ses som komplement eller utveckling snarare än att de 

ersätter några andra syften. De moderna syftena som tillkommit förklarar Arwidi och 

Samuelson (1991) även som att fokus flyttats från själva dokumentet till processen, 

vilket också framhävs hos företagen då minst någon på respektive företag uttryckt att 

processen är viktigare än själva budgeten som dokument. 
 

Vad gäller den tid som företagen lägger ner på budgeteringen ser vi tydliga likheter 

mellan samtliga företag då det hos dessa uttrycks att de lägger cirka en månads arbete 

totalt på budgeteringen per år. En utmärkande kritik mot budgeteringen är att den anses 

vara för tidskrävande då det hävdas att företag lägger ner fyra till fem månader på 

budgetarbetet per år (Hope & Fraser 2004). Denna tidsåtgång som kritiken bygger på 

stämmer härmed dock inte i praktiken sett till de studerade företagen. Däremot är vi 

medvetna om att det kan råda en viss skevhet i jämförelsen på grund av hur 

tidsuppskattningen gjorts, det vill säga vad som inkluderas i tidsuppskattningen av såväl 

företagen som författarna bakom kritiken. Med det sagt är det ändå en stor skillnad 

mellan en månad och fyra till fem månader varigenom en eventuell skevhet inte borde 

ha så stor betydelse. Kritiken angående tidsaspekten är härmed inte aktuell för dessa 

företag då de lägger ner mindre tid än vad den är kritiserad för. Vi anser att det är klart 

att kritiken att budgeteringen är tidskrävande får stor relevans om processen tar fyra till 

fem månader. Om företag däremot bara lägger ner en månad som här är fallet kan vi 

inte på samma sätt påstå att processen är så tidskrävande som kritikerna påstår. 

Företagen anser att budgeteringen tar tid men att det är värt den tiden de lägger ner och 

att det behövs för att budgeten ska vara användbar. Som nämnt ser företagen en 

väsentlighet i budgeten genom det tillfälle att gå igenom verksamheten noggrant som 

ges, vilket förstärks av faktumet att Kontek inte enbart gör budgeten i form av 

justeringar av föregående års siffror med en fast procentsats utan att de faktiskt noggrant 

går igenom verksamheten, post för post, varje år och reflekterar över siffrorna. Det är 

klart att detta tar tid men som sagt lägger de ändå ner mindre tid än genomsnittet. 

Genom att gå igenom verksamheten noggrant och inte justera med en fast procentsats så 
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är även den kritik som Goode och Malik (2011) lyfter fram angående detta ej aktuell på 

dessa företag.  
 

Hos Kontek och Nybergs uttrycks det att företagen, i olika utsträckning, arbetar utifrån 

målstyrning då de framhäver att medarbetarna har frihet inom satta ramar att uppfylla 

mål, vilket stämmer överens med vad som nämns i teorin att målstyrning handlar om 

(Bergstrand 2010). Målstyrningen i Nybergs framhävs också genom faktumet att 

försäljningschefen beskriver företagets budgetprocess som extremt målstyrd. 

Emballator har historisk sett varit mycket direktstyrt men övergår mer och mer till 

målstyrt och har ambition att bli ännu mer målstyrda. Vad gäller budgeteringen ser vi 

också likheter i att det förekommer målstyrning inom företagen med grund i hur 

processen går till. Då dessa företag är lite större är det naturligt att det inte förekommer 

så mycket direktstyrning (Bergstrand 2010). Då företagen framhäver motivationssyftet 

är det också ett tecken på att det inte är enbart direktstyrt då direktstyrning inte främjar 

motivation på samma sätt i budgetprocessen (Bergstrand & Olve 1996). I teorin nämns 

budgeteringen inom målstyrningen som att budgetens primära uppgift är att skapa 

diskussion kring måltal samt ansvarsfördelning för cheferna (Bergstrand & Olve 1996), 

vilket vi ser likheter till verkligheten. Genom uppgiften att skapa diskussion kan vi se en 

koppling till att det idag inte handlar om själva budgeten och dess siffror utan att 

företagen samt teorin istället framhäver processen som viktig då det handlar om just 

diskussion. I direktstyrning däremot nämns budget som ett viktigt planerings- och 

uppföljningsinstrument (Bergstrand & Olve 1996) och dessa syften framhävs också i 

företagen trots att de arbetar mer målstyrt men som ekonomichefen på Nybergs 

uttryckte sig så kan direktstyrning och målstyrning ligga nära varandra. 
 

5.2 Budgetprocessen 

Budgetuppställande handlar om att arbeta fram del- och/eller huvudbudgetar samt att 

göra planmässiga val som rör budgetperiod (Bergstrand & Olve 1996). Samtliga av de 

tre studerade företagen upprättar delbudgetar för respektive avdelningar som sedan 

ligger till grund för huvudbudgeten för hela verksamheten. Enligt teorin kan dessa 

budgetar vara i form av en eller flera av resultatbudget, likviditetsbudget samt 

budgeterad balansräkning (Ax et al. 2015). Här kan vi konstatera att såväl Kontek och 

Nybergs som Emballator gör resultatbudgetar, men att det enbart är Emballator som 

även gör budgeterad balansräkning samt likviditetsbudget. Att det enbart är Emballator 
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som gör de två sistnämnda budgetarna tror vi kan härledas till faktumet att de tillhör en 

större koncern och att det kan finns en annan önskan eller krav på mer information. 
 

Alla tre företagen tillämpar endast fasta budgetar, det vill säga lagd budget ligger, vilket 

också enligt teorin har varit utgångspunkten vad gäller budget (Bergstrand & Olve 

1996; Bergstrand 2010). Shim et al. (2011) har däremot kritiserat den fasta budgeten i 

dagens snabbföränderliga omgivning då den saknar flexibilitet för att anpassa sig till 

förändringar som är omöjliga att förutse. Detta är en intressant aspekt då de studerade 

företagen använder den fasta budgeten trots att de är verksamma i dagens 

snabbföränderliga samhälle och på grund av olika faktorer har svårt att förutse 

framtiden. Med anledning av detta skulle man kunna påstå att den fasta budgeten inte är 

lämpad för dessa företag. Man skulle istället kunna påstå att företagen borde tillämpa 

någon av de så kallade alternativa budgetarna rörlig, flexibel, rullande eller reviderad 

budget, som tillkommit på grund av dagens föränderliga omgivning och faktumet att 

verkligheten ofta förändras jämfört med vad som sas vid budgetuppställandet 

(Bergstrand & Olve 1996). Dock anger teorin att trots de alternativa budgetarna som 

tillkommit är det faktiskt många företag som fortsätter med fast budget (Bergstrand & 

Olve 1996), vilket snarare stämmer överens med företagen i denna studie. Då denna 

källa är från år 1996 kan dess relevans ifrågasättas, men utifrån de studerade företagen 

kan vi likväl konstatera att detta är relevant än idag. Vidare förklarar Bergstrand (2010) 

att de som arbetar med fast budget ofta kompletterar dessa med löpande prognoser, 

vilket också de studerade företagen gör i olika utsträckning. Att den fasta budgeten 

kompletteras med prognoser kan vi härleda till faktumet att verkligheten är 

snabbföränderlig och att verkligheten ofta hinner förändras från tillfället då budgeten 

upprättas, varigenom detta kan vara ett sätt för företagen att hantera denna situation och 

de svårigheter som finns i att förutse framtiden.  
 

Samtliga studerade företag budgeterar för kalenderåret vilket ligger i linje med faktumet 

att det är den vanligast förekommande budgetperioden (Shim et al. 2011; Anthony et al. 

2014; NE 2018). Med tanke på att budgetperioden enligt Shim et al. (2011) till viss del 

beror på syften med budgeten är det, av denna anledning, inte förvånande att företagen 

använder samma tidsperiod då de också har relativt lika syn på syften med 

budgeteringen. Vidare kan denna budgetperiod även bero på faktumet som Bergstrand 

(2009) lyfter, nämligen att man budgeterar för kalenderåret för att man alltid gjort det 

utan att ifrågasätta varför och att det som nämnt faktiskt är den vanligaste 
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budgetperioden. Enligt Shim et al. (2011) är ettårsbudgeten vanligtvis uppdelad i fyra 

kvartal men hos de studerade företagen kan vi snarare se att den är uppdelad månadsvis. 

Nybergs periodiserade tidigare budgeten kvartalsvis men gick därefter över till 

månadsvis periodisering då det gav en rättvisare bild. Att budgeten periodiseras 

månadsvis hos företagen snarare än kvartalsvis kan vi tolka som en ytterligare 

anpassning till den snabbföränderliga omgivningen. 
 

Enligt teorin tenderar företags budgethorisont att bli kortare genom att företag går ifrån 

den årliga budgetperioden för att istället budgetera för kortare perioder (Ax et al. 2015), 

vilket dock inte stämmer överens med de studerade företagen som håller sig till 

ettårsbudgeten. En övergång till kortare budgetperioder sker på grund av svårigheter att 

planera på längre sikt i och med de marknadsförändringar som sker och faktumet att det 

idag inte med samma säkerhet går att förutse framtiden (Ax et al. 2015). Detta skulle 

man kunna anse är fallet för dessa företag med tanke på att de påverkas av yttre faktorer 

som försvårar möjligheten att förutse framtiden och enligt teorin skulle man därmed 

kunna tänka sig att de skulle budgetera för kortare tidsperioder. Dock är detta som sagt 

inte fallet i de studerade företagen, men vi kan ändå se att kompletteringen med 

prognoser är ett bevis på att det idag handlar om ett mer kortsiktigt tänk vad gäller 

budgeteringen. Kritik kopplad till tidsaspekten och att det idag inte med samma säkerhet 

går att förutse framtiden handlar om att budgeten tenderar att bli utspelad innan den är 

förverkligad (Hansen et al. 2003). Aspekten att svårigheter finns att förutse framtiden 

nämns inom företagen men samtidigt lyfts det fram att budgeten representerar vad de 

trodde vid uppställandet och att den inte utgör ett facit. Det finns alltså en medvetenhet 

om att verkligheten kan ändras, varigenom vi anser att kritiken om en utspelad budget 

inte slår lika hårt. Dessutom kan vi anse att komplementet med prognoser är ytterligare 

ett sätt att komma undan denna kritik då det ger en uppdatering av framtiden. 
 

Enligt Bergstrand och Olve (1996) måste man vid uppställandet av budget ta hänsyn till 

en rad förutsättningar vilket vi ser att alla de tre studerade företagen gör, däremot ligger 

det vissa skillnader i varifrån förutsättningarna kommer. Förutsättningarna för 

Emballator kommer främst från koncernledningen vilket skiljer sig från de andra 

företagen, men det är också en konsekvens av att det enbart är Emballator som tillhör en 

större koncern. Konteks förutsättningar kommer främst från försäljningschefen som gör 

ett analysarbete men en viss hänsyn tas även till styrelsen och dess syn på långsiktig 

strategi. Nybergs förutsättningar kommer från VDn tillsammans med styrelsen. Enligt 
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teorin är det styrelsen som bör initiera och besluta budgetförutsättningarna (Hedgren 

u.å.) men utifrån det ovan nämnda kan vi inte urskilja att detta är så självklart i 

praktiken. Av de tre företagen, vad gäller styrelsens roll i förutsättningarna, kan vi dock 

urskilja en något större roll av Nybergs styrelse än de andra företagen. 

Förutsättningsfaktorer att beakta är bland annat konkurrenter, marknads- och 

konjunkturutveckling, försäljnings- och inköpspriser samt löneutveckling (Arwidi & 

Samuelson 1991). Vad gäller de förutsättningar som hänsyn tas till av företagen ser vi 

likheter såväl som olikheter. Faktumet att de tar hänsyn till olika saker beror främst på 

att de verkar på vitt skilda marknader. I såväl Kontek som Nybergs och Emballator är 

den största utgångspunkten den förväntade försäljningen det kommande året. Därutöver 

tar företagen också hänsyn till bland annat föregående års siffror vilket ligger i linje 

med teorin (Shim et al. 2011).  
 

Enligt teorin är det viktigt att budgeten grundas i en bakomliggande plan som innehåller 

övergripande mål som företaget förväntas uppnå (Otley 1999) och att den därför ofta 

grundas i den långsiktiga strategiska affärsplanen (Anthony et al. 2014). Däremot har 

budgeteringen kritiserats för att inte vara strategiskt inriktad och att den inte möjliggör 

implementering av långsiktiga strategier (Neely et al. 2003). Hos Emballator har 

budgeten en tydlig koppling till den affärsplan som innehåller de långsiktiga målen och 

vid upprättandet av budgeten tar de alltid hänsyn till hur de ligger gentemot 

affärsplanen. Hos Nybergs uttrycker ekonomichefen vikten av att den ska kopplas till 

strategin samtidigt som den också har en koppling till strategin, inte minst med tanke på 

den strategiinriktning som styrelsen har och dess roll i budgeten. Hos Kontek 

förekommer också en viss koppling till strategi då den till viss del grundas i styrelsen 

syn på framtiden. I alla de tre studerade företagen finns det alltså, i olika utsträckning, 

en koppling till företagets långsiktiga strategi och härigenom ser vi inte relevansen av 

kritiken varigenom vi ytterligare ifrågasätter den kritik som budgeten utsätts för. Sedan 

huruvida budgeten bör kopplas ännu mer till strategin än vad den gör är en fråga som 

står obesvarad.  
 

Budgeten upprättas vanligen inom verksamheten (Shim et al. 2011) vilket vi kan se görs 

i de tre företagen genom den iterativa metoden som Arwidi och Samuelson (1991) samt 

Anthony et al. (2014) nämner är den vanligast förekommande metoden vid 

uppställandet. Användningen av iterativ budgetering kan leda till att alla nivåer i 

organisationen blir mer involverade i budgetarbetet (Anthony et al. 2014) varigenom 
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företagens metod för uppställande även ligger i linje med faktumet att motivationssyftet 

och delaktighet framhävdes som viktigt företagen. I såväl Nybergs som Kontek 

fastställer styrelsen budgeten i december, vilket stämmer överens med vad Shim et al. 

(2011) nämner om att budgeten vanligen presenteras för och fastställs av styrelsen. I 

Emballator är det istället styrelsen i koncernledningen som i slutet av november 

fastställer budgeten. Vi kan se att samtliga studerade företag fastställer sin budget innan 

året börjar, vilket ligger i linje med Bergstrands (2009) yttrande om att de flesta företag 

tar beslut om budgetar kort före årsskiftet och därmed kan företagen påbörja det nya året 

med fastställda budgetar som styrinstrument. 
 

I genomförandefasen utförs planerade aktiviteter, då de budgetar som tagits fram 

används och ligger till grund för beslut. I det årliga löpande arbetet används alltså oftast 

inte själva budgeten, utan istället är det detaljerade aktivitetsplaner som visar vägen för 

arbetet under året (Arwidi & Samuelson 1991). I de studerade företagen, främst på 

försäljningsavdelning respektive produktionsavdelning, kan vi urskilja att budgeten 

ligger till grund för aktiviteter och verkar som en aktivitetsplan till viss del. Däremot 

med anledning av de månadsvisa budgetuppföljningar som görs kan vi påstå att denna 

genomförandefas delvis flyter ihop med uppföljningsfasen. Genom detta kan vi 

konstatera att budgeten används mycket under året men att det inte bara är i form av 

aktivitetsplaner utan snarare mycket i form av uppföljning. Budgeten förmedlas, i olika 

utsträckning, ut till de anställda i företagen. Vidare är det respektives avdelningschefs 

uppgift att förmedla budgeten på sin avdelning. Att budgeten förmedlas ut i företaget 

kan vi koppla till syftena kommunikation och motivation. Ju fler som får ta del av 

budgeten desto mer motiverade bli de att arbeta mot den, på det sätt de kan. Som de på 

Nybergs nämner så har oftast inte alla individer någon nytta av detaljerna i budgeten 

varigenom det oftast är en övergripande budget som förmedlas ut. Genom året används 

budget därmed tydligt som styrmedel i form av de mål som de innehåller, vilket inte 

minst visar sig på försäljningsavdelningar.  
 

Gällande budgetuppföljning gör alla de tre studerade företagen en uppföljning av budget 

mot verkligt utfall, vilket ligger i linje med teorins beskrivning av vad denna fas 

omfattas av (Bergstrand & Olve 1996; Arwidi & Samuelson 1991). Vad gäller 

budgetuppföljningen ser vi stora likheter mellan företagen då de alla arbetar med 

månadsvis uppföljning för att i slutet av året även göra uppföljning sett till hela året. 

Här kan vi därmed se att täta uppföljningar görs hos företagen och vi kan tolka detta 
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som ett resultat av det snabbföränderliga samhället och den omgivning de verkar i. 

Dessa täta uppföljningar stämmer även överens med teorin som menar på att en 

dynamisk marknad ofta kräver rapporter mer frekvent än en stabil marknad (Olve & 

Samuelson 2008). Samtidigt ligger detta också i linje med contingencyteorin som 

handlar om förmågan att anpassa sig till omgivningen, det vill säga att förutse, förstå, 

hantera och snabbt reagera på den (Mintzberg 1979). Täta uppföljningar skapar en ökad 

möjlighet att anpassa sig till omgivningen då uppföljningar ger underlag för att kunna 

granska företaget i relation till omgivningen för att snabbt hitta avvikelser och kunna 

hantera dessa. 
 

Hos de tre företagen uttrycks det att uppföljning är en viktig del i budgetprocessen. 

Budgetuppföljning innebär ofta ett möte mellan den ansvarige och dennes överordnade 

(Bergstrand & Olve 1996). I företagen handlar det snarare om diskussioner på olika sätt 

mellan de involverade i processen och i alla företag hålls diskussioner för att analysera 

avvikelser. På Nybergs går ledningsgruppen igenom uppföljningen varje månad och 

ekonomichefen går igenom uppföljningen i styrelsen varje kvartal vid styrelsemöten. I 

Nybergs kan vi se ett utmärkande engagemang av styrelsen i budgetuppföljningen, då 

de kan ifrågasätta de enskilda avdelningscheferna angående utfall på dess avdelning och 

avdelningscheferna får då stå till svars gällande budgetavvikelser av väsentlighet inför 

styrelsen. I Emballator brukar ledningsgruppen en gång i månaden lägga en viss 

tyngdpunkt på just budgetuppföljning. Emballators styrelse sammanträder inte i form av 

något budgetarbete men då representanter från företagsledningen är med i styrelsen kan 

vi se en viss delaktighet i form av styrelse. Hos Kontek diskuteras avvikelser som 

framkommer vid budgetuppföljningen i ledningsgruppen. Vidare använder styrelsen i 

Kontek budgeten på styrelsemöten för att se till att intäkter och kostnader går i linje och 

säkerställa att de har koll på läget för att kunna hitta åtgärder om det är något som 

avviker. Härigenom kan vi se att Nybergs och Konteks styrelse har en något större roll 

gällande uppföljning, än Emballator, men att Nybergs utmärker sig något.  
 

Det råder en viss samsyn mellan företagen i varför uppföljningen är viktig. Det nämns 

bland annat att uppföljningar görs för att se huruvida företaget är på rätt väg och för att 

vidare kunna upptäcka eventuella avvikelser i tid. Som ekonomichefen på Emballator 

uttrycker sig handlar det om att se vilka poster som är påverkbara och därigenom styra 

det man kan styra. Hos företagen uttrycks vikten av att reflektera över och förstå 

avvikelserna för att kunna ta lärdom av dem för att framöver kunna påverka. Utifrån 
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detta ser vi en stark koppling till budgetuppföljningens fem syften kontroll-, alarm-, 

diagnos-, omplanerings- samt rationaliseringssyftet (Bergstrand & Olve 1996). För att 

få användning av budgeten anser vi att det är viktigt att man som företag arbetar utifrån 

dessa syften och följer de i en kedja då den ena efterföljs av den andra. För det första 

måste en uppföljning göras generellt, men det räcker inte att bara urskilja en avvikelse 

utan man måste också förstå och bearbeta den för att kunna ta lärdom av den och 

därigenom är hela kedjan av syften viktig. Budgetuppföljningen förlorar sin relevans 

om man inte diagnostiserar och tar lärdom av eventuella avvikelser. I företagen görs 

uppföljning på såväl respektive avdelning som på totalen. Ekonomichefen på Kontek 

trycker på vikten av just detta för att på så sätt ha möjlighet att finna avvikelser som 

kanske inte syns på totalen. Alla företagen är överens om att hanteringen av avvikelser 

till stor grad beror på vad för sorts avvikelse det är, antingen storlek eller huruvida den 

är påverkbar eller inte. En avvikelse som inte är påverkbar kan de bara analysera på så 

sätt att de får en förklaring till avvikelsen. Däremot nämner Nybergs en viktig aspekt 

vid avvikelser på grund av ej påverkbara faktorer, nämligen att det då handlar om att 

uppnå siffror som motsvarar det nya rådande förhållandet. Mindre avvikelser väljer man 

att inte bry sig om och härigenom tror vi det handlar om framförallt resurs- och 

tidsaspekten. Skulle man lägga ner för mycket tid på småsaker skulle såklart budgeten 

bli än mer tidskrävande utan det handlar om tid respektive nytta det ger.  
 

Med tanke på den vikt företagen lägger på uppföljning då den anses viktig, i 

kombination med de paralleller vi kan dra till uppföljningssyftena ser vi en betydande 

användning av budgeten i företagen. Genom att utnyttja budgetuppföljningen till fullo 

anser vi att det leder till en ökad användning av budgeten som styrmedel. Trots att 

företagen, på olika sätt, påverkas av faktorer som gör det svårt att förutse framtiden och 

därmed upprätta en budget, kan de ta lärdomar av avvikelser, även om dessa är av 

oförutsedda förändringar, för att i framtiden eventuellt kunna hantera svårigheterna 

bättre i viss grad. Genom företagens tillämpning av budgetuppföljning kan vi se en del 

av användbarheten i budgeten och konstatera att det kan vara en betydande anledning 

till varför de fortfarande använder budget och inte lämnar den som teorin delvis säger.  
 

5.3 Roller i budgeteringen 

Vad gäller budgetprocessen i företagen ser vi vissa likheter i vilka som är involverade 

samt vilka roller de tar sig an. Vi ser likheter i ekonomichefernas roll då de i företagen 

har en central roll vars arbete är administrativt, samordnande och stödjande. VDn i 
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företagen har en betydande roll i budgetarbetet och vi kan här se likheter i att deras 

delaktighet främst visar sig i slutet av uppställandet vid slutliga diskussioner angående 

budgeten samt en delaktighet i budgetuppföljningar. I Nybergs har VDn även en 

delaktig roll i budgetförutsättningarna. Avdelningscheferna i samtliga företag tar fram 

budgetsiffror då de gör sina respektive budgetar som vidare ligger till grund för 

företagets övergripande budget. Avdelningscheferna har också en uppgift att förmedla 

ut budgeten till de andra på sina respektive avdelningar. Hela företagsledningen har 

alltså en stor roll och inte enbart VDn eller ekonomichefen och vi får intrycket av att 

alla arbetar tätt. Detta anser vi är en förutsättning för att få användning av budgeten. 

Eftersom vi kan se tydliga likheter i de organisatoriska rollerna när det handlar om 

budgetarbetet är det inte konstigt att vi också kan se likheter i utformningen av budgeten 

samt det löpande arbetet med budgeten.  
 

Vad gäller styrelsens roll i budgetarbetet ser vi även här såväl likheter som skillnader 

mellan företagen. De främsta likheterna ser vi mellan Nybergs och Kontek. Den mest 

betydande skillnaden mellan företagens styrelser är på grund av faktumet att Emballator 

tillhör en större koncern, vilket i detta fall innebär att styrelsens roll skiljer sig från de 

två andra företagen. Den skiljer sig på så sätt att vi kan se att styrelsen i Emballator har 

en något mindre betydande roll i budgetarbetet än vad styrelsen i de andra företagen har. 

Detta kommer med anledning av att det i Emballator istället är koncernledningen som 

tar en större roll i budgetarbetet som kan liknas med styrelsens roll i de andra företagen. 

Emballators styrelse finns främst på grund av de formella krav som finns och deras roll 

minskar något på grund av detta i relation till de andra två företagen.  
 

Vad gäller styrelsens roll i processen ser vi en roll som urskiljs främst vid 

budgetförutsättningar samt vid fastställande och uppföljning av budgeten där dess roll i 

denna process delvis redan har diskuterats ovan i denna analys. Utifrån detta kan vi 

konstatera att styrelsens roll främst utspelas vid fastställandet av budgeten. Vi ser främst 

likheter i styrelsens roll mellan Nybergs och Kontek gällande delaktigheten i 

fastställandet av budgeten. I de företagen är det styrelsen som fastställer den men i 

Emballator däremot är det inte styrelsen i sig som fastställer den, utan det är 

koncernledningen där styrelsen däremot har en viss delaktighet i det. Att styrelsen 

fastställer budgeten som i Nybergs och Konteks fall, eller i Emballators fall har en 

delaktighet i fastställandet, ligger i linje med teorin som anger att det oftast är styrelsen 

som fastställer budgeten (Shim et al. 2011). Samtliga företag presenterar sina budgetar, i 
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olika omfattning, för styrelsen inför fastställandet av den vilket ligger i enlighet med 

teorin om att de som upprättar budgeten presenterar den för styrelsen (Shim et al. 2011). 

Här kan vi se en grad av delaktighet vid presentationen då hela företagsledningen deltar 

vid presentationen i Nybergs och i viss utsträckning även hos Emballator. Styrelsens 

roll vid granskandet av budgeten innan fastställandet, utifrån Nybergs och Konteks 

perspektiv, är att de ifrågasätter budgeten och ser till realismen i den varigenom detta 

ligger till grund för beslut huruvida den fastställs som den är eller inte. Detta är också 

Emballators styrelseroll vid deltagandet av fastställandet av budgeten med 

koncernledningen. Härigenom kan vi se att viss vikt läggs vid bakgrunden till siffrorna 

och att de inte bara fastställer den rent ceremoniellt. Detta kan också urskiljas med tanke 

på att det nämns, i alla fall hos Nybergs, att företaget ibland kan behöva göra justeringar 

ifall styrelsen efterfrågar det. Genom denna roll i fastställandet, som ovan diskuterats, 

ser vi en viss aktivitet och anser vidare att detta är en ytterligare förutsättning för 

budgetens användning.  
 

Vad gäller styrelsens roll i termer av kontrollroll, strategiroll och serviceroll kan vi se 

ytterligare likheter mellan Kontek och Nybergs då deras styrelser avsätter extra tid i 

form av styrelsemöte som riktas enbart mot strategin, vilket tyder på att stor vikt läggs 

vid styrelsens strategiroll. Nybergs styrelse uttryckte att de är främst strategiinriktade 

medan Konteks styrelse ändå uttryckte att strategirollen har lika stor roll som de andra 

två rollerna. Såväl Emballators styrelse som Konteks styrelse anser att de fördelar tiden 

jämt mellan de tre rollerna. Citatet från Konteks styrelse, som presenterats i empirin, 

som belyser vikten av alla tre rollerna för att hjälpa VDn att gå rakryggad är intressant 

och ligger i linje med teorin om att alla rollerna är viktiga och kan ses som 

kompletterande snarare än att de är ömsesidigt uteslutande (Blom et al. 2012). Då teorin 

säger att styrelsens ansvar ligger i att leda verksamheten tillsammans med VDn 

(Sevenius 2010) är det såklart viktigt att de gör det tillsammans och stöttar varandra för 

att på bästa sätt styra företaget. Det finns dock ingen optimal kombination av rollerna 

(Blom et al. 2012) varigenom vi kan anta att de fördelar tiden mellan rollerna på så sätt 

som är bäst för dem och med tanke på deras omgivning. Det intressanta i Konteks 

styrelses syn på att utföra alla tre roller och hjälpa VDn att stå rakryggad ger en 

indikation på vikten av servicerollen. Att alla nämner vikten av strategirollen kan vi 

också koppla till faktumet att deras respektive budgetar har en koppling till en 

långsiktigare strategi som ovan diskuterats. Att fokus läggs på strategi ligger också i 
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linje med den utveckling av styrelsearbete som nämns då styrelser enligt Johanson 

(2008) i större grad arbetar med långsiktigt strategiarbete, samt att Anderson et al. 

(2007) nämner att kontrollrollen har fått en något minskad betydelse. Nybergs tonar ner 

kontrollrollen något genom att de inte arbetar så kontrollerande då de har stor tillit till 

medarbetarna och de budgetansvariga. Ändå kan vi se att viss vikt läggs vid 

kontrollrollen hos Nybergs då de deltar vid förutsättningar, de fastställer budgeten samt 

ansvariga får stå till svars för den såväl vid upprättandet som vid uppföljning. Däremot 

handlar det kanske inte om att stå till svars ur ett enbart kontrollperspektiv utan kan 

såväl vara för att få en större samsyn mellan styrelse och de olika avdelningarna. De har 

inte budget främst för att kontrollera såsom det kan framställas i teorin då budget kan 

verka som ett verktyg för att uppfylla kontrollrollens aktiviteter som Hillman och 

Dalziel (2003) anger, exempelvis utvärdera företagets VD och andra ledare.  
 

Brandinger (2011) hävdar att det förekommer ett direkt samband mellan ägarnas 

direktiv och företagets budgetering. Däremot kan vi, utifrån de studerade företagen, inte 

instämma i detta direkta samband såsom teorin framställer det. Ägardirektiven 

framkommer snarare indirekt hos de studerade företagen, främst Nybergs och Kontek, 

där ägardirektiven framkommer i den långsiktiga strategi som ligger till grund för 

budgeten. I Emballator nämns det en viss avsaknad av ägardirektiv i budgeten, men vi 

kan anta såväl här ett indirekt ägardirektiv genom affärsplanen. Dock kan vi 

argumentera för att oavsett hur mycket de nämner att de tar in ägardirektiv eller inte i 

budgeten så är det egentligen självklart att de framkommer då styrelsen representerar 

ägarna och med anledning av dess placering mellan ägare och företagsledning (Sevenius 

2010). Genom denna placering och vare sig det är ett direkt eller indirekt samband eller 

hur man uttrycker sig så är det här som hela den organisatoriska styrkedjan kan utspelas. 

Styrkedjan utspelas då styrelsen ska förverkliga ägarnas mål (Sevenius 2010) och vidare 

ge förutsättningar och fastställer budget (Hedgren u.å.) och att budgeten kommunicerar 

mål mellan över- och underordnade (Johansson & Östman 1992). 
 

Alla styrelser poängterar att de är aktiva och vikten av att vara aktiv. Utifrån våra 

tolkningar framstår Nybergs styrelse som mest aktiv, främst via den budgetkonferens de 

har och dess engagemang i hela processen. Samtidigt utifrån vad såväl ekonomichefen 

och styrelseordförande i Nybergs sa då de nämnde att styrelsen är ovanligt aktiv vilket 

än mer stärker den uppfattning vi fått utifrån hur de arbetar. Nybergs roll i budgetarbetet 

är intressant då de har den så kallade budgetkonferensen. Genom att de inblandade i 
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processen tillsammans med styrelsen går igenom budgeten ökar den gemensamma 

synen på den och dess innebörd kommande året, vilket vi tycker indikerar på att 

budgeten får en ännu större användbarhet och relevans i företaget. Med tanke på det 

ansvar styrelsen har enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen (SFS 2005:551) då de ansvarar 

för bolagets organisation och förvaltning faller det sig naturligt att styrelsen tar en viktig 

och aktiv roll i budgetarbetet då den kan fungera som ett verktyg att utföra dess 

arbetsuppgift. Emballators styrelse har en något mindre aktiv roll i form av styrelse i 

budgetarbetet då de som ovan nämnt främst finns på grund av de formella kraven och 

inte arbetar aktivt på samma sätt som de andra företagens styrelse, i och med faktumet 

att de tillhör en större koncern.  
 

5.4 En unik omgivning 

Alla företagen påverkas som sagt av någon faktor som försvårar möjligheten att förutse 

framtiden som i sin tur enligt teorin påverkar budgetarbetet så till vida att det enligt 

kritiker kan göra budgeten mer eller mindre oanvändbar. Den gemensamma 

uppfattningen av de studerade företagen är att dessa omgivningsfaktorer inte har så stor 

påverkan på budgetens användning som det framställs i teorin i denna omgivning. 

Mintzberg (2000) hävdar att formaliserad planering inte är aktuell i en denna omgivning 

och då budgetering till stor del traditionellt sett handlar om just planering kan vi förstå 

varför den har kritiserats för att inte vara användbar i denna omgivning (Neely et al. 

2003; Hope & Fraser 2004). Däremot kan vi också argumentera för motsatsen då det i 

företagen framhävs andra syften än enbart planering. Vi ser också, som nämnts, att 

fokus delvis har flyttats från själva budgeten till processen och härigenom förminskas 

den formaliserade planeringen något och därmed också den följda kritiken. Vi kan 

också argumentera för detta i och med faktumet att det hos företagen finns en 

medvetenhet om att budgeten inte är ett rättesnöre, utan att budget bara är budget. I och 

med detta läggs inte samma tyngd på planeringen i den mening att om man inte håller 

sig till budgeten så är det inte hela världen, då de förstår att saker kan ändras.  
 

Nybergs som påverkas av att de ligger tidigt i konjunkturcykeln har därmed svårt att 

förutse framtiden och inte samma tid att anpassa sig till den, vilket skapar en dynamisk 

omgivning (Mintzberg 1979). Det blir som de säger marknadens syn på konjunkturen 

som styr budgetens anda och de har många hjälpmedel av bland annat 

branschorganisationer för att kunna anta hur totalmarknaden i Sverige kommer se ut för 

att kunna uppskatta försäljningen, vilket visar på att de ändå kan göra någorlunda 
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uppskattningar av framtiden. I och med att de som sagt budgeterar för hur de tror 

marknaden ska gå och att den inte utgör ett rättesnöre så kan de också ha en bättre 

inställning till förändringar som kan ske i denna svårförutsedda omgivning. Då de inte 

vet hur konjunkturen exakt går har de, om det skulle komma någon snabb svängning, en 

sekundär plan att luta sig mot och på så sätt är de mer förberedda på det vid sidan av 

budgeten. Skulle de bli stora svängningar har de också en anledning till varför det blir 

avvikelser i budgeten. 
 

Kontek och dess svårigheter ligger i att de är ett snabbväxande högteknologiskt företag 

och hos företaget uttrycks det också att det är svårt att budgetera och förutse framtiden. 

Däremot vad gäller just teknologin och faktumet att man idag hela tiden behöver ligga i 

framkant för att hänga med har dock inte en så stor påverkan på budgeteringen, då det 

istället handlar om långsiktiga strategiska beslut till skillnad från beslut angående 

budgeten som bara gäller ett år framåt. Detta stämmer också överens med faktumet att 

försäljningschefen nämner att hänsyn vid budgeteringen tas till huruvida de ska 

introducera någon ny produkt eller tjänst, som de då redan vet om. Det svåra däremot 

ligger i hur nya produkter och tjänster kommer att slå på marknaden vilket är svårt 

förutspå. Att de är snabbväxande är också svårt att ta hänsyn till då de inte vet hur 

snabbt de kommer växa vilket också visar sig i budgeten då de som nämnt i empirin har 

överträffat budgeten rejält de senaste två åren. Men då de har den synen de har på 

budgeten, precis som Nybergs och Emballator, får inte dessa svårigheter samma 

innebörd som de annars kunde få. Budgeten uttrycker vad de trodde just då och 

processen har så många fördelar även om själva budgeten eventuellt slår fel.  
 

Emballator är beroende av säsongsvariationer, vilket skapar svårigheter i budgeteringen, 

speciellt när säsongerna flyttar på sig vilket leder till svårigheter att uppskatta volymen. 

Säsongsvariationer leder till att verksamheten behöver anpassa sig till en tämligen 

dynamisk omgivning (Baines & Langfield-Smith 2003), vilket vi tydligt kan se då de 

idag arbetar med rullande 12 analysen samt kompletterar med prognoser. De är 

medvetna om svårigheterna och accepterar samt hanterar svårigheterna genom att de 

använder sig av historik från föregående år som de tar hjälp av och med hjälp av den vet 

de på ett ungefär när säsongerna tar fart och vad de genererar. Sammanfattningsvis 

anser de att det är svårt att budgetera på grund av säsongsvariationer, men att det ändå 

går bra eftersom de har historik och gör justeringar utefter det. De är medvetna om att 
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budgeten kan ändras och har man den inställningen är det ju mycket lättare, än att se det 

som misslyckande om det ändras. 
 

Dessa ovan nämnda aspekter, tillsammans med respektive företags budgetutformning 

och process, är några utmärkande aspekter i företagens sätt att hantera svårigheterna i 

denna omgivning. Detta är alltså företagens anpassning till omgivningen och med tanke 

på att de är nöjda med budgeten och anser att den fyller ett viktigt syfte, kan vi anta att 

det råder en överensstämmelse mellan omgivning och styrning med budgetering 

(Pennings 1992). Contingencyteorin handlar om förmågan att anpassa sig till 

omgivningen, det vill säga att förutse, förstå, hantera och snabbt reagera på den 

(Mintzberg 1979). Detta gör företagen genom att de är medvetna om omgivningen och 

deras budgetprocess är anpassad efter den. De har exempelvis valt att ha fast budget 

men komplettera dessa med prognoser för att kunna hantera förändringar samtidigt som 

de gör täta uppföljningar. Om ett företag anpassar sin budgetering efter dess omgivning 

leder det till ökad effektivitet (Lawrence & Lorsch 1967, refererad i Dergård 2016), 

vilket vi antar är fallet då det faktiskt fortfarande använder sig av budgetering idag. 
 

5.5 Budget som styrmedel 

Vad gäller budgeteringen i företagen kan vi slutligen se att det ligger linje med vad 

ekonomistyrning i stort handlar om, det vill säga att planera och följa upp 

organisationen för att möjliggöra att rätt beslut kan tas och på så sätt gynna 

effektiviteten i linje med företagets vision, strategi och mål (Johanson & Skoog 2015). 

Budgeteringen är utformad på så sätt att den bygger på företagens strategi, representerar 

de mål som organisationen har för kommande året samt att den har en viss förankring 

uppåt i organisationen. Med grund i detta kan vi förmoda att företagens budgetering 

möjliggör det som Anthony et al. (2014) nämner att ekonomistyrning delvis handlar om, 

nämligen att påverka beteendet hos organisationens individer till ett önskvärt sådant 

med hänsyn tagen till organisationens mål. Detta faller sig naturligt med tanke på att 

budget är ett styrmedel med syfte att möjliggöra just detta (Ax et al. 2015) men att vi 

faktiskt kan urskilja detta även i praktiken hos företagen är fördelaktigt. 
 

Alla företagen anser sin valda budgetlösning som bra och är positiva till den. Hos 

företagen uttrycks många syften med budgeten samt att dess fördelar väger upp dess 

nackdelar. Härigenom bekräftas användbarheten av budgeteringen och denna 

användbarhet bekräftas också av faktumet att de inte anger någon större antydan på att 
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överge budgeteringen i den närmaste framtiden. Detta bekräftar vad Libby och Lindsay 

(2010) hävdar om att budgeten alltjämt än idag har en viktig roll i företagets styrning 

samt det som Réka et al. (2014) hävdar genom att den traditionella budgeteringen 

fortfarande är mycket populär och inte kommer elimineras inom en snar framtid. Då 

företagen är nöjda med dagens budgetlösningar och inte påvisat någon större antydan att 

överge den traditionella budgeteringen i den närmaste framtiden kan vi också se att de 

alternativa begreppen, better-, advanced- och beyond budgeting, som utvecklats till 

följd av, det enligt teorin, missnöjet med den traditionella budgeten (Rickards 2006) inte 

har fått något vidare genomslag hos de studerade företagen. Däremot har 

ekonomichefen på Nybergs på senare år gjort budgeteringen mindre detaljerad och är 

inne på spåret av nollbasbudgetering som han personligen hade önskat införa men som 

inte har mottagits väl inom företaget och därmed inte implementerats. Här kan vi dra 

koppling till den bild (figur 4), som återfinns i den teoretiska referensramen, som 

illustrerar tillämpningen av de olika utvecklingarna där traditionell budget har större 

potentiellt antal användare än de andra alternativen. 
 

Med grund i vad som ovan diskuterats i denna analys anser vi att en anledning till att 

företagen finner användning av budgeten, i dagens dynamiska omgivning, är just på 

grund av att de är medvetna om att budgeten representerar vad man tror vid 

uppställandet. Denna medvetenhet kan leda till att de inte behöver ta lika hårt på 

svårigheterna att förutse framtiden och det blir inte samma negativ klang när 

förändringar sker. En annan anledning varigenom vi tror att de finner ett syfte och 

användning av budgeten ligger i att den inte utgör ett rättesnöre utan att fördelen snarare 

ligger i processen än budgeten som dokument. Med tanke på att de finner ett så stort 

betydande syfte i att processen är viktigare än själva dokumentet spelar kanske 

svårigheten att förutse framtiden inte lika stor roll som det hade gjort om man inte såg 

samma betydelse med processen. Detta bekräftas av att Anthony et al. (2014) lyfter 

fram att användandet och nyttan av budgetering som styrmedel inte enbart är knutet till 

själva budgeten utan även till själva processen. Vi kan härigenom se att det inte enbart 

är omgivningen som utvecklats utan att budgeteringen samt tankarna kring den även har 

utvecklats. Ytterligare en anledning till budgetens användning kan vi koppla till teorin 

som framhäver att budgeten är en av få tekniker som lyckas integrera organisationens 

alla aktiviteter i en och samma skildring (Otley 1999). Tillfället att noggrant gå igenom 

verksamheten och få koll på denna framhävs som ett utmärkande syfte med 
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budgeteringen, däremot kan man ifrågasätta huruvida man behöver just budgetering för 

att göra detta. En tydligare förståelse till varför företagen idag finner en användning av 

budgeteringen ligger också i faktumet att vi, utifrån den kritik mot traditionell budget 

som analyserats ovan, kan konstatera att stora delar av den kritik som riktats mot 

traditionell budgetering inte är relevant med anledning av hur de studerade företagen 

arbetar.  
 

Contingencyteorin har dock kritiserats, bland annat för att de omgivningsfaktorer som 

studeras i specifika fall ofta bara utgör en liten andel av variationen i organisationens 

prestation (Weill & Olson 1989). Med anledning av detta är vi medvetna om att det 

finns många faktorer som påverkar de respektive företagen varav vi enbart utgått från 

faktorer som utgör en mindre del och att det därmed kan finnas många andra 

förklaringar till varför företagets budgetering ser ut som den gör. Contingencyteorin 

innebär att organisationer anpassar sig till sina respektive unika omgivningsfaktorer 

(Dergård 2016) och med anledning av att de tre studerade företagen är så pass olika i sig 

i form av bland annat typ av företag, bransch samt produkt och/eller tjänst borde de 

påverkas av väldigt många skilda omgivningsfaktorer. I samband med vad 

contingencyteorin säger skulle vi därför kunna anta att budgeteringen borde skilja sig 

mer åt, men vi ser trots det väldigt stora likheter mellan företagen och dess budgetering.  



  
 

89 

6 Slutsats 

I detta kapitel presenteras en slutsats av den analyserande diskussionen som vidare ger 

svar på uppsatsen initiala frågeställning. Avslutningsvis redogörs för metodkritik och 

förslag på vidare forskning.  

 
I uppsatsens inledande kapitel presenterades en problemdiskussion som belyser ett 

forskningsgap, vilket mynnade ut i följande frågeställning som här ämnas besvaras: 
 

Hur används och vad fyller budgeteringen för syfte i företag som verkar i dagens 

dynamiska omgivning? Vad har styrelsen för roll i företagens budgeteringsarbete?  
 

Då dagens samhälle till större grad karaktäriseras av förändring och osäkerhet anses 

budgeteringen vara mindre användbar. Dock har budgeteringen ändå en viktig del i 

företagens styrning idag, vilket också kan konstateras utifrån den studie som vi 

genomfört då det uttrycks en väsentlighet i användningen av budgetering som 

styrmedel. Det förekommer betydande likheter mellan företag vad gäller såväl 

utformning av budgeteringen som budgeteringens användning och syften. Dagens 

budgetering används främst för att gå igenom verksamheten noggrant, vilket sker i form 

av såväl budgetuppställande som budgetuppföljning, och här framkommer det primära 

syftet med budgeteringen. Genom detta verkar budgeteringen delvis som ett 

planeringsinstrument. Budgeten används även för att kommunicera företagsmål och 

verka motiverande i företaget då den främjar delaktighet och engagemang. Det ligger en 

större användning i den process varigenom budgeteringen sker snarare än i budgeten 

som dokument, vilket också utgör en grund till varför budgetering används. Med 

anledning av den dynamiska omgivning som företag verkar i och svårigheter som däri 

ligger att förutse framtiden finns ändå användning av budgeteringen tack vare 

företagens sätt att arbeta med budgeten idag samt i deras inställning till budgeten, en 

budget är bara en budget. Användandet av budgeteringen i företagen sker till stor del 

genom traditionell budgetering som ligger i linje med teorin men såväl med inslag av ett 

modernare tänk. Utmärkande aspekter i företagens sätt att arbeta med budgeten är valet 

att komplettera den fasta budgeten med prognoser och att göra täta uppföljningar, vilket 

kan härledas till hanteringen av en snabbföränderlig verklighet och ett bevis på vikten 

av det kortsiktiga tänk som idag krävs. 
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Vad gäller styrelsens roll i budgeteringen kan vi konstatera att styrelsen har en aktiv och 

betydande roll i företags budgetering, under förutsättningen att styrelsen aktivt verkar 

som en styrelse. I budgetarbetet har styrelsen en bestämmande roll som främst urskiljs 

vid budgetförutsättningar samt vid fastställande och uppföljning av budgeten. Vi kan 

delvis urskilja ett extra fokus på strategirollen varigenom denna roll också utmärks i 

budgeten genom koppling mellan budget och strategi. Med tanke på det ansvar styrelsen 

har enligt aktiebolagslagen (ABL 8 kap. 4 §) då de ansvarar för bolagets organisation 

och förvaltning kan vi förstå varför de tar en betydande och aktiv roll i budgetarbetet då 

den kan fungera som ett verktyg att utföra dess arbetsuppgift.  
 

Avslutningsvis är slutsatsen från denna studie att det går att urskilja en betydande 

användning och ett viktigt syfte med budgeteringen där styrelsen har en delaktighet som 

vi anser ökar användningen av budgeteringen. Slutligen kan vi konstatera att om man 

arbetar med budgeten på rätt sätt och har rätt inställning till den så finns det trots allt en 

relevans av att använda budgetering som styrmedel i dagens dynamiska omgivning med 

svårigheter att förutse framtiden. 
 

6.1 Metodkritik 

En reflektion såhär i efterhand är valet att inte enbart tillämpa personliga intervjuer utan 

att komplettera dessa med intervjuer över telefon och i ett fall mejl. Vi hade dragit 

större fördelar av att hålla samtliga intervjuer personligen då vi förmodligen hade fått ett 

större djup i intervjun, vilket hade gynnat vår process att samla in och bearbeta empirin 

och i sin tur gynna den efterföljande analysen och slutsatsen. En reflektion, som delvis 

kan kopplas till den nyss nämnda, är att styrelsens roll i budgeteringen kunde ha 

undersökts djupare för att få en ännu bättre beskrivning av dess roll. En annan reflektion 

ligger i valet av företag där vi borde ha varit mer selektiva i urvalet. För det första borde 

vi varit noggrannare och sett till att företaget budgeterar för hela verksamheten för att 

inte behöva byta ut ett företag på det sättet vi behövde göra. Dels förlorade vi värdefull 

tid men vi upptog även onödig tid för respondenten på detta företag. För det andra borde 

vi inte valt ett företag som tillhör en större koncern. Detta för att det skulle blivit mer 

representativt att ha tre mer liknande företag sett till denna aspekt och för att i sin tur 

underlätta analysen. Men trots allt gav denna avvikande aspekt ett intressant perspektiv 

som var av värde i analysen. En ytterligare reflektion berör intervjuguiden, som vi i 

efterhand, insåg innehöll frågor ej relevanta för studien. Genom bättre genomtänkta och 
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formulerade frågor hade vi kunnat spara tid och enklare kunnat bearbeta det empiriska 

materialet samt fokuserat mer på de frågor som var av relevans. 
 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är att utföra en liknande studie men att utföra denna på ännu 

fler företag för att få ett bredare perspektiv, detta för att kunna få ett mer representativt 

svar och för att kunna göra mer korrekta generaliseringar. Ett förslag är att grunda en 

sådan studie på enkäter. Ett annat förslag på vidare forskning är att utföra en liknande 

studie men som däremot har ett större fokus på styrelsen och dess roll i budgetarbetet, 

vilket förslagsvis skulle kunna gynnas av att inkludera en observerande dimension för 

att få en bättre rollbeskrivning. Ett ytterligare förslag på vidare forskning är att ta in en 

jämförande aspekt genom att även inkludera företag som använder sig av någon 

utveckling i form av better budgeting eller advanced budgeting, eller som till och med 

har lämnat budgeteringen och sätta detta i relation till företag som använder sig av 

traditionell budgetering.   
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Bilagor 

Bilaga A Introducerande brev 
 

Hej, 
 

Vi är två civilekonomstudenter vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver nu vår 

magisteruppsats och vänder oss nu till Er för att komplettera vår uppsats med empiriskt 

material. 
 

I vår magisteruppsats ska vi studera budgetering i företag som vi vidare kopplar till 

omgivningsfaktorer som påverkar marknader och därför hör vi av oss till er. Det finns 

idag mycket studier om budgetering men i takt med den snabba samhällsutveckling som 

sker, och förmodligen fortsättningsvis kommer att ske, finner vi ett gap i studier där 

budgeteringen och dess roll berörs i en annan kontext än den befintliga forskningen. 
 

Under intervjun kommer vi ställa frågor som berör hur ni i ert företag ser på 

budgetering, hur ni arbetar med den och vilket syfte den fyller. Vidare hade vi önskat att 

ni, om möjlighet finns, under intervjun kunde visa oss en enkel skiss över företagets 

organisationsstruktur för att vi enklare ska få en helhetsbild av organisationen när vi ska 

koppla det till budgeteringen.  
 

Som respondent i studien har Ni rätt att vara anonym. För att på ett bättre sätt kunna 

bearbeta informationen från vårt samtal önskar vi med er tillåtelse att spela in intervjun. 

Ni som respondent kommer att få ta del av det sammansatta materialet från intervjun 

och därigenom få möjlighet att bekräfta detta innan publikationen av resultatet. 

Informationen kommer endast att användas till studiens forskningsändamål. Ni har rätt 

att avsluta medverkan när som helst i studien.  
 

Om ni har några frågor om studien och er medverkan är ni välkomna att höra av er till 

oss på ma223iv@student.lnu.se eller 0709-XXXXXX. 
  
Med vänliga hälsningar, 

Ulrika Näslund & Mariette Andersson  
 

 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide initiala intervjun 
 

Inledande frågor 

Vilken är din titel i företaget? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande position respektive inom organisationen?  

Hur ser organisationen ut? Vilken nivå inom den organisatoriska hierarkin arbetar du? 

Vilken styrform anser DU primärt finns i ert företag? Direktstyrning, programstyrning 

eller målstyrning? 

 

Budget 

Hur skulle du definiera budget? 

Har ni alltid arbetat med budgetering? 

Är budget ert primära styrmedel eller använder ni något annat som komplement?  

Hur oväsentlig/väsentlig anser ni att budgetering är för att styra ert företag?  

Lägger ni mycket tid på budgeteringen? Någon uppskattning om hur mycket? 

Hur budgeterar ni? Är det för hela verksamheten och avdelningar, projekt etc.?  

Vilken typ av budgetar använder ni er av? (resultat/likviditet/balans)  

Hur lång är er budgetperiod? Och vilken är er budgetperiod? 

Gör ni fasta budgetar eller är de istället rullande, reviderad, rörlig, flexibel? 

Vilka personer medverkar i budgetprocessen? Finns det någon som är mer ansvarig eller 

mer drivande? Har ni någon förutbestämd grupp som arbetar med budgeten? 

Hur delaktig är du i budgetarbetet, vad är din roll? 

Hur är VD/ekonomiansvarig samt styrelsen involverad i budgetarbetet? 

 

Budgetuppställande  

Vilka upprättar budgeten? Finns det någon som har mer ansvar och är initiativtagande? 

När upprättas budgeten? 

Vilka förutsättningar tar ni hänsyn till vid budgetuppställande? Vilka faktorer utgår ni 

ifrån? Vem anger förutsättningarna för budgeten och när? 

Vilken metod används för budgetuppställande? Nedbrytningsmetoden, 

uppbyggnadsmetoden eller iterativ metod? 

Vem godkänner och fastställer budgeten och när fastställs den? 

 

Budgetgenomförande 

Hur förmedlas budgeten ut i resten av företaget? 



  
 

III 

Hur används budgeten i företaget under det årliga löpande arbetet? Vilka använder den? 

Hur hanterar ni förändringar under budgetperioden? Har ni möjlighet att korrigera om ni 

ser förändringar? 

       

Budgetuppföljning 

Följer ni upp och granskar utfallet av budgeten? Hur går arbetet till? 

När följer ni upp det och vilka följer upp det? 

Hur hanteras eventuella budgetavvikelser? Undersöker ni orsakerna till dessa? 

Hanterar ni alla avvikelser på samma sätt? 

Är budgetuppföljningen viktig för er och vad är syftet med budgetuppföljningen? 

 

Budgetens syften   

Varför använder ni er av budget? 

Vilka är era syften med budgetering? Ange på skalan vikten av respektive syfte för er. 

 
Något annat syfte som inte nämns av de fem ovan som är viktigt? 

Vad finns det för för- och nackdelar med er budgeteringen enligt dig? 

 

Avslutningsfrågor 

Har er budgetering utvecklats sista tiden och i så fall vad beror detta på?  

Anser du att det är svårare att budgetera idag i en mer snabbföränderlig miljö? 

Hur påverkas och anpassas ert budgetarbete av era yttre omgivningsfaktorer, 

exempelvis konjunktur, säsongsvariationer och teknologiutveckling?  

Anser du att er valda budgetlösning fungerar bra eller finns det några problem? 

Har ni någon gång funderat på att använda annat styrverktyg än budgetering? 

Hur ser du på framtiden, kommer ni att hålla fast vid budgeteringen i samma 

utsträckning som idag? 

  



  
 

IV 

Bilaga C Intervjuguide avdelningschef 
 

Vilken är din titel i företaget? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande position samt inom företaget? 

Vad är din roll i budgetarbetet?  

Hur går det till när du upprättar din budget?  

Hur arbetar du med budgeteringen löpande under året på din avdelning? Hur mycket 

använder du den i ditt arbete? Hur förmedlar du den vidare till andra på avdelning? 

Hur arbetar du med budgetuppföljningen månadsvis?  

Hur tycker du budgeteringen hos er fungerar idag? Vad anser du er budget har för för- 

och nackdelar? 

Vad anser du är syftet med budgetering? 

Hur anser du det går att upprätta budgeten med tanke på svårigheter att förutse 

framtiden och att ni är så konjunkturkänsliga? // Hur anser du det går att upprätta 

budgeten med tanke på de säsongsvariationer som ni påverkas av? // Hur anser du att 

det är att budgetera idag med tanke på att ni är ett teknologiskt snabbväxande företag?  
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Bilaga D Intervjuguide styrelse 
 

Vilken titel har du i styrelsen? 

Hur länge har du suttit i denna styrelse? 

Hur är ni som styrelse involverad i budgetarbetet och vilken är ER roll i detta? 

Hur ofta har ni styrelsemöten? Arbetar ni något med budgeteringen på dessa möten? I 

sådana fall, hur och i vilken omfattning? 

Vad är syftet med budget enligt ER? Varför använder ni er av budgetering? 

Anger ni några budgetförutsättningar?  

Hur framkommer ägardirektiv i budgeteringen? 

Vilken inriktning skulle du säga att er styrelse har generellt? Är den mer 

kontrollinriktad, strategiinriktad eller service-/rådgivningsinriktad. Vidare hur passar 

budgeten in i den inriktningen? 

Anser du att Ni som styrelse är passiva eller aktiva i Ert företag? 

 

 

 


