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Sammanfattning 

Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan, Växjö Universitet. 

Controllerfördjupningen EKC362. 

Titel: Kulturella skillnader i styrning med budget – En fallstudie på Dresser Wayne AB och 

Nibe AB 

Författare: Jens Bergman, Fredrik Bladh, Axel Hjelmer 

Handledare: Anders Jerreling 

Examinator: Rolf G Larsson 

Inledning: Det här arbetet handlar om kulturskillnader och budgetstyrning. Två företag har 

undersökts, ett amerikanskt företag och ett svenskt. Syftet har varit att undersöka hur 

budgetprocessen ser ut och upplevs i företagen och utifrån detta analysera skillnader och 

likheter utifrån Hofstedes kulturteori. 

 

Metod: Vi har valt att genomföra en fallstudie på Dresser Wayne AB och Nibe AB. 

Fallstudien är en mycket vanlig metod när det gäller undersökningar av institutioner och 

organisationer. Anledningen till detta är att det är mycket svårt att undersöka organisationer 

genom experiment, organisationen måste ses i och undersökas i sin omgivning. 

 

Teori: Vi har använt oss av två teorier, budgetteori samt teori rörande kulturella skillnader. 

Hofstedes fem dimensioner har varit grundsten i den kulturella teorin. Han har utifrån en 

undersökning på IBM fastställt fem dimensioner där man finner skillnader mellan nationella 

kulturer, maktavstånd, osäkerhetsundvikande, individualism vs. kollektivism,  maskulinitet vs 

femininitet samt lång vs kort sikt.  

 

Empiri: Vi utförde tre intervjuer på olika nivåer på varje företagen, detta för att urskilja 

eventuella skillnader i uppfattningen om budgetprocessen.  

 

Analys och slutsats: Vi har identifierat ett antal likheter och skillnader i sättet att styra med 

budget, utifrån dessa drog vi ett antal paralleller till kulturteorin. Generellt kan vi säga att vi 

hittade ett flertal faktorer som stödjer den kulturteori som säger att den nationella kulturen 

påverkar ekonomistyrningen i organisationer. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Budgetering är ett område inom ekonomistyrning som vi vet att vi som blivande controllers 

kommer att stöta på ute i arbetslivet. Vi menar att budgetering är ett problemområde som 

behöver belysas ytterligare då det inte fått det utrymme på vår utbildning som det förtjänar. 

Därför anser vi att budgetering är ett intressant område att fördjupa sig inom och vi avser att 

göra detta ännu intressantare genom att lägga till en kulturell aspekt på det hela. 

 

Att använda budgetering som ett verktyg för styrning av verksamheten vet vi har sina för och 

nackdelar. Vi har ofta förknippat budgetering med dess negativa styrkonsekvenser, dvs 

anslagsvarianten, samtidigt som vi känner till att detta verktyg fortfarande är det dominerande 

i större organisationer. Styrkonsekvenser i samband med att man använder sig av budgetering 

beror så klart på hur man använder budgeten som verktyg. Det finns anledning att misstänka 

att budgeten som styrmedel varierar beroende på nationella och kulturella skillnader. Orsaker 

till dessa skillnader tror vi kan bero på olika saker, men ett viktigt problemområde är att man 

har olika syn på avkastningskravet. Detta gäller både på lång- respektive kort sikt, man kan 

även ha olika syn på delegering av ansvar och budgeten som kontrollverktyg. 

 

I stora multinationella organisationer med utländska dotterbolag decentraliserar man genom 

att fördela befogenheter mellan olika funktioner, horisontellt och vertikalt. På 50-talet 

uppmärksammade Ralph J. Cordiner, VD på General Electrics, att denna decentralisering 

riskerade att gå för långt. Verksamhetscheferna försökte uppnå en högre grad av autonomi, 

detta ledde till att de blev så självständiga att de varken tog emot råd eller anammade det som 

var i organisationens bästa. Detta är ett av de problem som en multinationell organisation kan 

stöta på. Ett annat är att en vertikal decentralisering genom uppdelning av den centrala 

ledningen i ett antal affärsområden kan, av utländska dotterbolag, uppfattas som en form av 

centralisering. En lösning på problemen i de storföretag som prövades var att bygga upp 

starka formella planeringssystem där budgeten gavs en framträdande roll. Budget kom därvid 

att användes för att planera och följa upp delarnas resultat och ekonomiska ställning.1

 

                                                 
1 Arwidi, O. & Samuelsson, L., 1991, s. 30f 
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Ekonomistyrningsaktiviteter som att planera, koordinera, kommunicera, utvärdera, besluta 

samt påverka är aktiviteter som en chef löpande skall genomföra, dessa aktiviteter stämmer 

väl överens med budgetens syften.2 Vilka av dessa som har störst betydelse för chefen i fråga 

tror vi hänger ihop med den nationella kultur som organisationen befinner sig i. En chefs 

ledarstil och styrfilosofi bygger till stor del på personliga värderingar, dessa värderingar 

påverkas och formas i hög grad av den kultur han tillhör. De kulturella mönster som återfinns 

på en arbetsplats speglar också de kulturella mönster som finns i samhället i övrigt.3  

 

1.2 Problemdiskussion 

Budgeten är en av de vanligaste modellerna för styrning av företag. En undersökning från 

1997 av Johansson visar att 91 % av börsnoterade företag på stockholmsbörsen använde 

budget som styrverktyg.4 Budget är en handlingsplan för kommande tidsperiod, uttryckt i 

monetära termer.5 Budgeteringens grundläggande syfte är att vara ett verktyg för planering.6 

Vi har för avsikt att belysa andra viktiga syften med budgetering i teoriavsnittet, olika 

författares syn på budgetering kommer att ställas mot varandra för att skapa en större 

förståelse för fenomenet.  

 

Ursprungligen hämtade svenska företag sina förebilder om budgetering från USA.7 Budget, 

redovisning och kalkylering har starka samband. Av uppföljningsskäl är det nödvändigt att 

innehåll i budget och redovisning stämmer överens.8 Eftersom den ekonomiska redovisningen 

ska möjliggöra en uppföljning av budgeten måste transaktioner definieras på samma sätt i 

budgeten som i den ekonomiska redovisningen, annars kan inte jämförelser göras. Detta 

samband har medfört att de ekonomimodeller som används inom budgetering ofta har hämtats 

från redovisningens område.9

 

Redovisningssystemen skiljer sig åt mellan olika länder, men det finns två tydliga 

huvudgrenar inom redovisningen. Dessa två grenar är den angloamerikanska och den 

kontinentaleuropeiska. Den angloamerikanska grenen har starkt påverkats av de krav som 

                                                 
2 Anthony, R. & Govindarajan, V., 2003, s. 7 
3 Hofstede, G., 1997, s. 240 
4 Ax, C., et al., 2001, Sid 496 
5 Ibid. s. 69 
6 Ibid. s. 633 
7 Ibid. s. 11 
8 Bergstrand, J. Olve, N-G., 1996, sid. 39 
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ställs av kapitalmarknaden samt av redovisningsinstitutioner medan den 

kontinentaleuropeiska grenen har tydligare påverkats av myndigheter och långivare.10  

 

Sättet att styra företag skiljer sig åt beroende på var i världen företaget befinner sig. På 1980-

talet blev det populärt att studera organisations- och företagskulturer.11 Mycket forskning med 

inriktning på kulturella skillnader mellan nationer görs. Man har i denna forskning kommit 

fram till att det finns skillnader och att detta påverkar människors sätt att agera. Dessa 

skillnader har generaliserats och man har byggt upp föreställningar om vad som är typiskt 

tyskt eller typiskt amerikanskt.12 En stor del av forskningen kring ”management accounting” 

fokuserar på uppfattningen att nationella kulturer har en påverkan på relationen mellan 

ekonomistyrningssystem och prestationer. Beroende på vilken kultur människor kommer ifrån 

kan de ha olika uppfattning om och inställning till ett och samma sätt att leda och styra. Som 

ett resultat av detta kan en viss styrpraxis fungera och vara effektiv i en kultur samtidigt som 

den är ineffektiv och dysfunktionell i en annan.13

 

Hampden-Turner & Trompenaars ställer sig frågande till om alla de amerikanska ledarskaps- 

och styrfilosofier och tekniker som dominerar ekonomilitteraturen går att använda någon 

annanstans i en annan kultur.14  

 

Även om företag skapar sina egna kulturer så påverkas de starkt av den nationella kultur som 

råder i hemlandet. Nationella kulturer har alltså en påverkan på hur företag leds och styrs, 

detta leder till skillnader i hur företag från olika länder leds och styrs. Den intressanta frågan 

är hur dessa skillnader konkret ser ut. 

 

Vad är det som skiljer sig åt när man till exempel jämför budgetprocessen mellan två företag 

från två olika länder. En annan fråga som automatiskt uppstår är vad dessa skillnader kan 

tänkas bero på? 

                                                                                                                                                         
9 Greve, J., 1996, sid. 21f 
10 Deegan, C., 2000. s. 173f 
11 Ibid. s. 18 
12 Hofstede, G., 1997. s. 12 
13 Tsui, J., 2001, s. 126 
14 Humpden-Turner, C. & Trompenaars, F., 1999, s. 1 
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1.3 Problemformulering 

Vår övergripande frågeställning handlar om förhållandet mellan kultur och budgetering som 

styrinstrument. Denna frågeställning har vi valt att konkretisera i tre underfrågor.  

 Hur ser budgetprocessen ut i ett amerikanskt- respektive ett svenskägt och styrt bolag?  

 Vilka skillnader finns det mellan bolagens sätt att använda budget?  

 Beror dessa skillnader på kulturella olikheter i sättet att styra företaget med budget? 

 

1.4 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att identifiera hur budgetprocessen ser ut och upplevs i våra 

fallföretag. Vi ska utifrån detta material undersöka om det går att urskilja några skillnader 

mellan företagen i undersökningen. I de fall det förekommer skillnader skall vi undersöka om 

dessa beror på kulturella olikheter i sättet att styra med budget. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi kommer endast att ta hänsyn till kulturella skillnader när det gäller synen på och 

användandet av budgeten. Andra aspekter på ekonomistyrningsområdet kommer inte att 

beaktas. Vårt huvudintresse rör hur man styr med budget i verksamheten, inte budgetens 

utseende. Trots kopplingen mellan redovisning och budgetering väljer vi att inte följa upp 

detta i vårt arbete, då vi har kommit till insikten att omfattningen av arbetet då skulle bli för 

stort. 

 

1.6 Val av fallföretag 

De företag vi valt att studera är Dresser Wayne AB och Nibe AB. De företag vi valt att 

studera är relativt lika till storlek och struktur. Båda företagen omsätter ca 1 miljard kronor 

och är tillverkande företag av verkstadskaraktär och båda ägs av bolag som är börsnoterade. 

Att företagen är relativt lika är viktigt för att vi lättare skall kunna se och bryta ut de kulturella 

skillnader som kan finns. 

 8



2. Metod 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Alvesson & Sköldberg ställer upp en metod som tillhör den positivistiska familjen. Metoden 

kallas abduktiv och är en kombination av den induktiva och deduktiva metoden. Den innebär 

att forskaren utgår från ett hypotetiskt övergripande mönster. Denna metod används enligt 

författarna vid många fallstudiebaserade undersökningar. Metoden innebär ett samspel mellan 

det empiriska materialet och teorin, där processen leder till att teorin successivt kan justeras 

och förfinas. Fördelen med en abduktiv metod jämfört med en renodlat induktiv eller deduktiv 

metod är att den även inkluderar förståelse i undersökningen. Abduktion utgår från empiriska 

fakta men avvisar inte teoretiska för-föreställningar och ligger på så sätt närmare deduktionen. 

Analysen av empiri kan mycket väl kombineras med, eller föregripas av, studier av teori i 

litteraturen. Under forskningsprocessen sker således en alternering mellan teori och empiri. 15

 

Vårt arbete bygger på en teoretisk referensram i kombination med empirisk grunddata, arbetet 

kan sägas ha pendlat mellan induktion och deduktion. Det sätt vi angripit uppgiften på ligger 

närmre abduktion än något av de två renodlade begreppen. 

 

2.2 Forskningsmetod 

Enligt Rosengren & Arvidson finns det två grundläggande forskningsmetoder en forskare kan 

välja att arbeta efter. Dessa är kvalitativ och kvantitativ metod. Det som avgör vilken metod 

man väljer att arbeta efter kan bero på forskarens synsätt, värderingar och forskningsproblem. 

Valet av metod beror till hög grad av datans karaktär, är datan hård väljs den kvantitativa 

metoden och är datan mjuk väljs den kvalitativa metoden.16 Yin talar om en tredje metod, 

fallstudien. Fallstudien är en empirisk undersökning där ett samtida fenomen studeras i ett 

verkligt sammanhang, en fallstudie kan utföras på ett eller flera fall.17  

 

 

Kvantitativ metod 

                                                 
15 Alvesson, M. & Sköldberg, K., 1994, s. 42 
16 Arvidson, P. & Rosengren, K-E., 2005, s. 330f 
17 Yin, R., 2003, s. 13f 
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Kvantitativa metoder karaktäriseras av en flitig användning av siffror, i form av statistik, 

matematik, aritmetiska formler och ganska klara riktlinjer för hur man ska genomföra en 

undersökning. De kvantitativa metoderna har sitt ursprung i naturvetenskaperna. Det primära 

kunskapssyftet är att orsaksförklara de fenomen som är föremål för undersökningen, detta är 

nödvändigt för att möjliggöra förutsägelser om fenomen och för att kunna pröva om de 

uppnådda resultaten kan förklara en generell företeelse.18

 

Kvalitativ metod 

Den centrala idén inom de kvalitativa metoderna är att man genom olika typer av 

datainsamling skapar en djupare förståelse av det problemkomplex som studeras.19 

Användandet av denna metod förutsätter ett aktivt deltagande från forskaren, forskaren måste 

själv delta i datainsamlingen och på ett sådant sätt att han befinner sig i den social verklighet 

som ska studeras.20 Ett centralt moment är också att förstå problemkomplexets samband med 

helheten.21

 

Fallstudiemetoden 

Fallstudien är en mycket vanlig metod när det gäller undersökningar av institutioner och 

organisationer. Anledningen till detta är att det är mycket svårt att undersöka organisationer 

genom experiment, organisationen måste ses i och undersökas i sin omgivning. För att kunna 

gå på djupet i en fallstudie är det ofta nödvändigt att använda flertalet variabler, detta för att 

på ett så bra sätt som möjligt kunna förklara och förstå fenomen inom institutioner och 

organisationer. Användandet av ett flertal variabler medför i många fall att komplexiteten 

ökar kraftigt och att man därför i undersökningen får begränsa antalet undersökta enheter.22

 

Fallstudier är förknippade med ett strategiskt beslut vad gäller omfånget och tidsåtgången av 

studien. Forskaren har en rad olika alternativ och ska välja ut enstaka fall eller objekt som ska 

studeras. Detta val måste dokumenteras för att studiens resultat ska bli trovärdig.23 Yin 

definierar fallstudien som en empirisk frågeställning som undersöker samtidsfenomen i sin 

riktiga kontext särskilt där gränserna mellan fenomen och kontext är oklara. Syftet med 

undersökningen är att se gränserna mellan fenomenet och den verkliga miljön och för att göra 

                                                 
18 Andersen, I., 1998, s. 31 
19 Ibid. 
20 Arvidson, P. & Rosengren, K-E., 2005, s. 331 
21 Andersen, I., 1998, s. 31 
22 Yin, R., 2003, s. 1 
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detta används flera olika datakällor.24 Det är vanligt att använda denna metod när man vill 

förstå ett fenomen på djupet och i en kontext.25 Även om man i fallstudier använder sig av 

kvantitativ och kvalitativ datainsamling är det vanligast att man använder kvalitativ 

datainsamling. 26 En av de vanligaste källorna vid insamling av data är intervjun.27

 

2.2.1 Val av forskningsmetod 

Vilken metod som väljs när man skall genomföra forskning av något slag beror enligt Yin på 

tre saker; vilken karaktär forskningsfrågan har, den kontroll som forskaren har över faktiska 

händelser samt om fokus är på nutida eller historiska fenomen. Beroende på vilka svar som 

fås på dessa frågor är det olika metoder som är mer eller mindre lämpliga att använda. Är 

frågeställningen ”hur och varför” och om forskaren inte har någon kontroll över händelserna 

samt att fokus ligger på nutida fenomen är det mest lämpligt att använda fallstudiemetoden.28  

 

Yin diskuterar utförligt huruvida man ska välja ett fall, multipla fall, en enhet eller flera 

enheter. Ett enskilt fall jämställs med ett enskilt experiment och det är ungefär samma villkor 

som måste uppfyllas för att man ska välja det en skilda fallet. För att man ska välja att utföra 

ett enskilt fall bör följande kriterier vara uppfyllda: fallet bör vara ovanligt, unikt och 

avslöjande. Resultaten från en multipel fallstudie anses vara mer övertygande och robust. 

Varje fall måste väljas med stor omsorg så att det antingen förutsäga samma resultat eller 

förutsäga motsägande resultat men av förutsägbara skäl.29

 

Den definition som Yin ger fallstudiemetoden stämmer väl överens med det syfte vi har med 

vårt arbete. Avsikten är att på djupet undersöka hur valt fenomen ser ut i de olika 

undersökningsobjekten, detta för att finna och undersöka skillnader och likheter. Vi har därför 

valt att utföra en fallstudie, de ovan uppställda kriterierna passar alla in på vårt syfte och 

problem. Vi har valt ut två fallföretag och kommer att genomföra en kvalitativ fallstudie, då 

våran datainsamling kommer att ske genom intervjuer. 

                                                                                                                                                         
23 Denscombe, M., 2000, s 41f 
24 Yin, R., 2003, s. 13 
25 Lundahl, U. & Skärvad, P., 1999, s. 185 f 
26 Gummesson, E., 2000, s. 3 
27 Yin, R., 2003, s. 89 
28 Ibid. s. 1 
29 Ibid. s. 39ff 
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2.3 Datainsamling 

Det finns två typer av data, primärdata och sekundärdata. Primärdata är data som forskaren 

själv samlar in. Sekundärdata är data som redan är tillgänglig i en eller annan form, 

exempelvis insamlad av en annan forskare.30

 

Ett vanligt sätt at skilja mellan olika typer av intervjuer är att utgå från graden av 

standardisering. Standardiserade intervjuer följer en på förhand strikt uppställd form, på så väl 

frågorna som ordningsföljden. Varje intervju måste utföras lika som den föregående. Vid 

ostandardiserade intervjuer kan man däremot välja frågeformulering så väl som frågornas 

ordningsföljd mer fritt. Semistandardiserade intervjuer är de intervjuer som inte kan 

kategoriseras som standardiserade respektive ostandardiserade. Man har då på förhand 

bestämt vissa frågor som skall ställas till alla respondenter. Dessutom försöker man följa upp 

dessa frågor med följdfrågor. Dessutom kan det förekomma frågor som är specifika för 

respektive respondent.31

 

Yin betonar vikten av framför allt sex källor vid insamling av data; dokument, arkiv, 

intervjuer, direkta observationer, deltagande observationer och fysiska artefakter. Ingen av 

källorna har ett totalt övertag över de andra, man bör snarare se dem som komplement till 

varandra, och i en bra fallstudie bör man därför använda sig av så många som möjligt.32  

 

Vi har valt att utföra semistandardiserade intervjuer på tre nivåer i våra fallföretag, detta är 

vår primärdata. Sekundärdatan består av dokument som vi erhållit av företagen. Vi har alltså 

primärt använt oss av intervjuer för att samla in data och kompletterat detta med dokument 

som vi fått av de intervjuade. Vi har inte funnit det nödvändigt eller möjligt att ta med alla 

Yins sex källor, detta gäller främst observationer och fysista artefakter.  

 

 

                                                 
30 Halvorsen, K., 1992, s.72f 
31 Lundahl, U. & Skärvad, P., 1999, s. 115 
32 Yin, R., 2003, s. 85 
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2.4 Sanningskriterier 

Det finns fyra kriterier som brukar användas för att fastställa empirisk social undersökning. 

Då fallstudien är en sådan typ av undersökning blir dessa fyra kriterier relevanta. Dessa 

kriterier är: 

• Konstruktionsvaliditet: Detta innebär att man använder flera olika källor för att 

fastställa en korrekt beviskedja.  

• Intern validitet: Innebär att man försöker hitta mönster, alternativa lösningar och 

använda logiska modeller för att förklara fenomenet. 

• Extern validitet: Fastställer om undersökningens resultat kan generaliseras. 

• Reliabilitet: handlar om att studien ska vara pålitlig. Studien ska kunna genomföras av 

en annan person och samma resultat ska nås.33 

 

Om forskningens kan sägas vara tillförlitlig beror på svaret på följande fråga: Om någon 

annan genomför undersökningen, kommer då den personen fram till samma resultat och drar 

forskaren samma slutsats? 

 

Denna fråga går troligen inte att besvara i absoluta termer. Men för att tackla detta i den 

kvalitativa forskningen redogör man explicit för forskningens mål och grundläggande 

premisser, forskningens genomförande samt resonemanget bakom de beslut som fattats. Detta 

benämns ibland som att undersökningen skall vara ”intersubjektivt prövbara”, 

undersökningen skall vara genomskinlig och på detta sätt prövbar. Denscombe tar även upp 

ett antal punkter för hur man ska kontrollera resultatens validitet. Exempelvis bör man 

redogöra för hur forskarens jag har erkänts som en influens i forskningen. Har 

undersökningsobjekten fått ta del av resultaten och ge sin syn på den föreslagna förklaringen. 

I vilken utsträckning överensstämmer resultaten och slutsatserna med existerande kunskaper 

inom området och är de generaliserbara?34

 

Vi har utfört intervjuer med tre personer på varje fallföretag, intervjuerna har då tillfälle givits 

spelats in och anteckningar har förts parallellt för att säkerställa reliabiliteten och 

konstruktionsvaliditeten. De intervjuade har även givits möjligheten att läsa igenom de 

dokument vi sammanställt, detta för att stärka reliabiliteten ytterligare. 

                                                 
33 Yin, R., 2003, s. 33f 
34 Denscombe, M., 2004, s. 250f 
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2.5 Arbetsgång 

Studien inleddes med en genomgång och studie av, för arbetet, relevant teori. Utifrån denna 

teori sammanställdes lämpliga intervjufrågor och det utformades även en intervjuguide som 

stöd, intervjuguide finns i bilaga 1. Insamlad empiri sammanställdes sedan samtidigt som vi 

avslutade teoriavsnittet vartefter analysen tog vid. Analysen bestod av två delar, dels jämföra 

de båda företagen med teori om budget men även att försöka koppla funna skillnader 

företagen emellan med teori om kulturella skillnader. Slutligen beskrev och diskuterade vi i 

slutsatsen de tydligaste skillnaderna vi fann i vår studie. Se figur 1 för grafiska beskrivning av 

hur arbetet har förlupit.  

 

 
Figur 1 Grafisk presentation av arbetets gång. (Källa: egen) 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenterar vi aktuell teori inom budget, teori om kulturella skillnader mellan 

nationer samt allmänt om redovisningsteori.  

 

3.1 Budget- teori 

3.1.1 Budgetens syfte 

Klassisk budgetlitteratur framhäver planeringssyftet. I en svensk rapport har det dock hävdats 

att den viktigaste rollen för budgeteringen i praktiken är att definiera ansvar och göra det 

möjligt att mäta prestationer i förhållande till detta ansvar. Mintzberg förenar planering och 

ansvar då det centrala för honom är hur man samordnar företaget, budgeten är då främst ett 

verktyg för att samordna.35

 

Enligt Anthony & Govindarajan finns det fyra syften med budgeten. Dessa är: Finjustera den 

strategiska planen. Budgeten är ett tillfälle att använda den färskaste informationen som 

baseras på bedömningar gjorda av chefer på alla nivåer i organisationen. Den strategiska 

planen å andra sidan görs i början av året och involverar endast ett fåtal personer i ledande 

position. Koordinera aktiviteter. Då chefer på alla nivåer deltar i budgetförberedandet kan det 

hända att det upptäcks avvikelser från den övergripande planen. Fördela ansvar och 

informera om förväntade prestationer. Den färdiga budgeten bör på ett klart och tydligt sätt 

förklara vilket ansvar chefer på olika nivåer har och vad som förväntas av dem. Den skall 

kunna utgöra grund för prestationsutvärdering. Budgeten representerar ett åtaganden som den 

budgetansvariga har till sin chef.36  

 

Colin Drury har valt att göra en något grövre indelning och identifierat sex syften: 

Operativ planering. De huvudsakliga planeringsbesluten utförs i samband med den 

långsiktiga planeringsprocessen. Den årliga budgetprocessen är en förfining av den 

långsiktiga planeringen, en detaljerad plan för implementeringen av de långsiktiga planerna.  

Koordinera aktiviteter för olika delar av organisationen och försäkra att delarna är i harmoni 

med varandra. Utan vägledning kan enhetschefer ta beslut angående enheten i tron att de 

                                                 
35 Bergstrand, J. & Olve, N-G., 1996, s. 21 
36 Anthony, R. & Govindarajan, V., 2003, s. 411 
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arbetar i organisationens bästa. Motivera enhetschefer att nå organisationens övergripande 

mål. Om individer aktivt har medverkat vid framtagandet av budgeten kan den fungera som 

ett motivationsverktyg. Kommunicera planer till de olika ansvarsenheterna. Med hjälp av 

budgeten kommunicerar ledningen sina förväntningar ut i organisationen, så att alla i 

organisationen kan förstå dessa förväntningar och koordinera sin verksamhet för att nå upp till 

dessa förväntningar. Kontrollera aktiviteter. En budget assisterar chefer i ledningen och 

kontrollen av aktiviteter som de är ansvariga för. Utvärdera prestationer. Budgeten är ett 

användbart verktyg för att informera chefer om hur väl de presterar för att uppnå mål de själva 

varit med om att ställa upp.37

 

Arwidi & Samuelson framhåller tre syften med budgetering som fått stor vikt sedan 70-talet, 

åtagande, motivation och kommunikation. Åtagande innebär att företagsledningen accepterar 

att delegera ansvar på basis av de prestationer som budgeteras och att den 

verksamhetsansvarige lovar att klara denna budget. Motivation innebär att budgeten skapar 

olika slags förväntningar och mål att uppnå. Detta förstärks av ett medvetande om att 

uppnådda prestationer relateras till budgeterade mål. Man kan då koppla belöningar och 

bestraffningar till uppnådda prestationer. Kommunikation syftar på att budgeteringen ger ett 

konkret bidrag till det nödvändiga informationsutbytet mellan avdelningar eller mellan 

ledning och enhetsansvariga. Den utveckling av budgeteringens användning och syften som 

skett karaktäriseras av att fokus har flyttats från dokumenten till processen. Se figur 2.38  

 

Figur 2. Budgeteringens syften.(Källa: Arwidie & Samuelson) 

                                                 
37 Drury, C., 2000, s. 549f 
38 Arwidi, O. & Samuelson, L., 1991, s. 22f 
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Bergstrand & Olve lägger tonvikten på budgetens planeringssyfte, men budgeten spelar även 

en stor roll i den löpande styrningen. I många företag framhävs uppföljningssyftet som ett av 

de väsentligaste motiven till att ha en budget. Budgetuppställandet skapar ett åtagande för 

fastställd budget, särskilt om befattningshavare själv får bestämma vilken budget som skall 

gälla.39

 

Det finns olika sätt att se på budgetens syften, hur man väljer att göra detta påverkar i hög 

grad hur budgeten utformas och läggs upp. Bergstrand & Olve nämner ett flertal syften; 

medbestämmande, ansvarsfördelning, fungera som samordningsinstrument, budgeteringen 

skapar kontaktytor mellan medarbetarna och löpande lämna information om resultat och 

planer till anställda. Under ekonomiskt besvärliga förhållanden kan budgeten utnyttjas som ett 

instrument för företagsledningen att påverka sin organisation och prioritera genom att fördela 

resurser mellan olika verksamheter. Utifrån dessa syften har Bergstrand & Olve identifierat 

tre huvudmotiv för budgeteringen: 

1. att bidra till beslutfattande genom prioritering och resursfördelning. 

2. planering och samordning genom ömsesidiganpassning. 

3. motivation.40 

 

 

Figur 3. Budgeteringsprocessens olika delar motsvaras av olika budgetsyften, men dessa påverkas lika mycket 
av tidigare steg i processen. (Källa: Bergstrand & Olve) 

                                                 
39 Bergstrand, J. & Olve, N-G., 1996, s. 18 
40 Ibid. s. 19f 
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Anthony & Govindarajan betonar vikten av deltagandet i budgetprocessen, ett stort 

deltagande skapar motivation hos personalen. För att budgetmål skall accepteras och leda till 

motivation hos de anställda krävs det att de har kontroll och påverkan på de mål som sätts, de 

får ej vara externt givna då detta inte leder till några positiva effekter i detta hänseende. Det är 

de som arbetar i verksamheten som har kunskap och expertis om det som skall budgeteras.41  

 

3.1.2 Budgetprocessen 

Budgeten är ett viktigt verktyg för effektiv kortsiktig planering och kontroll av 

organisationen. En operativ budget spänner oftast över ett kalenderår och tar upp intäkter och 

kostnader för den perioden. Processen att sammanställa en budget bör skiljas från strategisk 

planering och prognostisering.42

 

När Arwidi & Samuelson pratar om budgetprocessen avser de fördelningen av olika 

aktiviteter på budgetarbetets aktörer: ansvariga på olika nivåer respektive stödjande enheter 

som budgetavdelningar och controllers. De formella ekonomiska styrsystemen består av två 

centrala planeringsprocesser: en långsiktig och strategisk samt en mer kortsiktig 

budgetprocess centrerad kring de olika verksamhetsåren. I dessa planeringsprocesser kan 

oftast tre olika planeringsmoment urskiljas: strategi, program och budget. Programmeringen 

sker ibland inom ramen för strategiarbetet och ibland inom ramen för budgetarbetet.43  

 

Enligt Ax m.fl. består budgetprocessen av tre faser: budgetuppställande, budgetuppföljning 

och budgetanalys. Budgetuppställandefasen är den process då man arbetar fram budgetar. 

Budgetuppföljning är då man jämför budget med utfall för de perioder budgeten avser. 

Budgetanalysen är den fas i vilken man drar lärdom av budgeteringen för framtida perioder. 

Det talas även om att man skulle kunna lägga till en fjärde fas, budgetanvändandet. De 

budgetar som tas fram ska på olika sätt användas för att fatta beslut och för att verkställa 

dessa. De flesta definitioner av begreppet budgetering utgår dock från de tre första faserna.44

 

Processen att skapa en budget sker vanligen en gång per år. Viktigt i samband med 

budgetuppställandet är att det planeras på ett korrekt sätt, detta för att göra processen så 

                                                 
41 Anthony, R. & Govindarajan, V., 2003, s. 420 
42 Ibid. s. 409 
43 Arwidi, O. & Samuelson, L., 1991, s.101 
44 Ax, C., et al., 2001, s. 434 
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effektiv som möjligt. Det är även viktigt att medarbetarna som medverkar i processen känner 

att de bidrar på ett positivt sätt och att något positivt skapas för företaget och processens 

deltagare.45

 

Att eliminera suboptimering är svårt. Arwidi & Samuelson pekar på fyra olika metoder. Den 

första metoden är att se till att företagsledningen har god kunskap om verksamheten. Detta 

leder dock till en begränsning i decentraliseringen av ansvaret. En andra metod är att bygga 

upp ett förtroende mellan de medverkande i processen. Detta är något som betonas starkt. Det 

är av stor betydelse att företaget är bemannat med kompetent personal som fungerar och 

arbetar bra tillsammans. Den tredje metoden går ut på att skilja på personlig insats och 

verksamhetens utfall. Detta sätt ser organisationen som en helhet och budgetarbetet ses som 

ett spel mot en extern fiende. En fjärde metod går ut på att rikta uppmärksamheten mot andra 

övergripande mål och därmed framställa budget och ekonomi som medel för att uppnå dessa 

mål. Slutligen kan man acceptera suboptimeringen och säga att de positiva inslagen vida 

överstiger de negativa.46

 

Det är viktigt att granska budgetprocessen i förhållande till den roll budgetarbetet skall spela i 

det egna företaget: är rollen preciserad och allmänt accepterad? Har budgetarbetet utformats 

så att just denna eller dessa roller framträder? Har lämpliga åtgärder för att motverka slentrian 

och byråkrati vidtagits?47 För att göra budgeten till något positivt och effektivt för företaget är 

det viktigt att skapa en budgetmodell som är anpassad för företagets särskilda situation.48

 

Bergstrand tar upp ett flertal kritiska punkter mot budgetering: 

• Budgeteringen skapar låsningar i organisationen och beslut som det senare under året 

kan visa sig vara svårt att ändra på. 

• Budgetering kan vara ett mycket arbetsamt verktyg eftersom så många ur personalen 

måste engageras. 

• Budgeten kräver detaljerad indata som snabbt föråldras. 

• Budgeten bygger på förenklade prognoser. 

• Budgeten uppfattas frampressa en onaturlig periodindelning. 

                                                 
45 Bergstrand, J. & Olve, N-G., 1996, s. 53 
46 Arwidi, O. & Samuelson, L., 1991, s. 130 
47 Ibid. s. 129 
48 Bergstrand, J. & Olve, N-G., 1996, s. 8 
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• Budgeten leder till anslagstänkande. Man kan känna sig tvingad att förbruka sitt anslag 

under året för att det inte ska bli mindre nästa år. 

• Budgeten leder till ett osolidariskt avdelningstänkande, dvs felaktig suboptimering.49 

 

Då vi diskuterar budgetprocessen syftar vi på processen på det sätt som Ax m fl ställer upp 

den, detta eftersom de flesta författare på något sätt talar om budgeten med utgång i dessa tre 

faser. 

 

3.1.3 Budgetens uppställning 

Det talas oftast om två varianter av budgetuppställande, uppbyggnads- respektive 

nedbrytningsmetoden. De flesta större svenska företag tillämpar någon form av 

uppbyggnadsmetod och många använder något slags kombination av de båda, där arbetet 

fortskrider i flera varv.  

 

Enligt uppbyggnadsmetoden börjar budgetuppställandet lokalt, detta sedan förutsättningar och 

tekniska anvisningar distribuerats. Detta kräver samordning mellan företrädare för 

marknadskunskap, produktionskunskap etc. Med budgetchef avses den person som rent 

praktiskt hanterar och samordnar processen. Delbudgetförslagen ställs samman och leder 

slutligen till ett komplett budgetförslag. Därefter kan alltså förslaget gå flera varv. 

 

Vid budgetuppställande enligt nedbrytningsmetoden försöker man ge mera stöd och ledning 

uppifrån och på så sätt motverka risken för onödigt arbete. Här ges ett mer komplett förslag 

om budget ut centralt. Att denna metod är mindre förekommande kan bero på att den ställer 

större kunskapskrav på ledningen. Vilken budgeteringsmetod som är bäst kan dock inte 

bestämmas förrän man bestämt varför företaget behöver en budget. Budgeteringens olika 

syften tillgodoses med hjälp av olika budgeteringsmetoder, och därför kan inte alla 

målsättningar uppfyllas samtidigt.50   

 

Arwidi & Samuelson räknar upp ytterligare två metoder, iterativmetod och 

kombinationsmetod. Den första metoden är en uppbyggnadsmetod där budgetförslag 

diskuteras i flera omgångar. Kombinationsmetoden börjar med en inledande 

                                                 
49 Bergstrand, J., 1997, s. 83 
50 Bergstrand, J. & Olve, N-G., 1996, s. 64f 
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målsättningsdiskussion mellan ledningen och budgeterarna, varpå slutlig budget erhålls enligt 

uppbyggnadsmetoden. Metoder av denna typ är en grov förenkling av verkligheten. En faktor 

som framför allt ställer till det för en iterativmetod är att det i verkligheten finns flera nivåer 

av befattningshavare, detta gör det mer eller mindre omöjligt att skicka runt budgetförslag 

flera varv. En kombinationsmetod är ofta lösningen. I samband med att Arwidi & Samuelson 

skrev sin bok gjordes även en undersökning på större industrikoncerner, i undersökningen 

påträffades det framför allt två huvudtyper av budgetuppställande. 

1. Kombinationsmetod enligt ovan. 

2. Kombinationsmetod med en iteration.51 

 

Arwidi & Samuelson fortsätter med att identifiera ett antal aktiviteter som genomförs vid 

budgetuppställandet. Dessa aktiviteter kan ses som en generell modell, se figur 4. 

 

 

Figur 4. Stegen vid budgetens uppställande. (Källa: Arwidi & Samuelson) 
                                                 
51 Arwidi, O. & Samuelson, L., 1991, s. 139f 
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De två övre rutorna i bilden omfattar budgetarbetets förutsättningar. Det inbegriper dels 

budgetmål som t ex en avdelningschef varit med och fastställt, dels allmänna förutsättningar 

som gäller hela organisationen. Därefter följer budgetarbetet inom funktionerna, i modellen 

uppdelat på fem områden. I modellen skiljer man på interna och externa marknader för vilka 

priser och leveransförhållanden budgeteras. Omkostnader budgeteras och kostnader/priser för 

interna tjänster beräknas och meddelas, det görs även antaganden om investeringar och 

kapacitet. På basis av en preliminär budgetsammanställning görs bedömningar om överskott 

och andra målvariabler. I detta skede kan även produktkalkyler sammanställas och granskas. I 

denna del av modellen kan flera iterationer ske. Den slutliga fasen innefattar en slutlig 

periodisering och avstämning vilket leder till slutliga budgetförslag och produktkalkyler.  

 

Arbetet med aktiviteterna kan skilja sig mellan olika organisationer, detta beror på att 

verksamhetens art och organisatoriska struktur har stor betydelse. Man framhäver allmänt 

betydelsen av att budgetarbetet förbereds genom operationalisering av mål och förutsättningar 

och att i tid gå igenom speciella förutsättningar och regler för de olika funktionerna. Man bör 

genom användning av lämpliga datorprogram snabbt sammanställa och utvärdera olika 

budgetförslag. Dessa program måste även klara av den slutliga avstämningen och 

periodiseringen.52

 

Det Bergstrand & Olve räknar till budgetuppställandet är: 

• Ett medvetet, systematiskt val av budgetperiod och budgeteringstidpunkt. 

• Utformningen av måltal och handlingsramar för delbudgetar och totalbudget. 

• Budgetprocessen med upprättande, granskning och omarbetning av delbudgetförslag. 

•  Sammanställning, granskning och eventuell omarbetning av totalbudget.  

• Fastställande av budgeten genom VD, styrelse, budgetkommitté eller i annan form.53 

 

3.1.4 Budgetuppföljningen 

Bergstrand identifierar fyra övergripande syften med budgetuppföljningen; man vill bidraga 

till ansvarskänsla, man vill stoppa en ogynnsam utveckling, man vill skapa ett underlag för 

nästa budget eller prognos och man vill underlätta kostnadsjakt genom att identifiera 

avvikelser mellan utfall och plan. En förutsättning för att dessa syften ska uppnås är att man 

                                                 
52 Arwidi, O. & Samuelson, L., 1991, s. 145ff 
53 Bergstrand, J. & Olve, N-G., 1996, s. 18 
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har tillgång till avstämda, korrekta rapporter producerade med lämpliga tidsintervaller. 

Avvikelseanalysen används vidare som underlag för omplacering för att man i möjligaste mån 

skall kunna anpassa sig till det som händer i omvärlden och rätta sin verksamhet därefter.54

 

Arwidi & Samuelson anser att budgetuppföljningen är ett av ledningens viktigaste styrmedel, 

och att ledningen utnyttjar uppföljningen för olika syften. En viktig målsättning är att se om 

utfallet avviker från det budgeterade, dvs. uppföljningen fungerar som alarmklocka och 

diagnosinstrument. En annan funktion som uppföljningen har är att utvärdera prestationer och 

fastställa ansvar för olika utfall. Möjligheterna att utnyttja uppföljningen i detta avseende 

beror i stor grad på den handlingsfrihet som de budgetansvariga har. 

 

Den viktigaste delen av styrningen med budget är inriktad på attitydeffekter. Uppföljningen 

har i detta sammanhang en viktig roll då den fastställer konkreta normer. Uppföljningen kan 

användas på två sätt som står i rak motsats till varandra, hård respektive mjuk styrning. Hård 

och mjuk styrning kan ses som ändpunkterna på en skala, dvs. det finns även mellanlägen. 

Vid hård styrning läggs tonvikten på budgeten som ett åtagande och därmed kan belöningar 

och bestraffningar delas ut som grundas på budgetutfallet. Vid mjuk styrning betonas 

budgeten som planeringsinstrument och utfallet knyts inte lika hårt till personligt ansvar. 

 

De olika sätten att styra på skiljer sig i hur stort informationskravet är från ledningen och hur 

frekvent de vill ha information, vid hård styrning är den centrala ledningen mycket involverad 

och vid mjuk styrning är den lokala ledningen mer involverad. Vid hård styrning är risken för 

kortsiktighet större och vid mjuk styrning är den centrala ledningens styrförmåga mer 

begränsad.55 Hård budgetkontroll (”tight budget control”) karaktäriseras av låg tolerans för 

budgetavvikelser, detaljerad budget granskning, intensiva diskussioner om budgeterade 

resultat och stor vikt läggs på att uppnå budgetens kortsiktiga mål.56

 

Budgetrapporterna som produceras i uppföljningsfasen diskuteras ofta vid sammankomster 

där en chef samlar sina medarbetare och går igenom utfallen. Frekvensen på dessa 

sammankomster varierar beroende på nivå i organisationen, ju närmare den operationella 

                                                 
54 Bergstrand, J., 1997, s. 111 
55 Arwidi, O. & Samuelson, L., 1991, s. 167f 
56 Van der Stede, Wim A., 2001, s. 134 
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nivån man kommer ju mer tenderar frekvensen att öka. Detta har bidragit till att öka 

personalens intresse för det ekonomiska utfallet.57

 

Enligt Bergstrand & Olve har budgetuppföljningen till syfte att ge den budgetansvarige 

möjligheten att förklara de mål han ställt upp och utfallet som hittills har uppkommit samt hur 

prognoser ser ut fram till periodens slut. Den ansvarige får även tillfälle att specificera vilka 

åtgärder som ska vidtas för att målet skall nås. Budgetuppföljningen är en möjlighet för de 

överordnade att utvärdera hur syftet med budgeteringen uppfylls, dvs. kontrollsyfte. Det ger 

även en möjlighet att slå larm i tid om arbetet inte fungerar enligt plan, diagnostisera om 

varför avvikelser har uppkommit och omplanera verksamheten om det krävs och identifiera 

möjliga förbättringar i verksamheten för framtida bruk. 

 

Man talar även om att det idag har blivit viktigare för den som ansvarar för verksamheten att 

delta i uppföljningen. En av budgetens viktigare roller är att markera prestationsansvar, där 

det inom givna ramar ges en viss handlingsfrihet. Det pekas speciellt på att det är angeläget att 

den som ansvarar för verksamheten utnyttjar bl.a. uppföljningen för att utnyttja sin 

handlingsfrihet på bästa sätt.58 Man drar slutsatsen att uppföljningen till stor del måste 

anpassas efter de budgetansvarigas situation och önskemål.59

 

3.1.5 Budgetanalys 

Ingen budget överensstämmer exakt med budgetperiodens utfall. En analys av avvikelser kan 

göras på olika sätt och vara mer eller mindre genomgripande. Syftet med avvikelseanalysen är 

att utreda varför olika avvikelser förekommer och vilka faktorer som ligger till grund för 

avvikelserna, det kan vara såväl interna som externa faktorer som orsakat avvikelserna. Det 

enklaste sättet att beräkna avvikelserna på är att beräkna skillnaden mellan utfall och budget, i 

absoluta tal och/eller i procent.60  

 

Det kan vara mycket svårt att göra en diagnos av utfallet där man kan enas om orsaken till 

avvikelserna. Det kan hända att man skyller på oförutsedda och okontrollerbara händelser. 

Om så är fallet kan man fråga sig om det inte skulle ha varit möjligt och förutse dem, är detta 

                                                 
57 Arwidi, O. & Samuelson, L., 1991, s. 172 
58 Bergstrand, J. & Olve, N-G., 1996, s. 114f 
59 Ibid. s. 131 
60 Ax, C., et al, 2002, s. 455 
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fallet är det egentligen budgeten som är fel. Genom att fastställa orsakerna kan man avgöra 

vilka åtgärder som bör vidtas och lära sig att budgetera bättre i framtiden.61

 

Det är i denna fas av budgeteringsprocessen som diagnosfunktionen verkligen kommer till sin 

rätt. Diagnoser erhålls ej direkt ur rapporterna utan måste göras genom separata analyser. 

Effektiviteten i detta avseende är beroende av skickligheten hos budgeterarna att analysera 

rapporterade avvikelser.62  

 

Drury tycker det är viktigt att påpeka att budgetprocessen inte tar slut för det innevarande året 

då budgeten har inletts, budgeteringen bör ses som en pågående och dynamisk process.63

 

3.3 Kulturella skillnader i organisationer 

Det finns flera undersökningar och en omfattande litteratur om kulturella skillnader. Det som 

är relevant för detta arbete är teori som behandlar nationella kulturer och skillnader dem 

emellan. Vi har därför framför allt valt att basera detta teoriavsnitt på Geert Hofstede och de 

fem dimensioner som han beskriver i sin bok Culture´s Consequenses. Författaren har haft 

stort inflytande på forskningen inom detta område och han har gjort studier och forskning 

som stämmer väl överens med syftet för detta arbete. Boken behandlar kulturella skillnader 

kopplade till organisationer och företag. 

 

Hofstedes fem dimensioner är resultatet av en stor enkätstudie som gjordes på personalen i 

IBM 1966 – 1973.64 Triandis skriver att Hofstedes arbete var ett viktigt bidrag till forskningen 

om skillnaden mellan individuell och nationell kultur. Hans arbete har blivit en standardkälla 

för nästan varje skrift som tar upp kulturella skillnader.65 Hans slutsatser har dock blivit 

ifrågasatt, kritiken har dels handlat om hur man kan dra generella slutsatser från ett ensamt 

organisationsexempel (IBM–studien).66 Man har även ifrågasatt den valda 

undersökningsmetoden, då den inte är representativ för det syfte som studien hade.67. Triandis 

                                                 
61 Bergstrand, J. & Olve, N-G., 1996, s. 117 
62 Arwidi, O. & Samuelson, L., 1991, s.176 
63 Drury, C., 2000, s. 557 
64 Bearden et al., 2006, s. 195 
65 Triandis, H., 2004, s. 93 
66 Merkin, R., 2006, s. 213 
67 Bearden, W., et al. 2006. s. 196 
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skriver att Hofstedes fem dimensioner har genererat en stor mängd forskning samt på olika 

sätt påverkat all samhällsvetenskap.68

 

Hofstede definierar kultur som en kollektiv programmering av sinnet.69 Denna 

programmering gör att skillnad kan göras mellan medlemmar av en grupp eller en kategori 

jämfört med andra. De värderingar och synsätt olika människor har är en konsekvens av den 

påverkan som fås från omgivningen, där föräldrars påverkan är kanske den allra starkaste. När 

det gäller nationella kulturer skiljer sig inte dessa åt av en slump. Dessa skillnader är en 

spegelbild av de värderingar etc. som befolkningen i en nation har. Saker och ting görs olika i 

olika nationer, vissa kör på höger sida av vägen medan andra kör på vänster sida. I vissa 

länder sätter man efternamnet först därför att familjen sätts i första rummet. Om något 

fungerar i en kultur behöver det inte innebära att det gör det i en annan.70

 

Kultur kan ses som det sätt en grupp människor löser problem på och hur de ställer sig till 

olika dilemman. Det finns särskilda problem och dilemman som kulturer ställs inför.71 Sätter 

man in kultur i affärssammanhang är det enligt modern styrfilosofi begrepp som JIT (Just In 

Time), TQM (Total Quality Management), MBO (Management by Objectives) med flera som 

oftast florerar. Författarna ställer sig frågande till om detta verkligen fungerar i alla kulturer 

och nationer.72

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Triandis, H., 2004, s. 93  
69 Hofstede, G., 1997. sid. 1 
70 Hampden-Turner, C. & Trompenaars, F., 1997, s. 1f 
71 Ibid. s. 6 
72 Ibid. s. 2 
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3.4 Hofstedes fem dimensioner 

Hofstedes fem dimensioner går i olika grad att koppla till ekonomistyrning. De dimensioner 

som kan anses vara relevanta i samband med budget är maktavstånd, kollektivism och lång- 

respektive kortsiktig orientering.73 I arbetet har vi valt att ta med alla fem dimensioner då vi 

tror att de mer eller mindre kan ha en påverkan.  

 

3.4.1 Maktavstånd  

Maktavstånd definieras som den grad av ojämlikhet som finns bland människor. Denna grad 

kan variera från relativt jämlikt, litet maktavstånd, till extremt ojämlikt, stort maktavstånd. I 

länder med ett stort maktavstånd accepterar individer de ojämlikheter som finns i samhället. 

Auktoritet och att visa respekt för äldre personer är av stor vikt och att man är tillfreds med 

det förhållande som råder mellan chef och underordnad.74

 

Det grundläggande problemet i denna dimension är hur nationer hanterar människors 

olikheter och jämställdhet. Begreppet maktavstånd förklaras i boken som ett mått på 

maktförhållande eller påverkan mellan en chef och en underordnad som det uppfattas av den 

med mindre makt av de båda. Ytterliggare en förklaring av begreppet ges där det beskrivs 

som graden av jämlikhet mellan en mer mäktig person och en person med mindre makt där 

båda tillhör samma sociala system.75

 

Hofstede menar att de mått på maktavstånd som accepteras av både chef och underordnad och 

som stöds av den sociala miljön till stor del bestäms av nationell kultur. Undersökningen i 

boken klassificerar länder längs en skala mellan lågt och högt maktavståndsindex. Mått på 

detta index är relaterat till koncentrationen av auktoritet i en organisation eller kultur. I ett 

land med ett lågt index ses ojämställdhet som ett nödvändigt ont medan ett land med högt 

index ser detsamma som en grund för den sociala ordningen. En överordnad i organisationen 

ses även som en mer ”värd” personer.76 Skillnaden mellan USA och Sverige i denna 

dimension är relativt liten, Sverige hamnar i undersökningen på 48:e plats av 53 och USA 

hamnar på 38:e.77 Detta innebär att Sverige har mindre maktavstånd än USA. 

                                                 
73 Tsui, J., 2001, s. 128 
74 Bearden, W., Et al., 2003, s. 196 
75 Hofstede, G., 1997. s. 83 
76 Ibid. s. 97 
77 Ibid. s. 87 
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I ett land med litet maktavstånd är de underställda mindre beroende av sina överordnade 

jämfört med länder med stort maktavstånd, det råder snarare ett ömsesidigt beroende mellan 

de båda. En mer känslomässig relation råder mellan över- och underordnad, det är inte ett lika 

stort steg att säga emot en överordnad i ett land med litet maktavstånd som det är i ett land 

med stort. I ett land med stort maktavstånd förväntar sig en underordnad att andra bestämmer 

vad de ska göra.78

 

Ojämställdhet finns inom många olika områden, det kan handla om skillnader i förmögenhet, 

prestige, makt etc. Olika kulturer värderar detta på olika sätt. När det gäller organisationer är 

ojämlikhet då det gäller makt en oundviklighet, det fyller till och med en funktion. Skillnader 

i makt inom organisationer formaliseras som förhållandet mellan chef och underordnad. 

Hofstedes studie visar att denna ojämställdhet till stor del avgörs av kultur. I boken dras 

paralleller med flockdjur och deras rangsystem. Människosläktet tillhör de som uppvisar 

dominansbeteende. Hur detta dominansbeteende ter sig varierar från kultur till kultur. Vissa 

länder och kulturer har utvecklade system för dominans. Alla samhällen är ojämlika, vissa 

mer än andra. Inom organisationer finns skillnader när det gäller medlemmars kunskaper och 

makt. Utan dessa skillnader skulle en organisation vara som en skock fåglar.79

 

En ojämn maktfördelning bland en organisations medlemmar är viktig. Denna maktfördelning 

sker genom hierarkier. I samhällen med ett lågt maktavståndsindex följs makt av en hög grad 

legitimitet, detta är inte fallet i länder med ett högt index. I länder med ett högt index finns det 

alltid en underliggande konflikt mellan chef och underordnad, en grundläggande misstro finns 

alltid närvarande. Den ideala modellen för länder med ett lågt index är harmoni mellan chef 

och underordnad. Objektiva och subjektiva faktorer spelar in när det gäller förhållandet 

mellan chef och underordnad. De objektiva faktorerna handlar om parternas kunskaper, 

uppgiftens karaktär osv. Det intressanta för detta arbete är emellertid de subjektiva, dessa 

påverkas av de inblandade parternas mentala programmering, med andra ord påverkas de av 

kultur. Dessa faktorer påverkar hur parterna ser på det hierarkiska förhållande de befinner sig 

i och hur de agerar i detta.80

 

                                                 
78 Hofstede, G., 2005. s. 59 
79 Ibid. s. 82 
80 Ibid. 
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3.4.2 Osäkerhetsundvikande 

Osäkerheten om framtiden är ett grundläggande problem för hela människosläktet. Försök att 

komma tillrätta med detta problem eller minska omfattningen av detsamma sker genom 

teknologi, lagar och regler samt religion. Inom organisationer sker detta genom teknologi, 

ritualer och regler.81  

 

Skillnad skall i detta sammanhang göras mellan riskundvikande och osäkerhetsundvikande. 

Risker kan man ta ställning till, exempelvis försäkras sig mot, osäkerhet kan man inte göra 

någonting åt. Vi som människor lever med en medveten osäkerhet. Samhällen hanterar denna 

osäkerhet på olika sätt. Hur ett visst samhälle hanterar detta påverkas mycket av det kulturella 

arvet. Det sätt man handlar på är inte rationellt grundat och därför kan det för ett land vara 

helt obegripligt att ett annat agerar och handlar som de gör. För företag och organisationer 

gäller det att skapa regler för att försäkra sig mot oförutsedda handlingar från till exempel 

ägare och anställda.82 Regler hjälper till att stabilisera nuet och framtiden. Personer inom 

redovisning, planering och kontroll har generellt ett högre behov av att undvika osäkerhet än 

andra. Ju större en kulturs strävan är att undvika osäkerhet desto större är behovet av regler.83

 

I undersökning som Hofstede genomförde i samband med författandet av boken finner han att 

både Sverige och USA befinner sig på de lägre placeringarna, USA på 43:e och Sverige på 

50:e plats.84 Detta betyder att USA har ett större osäkerhetsundvikande än Sverige. 

 

3.4.3 Individualism vs kollektivism 

Kollektivism definieras som det sätt som en individ förhåller sig till övriga delar av samhället. 

Länder i västvärlden tenderar att ha ett mer individualistiskt fokus. I individualistiska länder 

sätter individen sina egna mål först och frågor om självständighet på jobbet och påverkan blir 

viktig. I kollektivistiska länder är individen engagerad för gruppen och ser sig själv som en 

del i ett nätverk av relationer.85

 

                                                 
81 Hofstede, G., 1997. s. 145 
82 Ibid. s. 145f 
83 Ibid. s. 382 
84 Ibid. s. 151 
85 Tsui, J., 2001, s. 128 
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I individualistiska samhällen betyder rationellt handlande att individen handlar i sitt eget 

intresse och arbetet organiseras därför på ett sätt som gör att individens och organisationens 

mål sammanfaller. I kollektivistiska samhällen anställs aldrig en ”individ” utan en person som 

tillhör en specifik grupp. Detta innebär att rationellt handlande uppfattas som gruppens 

intresse eller organisationens intresse går före individens. I ett individualistiskt samhälle ses 

relationen mellan arbetsgivare och anställd som strikt affärsmässig, i kollektivistiska 

samhällen finns det en moralisk aspekt i denna relation och relationen ses som mer familjär.86

I kollektivistiska kulturer är det i affärssammanhang viktigt att skapa förtroende för och tillit 

till en motpart innan några affärsuppgörelser görs. Genom att göra detta knyter man 

motparten närmare den egna gruppen.87 Detta förtroendebehov finns inte alls på samma sätt i 

individualistiska samhällen, detta kan i många fall leda till problem när affärer skall göras där 

parter från båda läger finns representerade. Ledare för företag och organisationer är en 

produkt av deras kultur och detta speglar sättet de styr på.  

 

I individualistiska samhällen handlar ledarskap om att leda individer. Individer kan styras 

individuellt genom användandet av bonus och andra incitament, en person utvärderas efter 

individuella prestationer. Ledarskap i kollektivistiska samhällen handlar om att leda och styra 

grupper. När det gäller ledarskap i denna situation är det viktigt att ta hänsyn till skillnader 

mellan olika grupper. Det kan vara lämpligt att låta personer från en och samma sociala grupp 

även ingå i samma grupp på arbetsplatsen, motsatsen gäller i individualistiska samhällen där 

detta anses vara en risk och därför bör undvikas.88

 

När det gäller individualism och kollektivism sticker USA ut genom att hamna på första plats 

medan Sverige hamnar på en 11:e plats.89 Detta innebär att USA är ett mer individualistiskt 

än Sverige. 

 

3.4.4 Maskulinitet vs femininitet 

Dimensionen syftar till att förklara huruvida en kulturs sociala normer kan ses som maskulina 

eller feminina. Rent fysiologiska skillnader mellan män och kvinnor är desamma världen 

över, kvinnor är generellt kortare än män osv. Det enda som egentligen kan anses vara strikt 

                                                 
86 Hofstede, G., 1997. s. 235ff 
87 Ibid. s. 239 
88 Ibid. s. 241 
89 Ibid. s. 215 
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feminint eller maskulint är det som skiljer oss fysiskt åt, dvs människans reproduktion. Men 

om världen ser ut är det en stor mängd beteenden och roller som klassas som feminina 

respektive maskulina, vilka dessa är och hur de klassificeras ser olika ut i olika kulturer.90 Till 

exempel finns det i vissa länder en stor mängd kvinnliga företagschefer samtidigt som det i 

andra länder praktiskt taget inte finns några alls. Trots dessa variationer finns det i de flesta 

länder en gemensam trend när det gäller de sociala könsrollerna. Män ska generellt vara mer 

konkurrensinriktade och bry sig om prestationer utanför hemmet medan fokus på kvinnors 

prestationer skall ligga på hemmet. Maskulint beteende beskrivs som konkurrensinriktat och 

feminint som mer omsorgsinriktat.91

 

Dimensionens påverkan på företag och organisationer handlar om hur konflikter löses. I 

maskulina länder löses konflikter genom god kamp och ”låt bäste man vinna” mentalitet. När 

det gäller länder med större utrymme för feminina värderingar löses samma konflikter istället 

genom förhandlingar och kompromisser. Klassiskt för organisationer i maskulina länder är att 

fokus läggs på resultat och belöningar, baserade på utförda prestationer. I länder med starkare 

feminina inslag grundas belöningar på jämlikhet istället för rättvisegrund.92

 

I denna dimension finns det en betydlig skillnad mellan länderna, Sverige klassas som det 

mest feminina landet i undersökningen och USA hör till de mest maskulina länderna. Sverige 

hamnar på 53:e plats och USA på 15:e.93 Detta betyder att USA är mer maskulint än Sverige. 

 

3.4.5 Lång vs kort sikt 

Vad Hofstede menar med dimension ”lång vs kort sikt” är hur olika kulturer fokuserar på 

framtiden. Företag i länder med långsiktig orientering tenderar att arbeta hårt för att bygga 

upp en stark position på marknaden. Dessa företag har ofta inte hårda krav på att snabbt visa 

upp hög lönsamhet. Företagsledarna i dessa länder är inte hårt styrda vad det gäller tid och 

resursåtgång. Företagsledarna har därmed en större frihet i sitt yrkesutövande. I företag från 

länder med kortsiktig orientering är det viktigt att prestera ett resultat som är lika bra eller 

helst bättre än vad man hade föregående period. Ledningen utvecklar styrsystem vars syfte är 

att säkerställa ett tillfredsställande resultat. Utvärdering av chefer görs efter resultatmått. 

                                                 
90 Hofstede, G., 1997. s. 279 
91 Ibid. s. 131 
92 Hofstede, G., 2005. s. 157f 
93 Hofstede, G., 1997. s. 286 
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Sättet att styra anser man vara rationellt, men vad som är rationellt påverkas av kulturen. Vad 

som är rationellt i en kultur kanske inte anses vara det i en annan. 

 

Long Term Orientation (LTO) Index är ett index som tagits fram för att mäta och jämföra 

länders långsiktiga orientering. För att lättare identifiera skillnaderna beskrivs vad som 

utmärker hög LTO och låg LTO. Hög LTO innebär att länder har ett långsiktigt synsätt, man 

har även en stor respekt för traditioner. Företagsetablering tenderar att ta lång tid speciellt om 

man är kulturellt utomstående. Länder med hög LTO är t ex Kina och andra asiatiska länder.94

 

Undersökningen i samband med denna dimension skiljer sig från de övriga, den består endast 

av 23 olika länder. Sverige kommer på en 12:e plats och anses ha ett mer långsiktigt tänkande 

än USA som hamnar på en 17:e plats.95 Detta betyder att USA präglas mer av ett kortsiktigt 

tänkande. 

 

                                                 
94 Hofstede, G., 1997. s. 361f 
95 Ibid. s. 356 
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4 Empiri 

4.1 Dresser Wayne AB 

Företagspresentation 

Dresser Wayne AB i Malmö är ett företag som tillverkar och säljer bensinpumpar och 

betalsystem för bensinmackar. Företaget har ca 200 anställda och ingår i en större amerikansk 

koncern, Dresser Inc., som är noterat på New York Stock Exchange. Koncernen är verksam 

inom oljebranschen och består av en mängd olika divisioner. Wayne Division är den division i 

koncernen som arbetar med distribution av drivmedel, den är i sin tur uppdelad i olika 

affärsområden, uppdelningen är enligt följande; Latinamerika, Nordamerika, Europa och 

Kina. Europa är sedan uppdelat i olika områden, främst försäljningsområden. I Malmö 

ansvarar man för hela Skandinavien och det sker även tillverkning främst till de olika 

försäljningsområdena runt om i Europa men även till andra delar av världen. Koncernens 

indelning är starkt hierarkisk och detta påverkar även styrningen och kontrollen av de olika 

delarna. Det som budgeteras i Malmö är resultat och balans med en omsättning på ca 1 

miljard. 

 

 

Figur 5. Organisationsschema Dresser Wayne AB. (Källa: Egen omarbetning av Dresser Waynes egna.) 
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4.1.1 Intervju med Sven Bladh, VD Dresser Wayne AB 

Budgetens syfte 

Huvudsyftet för företaget är att uppfylla ägarnas avkastningskrav och det är detta uppsatta 

krav som budgeten grundas på. Finansiärer och låneinstitut ställer krav på koncernen att 

uppnå vissa mål och att göra så korrekta prognoser och bedömningar som möjligt, detta för att 

exempelvis låneinstitut i sin tur kan fastställa korrekta räntenivåer. Det är upp till företaget att 

budgetera och planera verksamheten så att givna mål och krav kan nås. Syftet med budgeten 

är även att finna en balans mellan höga och låga förväntningar och att samtidigt ha en 

flexibilitet att möta olika förväntningar. 

 

Den övergripande synen på budgeten i företaget är ur Sven Bladhs synvinkel positiv, 

budgeten behövs. Den bidrar med en fast hållpunkt och riktar ett stark fokus på verksamheten. 

Med budgeten finns det alltid en medvetenhet om förväntningar och vilka nivåer som 

planerna skall läggas efter. Även om synen är positiv finns även åsikten att budgetens 

omfattning ibland kan vara för stor. 

 

Det enda som kan uppfattas som negativt med budgetstyrning är att det är en tung och 

tidskrävande process att sammanställa budgeten och att processen kan upplevas som alltför 

detaljstyrd. Koncernledningen befinner sig i Nordamerika och långt ifrån verksamheten i 

Malmö men skall ändå engagera sig i allt för många beslut, verksamheten i Malmö styrs 

därför inte operativt utan genom siffror. 

 

Budgetprocessen 

Processen börjar hos Dresser Inc i samband med att krav ställs från ägarna, dessa krav är ofta 

detaljerade när det gäller resultat, nyckeltal etc. Budgeten görs en gång om året och processen 

börjar vanligtvis på sommaren med framställandet av en profitplan, detta arbete fortgår sedan 

fram till årsskiftet. Framställandet av profitplanen innebär att företagsledningen i detalj går 

igenom verksamheten och dess yttre förutsättningar när det gäller marknadsutveckling, 

kostnadsutveckling osv. I detta arbete innebär det även att göra anknytningar till de 

strategiska planerna. Arbetet genomförs efter de direktiv som ges av moderbolaget i USA när 

det gäller olika krav som ställs för det kommande verksamhetsåret. Deltagarna i profitplanen 

består på Europanivå av ett tiotal så kallade ROI-managers.  
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Grunden till hela budgeten är information från försäljningsorganisationen om förväntad 

försäljning. Alla säljare deltar i att framställa denna försäljningsplan. Här analyseras 

marknaden när det gäller utveckling och ner- eller uppgångar. Utifrån försäljningsplanen 

fastställs senare en produktplan där tillverkningen involveras och budgeteras. Varje 

kostnadsställe i företaget sätter själva sina budgetar efter direktiv uppifrån, det finns ungefär 

ett tiotal sådana kostnadsställen. 

 

Hur budgetprocessen skall se ut bestäms av koncernledningen i USA, deras krav på 

rapportering osv avgör hur budgetarbetet ser ut och vad som skall göras. Inom koncernen är 

styrningen väldigt topp- och detaljstyrd, krav och mål bryts ner på olika nivåer inom 

koncernen vilket gör att budgeten kan anses vara av nedbrytande karaktär. Den amerikanska 

koncernens syn på processen är inte att den skall engagera och motivera utan att kontrollera. I 

processen är det lite delegering av ansvar samtidigt som det ställs stora krav på att uppsatta 

mål nås, ledningen i USA förväntar sig att man gör som man blivit tillsagd. Detta kan enligt 

Sven Bladh få negativa konsekvenser, åtgärder måste vidtas för att nå kortsiktiga mål och 

detta kan leda till felaktig suboptimering.  

 

En del av Svens uppgifter i budgetprocessen och i den övriga styrningen är att agera som ett 

filter mellan den amerikanska koncernen och företaget i Malmö, detta för att inte 

detaljstyrningen och delar av den amerikanska attityden skall påverka personalen i större 

utsträckning. Utan amerikansk påverkan hade detaljstyrningen och uppföljningen inte varit 

lika omfattande. 

 

Sven säger vidare att amerikanerna uppvisar ett kontrollbeteende som uttrycks i den hårda 

styrningen med nyckeltal som moderbolaget använder sig av. Detta beror troligtvis på 

amerikanarnas attityd gentemot européer om att dessa skulle vara mindre kunniga och att de 

själva vet bäst.  

 

Budgetuppställningen 

Första steget i budgetuppställandet är att försäljningsorganisationen skall sammanställa en 

försäljningsbudget. Detta sammanställande sker genom en uppbyggande metod där säljare på 

olika nivåer lämnar rapporter och prognoser. När detta är klart och en budgeterad omsättning 

är fastställd skall kostnader slås fast, i detta arbete är det företagets marginaler som styr och 

kostnaderna sätts efter dessa. I företaget finns det mellan 20 och 30 kostnadsställen med en 
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ansvarig som skall, genom att gå igenom vartenda konto, lämna en budget för just det 

kostnadsstället. De kostnadsställeansvarigas arbete sker efter mycket starka direktiv från 

VD:n, klara gränser och mål är givna. 

 

Uppföljning och Analys 

Budgeten är en fast referenspunkt i verksamheten, men det viktigaste och det man styr mest 

efter i verksamheten är de löpande uppföljningarna och prognoserna.  

 

Månadsvis görs så kallade ”monthly business reviews”, detta innebär att VD och 

europaansvariga för utveckling, produktion och försäljning i detalj går igenom utfallet för 

månaden. Det är ett mycket detaljerat rapportpaket som skall gås igenom, förutom resultat och 

balans skall kundfordringar, lagernivåer, leverantörsskulder och investerat kapital analyseras 

och jämföras med årets profitplan men även med motsvarande period tidigare år. Eventuella 

avvikelser skall i detalj förklaras och motiveras. Förutom denna uppföljning gör företaget på 

månadsbasis en budgetrevidering, även kallad forecast, där exempelvis hänsyn tas till 

avvikelser i leveranser. 

 

Företaget ingår i en amerikansk koncern vilket innebär att amerikanska redovisningsnormer 

styr enormt mycket i det löpande arbetet. Alla rapporter i de månadsvisa uppföljningarna 

framställs genom amerikansk redovisningspraxis och här finns stora skillnader jämfört med 

svensk praxis. Det tillfälle då arbetet sker enligt svensk praxis är en gång om året när resultat 

och balansräkning sammanställs. 

 

Varje vecka har man en diskussion med chefen i USA då verksamheten diskuteras. Denna 

uppföljning är inte lika detaljerad när det gäller rapporter och analyser utan är mer en 

situationsrapport. 

 

Varannan vecka lämnar säljarna runt om i Europa försäljningsprognoser för de nästkommande 

sex månaderna. Dessa prognoser skall informera om både kvantitet och pris och prognoserna 

påverkar i hög grad hur produktionsplanen kommer att se ut. 

 

Då det sker kontinuerliga prognoser och uppföljningar i budgetprocessen kommer eventuella 

avvikelser sällan som en överraskning. Varje månad genomförs en ”monthly business review” 

då man i detalj går igenom det som har skett under den gångna månaden. Underlaget för 
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denna månatliga analys fastställs av ekonomichefen. Detta underlag skickas sedan uppåt i 

hierarkin, av dessa skapas det aggregerade budgetar på olika nivåer för att tillslut nå 

koncernnivå. 

 

Då profitplanen är en detaljerad budget för varje månad och dessa följs upp och analyseras 

varje månad sker det ingen särskild analys av året som helhet, i december månad är 

föregående månader redan genomgångna och analyserade. 

 

4.1.2 Intervju med Peter Olsson, Ekonomichef Dresser Wayne AB 

Budgetens syfte 

Det finns enligt Peter inget klart och givet syfte fastställt av ledningen för företagets 

budgetarbete. Dock anser han att syftet med budgeten i stort är att genomlysa företagets 

struktur och dess kostnader. I samband med intäktsbudgeten ser man ett bra tillfälle att 

genomföra en marknadsinventering. Intäktsbudgeten kopplas sedan samman med 

kostnadsbudgeten för att skapa en komplett budget. 

 

Peters allmänna uppfattning om budget är positiv, då man regelbundet behöver genomlysa 

intäkts- och kostnadsstrukturer. En annan positiv egenskap hos budgeten är att den ger 

kostnadsställesansvariga en ram att följa i det löpande arbetet. En negativ sak i företagets 

budgetarbete, som Peter belyser, är att det kan råda viss oklarhet hos vissa om vilken budget 

de har, detta är något som måste åtgärdas.  

 

Budgetprocessen 

Processen är enligt Peter oerhört ostrukturerad och oplanerad med dåliga eller inga tidsplaner 

uppsatta av moderbolaget. Företagets lokala process är något mer strukturerad med tämligen 

detaljrika genomgångar med berörda ansvariga. 

 

I budgetprocessen på lokal nivå deltar ledningsgruppen, ansvariga från alla kostnadsställen 

och de flesta på ekonomiavdelningen. Peters egen roll är att ansvara för och driva processen 

lokalt. Han ansvarar även för att sammanställa Sveriges och Skandinaviens siffror och 

presentera dessa i olika format. Under intervjun kom den amerikanska styrningens påverkan 

på budgetarbetet upp. Peters första reaktion var att dess påverkan är katastrofal. Efter flera 

månader av budgetarbete och när allt i princip är klart kan det komma order från USA att 
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genomföra besparingar eller att göra justeringar av intäkter helt utan förankring till 

marknaden. Utan amerikansk påverkan menar Peter att den största skillnaden skulle vara att 

ansvariga skulle få klara mål att arbeta efter, som de samtidigt kan känna att de kan ta ansvar 

för. 

 

Budgetuppställningen 

Som ekonomichef ansvarar Peter för att budgeten paketeras och presenteras på ett riktigt och 

förståeligt sätt. När det gäller själva uppställningen finns det vissa färdiga format som 

budgeten presenteras i, men dessa ändras ofta och det dyka upp nya format. 

 

Uppföljning och Analys 

Uppföljningar genomförs varje månad och det är ekonomichefen tillsammans med en 

controller som ansvarar för att alla berörda löpande får information om utfall och avvikelser. 

Vid händelse av stora budgetavvikelser tas dessa upp till diskussion på ledningsnivå för att 

fastslå eventuella åtgärder. Små avvikelser hanteras inom respektive ansvarigs kostnadsram. 

Analys av budgeten genomförs av ekonomichef, ledningsgrupp och VD.   

 

4.1.3 Intervju med Lars-Inge Persson, Produktionschef Dresser Wayne 
AB 

Budgetens syfte 

Lars-Inge menar att syftet med budgeten är ett ansvarstagande för intäkter och kostnader 

nerbrutit på avdelningsnivå där respektive chef förbinder sig att hålla sin del. Enligt Lars-

Inges uppfattning finns det inte, av ledningen, något klart och givet syfte med budgeteringen i 

företaget. Budgeten ses som något stödjande i Lars-Inges arbete, framförallt när det gäller 

kostnadskonton. Då det inte finns några givna mål ses budgeten inte som något stödjande när 

det gäller framtidsplaneringen. Den allmänna uppfattningen borde enligt Lars-Inge vara 

positiv men på grund av avsaknad av givna mål och att dessa istället framkommer i efterhand 

gör att intrycket av budgeten blir negativt. 

 

Budgetprocessen 

Budgetprocessen börjar längst ner på respektive avdelning och byggs därefter på uppåt i 

organisationen. De personer som deltar i processen är först så kallade ”team leaders”, därefter 

avdelningschefer, funktionschefer, ekonomichef och slutligen VD. Lars-Inges roll i processen 
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är som funktionschef vilket i detta fall innebär att han fem dagar före ”due date” håller möte 

med avdelningschefer för att sammanställa budgetunderlaget. 

 

På frågan om hur Lars-Inge tycker att den amerikanska styrningen påverkar företagets 

budgetarbete påpekar han att amerikanarna tenderar att sakna en vision och att förmedla 

framtidsplaner. 

 

Budgetuppställningen 

Inför uppställandet erhålls underlag från ekonomiavdelningen och som grund används senare 

kontoplanen. De som ansvarar för uppställningen är ekonomiavdelningen tillsammans med 

respektive avdelningschef. Den svagaste länken i budgetuppställandet är inputen från 

säljorganisationen vilket ofta leder till att produktionen får gissa volymstorlekar. 

 

Uppföljning och analys 

Uppföljningar sker månadsvis och innebär att en detaljerad redovisning av kostnadsställen 

och konton skall genomföras. I de fall uppsatta mål i budgeten inte nås krävs det av ansvarig 

en bra förklaring. Beroende på vad en eventuell avvikelse beror på, t ex volymändring eller 

valutaförändringar etc, kan det om det är möjligt justeras nästföljande månad. De personer 

som ansvarar för att en analys av budgetuppföljningen genomförs är avdelningschefer och 

funktionschefer. 

 

4.2 NIBE Industrier 

Företagspresentation 

Nibe Industrier är en koncern som verkar inom värmebranschen. Företaget är noterat på 

stockholmsbörsen (O-listan). De 10 största ägarna kontrollerar 66.3% av rösterna och äger 

38,1 % av kapitalet, flera av dessa sitter även i styrelsen. Nibekoncernen är uppdelad i tre 

affärsområden: Brasvärme, Villavärme och Element. Koncernen omsatte år 2004, 3160 

miljoner kronor, och har totalt ca 3700 anställda. Den juridiska enheten Nibe AB, som är ett 

helägt dotterbolag till Nibe Industrier, ingår i både affärsområdet Villavärme och Brasvärme. 

Affärsområdena har egna marknads-, FoU- samt servicefunktioner. Data-, ekonomi- och 

personalavdelningarna är centrala enheter i Nibe AB. Produktionen är även den uppdelad per 

affärsområde men man har en samordnad inköps- och logistikfunktion. Ekonomiavdelningen 

har tre controllers som arbetar med de två affärsområdena och produktionen. Se figur 6.  
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Figur 6. Organisationsschema. (Källa: Egen omarbetning av Nibes egna.) 

 

Följande empiri avsnitt bygger på intervjuer med chefer från olika delar i Nibe Industrier. I 

figur 7 åskådliggörs kopplingen mellan dessa personer. Vi fick uppfattning under vårt besök 

på Nibe att på koncernnivå ser man budgeten som en apparat där man omvandlar finansiella 

nyckeltal till verksamhetsplaner och ju längre ner i organisationen man kommer, desto mer är 

budgeten ett verktyg att styra verksamheten med, genom ett brett medarbetarengagemang. 
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Figur 7. Förhållandet mellan de intervjuade. (Källa: Egen) 

 

4.2.1 Intervju med Leif Gustafsson, Ekonomidirektör Nibe Industrier 

Budgetens syfte 

Leif Gustavsson har jobbat på olika ekonomi positioner inom Nibe i ca 40 år. Han har i allra 

högsta grad påverkat Nibe:s användning av budgeten samt dess syfte. Leif har varit med och 

utvecklat Nibe:s ekonomihandbok, och på frågan om vilka syften som Nibe har med sin 

budget så hänvisade han till Nibe:s ekonomihandbok där syftet med budgeten tas upp. 

”Budgeten ska utgöra ett övergripande mått på var vi är, såväl försäljnings- och 

kostnadsmässigt. Den ska på avdelningsnivå öka kostnadsmedvetenhet, så att varje konto som 

budgeteras får en verksamhetsanknytning.” I handboken står det skrivet: ”Budgeten är ett 

lagarbete baserad på samlad kunskap från alla i bolaget.” ”Detta ökar vi-andan och hjälper till 

att göra budgeten väl genomtänkt och realistisk.”96

 

Budgetprocessen 

Leif Gustavssons arbetar med ekonomiska frågor på koncernnivå och hans roll i 

budgetprocessen är blygsam. Den består främst i att fastställa koncernnormer och mallar för 

hur budgetprocessen ska se ut. Exempel på dessa normer och mallar är inrapporteringskrav i 

form av innehåll och uppställning samt inrapporteringstidpunkt. 

 

                                                 
96 Nibes ekonomihandbok 
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Budgeten är det styrverktyg som primärt används i koncernens alla bolag. Koncernen styr sina 

dotterbolag genom tre nyckeltalsmål, en vinstmarginal på 10 %, räntabilitet på sysselsatt 

kapital på 20 % samt en tillväxt på 20 %, där 10 % ska vara organiskt och 10 % ska vara 

genom förvärv. Dotterbolagen omvandlar sedan dessa nyckeltal till en verksamhetsbudget. De 

uttryckliga nyckeltalsmålen är enligt Leif ett resultat av att koncernen är noterad på börsen. 

Koncernen ger sina dotterbolag stor frihet i hur man använder sig av budgeten, det enda 

koncernen har som krav är att man håller sig till det regelverk som koncernen tagit fram samt 

att budgeten inte får avvika allt för mycket från de tre nyckeltalsmålen som fastställts på 

koncernnivå. 

 

Uppställning 

Varje bolag i koncernen gör någon form av långsiktig verksamhetsplan som varje enskild 

styrelse ska godkänna. Planens utformning beror på bolagens storlek där större bolag inom 

koncernen som har en omsättning på minst 100 miljoner kr gör en så kallad treårsplan. 

Mindre bolag gör av resursskäl enbart planer årsvis. Dessa planer ligger till grund för hur man 

utformar varje bolags budget. Varje kostnadsställe i bolaget tar i regel fram sina egna 

budgetar och när detta är gjort sammanställs en total verksamhetsbudget. Denna årsbudget ska 

godkännas av bolagsstyrelsen och efter godkännande ska budgeten rapporteras in i ett centralt 

konsolideringssystem. 

 

Leif anser att man använder sig av en uppbyggande budget och att budgetdeltagandet i 

organisationen är stort. Det stora deltagandet förklarar han med att produktionsprocesserna i 

de olika bolagen är specifika för bolagen i fråga och att det därför krävs ett stort deltagande 

från den berörda personalen. 

 

Uppföljning och Analys 

Budgetuppföljningen görs med jämna mellanrum av styrelsen i varje bolag, och går till så att 

man jämför budgeten som rapporterats in till konsolideringssystemet med verkligt utfall som 

också har rapporterats in till systemet. Ingen annan information än den som hämtats från 

konsolideringssystemet får läggas fram till styrelsen. Det regelverk som koncernen använder 

sig av är därför av största vikt för att hålla ihop alla rapporterna som detta system genererar. 

Leif poängterar vikten av att alla måste hålla sig till dessa regler då avvikelser från dessa 

skapar oerhörda problem och extrajobb. Han säger också att det är till för att effektivisera och 
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höja kvaliteten på styrelsearbetet, det ska aldrig behöva bli någon debatt om hur innehållet i 

rapporterna har tagits fram. 

  

På styrelsemötena går man igenom och analyserar hela bolagets verksamhetsbudget och dess 

eventuella avvikelser noggrant. Leif tror att negativa avvikelser mellan utfall och budget inte 

ses som allvarliga om man ändå har presterat bättre än förra året, men att det blir större debatt 

om det är sämre än förra året. Leif menar att när man på styrelsemötena analyserar 

budgetavvikelser ser man främst till helheten och skulle den totala verksamhetsbudgeten 

avvika för mycket får man titta närmare på en detaljerade nivå. 

 

4.2.2 Intervju med Richard Håkansson, Ekonomichef Nibe AB 

Budgetens syfte 

Richard Håkansson säger att budgetens syfte är att stimulera till ökad delaktighet, motivation, 

och påverkbarhet bland de anställda, något som han tycker uppfylls på olika sätt i Nibes 

budgetprocess. Delaktighet uppfylls genom att alla anställda berörs av processen, man är 

mycket delaktig i både uppställningen samt uppföljningen. Motivation ser han som en naturlig 

följd av delaktighet och det märks tydligt på den uppslutning och det intresse som är på t ex 

budgetmötena där man öppet visar och diskuterar den totala budgeten. Motivationen stärks 

också genom att Nibe AB ser sin budgetprocess som ett tillfälle att se över sin verksamhet och 

se förbättringsmöjligheter i stället för att ”slänga ihop” siffrorna. Nibe AB:s budgetprocess 

ska fungera som ett forum för idéer och diskussioner. Enligt Richard märks detta tydligt 

genom alla de idéer som kommer upp till ytan under budgetprocessen. Controllers blir ofta 

uppmanade av anställda, framförallt från produktionen att börja utreda sina förbättringsförslag 

och det är just detta man också vill få ut av budgetprocessen förutom alla de rapporter som tas 

fram. Påverkbarheten från de anställda tycker Richard är bra och den gynnas starkt av den 

budgetprocess som Nibe har idag. 

 

Budgetprocessen 

Richard Håkansson är ansvarig för att koordinera budgetprocessen på Nibe AB. Han ska 

kunna presentera en total årsbudget, kvartalsbudgeter och månadsbudgeter för 

bolagsstyrelsen. Arbetet med årsbudgeten påbörjas varje höst och denna budget utgör grunden 

för kvartals- och månadsbudgeterna där man uppdaterar förändringar. Syftet med 

månadsbudgeten är att stämma av och se till att marknadsavdelningarna och 
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produktionsenheterna ligger i fas. Rickard ser inte budgeten som en fast plan eller som en 

”kommunal budget” utan grunden läggs bara en gång om året, därefter kan man ta hänsyn till 

förändringar som sker under perioden, när man gör kvartals- och månadsprognoser. Processen 

att ta fram årsbudgeten är ett gediget arbete då det berör många i organisationen. Richard 

förklarar att man har mellan 70-80 kostnadsställen/objekt som man ska hålla reda på. För att 

klara av det krävs en detaljerad tidsplan för vad och när alla ska rapportera in.  

 

Arbetsgången fungerar i stora drag enligt följande. Man börjar med intäkterna där 

marknadsavdelningen gör sina försäljningsbudgeter. Denna ligger sedan till grund när man 

ska göra kostnadsbudgeten, och det man egentligen gör är att klä försäljningsbudgeten med 

kostnader. Största kostnaderna uppkommer i samband med produktionen och det gäller för 

produktionscheferna att anpassa produktionskapaciteten till marknadsbudgeten plus några 

procent i extra produktionskapacitet. Detta gör produktionen mindre känslig om den verkliga 

försäljningen avviker lite från den budgeterade. 

 

Andra styrmedel som används i organisationen är nyckeltal som t ex kapacitetsutnyttjande, 

ledtider, kassationer osv. En annan form av styrmedel är ackordbaserade löner i produktionen. 

Anledningen till detta upplägg är att processerna och flödena fungerar bättre. De anställda blir 

mer måna om att det ska fungera och produktiviteten höjs medvetet när det finns en belöning. 

Richard poängterar att man noggrant följer upp kvaliteten.  

 

Uppställning 

Alla kostnadsställen/objekt får själva ta fram sina budgeter samt rapportera in dem i 

ekonomisystemet och detta ansvarar varje enhetschef för. Richard tycker att detta är bra då 

detta gör att de anställda blir mer delaktiga samt att de blir mer engagerade i 

budgetuppställningen. Rickard tror att detta deltagande förenklar uppföljningen då enheten 

och dess anställda är mer insatta i siffrorna. Produktionsenheternas budgeter underlättas av att 

man har ett MPS-system som man kan ta till hjälp när man sammanställer budgeten. När alla 

kostnadsställen har rapporterat in sina budgeter går man igenom den totala budgeten för Nibe 

AB med samtliga ansvariga för kostnadsställen. Richard säger att controllerfunktionen är 

viktig då det är många kostnadsställen att hålla reda på. Controllern ska fungera som stöd för 

kostnadsställena när de tar fram sina budgeter samt kontrollera att inrapporterade budgeter är 

korrekt sammanställda. 
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Uppföljning och Analys 

Uppföljning görs på samtliga kostnadsställen och även här har controllers en viktig funktion, 

då de ansvarar för denna. Varje kostnadsställe får ta del av uppföljningen och man gör även 

en uppföljning av totalbudgeten tillsammans med samtliga ansvariga för kostnadsställena. 

Richard trycker på att uppföljningen ska vara rimlig, man ska t ex inte minska anslagen 

drastiskt nästa år om en enhet har varit produktiva och inte spenderat alla sina medel. Det ska 

vara en öppen dialog där man ger de ansvariga uppnåbara mål. 

 

I analysen studerar man budget jämfört med utfall. Analysen görs av controllers och man 

analyserar samtliga budgeter (månads-, kvartals- och årsbudget). Det man i analysen tittar 

efter är stora och utmärkande avvikelser som har blivit en trend. Små avvikelser utreder man 

av resursskäl inte i detalj eftersom dessa ofta är naturliga i och med att man jämför 

uppskattade värden med faktiska. Richard säger att det enda sättet att reda ut stora avvikelser 

är att ge sig ut i verkligheten och utreda om avvikelsen är naturliga eller inte. Avvikelser som 

inte är naturliga får man lösa tillsammans med ansvarig på berörd enhet. 

 

4.2.3 Intervju med Lennart Gustafsson, Produktionschef Nibe AB 

Budgetens syfte 

Lennart Gustavsson anser att syftet med budgeten är att gå igenom verksamheten grundligt. I 

en sådan process kommer många saker upp till ytan, t ex kan ett finansieringsbehov 

synliggöras. Andra syften som Lennart tar upp är att involvera och motivera medarbetare. Han 

tror att det är en medveten strategi uppifrån att göra alla delaktiga, något han anser vara 

positivt för företaget, en styrka. Detta leder bland annat till en enklare och effektivare styrning 

av verksamheten samt att medarbetarna blir mer kostnadsmedvetna genom att de är delaktiga i 

budgetprocessen. 

 

Lennarts allmänna inställning till budgeten som styrverktyg är positiv. Visserligen tycker han 

att arbetet är betungande när man väl tar fram årsbudgeten, men att det är tryggt att ha 

budgeten att falla tillbaka på i det dagliga arbetet. I och med den frekventa uppföljningen 

fungerar budgeten som ett starkt stöd och är det viktigaste styrverktyget på företaget. 

 

Budgetprocessen 
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Lennart är en av tre produktionschefer i Nibe AB, hans roll i budgetprocessen är att ansvara 

för produktionen i affärsområdet Villavärme. Under sig har han ca 10 kostnadsställen med 

varsin ansvarig chef. Lennarts beskrivning av budgetprocessen skiljer sig inte 

anmärkningsvärt från ekonomichefen Richards beskrivning.  

 

Han betonar återigen att budgeten är det viktigaste styrmedlet, fram för allt uppföljningen då 

den kan ge tidiga varningssignaler om något inte går som planerat. Förutom budgeten 

använder man sig av diverse nyckeltal, men han tycker ändå budgeten är det bästa och mest 

pålitliga styrmedlet, även då företaget är i en expansiv fas. Han tycker inte att man låser sig i 

budgeten, det är en kontinuerlig process som ständigt aktualiseras. Budgeten revideras 

månadsvis, kvartalsvis och årsvis. Produktions- och marknadsavdelningen har varje vecka 

möten där man stämmer av försäljningens prognoser mot produktionen. 

 

Uppställning 

I budgetuppställningen deltar alla som är ansvariga för ett kostnadsställe, samt medarbetare 

från varje avdelning. Totalt sett är ca 50 personer involverade, bara på Lennarts avdelning 

finns det ca 10 kostnadsställen. Lennart anser att alla som deltar i processen har inflytande på 

budgetens uppställning, men enhetschefen som är ytterst ansvarig har sista ordet innan 

budgeten rapporteras in och budgetförslagen kan gå flera varv innan de är redo att rapporteras 

in. 

 

Uppföljning och analys 

Alla budgetansvariga måste delta i uppföljningen vilken leds av controllern som skickar ut 

avvikelserapporter, denna får alla ta del av. Ansvarig för kostnadsstället lämnar kommentarer 

på eventuella avvikelser. Om ansvarig controller anser att avvikelserna samt kommentarerna 

till dessa är rimliga är allt frid och fröjd. Lennart anser att de flesta avvikelser som uppstår har 

naturliga orsaker, många uppkommer på grund av att Nibe befinner sig i en expansiv fas samt 

att marknaden ständigt kan överraska en. En annan viktig faktor är att försäljningsprognoserna 

har en säsongsvariation och eftersom produktionen är relativ konstant över året uppstår det en 

naturlig avvikelse mellan dessa. För att jämna ut dessa skillnader producerar man mot lager då 

man säljer mindre, vilket minskar risken för avvikelser. Om budgeten inte hålls och 

avvikelserna inte kan förklaras av naturliga orsaker krävs ansvarig på förklaring och man går 

till botten med avvikelsen för att åtgärda.  
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5 Analys 
Vi ska i detta kapitel först analysera empirin utifrån budgetteorin, därefter ska vi analysera 

dessa skillnader och likheter utifrån Hofstedes kulturteori. Analysen följer samma uppdelning 

som gjorts i teorin, med det undantaget att vi har valt att slå ihop uppställning, uppföljning 

och analys till budgetprocessen. Detta med anledning av att det i empirin har varit svårt att 

göra någon klar åtskillnad delarna emellan. Vi intervjuade personer på olika nivåer inom 

företagen för att få en större insikt om uppfattningen om budgetprocessen skiljer sig beroende 

på vilken nivå man jobbar på. 

 

5.1 Analys av budgetstyrningen  

5.1.1 Budgetens syfte 

När det gäller de syften som ställts upp för budgetarbetet kan vi se generella likheter mellan 

företagen, några avvikelser finn dock. I denna analys är det främst av intresse att analysera det 

som skiljer företagen åt. 

 

Anthonys & Govindarajans fyra syften med budget stämmer väl överens med de syften som 

uppmärksammats på de båda företagen, dock ser vi en viss skillnad när det gäller 

finjusteringen av den strategiska planen. Under intervjuerna på Dresser Wayne fick vi 

uppfattningen att den strategiska planen inte kom i första hand och att man lade större vikt vid 

de kortsiktiga kraven och målen, bland annat påpekar Lars-Inge amerikanarnas brist på vision 

och framtidsplanering. På Nibe lägger man större vikt vid den strategiska planen och är inte 

lika styrda av kortsiktiga faktorer. 

 

Drury identifierar sex budgetsyften, dessa stämmer in på både Nibe och Dresser Wayne 

förutom på två punkter där vi ser klara skillnader. Ett av de syften som skiljer de båda 

företagen åt är hur man ser på kontrollaktiviteter vilket cheferna på Nibe inte alls nämner som 

ett syfte med budgeteringen. Budgetens kontrollfunktion tonades ned och att den stödjande 

rollen lyftes fram. I Dresser Wayne däremot rankades kontrollaktiviteterna högre. Sven Bladh 

menar att syftet är att hitta en balans mellan höga och låga förväntningar och krav, detta 

innebär en hög aktivitetskontroll. Samtidigt är Dresser Wayne starkt kontrollerat av 

moderbolaget i USA som, enligt den information vi fick, i första hand ser budgeten som ett 
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kontrollverktyg. Att Dresser Wayne använder budgeten mer i ett kontrollerande syfte kan 

förklaras med det som Van der Stede kallar ”tight budget control”. Detta resonemang 

stämmer väl överens med vad som kommit fram i empirin. Det blir framförallt de kortsiktiga 

budgetmålen som prioriteras. 

 

Det andra budgetsyftet är utvärdering av prestationer. Detta syfte uppvisar samma typ av 

skillnad som ovan, då Nibe och Dresser trycker olika hårt på detta syfte. I samtalet med VD 

på Dresser Wayne framkom att moderbolaget i USA detaljstyr budgetprocessen och på så sätt 

upplever man att verksamheten inte styrs operativt utan bara genom siffror. Ett rimligt 

antagande är att om man styrs av enbart siffror sker även utvärderingen i siffror. På Nibe AB 

framkom inget sådant syfte, vår uppfattning är att man istället utvärderar processen. 

 

De tre intervjuerna på Nibe uppvisar en likartad attityd när det gäller vilket syfte budgeten 

har. Det handlar om motivation, delaktighet samt ”att se över verksamheten”. Samtliga chefer 

betonar att dessa syften är till för att stödja processen samt att processen är viktigare än 

dokumenten. Detta förhållningssätt stämmer med den starkare fokusering kring processen 

som de moderna budgetsyftena enligt Arwidi & Samuelson syftar till att lyfta fram. 

Författarna nämner också de traditionella budgetsyftena som budgetarbetet kan ha, där 

dokumentationen får starkare betydelse. Dessa syften stämmer bättre överens med den bild 

som fås av budgetsyftena i Dresser Wayne. På Dresser Wayne skiljer sig uppfattningen av vad 

som egentligen är syftet med budgeten åt mellan VD och ekonomichefen. Gemensamt för de 

personer vi intervjuade på Dresser Wayne är att de inte anser att det finns ett givet syfte med 

budgeten fastställt av ledningen. 

 

5.1.2 Budgetprocessen 

Skillnaden mellan fallföretagen är påtagliga. Nibe har en mer uppbyggande budget, som kan 

sägas vara en kombinationsvariant med iteration, då den kan gå flera varv på de lägre 

nivåerna innan den når ledningen. Dresser Wayne har en mer nedbrytande budgetprocess då 

de styrs väldigt hårt av de mål som ställs av moderbolaget. Detta visas t ex genom att 

budgetprocessen i Dresser Wayne börjar med att ägarna ställer ett visst resultatkrav, därefter 

byggs budgeten upp utifrån dessa krav. I Nibe börjar budgetprocessen med att 

marknadsavdelningen gör en försäljningsbudget, därefter bygger produktionen upp sin 
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budget. Moderbolaget ställer vissa övergripande finansiella mål men de är inga absoluta krav, 

utan kan snarare betraktas som riktmärken. 

När man gör själva uppställningen av budgeten är arbetsgången på de båda företag inte helt 

olika varandra. Båda utgår ifrån en försäljningsbudget (intäktsbudget), den bygger på 

försäljningsprognoser för den kommande perioden. Försäljningsbudgeten ligger sedan till 

grund när man gör kostnadsbudgeter, genom att aggregera dessa får man den kompletta 

budgeten. 

 

Båda fallföretagen tycker att budgetprocessen, framförallt uppställningen är en betungande 

process, men att man har stor nytta av den i det dagliga arbetet. Detta är något som Bergstrand 

tar upp som en kritisk punkt i budgetprocessen. På Dresser Wayne upplever man att budgeten 

blir mer betungande eftersom moderbolaget ställer höga krav på detaljnivå och ibland 

återkommer moderbolaget med tilläggskrav i efterhand. Sven Bladh menar att om man inte 

vore lika hårt styrda från USA skulle budgeten inte vara lika omfattande och detaljrik. 

 

I intervjuerna framkom det att båda företagen tycker att budgeten snabbt blir föråldrad samt 

att styrningen därefter sker utifrån prognoser och löpande uppföljningar. Även denna kritiska 

reflektion sammanfaller med den kritik som Bergstrand tar upp. Att budgeten bygger på 

förenklade prognoser är en kritisk faktor som de båda företagen är medvetna om. Vid 

produktionsplanering tar man därför alltid hänsyn till prognosdifferenser och lägger in en 

buffert. 

 

I Dresser Wayne kan det uppstå negativ suboptimering då man tvingas att ta till åtgärder för 

att uppfylla kortsiktiga mål. Dessa åtgärder kan få negativa konsekvenser på lång sikt. På 

Nibe tar man större hänsyn till långsiktiga mål och det krävs därför inte lika stora 

ansträngningar för att nå mål på kort sikt.  

 

Arwidi & Samuelsson påpekar vikten av att medarbetarna medverkar i budgetprocessen. På 

Nibe AB trycker man hårt på bred delaktighet i processen, i koncernens ekonomihandbok 

skriver man t ex att budgeten är ett lagarbete baserad på samlad kunskap från alla i företaget. 

Intervjuerna på Dresser Wayne vittnar om ett lägre deltagande i budgetprocessen jämfört med 

Nibe AB, vilket skulle kunna bero på en starkare hierarkisk uppbyggnad. 
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Budgetuppföljningen i Dresser Wayne är den viktigaste delen i budgetarbetet. För Nibe är 

budgetuppföljningen också viktig men vi fick känslan av att uppställningsprocessen var minst 

lika viktig. Uppföljningar och prognoser genomförs kontinuerligt i de båda företagen och det 

är utifrån dessa som man styr verksamheten snarare än utifrån budgeten i sig. Även här är 

deltagandet en viktig faktor i Nibe, medan det i Dresser Wayne inte får lika stort genomslag. 

Denna bild stämmer väl överens med Bergstand & Olves åsikter. 

 

Flera av de skillnader som finns mellan företagen kan förklaras med teorin om hård respektive 

mjuk styrning. Bergstrand skriver att vid hård styrning läggs tonvikten på budgeten som ett 

åtagande och därmed kan belöningar och bestraffningar delas ut som grundas på 

budgetutfallet. Vid mjuk styrning betonas budgeten som planeringsinstrument och utfallet 

knyts inte lika hårt till personligt ansvar. Denna uppdelning stämmer med den bild vi har fått 

av fallföretagen, då Nibe har en mjukare styrning och Dresser Wayne har en hårdare styrning. 

Bergstrand nämner också att de olika sätten att styra på skiljer sig i hur stort 

informationskravet är från ledningen och hur frekvent de vill ha information. Detta märks 

tydligt på det informationskrav som Dresser Wayne har på sig från moderbolaget i USA, och 

det krav som Nibe AB har från Nibe Industrier. Det amerikanska moderbolaget ställer 

anmärkningsvärt mycket högre krav på sitt dotterbolag i jämförelse med Nibes svenska 

moderbolag. 

 

Vid hård styrning är den centrala ledningen mycket involverad och vid mjuk styrning är den 

lokala ledningen mer involverad. Detta märks genom att Nibe AB har en mer decentraliserad 

organisation. Den hårdare styrning som Dresser Wayne är utsatt för märks genom att de 

kortsiktiga kraven måste uppfyllas, detta påverkar även den lokala ledningens styrförmåga. 

 

5.2 Analys av kulturella skillnader  

5.2.1 Maktavstånd 

En av skillnaderna i de syften som företagen har med budget har med kontroll och göra. En 

uppfattning man genast fick om amerikansk styrning som framkom under intervjuerna är att 

man blir tillsagd vad man skall göra och i de flesta fall även hur man skall göra det. Denna typ 

av fenomen omnämner Hofstede som dimensioner av maktavstånd, han förklarar att en 

underordnad i ett land med stort maktavstånd förväntar sig att andra bestämmer vad de ska 
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göra. En annan åsikt som ventilerades var att amerikanarna kan agera som om de vore 

överlägsna i jämförelse med européerna. Hofstede förklarar att det i ett land med stort 

maktavstånd alltid finns en grundläggande misstro mellan under- och överordnad. Detta 

resonemang är något som kan förklara den stora skillnaden i kontrollbehov företagen emellan. 

En annan sak som kan förklaras med maktavstånd och misstro mellan personer är den stora 

skillnaden i detaljstyrning som finns, där Dresser Wayne i en betydligt större omfattning styrs 

detaljerat. Ytterliggare en sak som skulle kunna förklaras genom dimensionen om 

maktavstånd är organisationernas struktur, Dresser Wayne AB är befinner sig i en betydligt 

mer hierarkisk miljö än vad Nibe AB gör. Detta märks framförallt i budgetarbetet när man 

tittar på hur många det är som med mer eller mindre godtagbara skäl lägger sig i 

budgetarbetet. Genom en kraftigare hierarkisk indelning kommer beslutsfattare längre ifrån 

den operativa verksamheten och detta får konsekvenser i budgetarbetet, exempelvis av att det 

långt fram i budgetarbetet dyker upp ändrade krav och förutsättningar som helt saknar 

verklighetsanknytning. 

 

5.2.2 Osäkerhetsundvikande 

Osäkerhetsundvikande kan komma till uttryck inom organisationer genom att ägare och 

ledning inte delegerar ansvar och förtroende i lika stor utsträckning som i en organisation med 

mindre osäkerhetsundvikande. Detta är något som framgått i intervjuerna på Dresser Wayne. 

De intervjuade verkar känner ett visst misstroende från koncernen i USA. Lite ansvar 

delegeras samtidigt som det ställs stora krav på måluppfyllelse. Detta är något som Peter 

Olsson på Dresser Wayne anser vara negativt med budgetarbetet och skulle se annorlunda ut 

om inte den amerikanska påverkan hade funnits. Det skulle kunna innebära att mer lokalt 

ansvar och delaktighet fick utrymme i budgetarbetet. Ansvarstagandet skulle därmed 

premieras och klara mål skulle ställas upp som de ansvariga skulle jobba efter och ställa sig 

bakom. 

 

5.2.3 Individualism vs kollektivism 

Hofstedes ursprungliga definition av denna dimension handlar om en persons uppfattning om 

det egna jaget. Vår analys följer inte helt denna definition, vi har trots detta valt att använda 

Hofstedes två motsatta kategorier.  
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Skillnaden företagen emellan är hur personalen engageras och uppmuntras till delaktighet. På 

Nibe är det av stor vikt att personalen informeras och uppdateras på ett så bra sätt som 

möjligt, bland annat samlar man hela personalen för att gå igenom årsbokslut etc. På Dresser 

Wayne AB är man mer sparsam inom detta område. 

 

5.2.4 Maskulinitet vs Femininitet 

Maskulinitet handlar mycket om konkurrensinriktat beteende och utvärderingar efter 

prestationer, detta kan vi se spår av på Dresser Wayne. Befattningshavare verkar ofta lägga 

sig i verksamheten och beslut som de inte alltid är särskilt lämpade för, detta kan vara ett sätt 

att försöka hävda sig och framhäva sin egen position och roll i exempelvis budgetprocessen. 

Sven Bladh nämnde under intervjun att amerikaner tenderar att framhäva sig själva och ofta 

uppvisar en form av ”revirtänkande”. 

 

5.2.5 Lång vs kort sikt 

Här ser vi klara och tydliga skillnader då man på Dresser Wayne styr mer på kort sikt medan 

man på Nibe har en mer långsiktig hållning. På Dresser Wayne har man krav på sig att nå 

kortsiktiga mål medan man på Nibe inte har samma press på sig för att nå kortsiktiga mål, 

fokus ligger istället på att uppnå de långsiktiga målen. 
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6 Slutsats 

6.1 Slutsats och diskussion 

I början av arbetet ställde vi oss tre frågor, dessa har under arbetets gång varit med oss genom 

alla moment: 

 Hur ser budgetprocessen ut i ett amerikanskt- respektive ett svenskägt och styrt bolag?  

 Vilka skillnader finns det mellan bolagens sätt att använda budget?  

 Beror dessa skillnader på kulturella olikheter i sättet att styra företaget med budget? 

 

Teorigenomgången som handlar om både budget och kulturella skillnader gav oss en bra 

grund att stå på innan vi gav oss ut på företagen. Av våra besök och intervjuer på företagen 

har vi fått en bra bild av hur budgetprocessen ser ut och hur den upplevs. Efter det att vi 

samanställt det insamlade materialet genomförde vi en analys för att finna eventuella 

skillnader företagen emellan.  

 

Under arbetes gång har vi klart och tydligt sett att kulturella skillnader påverkar 

budgetarbetet. De skillnader vi funnit upplever vi vara generellt större än vad kulturteorin 

föreslår. Enligt den undersökning som Hofstede gjort ligger USA och Sverige inte värst långt 

ifrån varandra i de flesta dimensionerna. Vår undersökning tyder på att det amerikanska sättet 

att styra skiljer sig avsevärt från det svenska vad det gäller maktavstånd respektive lång och 

kort sikt samt att amerikanerna har en, i Hofstedes mening, mer maskulin attityd till 

management. I detta specifika fall kan vi se att man påverkas mer på tjänstemannanivå, då 

man på Dresser Wayne medvetet arbetar för att minimera den amerikanska påverkan på 

företaget. En slutsats som vi menar att man kan dra är att det är viktigt för olika tjänstemän att 

vara medveten om den påverkan som kultur kan ha på en organisation och dess personal.  

 

Vi har fått uppfattningen att den amerikanska påverkan på Dresser Wayne i det stora hela är 

mest negativ. Detta har syns genom att Sven Bladh är tvungen att agera som ett filter mellan 

det amerikanska moderbolaget och det svenska dotterbolaget. Amerikanernas attityd då de 

kommer in och petar i den lokala styrningen på detaljnivå får negativa konsekvenser för 

personalens prestationer på tjänstemannanivå. På Nibe fick vi uppfattningen att tjänstemännen 

har en friare roll.  
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Vid kulturkrockar tror vi det är av stor vikt att försöka filtrera bort så mycket som möjligt av 

negativ kulturell påverkan, ett första steg är att bli medvetna om att dessa skillnader finns. Det 

är dock upp till den som agerar som filter att besluta vad som kan uppfattas som negativt för 

organisationen. Det kan givetvis finnas situationer där en kultur kan ha en positiv påverkan på 

en annan.  

 

De företag vi använt oss av i vår undersökning tillhör börsnoterade koncerner vilket har fått 

den effekten att bolagens sätt att ställa upp budgeten inte skiljer sig åt anmärkningsvärt 

mycket. Båda utgår från ägarnas krav på avkastning och deras krav på rapportering samt 

börsens kortsiktiga tänkande. Dresser Wayne påverkas dock i högre grad av kortsiktigheten än 

Nibe, då man på Nibe Industrier försöker skydda dotterbolagen från det kortsiktiga tänkande 

som råder på börsen.  

 

På Nibe försöker man genom delaktighet och ansvarsdelegering i budgetprocessen skapa en 

vi-känsla, detta stärker den kollektivistiska andan. Detta har ingen motsvarighet på Dresser 

Wayne där man inte gör några större ansträngningar för att öka känslan av samhörighet. På 

Nibe tycker man det är mycket viktigt att man har hela personalen med sig och att personalen 

är insatt i vad som händer i företaget. Detta går även att relatera till de skillnaderna i hård 

respektive mjuk styrning, där de båda företagen följer vad som förutsägs i teorin. I Dresser 

Wayne uppvisas ett hårdare och mer maskulint sätt att styra, styrningen på Nibe kan sägas 

vara mer feminint. 

 

Det är svårt att utifrån en sådan här fallstudie dra generella slutsatser om ett så stort 

problemområde som vår uppsats behandlar, vad vi däremot kan uttala oss om är hur det 

faktiskt förhåller sig i de två företag vi har undersökt. Som framgår av ovanstående analys och 

slutsats har vi upptäckt relativt stora skillnader mellan företagen. Utifrån den teori vi har 

använt oss av har vi dragit slutsatsen att dessa skillnader beror på kulturella skillnader, om 

man gjort undersökningen utifrån någon annan teori hade man kanske dragit en annorlunda 

slutsats. 

 

6.2 Egna synpunkter och kritiska reflektioner 

När vi som svenskar tar oss an att undersöka skillnaden mellan ett svenskt och ett amerikanskt 

företag påverkas automatiskt arbetet av vår nationella tillhörighet. Vi tolkar den information 
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vi erhållit genom ”svenska glasögon”, det är svårt att vara fullständigt objektiv. Vi tror ändå 

inte detta påverkat resultatet i någon större utsträckning. Det område där vi tror att risken för 

subjektivitet varit störst är i samband med intervjuerna på Dresser Wayne, vi har dock 

eftersträvat att på ett så rättvisande sätt som möjligt få fram de åsikter som ett antal svenska 

ekonomistyrare har om amerikansk påverkan. För att ytterligare öka tillförlitligheten hade det 

varit bra om vi haft möjligheten att intervjua någon på koncernnivå i USA. Detta har på grund 

av brist på resurser och tid inte varit möjligt.  

 

Vi har undersökt två företag och funnit några intressanta skillnader som kan ha betydelse för 

ett företags utvecklingsmöjligheter. Det går inte att dra alltför höga växlar på en så här liten 

undersökning. För att öka generaliserbarheten i i de resultat vi kommit fram till, och även 

pröva deras hållbarhet ytterligare, skulle det vara önskvärt att gå vidare och utvidga 

undersökningen till fler företag. Fler nivåer i företaget skulle också kunna involveras i 

undersökningen. Inte minst vore det intressant att gå vidare och undersöka företag från andra 

världsdelar. Vad händer till exempel i mötet mellan Ericson och deras kinesiska medarbetare? 

Förslag på vidare forskning skulle även kunna vara hur redovisningspraxis påverkar 

ekonomistyrningen i bolag med utländska moderbolag.  
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7 Bilaga 

Intervjuguide 

Budgetens syfte 
• Vilka syften har budgeten? 

 Rangordna syftena? 

 Vem avgör syftet? 

 Finns det någon policy etc. som påverkar budgeten? 

 Uppfylls syftet?   

• Ses budgeten som något positivt eller något negativt? 

 

Budgetprocessen 
• Beskriv din roll i budgetprocessen? 

• Hur ser budgetprocessen ut?  

• Vilka andra styrmedel förutom budget används? 

 Budgetens vikt jämfört med andra styrmedel? 

• Vika deltar i budgetprocessen? 

 

Budgetuppställning 
• Vilka deltar i uppställningen? 

• Vem ansvarar för uppställningen? 

• Hur stort inflytande har de olika deltagarna? 

• Nedbrytande/Uppbyggande? 

 

Budgetuppföljning 
• Hur går uppföljningen till? 

 Vem gör uppföljningen? 

 Hur görs den? 

• Vad händer om man inte ”håller” budgeten? 

 

Budgetanalys 
• Hur görs analysen? 

• Vem gör analysen? 

• Hur hanteras avvikelser? 
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