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Förord 
 

Tio intensiva veckor med biblioteket som bostad har nu nått sitt slut. Det har varit en lärorik 

tid där den tillsynes raka vägen ibland varit krokig. De problem som under skrivandet har 

uppkommit har lösts och en färdig uppsats kan presenteras.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vårt fallföretag InfoCare Workshop AB med våra informanter 

Anna Rosander och Malin Kidell i spetsen. Ett stort tack vill vi även ge vår handledare 

Anders Jerreling som under arbetets gång kommit med goda råd och vägledning. Vi vill också 

tacka vår examinator Rolf G Larsson för de råd och den uppföljning som gjorts under arbetets 

gång. 

 

Till vår omgivning som har visat stöd under arbetets gång vill vi på detta sätt visa vår 

uppskattning. Trots att vi har varit en aning frånvarande och upptagna under 

uppsatsskrivandet har ni varit där när vi behövt det. Tack!      

 

I början av denna uppsats gick vi med stapplande steg. Ju längre arbetet har fortskridit har 

takten ökats och de största groparna undvikits. Vi fortsätter nu vår vandring mot nya framtida 

mål.       

 

 

 

 

 

_______________ _______________ _______________ 

                 Henrik Green                  Magnus Sundbom              Håkan Törnström 

 



Sammanfattning 
 
Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, 
ekonomistyrning, EKR362, VT 2006  
 
Författare: : Henrik Green, Magnus Sundbom och Håkan Törnström 
Handledare: Anders Jerreling 
Examinator: Rolf G Larsson 
 
Titel: Budgetstyrning i kraftig organisk tillväxt 
 
Bakgrund: Budgetens roll som styrmedel har blivit ifrågasatt av flera författare. När vi 
sökte ett partnerföretag i organisk tillväxt visade det sig att flera företag inte använde 
sig av budget som huvudsakligt styrmedel. Det verkade snarare vara så att budgeten 
endast användes till en liten del som styrmedel. 
 
Syfte: Att beskriva och förklara budgetens roll som styrmedel i ett tjänsteföretag med 
kraftig organisk tillväxt. 
 
Metod: En praktikfallsstudie på InfoCare Workshop AB ligger till grund för empirin. 
Personintervjuer har gjorts med två personer på företaget. Det empiriska materialet har 
analyserats efter fördjupade teoretiska studier. Uppsatsens resultat och slutsatser har 
avslutningsvis diskuterats inom gruppen. 
 
Resultat, slutsatser: Budgeten verkar vara ett bra styrmedel i början av året men ju 
längre året går desto mindre aktuell blir den. Prognoserna tar vid och blir det verkliga 
styrmedlet. Trots detta fortsätter företaget att jämföra verkligt utfall med budgeterat 
resultat. Budgeten kan när företaget når mogen fas åter bli aktuell som styrmedel.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Göra en observation senare när InfoCare Workshop AB 
når mogen fas kan vara intressant att utföra. Det kan även undersökas om 
budgetstyrningen förändrats när ägarna satt sig in i verksamheten. För att kunna 
generalisera kan en studie med fler företag göras. Ett sista förslag är att jämföra 
tillväxtföretag i olika branscher. 
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Inledning 
 

1. Inledning 
 

det första kapitlet presenteras vårt ämnesval för 

läsaren. Vi introducerar läsaren med en bakgrund 

som skall mynna ut till en problemdiskussion. 

Problemdiskussionen leder till vår 

problemformulering, utifrån denna formuleras syftet 

med uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

Grunden för all affärsverksamhet är en affärsidé. Ur denna kan strategi och mål 

härledas. Affärsidén och strategin grundar sig på de förhållanden som råder i 

omvärlden. Strategin behandlar hur företaget ska nå upp till sina målsättningar, genom 

att sätta upp handlingsplaner visar man hur målen skall konkretiseras.1  

 

Alla företag arbetar för att nå sina mål. Dessa kan vara av både finansiell och icke 

finansiell karaktär. De finansiella målen är de traditionella och fokuserar på ekonomiska 

begrepp såsom resultat, intäkter, kostnader, likviditet och lönsamhet. Begreppet mål står 

för det läge, situation eller position, som företaget vill uppnå i framtiden.2

 

Definition av ekonomistyrning: 

 

”Management control is the process by which managers influence other 

members of the organization to implement the organization’s strategies.”3

 

För att styra företaget i riktning mot målen behövs styrmedel. Med styrning menas de 

åtgärder som syftar till att nå bestämda mål i verksamheten. Begreppet innefattar också 

kontroll och uppföljning.4 Insatser för att styra företaget görs genom att planera, 

                                                 
1 Arwidi & Samuelson 1993, s. 60 
2 Anthony & Govindarajan 2003, s. 9 
3 Ibid, s. 7 
4 Samuelson 2004, s. 25 
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koordinera, kommunicera, utvärdera, bestämma och influera.5 De olika styrmedlen 

delas in i organisationsstruktur och belöningssystem, formella samt mindre formella 

styrmedel.6 För att styra genom organisationsstruktur och belöningssystem ordnas 

verksamheten in efter olika egenskaper såsom struktur, fördelning av beslutsrätten samt 

metoder för att samordna verksamheterna. Med struktur menas de övergripande 

operativa strukturerna. Exempel på detta är funktionsorgansiation och 

matrisorganisation samt i vilken grad företaget går mot en horisontell och/eller vertikal 

integration. Fördelning av beslutsrätten ger en bild hur snabbt ett beslut tas. Det vill 

säga om en individ kan ta beslut själv eller om det behövs ett medgivande från en chef i 

organisationen. Den sista egenskapen metoder för att samordna verksamheterna, 

beskriver organisationens koordinering och beslutsfattande i företaget och dess 

enheter.7  

 

En mindre formaliserad styrning syftar till att göra en mer decentraliserad organisation 

för att få beslutsfattandet längre ner i organisationen. På detta sätt kan det tidskrävande 

och byråkratiska arbetet med en centraliserad organisation minska. Vid denna styrning 

är även kultur en viktig del eftersom begreppet innefattar normer, värderingar och 

symboler. Individerna får en samförståelse för det som sker i verksamheten samt vilket 

beteende som är att föredra på arbetsplatsen.8  

 

Formellt styrsystem kan grupperas i tre delar: strategi, operativ styrning och 

ettårsstyrning. Strategi är en övergripande bild av verksamheten genom exempelvis en 

affärsidé eller plan för att nå målen. Affärsidén och strategier måste ständigt anpassas 

till omgivningen.9 Den operativa styrningen har hand om de vardagliga handlingarna 

som skall lösas bland annat genom standardiserade procedurer och fastlagda rutiner.10 

Ettårsstyrning syftar till att planera och följa upp verksamheten ett år framåt eller bakåt i 

tiden, vilket är en del av verksamhetsplaneringen. Det som kännetecknar ettårsstyrning 

är strategins precisering i kvantitativa planer med exempelvis rullande prognoser och 

budgetering.11  

                                                 
5 Anthony & Govindarajan 2003, s. 7 
6 Samuelson 2004, s. 29 
7 Ibid, s. 29f. 
8 Ibid, s. 35f.  
9 Ibid, s. 31ff. 
10 Greve 1996, s. 54 
11 Samuelson 2004, s. 33 
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Definition av budget: 

 

”Ett dokument innehållande ett handlingsprogram och dess förväntade 

konsekvenser uttryckt i ekonomiska termer och baserat på vissa uttryckta 

förutsättningar för en given period.” 12  

 

Budgeten är ett av de äldsta formella styrmedlen.13 Den har använts på allvar i Sverige 

sedan 1960-talet.14 Till en början var det främst tillverkande företag som använde sig av 

budget för att planera sin ekonomi. Dessa tankar har övertid utvecklats och idag 

använder sig många företag av en budget.15 En budget är uttryckt i monetära termer och 

har i huvuduppgift att planera verksamheten. Vanliga termer är tillverkning, inköp och 

försäljning. Budgeten kan underlätta att upptäcka eventuella likviditetsproblem som i 

sin tur kan ge en fingervisning för företaget att de behöver vänta med en eventuell 

investering.16 Budgeten kan ses som en handledning för verksamheten, dock kan flera 

skäl motivera avvikelser från denna.17

 

1.2 Problemdiskussion 

Budgeten är det vanligaste sättet att styra företagets verksamhet. På senare år har dock 

budgeten fått kritik som styrinstrument.18 Idag är det inte alla företag som använder sig 

av budgetering. Ett av de första företag som tog detta steg var Handelsbanken. Detta 

skedde när Jan Wallander blev chef 1970. Wallander menade att budgeten var slöseri 

med resurser och att den kan vara direkt skadlig för organisationen. Wallanders kritik 

utgick ifrån hans erfarenheter av att prognoser ofta slår fel. Det är på prognoser som 

budgetar är uppbyggda.19

 

Även om budgeten har blivit diskuterad får man inte glömma att det är ett frivilligt 

hjälpmedel i företag. Det finns många som fortfarande vidhåller nyttan med att använda 
                                                 
12 Arwidi & Samuelson 1993, s. 9  
13 Ax, Johansson & Kullvén 2002, s. 66 
14 Arwidi & Samuelsson 1993, s. 14 
15 Anthony 1990, s. 23 
16 Greve 1996, s. 69 
17 Anthony 1990, s. 24 
18 Bergstrand 2003, s. 82 
19 Bergstrand & Olve 1996, s. 186  
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sig av en budget för planering och som styrmedel. Trots att budgeten kräver både 

resurser och tid för att genomföra och göra uppföljning på den.   

 

 Kemp är mer positiv till användning av budget som styrmedel. Han anser att människor 

som är berörda av budgeten och har intresse av den kan bli motiverade. Budgeten kan 

ge drivkraft till dessa människor att arbeta för organisationens bästa. Det kan också vara 

ett sätt att ge chefen en fingervisning om hur det går och vart företaget är på väg genom 

att jämföra budgeten med verkligt utfall.20 Enligt Samuelson lever vi i en turbulent 

värld. Denna turbulens kan man överbygga genom att planera i förväg. Budgeten är 

därför en viktig del i företagets styrsystem.21  

 

Hope och Fraser menar att budgetprocessen är en årlig ritual som är hårt förankrad i 

bolagens almanacka. Det är en tidskrävande och dyr uppgift för ett osäkert utbyte av 

den återkoppling budgetprocessen kan ge. 22 Ofta är det ledande personer inom 

organisationen som arbetar med styrprocessen där budgetering ingår. Dessa personer 

upplever att det är ett tillfredställande arbete och att deras insats blir uppskattad av 

kollegor.23 Kritiken mot budgetering har växt, enligt Hope och Fraser finns det tre 

faktorer som gjort budgeteringen otillfredsställande. Dessa är att budgeteringen är 

svårhanterlig och dyr, den är inte anpassad till konkurrensen i omvärlden. Informationen 

motsvarar inte heller behoven från cheferna samt att omfattningen av ”siffertrixande” 

har nått oacceptabla nivåer.24  

 

Något som har fått större utrymme idag är prognoser. Dessa löper över en kortare tid än 

den traditionella budgeten för tolv månader. Uppföljningen av prognoser sker enbart 

mot den senaste budgeten.25 Dagens datorteknik med möjligheter till simulering kan ge 

företagen förutsättningar att skapa nya bilder över utvecklingen. Därmed slipper de 

låsningar som den periodbaserade budgeteringen innebär. På detta vis kan ett steg tas i 

riktning mot kortare budgetperioder. Detta leder till att snabbare rapportering och mer 

frekventa prognoser.26

                                                 
20 Kemp 2002, s. 2 
21 Samuelson 1997, s. 11  
22 Hope & Fraser 2004, s. 21 
23 Samuelson 2004, s. 242 
24 Hope & Fraser 2004, s. 20f 
25 Samuelson 2004, s. 286 
26 Arwidi & Samuelson 1993, s. 24 
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Chefer agerar på den information de får genom formella rapporter samt informellt 

genom observation och konversation. Huvudsyftet med informationen är att göra chefen 

medveten om vad som måste göras. Rapporterna bör därför behandla kritiska faktorer 

och identifiera otillfredsställda förhållanden .27

 

Traditionell styrning genom budget kan vara svårt i snabbväxande företag eftersom 

deras förutsättningar snabbt förändras. Därför använder sig ofta sådana företag av lite 

mer mjuka styrmetoder. Det kan handla om att skapa en kultur för att anställda ska 

handla i den riktning som företaget vill.28   

 

När vi sökte ett partnerföretag i organisk tillväxt visade det sig att flera företag inte 

använde sig av budget som huvudsakligt styrmedel. Det verkade snarare vara så att 

budgeten endast användes till en liten del som styrmedel. Samuelsons linje om att 

planering skapade en förutsättning att arbeta i en turbulent miljö verkar inte tillämpas av 

de tjänsteföretag vi varit kontakt med. Anthony menar att budgeten är en handledning 

som kan brytas om det finns skäl.29 Detta kan tyckas vara mer i linje med de 

tjänsteföretag med hög organisk tillväxt som vi var i kontakt med. Eller kan det vara så 

att budgeten i dessa organiskt växande företag endast finns där för att visas upp mot 

kreditgivare och andra externa intressenter som ser potential i företaget. Hope och 

Fraser menar att budgeten är en stor kostnad som ger lite tillbaka till företaget. Kan det 

ligga något i deras påstående om att det är ett oacceptabelt ”siffertrixande” för att uppnå 

en ”fin” budget?30

 

Eftersom vi har upptäckt att det finns många oklarheter kring budgetens roll i ett företag 

med kraftigorganisk tillväxt. Budgeten tillämpas inte alls eller används den i begränsad 

omfattning i dessa företag. Det kan därför ifrågasättas om den verkligen är ett bra 

styrmedel. Trots detta har budgeten fortfarande har stort inflytande i många företag.  

  

 

 

                                                 
27 Anthony 1990, s. 24. 
28 Andersson 2001, s. 71. 
29 Anthony 1990, s. 107. 
30 Hope & Frasier 2004, s. 20. 
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Det företag vi valt att undersöka är InfoCare Workshop AB vars huvudkontor ligger i 

Växjö. Detta företag befinner sig i en kraftig organisk tillväxt. Det är därför intressant 

att undersöka deras förhållande med budget som styrmedel. Vi anser att 

budgetstyrningen borde påverkas av den kraftiga organsiska tillväxten. Andra 

funderingar som har kommit upp är exempelvis i vilken utsträckning budgeten används 

i ett företag i förändring. Eller att budgeten bara är ett sätt för ett välmående företag att 

misslyckas, då de inte kan hålla budgeten. Det kan också ifrågasättas om budgeten kan 

hjälpa ett företag i kraftig organisk tillväxt eller om den bara utgör ett hinder.  

 

1.3 Problemformulering 

Hur används budget som styrmedel i ett tjänsteföretag med kraftig organisk tillväxt och 

varför används den på detta sätt?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara budgetens roll som styrmedel i ett 

tjänsteföretag med kraftig organisk tillväxt.  
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Metod 
 

2. Metod 
etodkapitlet visar och motiverar vårt val av 

undersökningsmetod. Vi ger en beskrivning av 

vad vårt metodval innebär. Förklaring görs av hur vi 

samlar in data och vad vårt urval grundas på. Vi 

beskriver också hur hänsyn skall tas till validitet och 

reliabilitet i uppsatsen. Avslutningen för kapitlet är en 

figur som visar tillvägagångssättet för uppsatsens 

uppbyggnad. 

 

2.1 Val av undersökningsmetod 

Undersökningsmetoden skall inte grundas på vad som personen kan bäst eller tycker är 

bäst. Den skall bestämmas utifrån problemformuleringen och uppsatsens syfte.31

 

Inom samhällsvetenskapen brukar man skilja på kvantitativa och kvalitativa metoder.32 

Det finns även en tredje metod som är praktikfall.33  

 

2.1.1 Praktikfall 

Praktikfall är ett tillvägagångssätt som ofta används vid frågeorden “hur” och “varför”. 

Det gäller även när undersökaren inte har någon större kontroll över fenomenet eller 

dess variabler vilket gör fenomenet oförutsägbart. Ett praktikfall är också tillämpligt om 

forskaren är intresserad av en speciell process, vilken kan ses på två sätt: 

 

 1. Beskriva en miljö för en population och hitta nya vyer för exempelvis ett 

behandlingsprogram.  

2. Förklara meningen av en process och hitta eller bekräfta vilken effekt processen 

hade.34  

 

                                                 
31 Andersen 1998, s. 34 
32 Ibid, s. 31 
33 Yin 2002, s. 1 
34 Merriam 1998, s. 32 
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Definition praktikfall: 

 

”A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary 

phenomenon within its real-life context, especially when the boundaries 

between phenomenon and context are not clearly evident”35

 

Det finns två dimensioner som praktikfall kan delas in i; enkelt och multipelt respektive 

holistisk- och analytiskt perspektiv.36 Flera praktikfall är att föredra i de flesta fall. Det 

finns några omständigheter där även ett enkelt praktikfall är mest lämpligt. Exempel på 

detta är om forskaren vill testa befintlig teori genom experiment, praktikfallet är unikt 

eller extremt vilket gör det svårt att hitta ett liknande företag. Om fenomenet är 

karaktäristiskt för exempelvis branschen eller avslöjande på grund av att forskning inte 

gjorts på fenomenet kan ett praktikfall tillämpas. Det gäller även om forskaren skall 

studera objektet två eller fler gånger.37  

 

För att besvara vår problemformulering samt att uppnå syftet beslutade vi att det 

lämpligaste sättet var att samla in data till empirin genom praktikfall. Detta beslut är 

fattat på grund av att vi ska behandla en hur- och varförfråga. Vi är införstådda med att 

det bästa sättet rent vetenskapligt är att använda flera praktikfall. Det bästa hade varit att 

hitta flera liknande företag med kraftig organisk tillväxt inom samma bransch. Detta 

hade gett oss en bättre och mer tillförlitlig undersökning. Vårt företag har växt från 

drygt 100 anställda till ungefär 165 anställda under en tvåårsperiod. Ett liknande företag 

är därför problematiskt att hitta. Vi har därför klassat vårt undersökningsföretag som 

unikt. Uppsatsen blir en jämförelse mellan teori och vårt fallföretag. Trots detta anser vi 

att det ska kunna ge ett vetenskapligt bidrag. Det kan förhoppningsvis fungera som ett 

pilotcase som kan ligga till grund för vidareforskning inom området.   

 

2.2 Insamling av data till praktikfall 

För att samla in data till ett praktikfall används i idealfallet sex källor; dokument, arkiv, 

intervjuer, direkta observationer, fysiska artefakter och deltagande observationer.38

                                                 
35 Yin 2002, s. 13 
36 Ibid, s. 39 
37 Ibid, s. 39ff. 
38 Ibid, s. 85 
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Ett av de viktigaste sätten att samla in data till ett praktikfall är genom intervjuer. Det 

mest använda är personlig intervju. Det innebär att en person ger information till en 

annan.39  Grundstenar i intervjuprocessen är att följa sitt grundläggande frågeformulär. 

Frågorna ska ställas på ett sätt som gör respondentens svar objektiva och korrekta. 

Fördelen med intervjuer är att öppna frågor lättare kan leda till följdfrågor som 

forskaren kommer på efter hand. På detta sätt kan samtalet lättare leda till en 

diskussion.40 Frågor som bör undvikas är ja och nej frågor samt sådana frågor som kan 

tolkas på olika sätt. Om sådana frågor används kan praktikfallet förlora en del av sin 

validitet. Det är också lätt att komma in på andra områden som inte alls har med 

praktikfallet att göra. Ledande frågor skall undvikas.41

 

Dokument är användbara om de saknar fördomar samt om de är korrekta. De kan styrka 

den fakta som samlats in från andra källor exempelvis intervjuer. Dokument kan också 

ge ny data men som ändå är viktig för praktikfallets fortgång. Vid oklarheter med 

stavning på namn och referenser och om forskaren skulle behöva granska fakta ännu en 

gång är dokument bra att använda. Det kan även ge viktig historisk information genom 

till exempel hemsidor.42

 

Olika offentliga register kan vara till hjälp vid insamling av information. Det kan handla 

om exempelvis årsredovisningar. Det kan vara till hjälp för att använda kompletterande 

information vid insamlingen av data. Register har i likhet med dokument chansen att 

styrka befintlig information. Problem kan dock vara att få tillgång till privata register 

som är skyddade av lagstiftning eller sekretess. Om det taget från ett privat 

företagsregister kanske företaget intet vill att information blir offentlig.43  

 

En observation skall göras i fenomenets naturliga omgivning och observatörerna skall 

undvika att påverka denna miljö. Om den påverkas kan resultatet bli annorlunda jämfört 

med hur det skulle vara om det var en opåverkad miljö. Det krävs mycket träning för att 

                                                 
39 Merriam 1998, s. 74 
40 Yin 2002, s. 89f 
41 Merriam 1998, s. 79 
42 Yin 2002, s. 87 
43 Merriam 1998, s. 113f 
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bli en bra observatör. Observationer görs för att få insikt om olika beteenden eller förstå 

ett fenomen.44

 

Vi har valt att göra intervjuer med berörda personer på företaget. Inför intervjuerna 

formulerade vi grundläggande frågor. Eftersom vi genomförde en personlig intervju var 

vi inte helt styrda av formuläret och kunde därför ställa frågor som uppkom under tiden. 

Vi fick bifogat hur deras budget ser ut vilket gett oss en inblick om hur den är 

uppbyggd. En del av insamlad data är hämtat från företagets hemsida. Den har gett oss 

en möjlighet att kontrollera vissa aspekter av undersökningen. För att få tag på antal 

anställda och göra en uppskattning samt stärka validiteten i omsättning och andra 

finansiella data har vi använt affärsdatas register. Vi har även gjort en mindre 

observation genom en rundtur på företaget för att få insikt om vilken verksamhet de 

utövar samt få en inblick om hur arbetet är strukturerat. 

   

2.3 Urval av företag och intervjuade personer 

Val av objekt som studeras kan göras med ett strategiskt urval. Med detta urval sätts 

kriterier upp för vilket/vilka objekt som är intresseranta och utifrån kriterierna kan 

intressanta objekt väljas.45   

 

Vi har valt att göra ett strategiskt urval. De kriterier vi satt upp är företag i 

tjänstebranschen med en kraftig organisk tillväxt och minst 80 anställda. Vi har 

definierat att kraftig organisk tillväxt är att antalet anställda skall ha vuxit med minst 50 

procent under en tvåårsperiod. 

 

Val av respondent grundades på vem som har ansvar för budgetering samt personer som 

är berörda av arbetet kring budgeten och budgetstyrning. 

 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Validiteten berättar om en hur en undersökning stämmer överens med verkligheten. För 

att undersökningen ska spegla verkligheten måste flera faktorer stämma. Dessa 

                                                 
44 Merriam 1998, s. 94ff.  
45 Trost 2005, s. 117f. 
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innefattar; observationer, frågeställningar, i vilken grad intervjuaren kan påverka 

respondenten, respondenten kanske inte vill ge några avslöjande svar samt att frågorna 

kan vara oklart formulerade. Alla faktorer kan påverka undersökningens validitet, det 

innebär att undersökningens förmåga att mäta verkligheten påverkas.46

 

Reliabilitet innebär att resultaten ska vara tillförlitliga, det vill säga att två olika 

undersökningar på samma objekt med samma syfte och metod skall ge samma 

resultat.47

  

När ett praktikfalls kvalitet ska fastställas används fyra kriterier; begrepps-, intern, 

extern validitet samt reliabilitet.48

 

2.4.1 Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet är det första testet forskaren gör för att undersöka vilka metoder 

denna ska använda sig av för att återspegla verkligheten på bästa sätt. Kritiken mot 

praktikfall handlar oftast om att det sker en allt för subjektiv bedömning avseende 

insamling av data. För att skapa en bra begreppsvaliditet måste forskaren ha två saker i 

åtanke: 

 

1. Välj det exakta objektet som ska studeras och koppla dem till syftet i studien. 

2. Visa att valda mätningar av objektet återspeglar dess beteende.49

 

Vårt ämnesval är inriktat mot budgetering som styrmedel. Vi valde att undersöka hur 

budgeten kan ligga till grund för styrning i vårt fallföretag. För att rätt frågor skulle 

behandlas på intervjun valde vi att läsa in oss på ämnet. Denna inläsning har legat till 

grund för att konstruera frågor till våra respondenter utifrån vår problemformulering. 

 

                                                 
46 Svenning 2003, s.60 
47 Ibid, s. 63 
48 Yin 2002, s. 34 
49 Ibid, s. 35f. 
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2.4.2 Intern validitet 

Intern validitet inträffar bara vid förklarande och orsakssökande praktikfall. Det innebär 

att forskaren kan få problem när denne vill förklara ett visst problem (x) som är 

beroende av en förutsättning (y) utan att veta om andra förklarande variabler (z). I detta 

hänseende är det saknad av teori som är det stora problemet. Frågor som ställs för att ta 

hänsyn till interna validiteten är; Har alla tidigare händelser analyserats? Vad är det som 

säger att just den händelsen är det som har lett till följande utveckling? Är alla andra 

möjliga förklaringar uteslutna? Det är också svårt att veta vilka avgränsningar som är 

gällande för att analysera problemet samt att det är invecklat att avgöra vilka faktorer 

som är förklarande.50

 

Problemet med avsaknad av teori inför vår analys anser vi inte vara något större 

bekymmer eftersom vi har inriktat oss på budgetstyrd verksamhet och det finns mycket 

teori som är relevant inom ämnet. Med vår problemformulering samt inriktning anser vi 

att väsentlig teori har behandlats i uppsatsen. Denna teori har legat till grund för de 

slutsatser uppsatsen resulterat i. 

 

2.4.3 Extern validitet 

Extern validitet innebär normalt sett ett problem när forskaren genomför en 

praktikfallsstudie. Det innebär svårigheter att tillämpa resultatet på någon annan 

organisation eller fenomen. Det går alltså inte att tillämpa undersökningen på något 

statistiskt material utan endast på ett eller flera praktikfall. Slutsatsen blir en jämförelse 

mellan teori och verklighet. Det kan också vara problem med att göra nödvändiga 

avgränsningar för att kunna dra korrekta slutsatser. För att veta om slutsatserna är 

riktiga måste forskaren kunna repetera studien under liknande omständigheter och 

komma fram till samma resultat. Det är oftast komplicerat att få fram exakt samma 

omständigheter vilket gör att det kan vara besvärligt att generalisera slutsatserna från 

tidigare studier. Generalisering är inte möjligt när endast ett praktikfall används.51

 

                                                 
50 Yin 2002, s. 36 
51 Merriam 1998, s. 207f. 
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Vi anser att det kommer bli svårt att hitta ett fallföretag som har samma kraftiga 

organisk tillväxt och har därför valt att endast koncentrera oss på ett. Frågeformulär har 

utformats som ska underlätta vi våra intervjuer.  

 

2.4.4 Reliabilitet 

Innebörden av reliabilitet är att en forskare ska kunna utföra exakt samma procedur som 

tidigare vid ett senare tillfälle och få exakt samma utfall. Reliabilitetens syfte är att 

minimera fel och fördomar i studien. För att uppnå reliabilitet kan forskaren skapa ett 

praktikfallsprotokoll som dokumenterar vad som skett i undersökningen. För att stärka 

reliabiliteten ytterligare skall forskaren arbeta som att någon övervakar det denne gör 

och på så vis sätta press på att data som forskats fram är korrekt.52

 

För att stärka reliabiliteten i vår uppsats har vi utformat ett protokoll med datum för 

intervjuerna samt vilka de inblandade personerna är. Vi har inte använt oss av 

inspelningsutrustning vid intervjuerna. Vi ansåg att inspelningsutrustning skulle ha gjort 

respondenten obekväm i situationen. Detta skulle kunna hämmat samtalets fortgång. 

Om vi skulle ha använt inspelningsutrustning skulle det förmodligen gjort oss bekväma 

i situationen. Bekvämligheten skulle kunna lett till missade följdfrågor. Efter varje 

intervju har varje person i gruppen gjort en sammanfattning separat för att 

informationen ska vara färsk och riktig. Vi har även haft möjlighet till kompletterande 

intervjuer för att säkerhetsställa att vi uppfattat det som sagts rätt. Eftersom vi inte vill 

använda oss av inspelningsutrustning har vi gett våra respondenter möjlighet att läsa 

igenom vår empiri. 

  

2.5 Hur praktikfallet skall analyseras 

När forskare använt ett praktikfall som tillvägagångssätt har det hänt att de samlat in 

information men inte vetat hur detta skall analyseras. Det kan innebära att 

undersökningen blir förhindrad eller att data som samlats in inte är användbar för 

ändamålet. För att minska risken för irrelevant data i praktikfallet kan forskaren 

                                                 
52 Yin 2002, s. 37ff. 
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exempelvis sätta data i kronologisk ordning och skapa bilder för insamlad data. För att 

kunna analysera data finns det tre strategier.53

 

I den första strategin används påstående med teoretisk bakgrund. Det är vanligt att 

praktikfall bygger på denna strategi eftersom teori i många fall ligger till grund för vilka 

variabler som ska undersökas.54  

 

Den andra strategin har en viss koppling till den första strategin eftersom i denna ska 

forskaren jämföra två konkurrerande teorier för att undersöka vilken som stämmer bäst 

överens med undersökt objekt. Det finns nio stycken rivaler, dessa är uppdelade i två 

kategorier; ”Craft rivals” och ”Real-life rivals”. Exempel på ”Craft rivals” är 

nollhypotesen samt hot mot validitet. I kategorin ”real-life rivals" ingår bland annat 

direkta rivaler, rivala teorier samt societetsrivaler.55

 

Sista strategin handlar om att skapa ett beskrivande praktikfall. Denna metod är mer 

invecklad än de andra strategierna. Den fungerar som ett komplement till de två mer 

teoretiskt inriktade strategierna om de mer traditionella metoderna inte är direkt 

tillämpliga. Strategin syftar till att ha ett mer beskrivande ramverk för analysen och 

används oftast i mer komplexa situationer exempelvis om flera variabler skall 

förklaras.56  

 

Vi har valt den första strategin för att få insikt om budgetering som styrmedel. Det 

innebär att vi kommer använda denna teori då vi skall analysera vårt praktikfall 

eftersom vi vill se om teorin överrensstämmer med verkligheten. Vi kommer att 

använda oss av de variabler som budget som styrmedel innefattar. 

                                                 
53 Ibid, s. 111 
54 Yin 2002, s. 111f. 
55 Ibid, s. 112f. 
56 Ibid, s. 114. 
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2.6 Tillvägagångssätt 
 

  

4. Teoretisk 
referensram 

9. Slutsatser 
 

Nedanstående figur visar hur vi behandlat information  

för att bygga upp kunskapen i denna uppsats. 

 

6. Bearbeta insamlat 
empiriskt material 

7. Fastställande av 
teoretisk och empirisk 
referensram 

8. Analys Figur 2.1 Tillvägagångssätt 
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budgetstyrning  

2. Litteratursökning 
och företagskontakt 

1. Ämnesval genom 
brainstorming 

5. Intervju på 
fallföretag 
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3. Teori 
n presentation av relevant teori ligger till grund 

för detta avsnitt. Vi ger en förklaring om vad vi 

menar med organisk tillväxt och går vidare in på vad 

som menas med centralisering och decentralisering. 

Andra avsnitt som tas upp är målkongruens, ekonomisk 

ansvarsfördelning och belöningsmotivation med 

budget. Avslutningsvis presenteras budgetprocessen 

samt alternativ styrning med rullande prognoser. 

 

3.1 Organisk tillväxt 

När ordet organisk tillväxt tillämpas i affärsvärlden menas att storleken på företaget blir 

större på naturlig väg. Det innebär inte att företaget blir större på grund av 

strukturförändringar genom företagsförvärv. Storleken på företaget följer alltså 

marknadens tillväxt och efterfrågan. I normala fall är marknaden oftast är trög och 

marknaden bestämmer företagens tillväxt. Av denna anledning växer de flesta företagen 

genom en tidskrävande process.57

 

Det finns flera sätt att beskriva organisk tillväxt, antingen genom en ökning av 

omsättning eller genom en ökning av antalet anställda. Vi har valt att beskriva organisk 

tillväxt som en ökning av antalet anställda i företaget eftersom det kräver krav på den 

ekonomiska styrningen. En kraftig ökning av antalet anställda har vi valt att definiera 

som en ökning med 50 % under en tvåårsperiod. Valet av en tvåårsperiod är att det 

känns mer som en konsekvent om växandet har skett i mer än ett år.   

 

3.2 Centralisering/Decentralisering 

När begreppen centralisering/decentralisering används syftas det till hur beslutssystemet 

är utformat. Det vill säga hur den formella makten är fördelad inom organisationen. 

Dessa delas in i två olika underdimensioner. I den första dimensionen berättas det om på 

vilken nivå som besluten tas i organisationen. När beslut tas högt upp i hierarkin är 

                                                 
57 Karlöf 2005, s. 229f. 
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organisationen centraliserad, om beslut tas långt ner innebär det att organisationen är 

decentraliserad. Den andra dimensionen talar om hur stor beslutsmyndighet som är lagt 

till staben. Med andra ord i vilken grad av beslut som läggs till dem som utformar 

regler, rutiner och procedurer.58

 

Vid en decentraliserad organisation är det chefer längre ner i hierarkin som tar beslut. 

De behöver inte rådfråga chefer på högre nivåer för att få fram besluten. Detta leder i de 

flesta fall en effektivare organisation och bättre resultat.59 Centralisering är däremot 

bättre vid radikala förändringar eftersom besluten tas av få människor på hög nivå.60

 

3.3 Målkongruens 

VD: s huvuduppgift i organisationen är att uppnå de mål ägarna satt upp. Det kan vara 

ett problem eftersom alla individer i organisationen har ett egenintresse. Företaget måste 

därför utforma mål som inte är i konflikt med varandra. Alla anställda ska arbeta mot 

företagets gemensamma mål enligt gällande riktlinjer.61 Det är väldigt komplext att få 

en bra målkongruens. Det är trots allt flera individer och många olika grupper som skall 

gå mot samma mål och att motivera alla dessa delar är i stort sett omöjligt. Målen måste 

därför vara lätt för anställda i organisationen att relatera till. De får inte heller vara två 

motsägande mål som leder till olika handlande bland de anställda. De två viktigaste 

frågorna vid framtagning av mål är: 

 

1. Vad motiverar människor till deras egenintresse 

2. Är dessa handlingar det bästa för organisationen62 

 

Det finns både externa och interna faktorer som påverkar målkongruensen. De externa 

faktorerna innefattar bland annat normer för hur anställda ska bete sig. Dessa brukar 

benämnas som arbetsetik. Andra externa faktorer är bland annat lojalitet till 

organisationen och stolthet att göra ett bra jobb. 63

 
                                                 
58 Jacobsen 2005, s. 96f. 
59 Andersen 2004 
60 Jacobsen 2005, s. 142f. 
61 Rachlin 1999, s. 4.4  
62 Meyers, Riccucci & Lurie 2001.
63 Anthony & Govindarajan 2003, s. 94 
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Vid de inre faktorerna används kultur, ledningsstil, informell organisation samt 

iakttagelseförmåga och kommunikation. Chefernas ledningsstil har störst inflytande på 

styrning och kontroll av verksamheten.64 Kulturen har störst inflytande av de inre 

faktorerna. Det beror på att kulturen ska göra att anställda skall gå mot gemensamma 

mål istället för att handla i egenintresse. Kulturen innehåller faktorer såsom värderingar 

och tro som ska ”smitta” av sig på medarbetarna.65  

 

Den informella organisationen brukar kunna göras synlig på ett organisationsschema. 

Detta visar hur avdelningar hänger ihop samt hur relation är och kommunikation sker 

mellan enheterna. Kontakten mellan avdelningar sker genom berörda chefer i företaget 

som skall uppfatta vilka mål som finns. Detta görs både formellt, genom budget och 

andra officiella dokument och informellt vid konversationer. Denna styrning syftar till 

att få hela företaget mot samma mål, för att undvika problem med målkongruensen. Om 

företaget enbart ska generera så stor vinst som möjligt till ägarna ger inte detta 

automatiskt en bra målkongruens. Det krävs också att ett mål för de anställda sätts upp. 

Om en chef får ett budgetmål som ansvar försöker denne se till att målet uppfylls. Det är 

dock viktigt att målen som arbetas fram är nåbara.66  

 

3.4 Ekonomisk ansvarsfördelning 

Ledningen kan delegera ut ekonomiskt ansvar till de olika avdelningarna i 

organisationen. Ansvaret innebär på vilket sätt de skall styra mot målen eftersom 

enheterna inte har samma arbetsuppgifter. På detta sätt kan avdelningarna effektiviseras 

eftersom de känner till vilket krav de har på sig från olika intressenter. Ansvar delas in i 

kostnadsansvar, intäktsansvar, resultatansvar och räntabilitetsansvar.67 Vilket ansvar 

som tilldelas cheferna bestäms av vilka resurser och vilken prestation som mäts i 

respektive avdelning.68 Vid utformning av budget ligger de till grund eftersom ansvaret 

anger hur och vad avdelningarna skall prestera. Ansvaret anger också vad de har 

                                                 
64 Ibid, s. 95 
65 Triandis 2004 
66 Anthony & Govindarajan 2003, s. 97f.  
67 Samuelson 2004, s. 85 
68 Anthony 1990, s. 75 
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möjlighet att förändra och påverka. Budgeten skall alltså utformas utifrån de olika 

enheternas ansvarsområde.69

 

3.4.1 Kostnadsansvar 

Vid detta ansvar mäts input i monetära enheter medan outputen inte gör det. Det finns 

två typer av kostnadsansvar; standardkostnadsansvar (engineered expense center) och 

rent kostnadsansvar (discretionary expense center).70 I ett standardkostnadsansvar finns 

ett nämnvärt samband mellan input och output. Detta är vanligt i tillverkande 

avdelningar där mätning av standarkostnad är möjlig. Standardkostnaden jämförs med 

den verkliga kostnaden för att räkna ut vad produkten skulle ha kostat. Till detta ansvar 

brukar även ett kvalitetsmått användas för att inte försämra effektiviteten till fördel för 

produktiviteten.71 Rent kostnadsansvar ges ofta till administrativa och andra 

stabsenheter. I dessa avdelningar finns inget tydligt samband mellan input och output 

vilket gör det omöjligt att mäta produktiviteten i dem.72 Ett exempel är att tilldela 

avdelningen ramar för vad den får kosta genom en budget.73  

 

3.4.2 Intäktsansvar 

I ett intäktsansvar mäts outputen i monetära termer. Däremot försöker man inte jämföra 

detta direkt med inputen. Några vanliga enheter som tilldelas detta ansvar är marknads- 

eller försäljningsavdelningar som inte har behörighet att sätta ett försäljningspris. De 

blir inte heller påförda kostnaden för tillverkning eller försäljning av produkten.74

  

3.4.3 Resultatansvar 

En avdelning med resultatansvar ska kunna bestämma över det kapital som avdelningen 

har till sitt förfogande. De ska också kunna påverka de kostnader och intäkter den 

genererar. Det kan tilläggas att de chefer som får ett resultatansvar inte kan påverka alla 

investeringar. Detta innebär att vid en alltför stor investering eller vid ett större beslut 

                                                 
69 Samuelson 2004, s. 261 
70 Anthony & Govindarajan 2003, s. 151 
71 Ibid, s. 153 
72 Ibid, s. 153 
73 Henderson 2003  
74 Anthony & Govindarajan 2003, s. 151 
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behövs medgivande från ett högre organ. Resultatansvaret blir därför något begränsat.75 

Ett resultatansvar förbättrar både tid och kvalité på besluten eftersom de tas på en lägre 

nivå. I detta ansvar förlorar dock högsta ledningen en del av sin kontroll.76

 

3.4.4 Räntabilitetsansvar 

Ett räntabilitetsansvar är mer vanligt på större företag.77 Både input och output mäts i 

monetära enheter vid ett räntabilitetsansvar. Grunden för detta ansvar är att företaget 

skall svara mot ägarnas avkastningskrav. Avkastningskravet kan överföras till företaget 

som en helhet eller för en del av verksamheten.78 Ett räntabilitetsansvar innefattar fler 

aspekter än ett resultatansvar. En person med räntabilitetsansvar kan påverka försäljning 

och intäkter på flera sätt, bland annat genom att ge längre kredittid till kunder för att öka 

försäljningen.79 Räntabilitetsansvar innebär att enheten har ansvar för skillnaden mellan 

intäkter och kostnader i förhållande till det kapital som tagits i anspråk. Detta innebär 

enheten har befogenhet och möjlighet att påverka intäkter, kostnader och kapital som 

ingår i ansvaret.80  

 

3.5 Budget vid ett resultatansvar 

När ett resultatansvar har tilldelats till ett företag innebär det att intäkterna och 

kostnaderna ställs samman i företaget resultatbudget. Resultatbudgeten är specificerad 

att den visar till exempel budgeterad försäljning på olika marknader. Problem med 

resultatansvar uppkommer när gemensamma kostnader som inte kan härledas till en 

resultatenhet skall fördelas. De försöker därför hålla nere de gemensamma kostnaderna. 

Samkostnader som uppkommer fördelas med olika fördelningsnycklar.81  

 

När ett resultatansvar ska delas ut försöker organisationen dela upp gemensamma 

enheter i största utsträckning. Att vissa enheter inte går att dela upp kan bero på att de 

behövs för att företaget skall kunna fungera som ett företag. Det kan till exempel handla 

                                                 
75 Samuelson 2004, s. 128f. 
76 Anthony & Govindarajan 2003, s. 206 ff. 
77 Mott 2005, s. 188 
78 Ax, Johansson & Kullvén 2002, s. 181 
79 Samuelson 2004, s. 126 
80 Anthony & Govindarajan 2003, s. 286 
81 Samuelson 2004, s. 268 
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om finansieringsfunktioner som har hand om företagets långsiktiga planering i form av 

budget. Andra delar är staber såsom forskning och utveckling samt administration. 

Dessa kan inte sälja sina tjänster utan skapar bara kostnader för företaget. Det kan även 

vara så att företaget vill behålla vissa enheter centralt genom stordriftsfördelar. 

Avdelningarna kan därför välja att köpa tjänster internt istället för att anlita en extern 

part. Problemet med samkostnader uppkommer också om ledningen vill slå ut det på 

hela verksamheten. Det beror på att resultatenheterna inte kan påverka samkostnaden. 

För att lösa detta kan de skilja på det påverkbara resultatansvaret och produktgruppens 

gemensamma kostnader. Det är därför viktigt att tilldela samkostnader i budgeten. 

Enheter blir på så sätt medvetna om vilka kostnader de ansvarar över, även om de inte 

kan påverka dem.82

 

3.6 Belöningsmotivation med budget 

För att företag ska överleva på lång sikt har de blivit mer beroende av medarbetarnas 

ansvar, kompetens och motivation. Företaget måste därför få medarbetarna att arbeta 

mot samma mål. Syftet med belöningssystem är att motivera de anställda till önskvärt 

handlande för att effektivisera verksamheten.83 Belöningar kan grundas på flera 

faktorer, både finansiella och/eller icke finansiella mål och mått. De bör utformas 

genom att rätt handling belönas eftersom företag vill motivera rätt beteende.84

 

En avdelningschefs prestation kan till exempel bedömas genom att jämföra 

resultatbudgeten med verkligt resultat eller jämföra med en konkurrents resultat. Det 

mest använda är dock att jämföra resultatbudgeten med verkligt resultat. För att denna 

jämförelse ska kunna motivera avdelningschefen bör denne kunna påverka 

budgetuppställningen. Budgeten skall även vara nåbar.85

 

Vid dessa fall är det viktigt att budgeten inte är för låg eftersom bonusen blir väldigt 

hög om budgeterat resultat är mycket lägre än verkligt resultat. Detta kan inträffa vid så 

                                                 
82 Samuelson 2004, s. 268ff. 
83 Chiu, Luk & Tang, 2002 
84 Samuelson 2004, s. 146 
85 Anthony & Govindarajan 2003, s. 580 
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kallade manipulerade budgetar som styrs av personers egenintresse eftersom de vill få 

så stor bonus som möjligt.86

  

3.7 Budgetprocessen 

Budgetprocessen är en del av den strategiska planeringen. Den kan hjälpa ledningen att 

effektivt använda organisationens resurser. Budgeten kan också ligga till grund för att 

utvärdera ledningens arbete.87 Enligt Anthony finns det fem syften med att ta fram och 

använda sig av budget. Det ska vara (1) motiverande för chefer att upprätta planer 

samtidigt som (2) cheferna blir informerade av vad som förväntas av dem. (3) Ett 

åtagande från de ansvariga cheferna skapas då de är med och skapar budgeten samt ge 

underlag för kollegor, samtidigt (4) samordnas företagets separata aktiviteter. Slutligen 

sätts (5) en standard för hur belöningar ska utgå för åstadkommit resultat.  Alla dessa 

syften blir tydliga genom budgetprocessen vilket är den process som återspeglas när 

budgeten används i företaget.88

 

Olika författare använder sig av olika beteckningar och olika indelningar för 

budgetprocessen. Anthony delar in budgetprocessen i tre delar; budgetframställningne, 

budgetutförande, och budgetutvärdering, anledningen till att vi valt denna indelning är 

att delarna ger en grov förklaring av vad de omfattar.89

 

3.7.1 Budgetframställning 

Under budgetframställningen tar budgeten form. En budget kan skapas enligt 

uppbyggnads eller nedbrytningsprocessen. Uppbyggnadsprocessen innebär att chefer på 

lägre nivåer har ett större inflytande över budgetprocessen. I nedbrytningsprocessen 

utformar ledningen budgeten för lägre nivåer. Det är dock ovanligt att detta fungerar i 

praktiken då detta arbetssätt ofta leder till att det saknas motivation att arbeta efter 

budget. När uppbyggnadsprincipen tillämpas sker utformningen längre ner i 

organisationen. Motivationen bland de anställda blir också bättre eftersom fler personen 

                                                 
86 Wallander 1994, s. 74 
87 Rachlin 1999, s 1.2 
88 Anthony 1990,  s. 101 
89 Ibid, s. 104-110 
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har varit med i budgetutformningen.90 Det finns också ett sätt att kombinera dessa två 

processer genom kombinationsmetoden. Det innebär att det först sker en central 

nedbrytning där de översiktliga ramarna och lönsamhetskrav läggs fram. Efter detta tar 

en decentraliserad uppbyggnad vid. Det är företagsledningen som lägger fram de 

detaljerade planer på hur man ska nå de mål och förutsättningar som givits av 

koncernledningen. För att alla ska vara motiverade att arbeta mot det mål som budgeten 

framhäver är det viktigt att chefer på alla nivåer är delaktiga i budgetuppställandet91. 

Den detaljerade budget som företagsledningen har lagt fram granskas av 

koncernledningen. Eventuella ändringar får göras innan den blir godkänd.92   

 

Det är inte självklart att budgeten blir fastställd direkt, ofta kan förslag gå fram och 

tillbaka mellan koncernledningen och företagsledningen. När företagsledningen gör 

budgetuppställningen uppstår det en inre konflikt mellan att vara optimistisk och 

pessimistisk. Företagsledningen vill hela tiden visa ett bättre resultat för 

koncernledningen än föregående år, vilka också förväntar sig detta. Det finns också ett 

behov av att lägga en pessimistisk budget. Detta gör att deras prestationer framstår som 

större när utfall jämförs med budgeten görs. Det är oftast önskan att skapa en 

pessimistisk budget som är starkast av de båda. Detta syns tydligast i organisationer där 

cheferna är välutbildade.93       

 

Budgeten fastställs i samråd mellan koncernledning och företagsledning. I samband 

med detta får företagsledning ansvar för att åstadkomma det resultat som budgeten 

visar. Denna budget bör samtliga parter tycka är rimlig. En budget som inte kan uppnås 

kan bli ignorerad av de involverade, medan en budget med alltför låga mål anses som 

icke motiverande. 94 För att budgeten ska vara motiverande bör den inte bara vara en 

handlingsplan, utan den ska spegla hela budgetprocessen.95  

 

                                                 
90 Anthony & Govindarajan 2003, s. 420 
91 Anthony 1990, s. 104 
92 Bergstrand & Olve 1996, s. 68f.  
93 Anthony 1990, s.105 
94 Henderson 2003 
95 Rachlin 1999, s. 1.2 
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3.7.2 Budgetutförande 

Budgetutförande handlar om verksamhetsstyrning och att arbeta efter de premisser som 

är uppställda i budgeten. Företagscheferna ansvarar för att samordna all aktivitet i 

företaget. Den viktigaste styrningsaktivitet som förstegscheferna gör är 

aktivitetsstyrningen under utförandefasen. I denna fas går det inte att ha en allt för lång 

framförhållning. Cheferna måste därför vara beredda att ändra planeringen efter hur 

förutsättningarna ändras för att följa den plan som budgeten utgör. Vad som är viktigt 

att inse är att budgeten bara utgör en handledning, finns bättre sätt att nå målet ska dessa 

användas.96 Det är också viktigt att chefen vet vilka belopp i budgeten som är riktlinjer 

och vilka som anses vara tak och golv. För de kostnader som utgör riktlinjer bör 

ansvarig chef veta vilka variationer som är acceptabla. Kostnader som är belagda med 

ett tak kan vara till exempel reklamutgifter medan utbildning är ett exempel som ofta är 

belagt med ett golv.97

 

Om förutsättningarna för budgeten inte länge är uppfyllda finns det två alternativ, 

budgeten kan revideras eller vara oförändrad. Vissa chefer anser att om budgeten inte 

revideras kan den inte längre utgöra ett dokument över planerat resultat. De menar 

också att om budgeten revideras kan skillnader mellan verkligt utfall och planerat utfall 

inte analyseras. Ett alternativ är att bevara den ursprungliga budgeten och periodiskt 

framställa en ny beräkning av planerat resultat.98  

 

3.7.3 Budgetutvärdering 

Sista steget i den administrativa styrprocessen är utvärdering. Den enklaste formen av 

utvärdering är att jämföra budgeterat resultat med verkligt utfall. En ren jämförelse ger 

ingen ytterligare kunskap. Det som är intressant är den bakomliggande förklaringen till 

varför dessa eventuella skillnader existerar.99 Cheferna är de som ansvarar för att uppnå 

det budgeterade resultatet. Detta gör det naturligt att utvärdera hur cheferna har agerat 

för att nå planerat resultat. Utvärderingen sker genom att granska både informella och 

formella källor samt rapporter. Informella källor är viktiga när utomstående ska 

utvärdera hur ett företag är skött. En formell resultatrapport ska inte innehålla några 
                                                 
96 Anthony 1990, s. 106f. 
97 Ibid, s. 108 
98 Ibid, s. 108 
99 Ax et. al. 2002, s. 454 
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överraskningar, viktiga nyheter bör därför förmedlas informellt till berörda parter så 

snart de inträffat.100  

 

I en resultatrapport vill ofta cheferna fokusera på de ekonomiska aspekterna i budgeten. 

I detta fall är risken att icke monetära mål kan hamna i skymundan när rapporten 

konstrueras. Vid utvärderingen är det också viktigt att identifiera de icke påverkbara 

faktorer, detta för att studera de delar av organisationen som inte påverkas av dessa.101  

   

3.8 Rullande prognoser 

Prognoser har blivit mer vanliga i företagen under de senaste årtionden då ekonometri 

har börjat tillämpas på företags nivå i större utsträckning. Med datorn hjälp har det blivit 

lättare att ta fram mer exakta prognoser.102   En prognos är grundad på en systematisk 

logisk analys av tillgänglig information för att utgöra en framtidsbedömning. Den ska 

ge underlag för beslut och kan också användas som ett hjälpmedel att utforma andra 

kalkyler. Vid beslut har företag nytta av prognoserna då de ger ramar för hur företaget 

kan handla i situationer. Prognoserna ger ledning för företagets chefer.103  

 

När företag väljer att tillämpa rullande prognoser överger de i stort sett budgeten. 

Fokuseringen ligger istället på det nuvarande räkenskapsåret och företaget gör 

prognoser för exempelvis 12, 24 eller 36 månader framåt med hjälp av datorprogram.104 

Antal gånger som prognoser skall göras om varierar. Det kan vara allt ifrån kvartalsvis 

till att göra om dem varje månad. Omgivning och hur känslig företaget är mot 

förändringar styr längden på prognoserna.105  

 

Huvudansvaret för prognosarbetet ligger oftast på controllern. Denne kan genom ett 

datorprogram ta fram effekten av omgivningens förändringar på exempelvis resultat, 

kapital och likviditet. Det kan dock tilläggas att detaljrikedomen i prognoser inte alls är 

lika stor som i budgeten.106  

                                                 
100 Anthony 1990, s. 110 
101 Ibid, s. 111f. 
102 Rachlin 1999, s. 3.4 
103 Sandkull 1964, s. 15 
104 Samuelson 2004, s. 286 
105 Nolan 2005 
106 Samuelson 2004, s. 286f. 
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I takt med att omgivningen förändras finns risken att budgeten blir inaktuell. Företag 

väljer därför ibland att revidera årsbudgeten efter prognoserna för att få en så aktuell 

styrningskarta som möjligt. Alternativet till detta är att de gör en ny prognos för endast 

resultatet. I den sistnämnda görs ingen revidering av budgeten.107  

 

Prognoserna kan i sin tur hjälpa företagsledningen att styra förväntningar från 

aktieägarnas sida. De kan även hjälpa chefer att fatta rätt beslut och ge 

ekonomipersonalen större möjligheter att styra kraven på likviditet.108

 

I en studie som undersökte företags attityd till användning av rullande prognoser. 

Nästan 9/10 av de tillfrågade radikala företagen hellre skulle förlita sig på rullande 

prognoser än att tillämpa den traditionella årsbudgeten. Konservativa företag stödde inte 

prognossystemet samma grad men det var ändå över 60 % som var positivt inställda. 

Drygt hälften av båda sorterna företag angav att verksamheten blev flexiblare med 

rullande budget. En variabel som inte gav samma respons var känslan på osäkerheter i 

omgivningen. Det var endast 1/5 av de radikala företagen som angav det som en orsak 

till att använda rullande prognoser. De mer konservativa företagen var något mer 

positiva, ungefär 3/10 stödde detta argument.109  

                                                 
107 Wallander 1994, s. 71f. 
108 Hope & Frasier 2004, s. 119 
109 Ekholm & Wallin 2001 
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4. Empiri 
empiriavsnittet ges först en kort presentation av 

företaget. Efter presentationen följer det empiriska 

material vi samlat in och som skall ligga till grund för 

vår analys i nästa kapitel.  

 
 

4.1 Företagspresentation 

Vi besökte InfoCare Workshop AB den 12 april 2006 för att göra en första större 

intervju med Anna Rosander. Rosander arbetar som administrativ chef på företaget 

vilket innebär att hon är ekonomi- och personalchef. Vi gjorde en kompletterande 

intervju med Rosander den 8 maj 2006, samma dag intervjuades även verkstadschefen 

Malin Kidell. Hon ansvarar för en del av den dagliga verksamheten. Detta innebär att de 

överenskomna servicetiderna skall infrias och att bemanning skall vara på rätt plats.  

 

InfoCare Workshop AB är ett företag som ingår i koncernen InfoCare som nyligen fick 

en ny huvudägare i det finska investmentbolaget CapMan OY.110 InfoCare Workshops 

huvudsakliga affärsidé är att renovera och reparera teknisk utrustning. Detta är bland 

annat datorer, skrivare, digitalkameror och tv-apparater. Den högsta ledningen för 

bolaget har sitt säte i Norge.111  

 

InfoCare Workshop AB hade år 2001 endast 40 anställda. I takt med att nya kunder 

knutits till företaget hade företaget två år senare vid årsskiftet 2003/2004 100 anställda, 

varav 27 arbetade med administrationen. Företaget har fortsatt expandera och har idag 

165 anställda av dessa är 29 anställda involverade i det administrativa arbetet. 

Omsättningen är idag ca 123 miljoner men de räknar med att öka denna till ca 140 

miljoner för att vinstkravet skall infrias. Företagets VD heter Jim Norlander. 

 

                                                 
110 http://www.infocare.se/dm_documents/InfoCare-Annual-Report2005_0M0sE.pdf, 2006-05-03 
111 http://www.infocare.se/fullstory.aspx?m=62&amid=189, 2006-05-03 
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4.2 Centralisering/Decentralisering 

InfoCare Workshop AB har nyligen bytt ägare till det finska investmentbolag CapMan 

OY som är huvudägare till hela InfoCare koncernen. Hittills har ägarbytet inte inneburit 

några större förändringar för InfoCare Workshop AB. Detta kan bero på att ägarna först 

vill sätta sig in i verksamheten. Företaget sköts därför fortfarande relativt självständigt. 

Chefer som är involverade i den dagliga verksamheten har fått många uppgifter och 

mycket ansvar delegerat till sig från den koncernledningen. Med tanke på detta anser 

både Rosander och Kidell att organisationen är decentraliserad. 

 

Huvudmålet sätts centralt av ägarna som bestämmer vilket resultat företaget ska 

generera. Budgeten utformas sedan på företaget utifrån avkastningskravet. Denna 

budget delas upp och delegeras sedan neråt i organisationen till verkstadschefer och 

teamledare. Av dessa används budgeten som ett riktmärke att uppnå för varje 

grupp/avdelning. 

 

4.3 Målkongruens 

InfoCare Workshop AB strävar efter att nå de målsättningar som företaget och 

moderbolaget tillsammans förhandlat fram. Företaget har ett avkastningskrav som 

huvudmål och strävar därför mot att generera en vinst till ägarna. För att lyckas med 

detta arbetar företaget med att bli kostnadseffektiva. De har därför valt att ta fram vad 

detta innebär för den anställde längre ner i organisationen. Ett exempel kan vara att ett 

team får i uppgift att laga ytterligare fem datorer per dag istället för att få i uppgift att 

generera X antal kronor till företaget.  

 

Organisationen har ett kvalitetsmål som innebär att de maximalt skall få två procent 

backjobs i verksamheten. Backjob innebär att produkten inte reparerades korrekt och får 

därför göras om. Ett annat exempel är att följa kontrakten med kundföretagen. 

Kontrakten anger hur lång tid de har på sig att reparera kundernas varor. Detta kallas 

Service Level Agreement (SLA) som följs upp med ett produktionsledningsmöte. Om 

servicetiderna inte kan hållas blir resultatet att kundföretagen väljer att arbeta med en 

konkurrent istället.  
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Varje månad håller Norlander ett möte med alla anställda. Under detta möte informeras 

de anställda om hur verkligt utfall är jämfört med det budgeterade resultatet. Syftet med 

detta möte är att få de anställda att arbeta mot gemensamma mål. De anställda ska också 

vara medvetna om hur det går för företaget.  

 

4.4 Ekonomisk ansvarsfördelning 

InfoCare Workshop AB har ett uttalat resultatansvar från moderbolaget. Detta innebär 

att det finns ett vinstkrav från ägarna. InfoCare Workshop AB har relativt fria händer att 

möta detta krav. De intäkter som företaget genererar byggs i huvudsak på de kontrakt 

som de slutit med sina kundföretag. I kontraktsförhandlingarna är det få personer som 

deltar, det gör att få personer kan påverka intäkterna. Förhandlingarna sköts av både VD 

och säljansvarig. Det är dock VD som skriver under kontraktet. Kontraktet ska alltid 

godkännas av verkstadschef för att genomförbarheten ska granskas.   

 

Ledningsgruppen i organisationen är tilldelat ett resultatansvar från ägarna. Detta 

innebär att de har ett vinstkrav från ägarna. De har möjlighet att påverka både intäkter 

och kostnader. Rapportering till koncernledningen sker kontinuerligt. 

 

Ett sätt att hålla nere kostnaderna på verkstadsnivå är att rätt bemanning finns för att 

lösa arbetsuppgifterna i verksamheten. Rosander tilldelar verkstadsavdelningarna en 

budget i samråd med verkstadscheferna och säljorganisationen. Budgeten skall ses som 

ett riktmärke för hur de olika teamens resultat skall vara för att nå huvudmålet. Det kan 

dock tilläggas att budgeten inte har ett uttalat är tak eller golv för vilken kostnad deras 

avdelningar de ansvarar över skall ha. De har rätt att vid behov be om mer resurser, 

dock måste argument finnas för att resurser skall tilldelas. Naturligtvis finns det inte 

oändliga resurser inom organisationen. Rosander menar att ett tak i budgeten skulle 

innebära att avdelningar skulle köpa på sig material om för att komma upp i budgeterad 

kostnad. Detta för att slippa ökat krav på resultat inför nästa år. 

 

För att fördela företagets gemensamma kostnader i budgeten används vissa 

fördelningsnycklar. Företagsledningen har exempelvis omsättningen som 

fördelningsnyckel eftersom det är de som samlar ihop teamens resultat. För kundcentret 

däremot används kostnad per aktivitet som fördelningsnyckel.  

 31



Empiri 
 

4.5 Belöningsmotivation med budget 

InfoCare Workshops belöningssystem utgår ifrån den framförhandlade och fastställda 

budgeten. Bonusen grundar sig på verkligt utfall jämfört med budgeterat resultat. 

Bonusen betalas ut en gång om året. På InfoCare Workshop är det endast ett fåtal 

personer som har någon form av bonus. Två av dessa är VD Jim Norlander och 

administrativchef Anna Rosander. Rosanders bonus är i förhållande till den fasta lönen 

relativt liten medan Norlanders bonus utgör en större del av hans totala ersättning. 

 

Om företaget överträffar resultatbudgeten i slutet av året går en viss procent av 

resultatet till de anställda för att göra någon aktivitet tillsammans. Enligt Rosander finns 

det dock alltid personer som hellre vill ha pengar än något annat. Hon tror trots detta att 

en gemensam aktivitet eller gåva är bättre för den totala sammanhållningen på företaget. 

Risken med en penningbonus är enligt Rosander, att de anställda upplever det som en 

del av lönen som skall komma årligen. Det skulle lätt kunna uppstå ett missnöje om 

företaget inte skulle gå så bra som det är tänkt, vilket leder till bonusen uteblir. Bonusen 

skulle också riskera att bli så liten efter skatt att den inte skulle göra till eller från för det 

anställda.   

 

4.6 Allmänt om budgetens roll i företaget 

Under Rosanders tid i företaget har strukturen på budgeten varit likadan. Användandet 

har däremot förändrats på grund av den starka organiska expansion som varit. De 

senaste åren har budgetens roll som styrmedel varierat över året. I början av året har 

budgeten stämt väl överens med verkligheten och fungerat som styrmedel. Ju längre året 

har gått desto mer har budgeten underordnats prognosen. Skälet till detta är att väldigt 

stora differenser mellan budgeterade värden och verkliga värden har uppstått. Detta till 

följd av den av den starka tillväxt som skett i bolaget enligt Rosander. Vidare menar 

hon att budgetens roll kanske förändras i framtiden men att den aldrig kommer att 

försvinna. ”Det måste finnas en ram eller plan dit företaget kan se och jämföra hur de 

ligger till mot det tänkta utfallet” menar Rosander.       

 

Utomstående intressenter som får ta del av budgeten är revisorer och banken. Banken 

tar del av budgeten för att bevilja större kredit om detta skulle behövas. Banken kan 
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också granska bolagets planering på lång sikt. Det finns dock en mindre kredit som 

Rosander alltid kan utnyttja när hon tycker att det finns behov av detta. 

 

4.7 Budgetprocessen 

 

4.7.1 Budgetframställning 

När företagets budget ska förhandlas fram inleds en process som tar ungefär 6-7 veckor. 

Dem brukar starta i slutet av oktober och hålla på till december. Det inleds med att 

koncernledningen lägger fram sitt avkastningsförslag. Detta förslag är enligt Rosander 

ofta väldigt positivt beräknat ur företagets synvinkel. Förslaget är grundat på historisk 

avkastning för företaget. Då marginalerna har sjunkit inom branschen på senare tid 

säger Rosander genast: ”Oh nej det funkar inte alls, det är på tok för högt för att vi ska 

kunna uppfylla dessa krav.” Utifrån detta inleds en förhandling om budgeten för 

nästkommande tre år med en huvudbudget över tolv månader. Denna förhandling sker 

årligen för att ta fram nästkommande tre år igen med en ny huvudbudget för nästa år. 

När parterna har enats om den ekonomiska planeringen ska förslaget godkännas av 

styrelsen.  

 

InfoCare Workshop försöker också ta hänsyn till de externa faktorer som påverkar dem. 

Dessa kan vara inflation, tillväxt eller valutakursförändringar. 50 % av omsättningen är 

i Euro och ytterligare en stor del i norska kronor. Budgeten bygger helt på en fast 

växelkurs som bestäms vid budgetframställningen. Det är främst vinstkravet som 

kommer att styra dotterbolaget i Växjö. Företaget kan sedan planera verksamheten 

utefter en egen budget i Växjö. Utgångspunkt för den nya budgeten tas från vinstkravet 

som byggdes på de historiska siffrorna. Det är med denna budget som InfoCare 

Workshop styrs. När budgeten läggs vill man inte från InfoCare Workshop ha en 

ouppnåelig budget. Det kan till och med vara bättre att visa att vissa månader redovisar 

ett sämre resultat än andra månader i budgeten. Detta då företaget vet historiskt sett at 

det finns vissa månader som är sämre än andra.    

 

I samband med att budgeten läggs får man också tillgång till hur mycket deras 

kundföretag planerar att sälja. Dessa rapporter är ofta väldigt optimistiska. Detta gör att 
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InfoCare Workshop inte lägger alltför för stor tilltro till dem. För att göra budgeten mer 

aktuell används även prognoser som grund vid utformningen.      

 

De budgetar som finns i Växjö är resultat-, balans- och investeringsbudget. 

Resultatbudgeten används främst av kreditgivare och revisorer. Balansbudgeten riktar 

sig mestadels till koncernledningen och övriga i koncernen. Investeringsbudgeten 

används inte i större utsträckning förutom exempelvis vid serverinköp. 

 

4.7.2 Budgetutförande 

Budgetutförande sker löpande varje månad. På ett möte med alla anställda går VD 

igenom hur det gått för företaget. Under mötet tas de budgeterade siffrorna fram så långt 

och jämför dem med utfallet i de olika teamen. Denna uppföljning används främst som 

en kontroll av företagets situation och för att göra de anställda medvetna om hur 

företaget ligger jämfört med planen. Budgeten är dock lite viktad och är inte delad in i 

tolv månader rakt av. Det beror bland annat på att vissa månader innehåller färre 

arbetsdagar än andra. Orsaken till detta är att verksamheten står still under helgdagar. 

Detta gör att företaget utför färre reparationer under månader med många röda dagar. 

 

Teamledarna rapporterar in sista arbetsdagen i veckan hur många aktiviteter de har 

utfört. Verkstadscheferna jämför sedan dessa siffror med den budgeterade 

veckoförsäljningen för varje team. Skulle något team halka efter jämfört med budget ser 

verkstadscheferna detta och tar kontakt med teamledaren. Ibland kan orsaken till 

differensen vara att teamledaren har glömt att rapportera in veckans arbete eller felaktigt 

inrapporterade siffror.     

 

Budgetrevidering används inte i InfoCare Workshop AB. Den budget som slås fast till 

årets början är också den budget som finns i företaget vid årets slut. Förändringar görs 

endast genom de prognoser som används och inte av budgeten. Rosander diskuterar 

vidare att det skulle kunna ske en budgetrevidering om någon väsentlig händelse skulle 

inträffa. Ett exempel är om lagen som gör det möjligt för anställda att köpa datorer 

genom företaget med ett bruttolöneavdrag skulle försvinna. Detsamma skulle kunna 

inträffa vid ett ägarbyte. Vilket skulle kunna förändra de mål de nuvarande ägarna har 

för InfoCare Workshop AB. 
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4.7.3 Budgetutvärdering 

Bolagets budgetutvärdering består främst i att de budgeterade siffrorna ställs mot det 

verkliga utfallet. Detta resultat skickas vidare till ägarna som utvärderar ledningens 

insatser.  

 

Om verkligt resultat avviker från budgeterat resultat är det viktigt att ta reda på skälet 

till differenserna. De försöker först utläsa vilka delar som har gett störst skillnader. I 

många fall handlar det om löner och försäljning. Orsaken till stor skillnad i försäljning 

kan bero på att de får in färre reparationer från ett märke eller att ett annat märke har 

ökat sina garantireparationer. Om stora lönedifferenser har uppstått kan det bero på att 

teamen har för många anställda.  

 

Ägarna måste också ta hänsyn till icke påverkbara faktorerna exempelvis om Sverige 

skulle ha hög inflation samt valutan eftersom de handlar mycket med euro och norska 

kronor. 

 

Ledningsgruppen samlar också in rapporter såsom konkurrenters årsredovisningar för 

att undersöka hur företaget står i jämförelse med dem. Detta kan användas för att se om 

dessa kan vara orsak exempelvis minskning eller ökning av försäljning. 

      

4.8 Rullande prognoser 

Info Care Workshop AB använder utöver budgeten även rullande prognoser för att följa 

upp och planera verksamheten. Den nionde varje månad görs en ny prognos som löper 

tre månader framåt. Prognoserna baseras till stor del av utfallet för den första veckan i 

varje månad.  Det betyder att prognosen består av en historisk vecka och en 

uppskattning för de närmsta tre månaderna.  

 

Varje vecka sker uppföljning där de prognostiserade siffrorna jämförs mot verkligt 

utfall på ett ledningsmöte. På mötet deltar ledningsgruppen som består av VD, 

administrativchef, säljchef och verkstadscheferna. 

  

Fördelen med prognoser är enligt Rosander att de är lätta att ta fram. Ett datorprogram 

använder redan ifyllda formler som räknar om den historiska veckan till framtida 
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prognoser. Prognoserna bygger på färsk information eftersom de görs om varje månad. 

Dessa stämmer bättre överens med verkligheten då det budgeterade resultatet kan 

avvika.  

 

Det Rosander anser negativt med prognoserna är att det blir en del bollande med siffror. 

Detta grundas på att hon vet att det historiskt sett finns vissa månader som är sämre än 

andra. Genom att hon väljer att periodisera intäkter jämnas dessa månader ut, därmed 

blir det inte alltför stora variationer på resultatet månad för månad. 

 

Företagets prognoser är numera inte alls så detaljerat uppbyggda som tidigare. Numera 

tas endast de stora och mest viktiga posterna upp. 
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5. Analys 
årt analyskapitel återger relevant teori och 

empiri som skall utredas. Kapitlets disposition 

påminner mycket om den som redan återgets i 

förgående två kapitlen. Analysdelen ligger till grund 

för de slutsatser vi har kommit fram till.  

 
 

5.1 Centralisering/Decentralisering 

Jacobsen diskuterar begreppet centralisering och decentralisering. De båda begreppen 

behandlar på vilken nivå beslut tas på i organisationen. I en organisation som är 

decentraliserad tas besluten långt ner i hierarkin, om beslut tas långt upp i 

organisationen är den centraliserad. Ägarna till vårt fallföretag har valt att ge ett 

avkastningskrav till InfoCare Workshop AB. Budgeten görs till stor del av Rosander 

med ägarnas vinstkrav i åtanke. Ur ett koncernperspektiv tyder detta på en 

decentraliserad organisation. Om InfoCare Workshops ses som ett självständigt bolag 

kan budgetframställandet anses vara centraliserat enligt Jacobsens definition. 

 

Andersen menar att det blir effektivare att ta beslut i en decentraliserad organisation. 

Cheferna slipper ett accepterande från högre organ för deras beslut. Jacobsen menar att 

fördelen med en centraliserad organisation är att större förändringar blir enklare jämfört 

med en decentraliserad organisation. Användandet av budgeten på InfoCare ligger 

mestadels på verkstadschefer och teamledare. De använder budgeten som ett riktmärke 

för sitt ekonomiska ansvar. Teamledarna har rätt att fatta egna beslut över sin 

grupp/avdelning i strävan att nå sitt budgetmål. Enligt Jacobsen och Andersen liknar 

detta mer en decentraliserad organisation.   

 

5.2 Målkongruens 

Enligt Rachlin är VD: s viktigast uppgift uppfylla de mål som ägarna har angivit. 

InfoCare Workshop AB har ett avkastningskrav från ägarna som huvudmål vilket ligger 

till grund för budgeterat resultat. För att nå detta mål har företaget satt upp delmål. 
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Dessa delmål är att bli mer kostnadseffektiva, kunna hålla de avtalade tidsgränserna 

som kontrakten innebär samt ett kvalitetsmål på max två procents backjob. För att 

tydliggöra mål på individnivå har företaget valt att exempelvis ge ett team i uppgift att 

reparera ytterligare fem datorer per dag. Meyers et.al. menar att företaget måste utforma 

mål som inte motsäger varandra. Två viktiga aspekter vid utformandet av mål är att ta 

reda på vad som motivera människors egenintresse och se till att dessa handlingar är de 

bästa för organisationen.  

 

Anthony & Govindarajan anser att chefer måste se till att information genomsyrar hela 

organisationen. Om information inte kommer ner på lägre nivåer kan det bli 

motivationsproblem för de anställda. Detta kan ske eftersom de inte vet hur det går för 

företaget. För att informera de anställda har InfoCare Workshop ett möte varje månad. 

Här informeras de anställda om hur företaget och de olika teamen går jämfört med 

budget. 

 

Meyers et.al. och Rachins resonemang att ett företag måste uppnå en bra målkongruens 

stödjer InfoCare Workshops handlande. Anthony & Govindarajans tanke att informera 

de anställda stämmer också det överens med företaget. 

 

5.3 Ekonomisk ansvarsfördelning 

Samuelson anser att det finns fyra olika ekonomiska ansvar vilka är; kostnadsansvar, 

intäktsansvar, resultatansvar samt räntabilitetsansvar. Vid budgetframställningen gäller 

det att budgetframställaren har dessa i åtanke eftersom ekonomiskt ansvar ligger till 

grund för de kostnader och intäkter avdelningarna kan påverka. InfoCare Workshop har 

endast uttalat resultatansvar på avdelningarna. 

 

InfoCare Workshops verkstadsavdelning kan inte påverka sina intäkter men de kan 

påverka sina kostnader. Rosander tilldelar i samråd med verkstadscheferna och 

säljorganisationen en budget som ska fungera som ett riktmärke för 

verkstadsavdelningarna. Den innebär inte en kostnadsram utan är ett hjälpmedel för att 

nå huvudmålet. Trots att de inte kan påverka intäkterna prognostiseras de en summa 

intäkter i sin budget. Intäkterna bygger på de kontrakt som förhandlats fram med 

företagets kunder. Anthony & Govindarajan förklarar att i ett kostnadsansvar kan 
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avdelningen påverka de kostnader som uppkommer men de kan inte påverka intäkterna. 

Henderson förklarar att en budget tilldelas en avdelning vid ett kostnadsansvar. Den 

skall fungera som en ram.  

 

Samuelson menar att ett resultatansvar kan tilldelas en avdelning som kan påverka både 

kostnader och intäkter. Chefer i ett resultatansvar kan inte påverka alla investeringar om 

de kostar alltför mycket men de har ändå stor beslutsbefogenhet. Anthony & 

Govindarajan diskuterar att om ett resultatansvar tilldelas på lägre nivå går det snabbare 

att ta beslut. På InfoCare är det ledningsgruppen som har ett övergripande resultatansvar 

eftersom de kan påverka både de kostnader och intäkter företaget har. Vidare har 

ledningsgruppen som främsta mål ett vinstkrav från koncernledningen som baseras på 

budgeterat resultat. Ledningsgruppen har stor beslutsfrihet, trots det har avdelningar 

nere i organisationen rätt att ifrågasätta och påverka deras åsikter om de anser att 

ledningsgruppen har fel. 

 

Samuelson beskriver hur budgeten används vid ett resultatansvar. Det största problemet 

som uppkommer vid budgetframställning för en avdelning med ett resultatansvar är hur 

gemensamma kostnader skall fördelas i verksamheten i budgeten. Samuelson berättar 

att man med fördel använder fördelningsnycklar eftersom gemensamma kostnader inte 

kan härledas till alla avdelningar. Trots det är det viktigt att tilldela gemensamma 

kostnader även till avdelningar som inte kan påverka dem. Rosander fördelar dessa 

gemensamma kostnader med hjälp av fördelningsnycklar. Detta görs även till 

avdelningar som inte kan påverka dessa kostnader. 

 

Det som skiljer sig mellan teorin och InfoCare är att verkstadsavdelningen inte kan 

påverka intäkterna men de har ändå ett resultatansvar. Detta liknar mer ett 

kostnadsansvar än ett resultatansvar. Verkstadsavdelningen tilldelas en budget som ska 

fungera som riktmärke och inte som en ram vilket Henderson förespråkar. För övrigt 

stöds Samuelsons teorier om resultatansvar på ledningsgruppen samt hur samkostnader 

fördelas på de olika avdelningarna. Detsamma gäller Anthony & Govindarajans 

resonemang om att det går snabbare att ta beslut vid ett resultatansvar.  
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5.4 Belöningsmotivation med budget 

Enligt Wallander är det vanligt med att bonusen är baserad på budgeterat resultat 

jämfört med verkligt resultat. Han anser att i dessa fall är viktigt att budgeten inte sätts 

för lågt vilket ger en hög bonus om det verkliga resultatet blir mycket bättre. För 

ledningen på InfoCare Workshop används ett bonussystem som är baserat på budgeterat 

resultat och verkligt utfall. Anthony & Govindarajans poäng är att budgeten ska vara 

nåbar. Detta innebär att en orealistisk budget skulle kunna bidra till en minskad 

motivation för de anställda. På InfoCare Workshop förhandlar Norlander och Rosander 

fram vinstkravet med ägarna. Genom förhandlingen mellan parterna kan ett rimligt 

vinstkrav fastställas. 

 

Chiu et.al. menar generellt sätt att företag har blivit mer beroende av sin personal. 

Genom att erbjuda olika typer av belöningar kan företaget få de anställda att arbeta mot 

gemensamma mål. Belöningarna bör utformas så att rätt handlingar belönas eftersom 

företaget vill motivera rätt beteende. På InfoCare Workshop finns ingen penningbonus 

baserat på budgeterat resultat för de anställda längre ner i organisationen. Istället har 

företaget beslutat att vid en positiv skillnad mellan budgeterat resultat och verkligt 

resultat går en viss procent till de anställda. Dessa pengar ska användas till 

gemensamma aktiviteter för de anställda.    

 

De belöningar och bonussystem som finns på InfoCare stämmer väl överens med de 

teorier som författarna Anthony & Govindarajan, Wallander och Chui et.al. beskriver.  

 

5.5 Budgetprocessen 

 

5.5.1 Budgetframställning 

När ledningen lägger budgeten för lägre nivåer kallas detta nedbrytningsprocessen 

enligt Anthony. Det är dock ovanligt att detta fungerar i praktiken eftersom det oftast 

leder till att motivationen att arbeta efter budget minskar. Däremot då 

uppbyggnadsmetoden tillämpas ökar oftast motivationen hos de anställda. Detta på 

grund av att de var med och framställde budgeten. På InfoCare Workshop sker 

budgetuppställandet på central nivå i organisationen på grund att det är få personer som 
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bestämmer budgeten. Det är Rosander som tilldelas ett vinstmål från koncernledningen 

och får fria händer att utforma budgeten. Den skall dock godkännas av medarbetare och 

koncernledningen. Budgeten bryts sedan ner till avdelningsnivå. Detta överrensstämmer 

med den teoretiska förklaringen av kombinationsmetoden. 

 

Anthony förklarar att budgetuppställandet är en lång process. Det kan bero på att 

budgetförslagen diskuteras mellan ledningsgruppen och koncernledningen. Det kan 

förklaras med att ledningsgruppen vill ha en mer pessimistisk budget jämfört med 

koncernledningen. På InfoCare Workshop sker diskussionen av budgetresultatet mellan 

koncernens ägare och ledningsgruppen. Ägarna vill ha högt budgeterat resultat för att få 

så stor avkastning som möjligt. Ledningsgruppen vill hellre ha ett lägre budgeterat 

resultat för att målet skall infrias. 

 

Henderson diskuterar att när budgeten har fastställts bör alla parter vara överens om att 

den är rimlig. En ouppnåelig budget tenderar att bli ignorerad av vederbörande samt att 

en budget med för låga mål anses som ej motiverande. På InfoCare Workshop fastslås 

budgeten när både ägare och ledningen är överens om resultatet. Eftersom det är två 

motpoler som möts borde det budgeterade resultatet ligga i en rimlig nivå för båda 

parter. 

 

InfoCare Workshop budgetframställning följer Anthonys resonemang om 

kombinationsmetoden. Från att koncernledningen ger sitt krav och diskussionen mellan 

ansvariga i företaget till att budgeten fastslås och godkänns av koncernledningen. 

Budgeten bryts sedan ner till lägre nivåer. Henderson förespråkar att budgeten skall vara 

uppnåelig. Detta återspeglas också i InfoCare Workshops budget.  

 

5.5.2 Budgetutförande 

På InfoCare Workshop görs budgetutförande varje månad även om det går att göra 

oftare. De använder istället prognoser eftersom deras budget snabbt blir inaktuell under 

året. Anthony argumenterar att budgetutförande handlar om verksamhetsstyrning och att 

arbeta efter de premisser som är uppställda i budgeten. Det gäller därför att vara beredd 

att ändra planeringen efter hur förutsättningarna ändras för att följa den plan som 

budgeten utgör. Om det finns bättre sätt att följa planen bör dessa användas.  
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Anthony beskriver att golv och tak kan användas i budgeten. Till exempel kan 

reklamutgifter vara tak medan utbildning mer räknas som ett golv. InfoCare Workshop 

har inga uttalade golv eller tak. De som behöver utbildning eller utrustning får detta 

efter behov. Dock är resurserna indirekt begränsade inom rimliga gränser i 

organisationen.  

 

Anthony anger två alternativ om förutsättningarna för budgeten inte är uppfyllda. Det 

ena är att budgeten revideras, det andra är att man låter budgeten vara. Budgeten 

revideras inte på InfoCare Workshop. Om större händelser såsom ändring i 

lagstiftningen eller att ett ägarbyte sker skulle det kunna tänkas bli en budgetrevidering. 

 

5.5.3 Budgetutvärdering 

Ax et.al. anser att den enklaste formen av budgetutvärdering är att jämföra 

budgetresultat med verkligt utfall. Det intressanta är orsaken till eventuella skillnader. 

InfoCare Workshop har inte någon utvärdering i traditionell mening. Utvärderingarna 

flyter snarare ihop med budgetutföranden och prognoserna. De har möjlighet att 

utvärdera skillnader i de ekonomiska posterna under tiden som året går.  

 

Anthony diskuterar vidare att det är cheferna som ansvarar för att uppnå planerat 

resultat. De utvärderas därför genom informella och formella källor som är viktiga när 

utomstående skall analysera företaget. För att utvärdera InfoCare Workshop i 

förhållande till konkurrerande företag samlas konkurrenternas årsredovisningar in. 

Dessa jämförs för att undersöka om orsak till förändringar i försäljning kan bero på 

konkurrenterna. Det innebär att ägarna jämför InfoCare Workshops verkliga utfall med 

budgeterat resultat. 

  

5.6 Rullande prognoser 

Sandkull förklarar att företag har nytta av prognoser då de ger vägledning om hur 

företaget ska styras. Ledningen får underlag för beslut som kan användas till hjälpmedel 

för kalkylerna. InfoCare använder prognoser som hjälpmedel vid styrning eftersom 

deras budget snabbt blir inaktuell.  
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Nolan menar att beroende på omgivningen och hur känsligt företaget är för förändringar 

kan prognosernas längd variera. På vårt fallföretag används rullande prognoser med en 

längd av tre månader. Denna prognos arbetas om varje månad och baseras på en veckas 

historik samt en uppskattning om de kommande 11 veckorna.  

 

Samuelson menar att prognoserna tar fram effekten av de förändringar som sker i 

omgivningen. Vidare diskuterar Samuelson att företag som tillämpar prognoser 

fokuserar på nuvarande räkenskapsår och överger lätt budgeten. Eftersom InfoCare 

Workshop är inne i en expansiv fas leder detta till att budgeten snabbt blir missvisande 

och prognoserna får större betydelse. Enligt den administrativa chefen Rosander är 

prognoserna till stor nytta. Detta beror på att de bygger på färsk information för varje 

månad. Prognoserna blir till mycket stor hjälp vid företagets beslutsfattande eftersom 

budgeten snabbt kan innehålla stora differenser när man jämför med verkligt utfall.  

 

InfoCare Workshops arbete med prognoserna stämmer väl överens med teorin.    
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6. Slutdiskussion 
lutdiskussionen tar upp de slutsatser vi kommit 

fram till efter vår analys. Avslutningsvis ger vi 

kritik till vårt egna arbete samt gör ett förslag till 

vidare forskning som ni läsare kan ha nytta av. 

 
 

6.1 Slutsatser 

InfoCare Workshop AB är ett företag som befinner sig i en mycket expansiv fas. Ju 

längre året går desto mindre aktuella blir siffrorna i budgeten. Detta har gjort att 

företagets budget kommit att få en underordnad roll som styrmedel. De använder därför 

ett kompletterande styrmedel i form av prognoser som anses ge mer aktuella siffror än 

vad budgetens siffror gör. Prognoserna anses därför för tillfället att vara det bästa 

styrmedlet för den dagliga verksamheten. Vi anser att när företaget är i mer mogen fas 

kan budgeten få en större roll som styrmedel. Det grundas på att marknaden 

förmodligen blir mer stabil efter hand. Detta kan göra att större skillnader på verkligt 

utfall och budgeterat resultat nästan inte existerar. Vi tycker att det finns flera faktorer 

som företaget har svårt att påverka däribland osäkerheten på marknaden och företagets 

tillväxt. Vilka lätt gör att budgeten blir missvisande och därmed olämplig som 

styrmedel.   

 

Beroende på vilket perspektiv som företaget beskrivs från kan man utläsa både en tydlig 

centralisering och decentralisering. Ur koncernperspektiv kan en decentralisering 

urskiljas vid utformning av budget medan det på företagsnivå sker på central nivå. 

Användandet utförs däremot på decentraliserad nivå i företaget eftersom chefer tilldelas 

en budget de skall försöka följa. Genom ägarnas vinstkrav behåller de en viss kontroll 

av företaget utan att strypa InfoCare Workshops engagemang. Att budgeten tilldelas 

även de lägsta cheferna tyder på att företaget vill engagera och motivera samtliga i 

företaget.  
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Siffrorna i budgeten översätts till delmål i den dagliga verksamheten. Detta ger 

medarbetarna konkreta mål på vad de förväntas prestera. Vi anser att det är lättare att 

relatera till dessa krav än enbart det budgeterade resultatet.  

 

InfoCare Workshop anordnar ett månadsmöte där alla anställda medverkar. På mötet får 

teamen feedback på sin prestation eftersom budgeterat resultat jämförs med verkligt 

utfall. Vi menar att detta gör att de anställda känner sig delaktiga i företaget. 

  

Budgeten på företaget har begränsad användning som styrmedel. Däremot kan budgeten 

användas för att klargöra vilka ansvarsförhållande som råder. Verkstadschefer får enligt 

budget tilldelat sig intäkter trots att de inte kan påverka dessa. Vi anser att det vore mer 

logiskt att dessa tilldelas ett rent kostnadsansvar eftersom de bara kan påverka 

kostnaderna. En möjlig anledning till att verkstadscheferna har ett uttalat resultatansvar 

är att de också utgör en del av ledningsgruppen som har ett resultatansvar. 

  

InfoCare har inte uttalade golv eller tak i sin budget. Dock ska det tilläggas att 

resurserna i sig är begränsade. Genom att inte tillämpa tak eller golv ger de till exempel 

sina anställda precis den utbildning de behöver. De köper inte heller på sig utrustning 

bara för det finns utrymme i budgeten. Detta tycker vi är en bra lösning. Det faktum att 

de även har möjlighet att förhandla med koncernledningen om vinstkravet, gör att målet 

upplevs som nåbart. Fördelen med detta är att motivationen höjs. Vi tycker att det är bra 

när en dialog om vilket avkastningskrav bolaget skall ha, det gör att nivån på bonusen 

räknas som mer rättvis. Vi tycker däremot att belöningssystemet med rådande tillväxt är 

mindre tillämpligt eftersom marknaden är osäker. När både koncernledning och 

ledningsgruppen vet att budgeten inte kommer att vara aktuell vid slutet av året tycks 

inte budgeten lämpa sig som grund för bonusen.   

 

Den ettåriga budgeten tar cirka sex veckor att upprätta. Utöver denna budget finns det 

även en treårig budget. Den fråga som vi har kommit att ställa oss är ifall budgetens 

nytta motsvarar de kostnader som är förknippade med framtagandet. Detta då budgeten 

inte kommer att vara aktuell i slutat av året. På samma sätt kan man undra vilken nytta 

den treåriga budgeten medför. De långsiktiga målen som finns preciserade i budgeten 

kan finnas i en handlingsplan istället. 
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Att budgeten snabbt blir inaktuell på InfoCare Workshop AB tror vi beror på att 

ledningen vill hålla nere förväntningarna. Det kan vara svårt att förutse ökningar i 

försäljningsvolym och rädslan att inte leva upp till rådande budgetmål. Detta leder till 

att ledningen hellre lämnar en försiktig budget och överraskar positivt än tvärtom. 

 

6.2 Kritik till eget arbete 

Vi hade kunnat intervjua fler personer på olika nivåer för att få fler synpunkter på hur 

budgetstyrningen påverkas av tillväxten. Detta hade kunnat ge oss ett annat resultat. 

Tyvärr var tiden för begränsad för att göra ytterligare intervjuer. Ett 

organisationsschema hade underlättat och förklarat för läsaren hur företaget är styrt och 

organiserat. Detta gick inte att få tillgång till då de växt så mycket att inget aktuellt 

schema finns. Förändringen har varit sådan att ett gammalt organisationsschema inte 

hade tillfört uppsatsen något. Ett nytt kommer till hösten (2006). Det kan också bli svårt 

att generalisera det vi kommit fram till eftersom vi endast undersökt hur ett företag 

styrs.  

 

Vi tog en risk att inte använda bandspelare vid intervjuerna. Dock ser vi risken att ha 

missat någon väsentlig information som liten. Gruppen består av tre personer som 

gjorde en sammanfattning vardera vilket vi anser ha minskat risken för missat info.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Vi har fyra idéer som förslag till vidare forskning. Det första förslaget innebär ännu en 

undersökning på samma företag när de nya ägarna satt sig in i verksamheten. Intressant 

i den undersökningen är att få insikt om budgetstyrningen förändrats eller den sköts på 

samma premisser som innan ägarbytet.  

 

Ett annat förslag är att undersöka vilka skillnader det finns i olika branscher med kraftig 

tillväxt. Denna jämförelse skulle ge kännedom om branscherna i sig har någon inverkan 

på budgetstyrningen. 
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Det tredje förslaget är att undersöka flera företag i samma bransch med lika stor 

organisk tillväxt. Detta skulle kunna ge ett generaliserat resultat vilket skulle ha kunnat 

stärka eller avstyrkt branschens inverkan på budgetstyrningen.   

 
Det sista förslaget innebär att exakt samma undersökning görs på samma företag när de 

nått mogen fas. Resultatet skulle ge insikt om budgeten är lika inaktuell under andra 

halvåret som innan och om prognoser används i den utsträcknings om det görs nu. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide till administrativ chef Anna Rosander 2006-04-12  
 

1. Vad har du för befogenheter och ansvar? 
2. Hur ser organisationen ut(schema)? 
3. Är organisationen centraliserad, decentraliserad, ansvarsfördelning? 
4. Vad har budgeten för roll i er organisation? (planering, samordning, 

dimensionering, kostnad/nytta) 
5. Hur används budgeten? Syften, avdelningar, uppföljning, styrning 
6. På vilket sätt påverkar er organiska tillväxt de budgetar/prognoser som görs? 
7. Alternativa styrmedel eller hjälpmedel? 
8. Finns några krav på budgetering från moderbolag, banker eller andra 

intressenter? 
9. Hur görs budgeten? Nedbrytning, uppbyggnad?   
10. Hur får ni fram underlag till budget/prognos  
11. Hur långa är de budgetar/prognoser som används. 
12. Fördelar och nackdelar med budget/prognoser  
13. Vilka aspekter av budgeten/prognoser är viktigast  
14. Hur mycket tid läggs ner på skapandet av styrmedel (Budget, kostnad/nytta) 
15. Hur har arbetet med budgeten/prognos ändats över tid? 
16. Vilka styrmedel förekommer inom organisationen? Typer av budget, 

detaljerade? 
17. Hur återspeglas företagets mål i budgeten? 
18. Vid skapandet av budget/prognos används historiska eller framåt syftande siffror    
19. Hur länge budget har används, vad kan komma istället? 
20. Hur ofta görs de om? 
21. Hur anser du att det skulle passa att med rullande prognoser? 
22. Omfattar budgeten hela företaget eller endast vissa delar?  
23. Hur redovisa mål och resultat av mjuka faktorer? T ex kundnöjdhet 
24. Nyckeltal? 
25. Finns det några belöningar kopplat till budget/resultat? 
26. Används det jämförelse mellan andra företag?  
27. Vilken anpassning sker efter omgivningen.  
28. Säsongs beroende, vad kan göras för att minska säsongsskillnader med styrning  

 



 
Bilaga 2 
 
Intervjuguide till Verkstadschef Malin Kidell 2006-05-08  
 

1. Vad innebär din tjänst, befogenheter och ansvar? 
2. Viken betydelse har budgeten för dig? 
3. Deltar du vid budgetuppställandet, budgetanalysen eller vid framtagandet av 

prognoser? 
4. Viket ansvar, kostnads, resultat, intäkts har du? 
5. Har du någon bonus eller belöning kopplad till budget? 
6. Anser du att företaget är decentraliserat?  
7. Vilket samarbete har du med Anna, VD? 
8. Hur har er tillväxt påverkat dina arbetsuppgifter? 
9. Vad gör du med budget och prognoser, vilka informeras vidare? 
10. Anser du alla arbetar mot samma mål, är alla medvetna om målet? 
11. Vad görs för att alla ska arbeta mot samma mål? 
12. Finns det olika mål på olika nivåer i organisationen?  
13. Delbudgetar?   

 



 
Bilaga 3 
 
Intervjuguide till administrativ chef Anna Rosander under den kompletterande 
intervjun 2006-05-08 
 

1. Används någon budgetrevidering? Lagar, större förändringar. 
2. Görs någon budgetuppföljning, budgetanalys? 
3. Är det ett resultat eller räntabilitetsansvar? 
4. Finns intäkts eller räntabilitetsansvar? 
5. Vad har VD för ansvar, räntabilitet eller resultat? 
6. Är företaget decentraliserat? 
7. Hur ofta följs prognoser/budget upp 
8. Vad görs för att alla ska arbeta mot samma mål? 
9. Anser du alla arbetar mot samma mål, är alla medvetna om målet? 
10. Organisationsschema, ansvarsfördelning? 
11. Varför tremånaders prognoser, när de görs om varje månad? 
12. Investeringsbudget? 
13. MBWA? 
14. Vilka är med i budgetprocessen? 
15. Vad heter investmentbolaget som äger koncernen? 
16. Tittar du bara på resultatbudgeten vid budgetuppställningen eller avdelningarnas 

budget? 
17. Vad görs med samkostnader? 
18. Finns tak och golv i budgeten, riktlinjer? 
19. Tas det hänsyn till vilket 
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