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Sammanfattning 
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Författare:  Henrik Nilsson och David Petersén 
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Titel: Hur och i så fall varför skiljer sig budgetprocessen åt mellan ett  
affärsföretag och en offentlig organisation? 
 -En praktikfallstudie av Visma Spcs och äldreomsorgsenheten inom Tingsryds 
kommun 

 
Bakgrund: Det finns ingen lag om att affärsföretag ska upprätta budgetar. Däremot 
skall kommuner och landsting upprätta budgetar varje år. Budgetprocessen har ingen 
gemensam definition utan den skiljer sig åt mellan olika författare. Vi väljer att utgå 
ifrån följande moment i budgetprocessen: uppställande, uppföljning, analys av 
avvikelser och revidering av budgetar. 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva budgetprocessen i ett affärsföretag 
och i en offentlig organisation och att i förekommande fall förklara skillnaderna 
mellan de två organisationernas budgetprocesser. 
 
Avgränsningar: Vi har enbart studerat organisationernas budgetprocesser för 
resultatbudgetar, och har därmed inte berört deras likviditetsbudgetar och de 
budgeterade balansräkningarna. 
 
Metod: Vi har valt att göra en praktikfallsstudie på ett affärsföretag och en offentlig 
organisation. De viktigaste informationskällorna har varit standardiserade intervjuer 
med nyckelpersoner i budgetprocesserna. Vi valde att studera Visma Spcs och 
äldreomsorgsenheten i Tingsryds kommun. Vi såg äldreomsorgen som en organisation i 
organisationen och vi tyckte därför att det var relevant att jämföra hela Visma Spcs i 
Växjö med drygt 200 anställda med just äldreomsorgen inom Tingsryds kommun som 
har cirka 280 anställda. 
 
Slutsatser: Väldigt många moment sker på liknande sätt i både Visma Spcs och 
äldreomsorgsenheten men det finns även flera skillnader. Budgetprocessen är längre och 
mer komplex i äldreomsorgsenheten på grund av kopplingen till kommunen som helhet. 
Där måste besluten följa en bestämd ordning och kommunen måste även följa flera 
lagar om budget och ekonomistyrning. Det fokuseras mest på intäkter i Visma Spcs 
budgetprocess eftersom deras mål som aktiebolag är maximal vinst till ägarna medan i 
äldreomsorgsenheten handlar det mer om kostnader, klara budget men samtidigt att ge 
bra kvalitet till vårdtagarna. Att det fokuseras mest på kostnader anser vi beror på att det 
är svårt att påverka intäkterna i form av skatter och statsbidrag men kommuner får inte 
heller driva vinstdrivande verksamhet. Budgetrevideringar sker oftare i 
äldreomsorgsenheten än i Visma Spcs och Visma Spcs årsbudget är uppdelad på 
månader vilket inte är fallet i kommunen.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Deltagande observationer under hela budgetprocessen för 
att se hur skillnaderna är i praktiken. Detta beroende på att arkiven, dokumenten och de 
intervjuade personernas beskrivningar kan skilja sig åt mot hur det är i verkligheten. Se 
hur affärsföretag utan budgetering klarar sig i jämförelse med dem som budgeterar. 
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Förord 

Efter flera veckors hårda och givande diskussioner så beslutade vi oss för att skriva om 

budgetämnet. Tidigt gjorde vi klart med organisationer som vi kunde samarbeta med 

vilket kändes väldigt bra. Under uppsatsperioden har vi oftast jobbat 7 dagar i veckan 

och biblioteket har blivit vårt andra hem. Givetvis har det stundtals varit en jobbig och 

krävande process att skriva kandidatuppsatsen men det har mestadels varit relativt 

smärtfritt tack vare god pausunderhållning från ”Glans” & Co, ”Pimpen”, ”Mr Mike”, 

Fylking samt East Fronts ramsa om Freddy Borg. 

 

Även om det kan tros att vi har lagt ner all vår vakna tid på uppsatsskrivandet så har vi 

även hunnit med annan sysselsättning i form av t ex: tennis, löpning, se på den 

utomordentligt bra tv-serien Scrubs, läsa reportage på den underbart bra hemsidan 

Ajko.se och förmodligen har tetillverkarna nått sin topp under uppsatsperioden. 

 

Vi vill framförallt tacka Anna Rosliakova och Kurt Nilsson på Tingsryds kommun 

samt Camilla de Villiers på Visma Spcs för deras stora bidrag till uppsatsen. Vi vill 

även tacka Mattias Grusell på KPMG, Mats Kalén på Visma Spcs och alla de övriga 

som på något sätt har hjälpt oss. 

 

Slutligen vill vi även tacka Anders Jerreling och Rolf G Larsson vid 

Ekonomihögskolan, Växjö universitet för synpunkter och vägledning under resans 

gång. 

 

”Nog finns det mål och mening i vår färd - men det är vägen, som är mödan värd” 
Karin Boye 

 

 

Växjö maj 2006 
 

 

 

Henrik Nilsson                David Petersén 
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Inledning 
 

1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Budgetar är ett viktigt verktyg för en effektiv kortsiktig planering och kontroll inom 

organisationer.1 Budgetering har till syfte att se in i framtiden för att kunna tackla 

förutsedda problem.2 En budget består ofta av flera delbudgetar som kan beröra t ex 

personalen eller investeringarna. Då det gäller huvudbudgetar kan dessa delas upp i 

likviditetsbudgetar, resultatbudgetar och budgeterade balansräkningar.3 Det är svårt att 

hitta en gemensam definition på budget men några viktiga egenskaper är att den är 

framåtriktad, ansvarfördelande, uttrycks i monetära termer och att den innehåller 

periodisering. Det är troligt att det blir vanligare med icke monetära mått för planering 

och uppföljning vad det gäller budgetar.4 Ax med flera väljer att definiera budget med 

följande: ”En budget uttrycker förväntningar och åtaganden för en organisation, om 

ekonomiska konsekvenser för en kommande period.”5

 

Det latinska ordet bulga betyder ungefär lädersäck, i vilken pengar ofta förvarades i och 

det är därifrån ordet budget härstammar ifrån.6 I århundraden har budgetering 

förekommit i offentlig förvaltning. Långt senare började privata företag budgetera. På 

50-talet började det bli vanligt med budgetering inom de svenska verkstadsföretagen. 

Historiskt sätt har budgetering handlat om ekonomisk planering men på 70-talet 

handlade det mer om ansvarsfördelning. Flexibilitet blev viktigare än långtidsplanering 

och detta talade för decentralisering, därmed användes budgeten för att fördela ut ansvar 

till olika chefer. Sedan kunde chefernas prestationer utvärderas genom att jämföra 

budgeten med utfall. På 80-talet fanns det personer som hävdade att budgeten 

försämrade möjligheten för ett företag att anpassa sig efter omvärldsförhållandena. 

Vissa förespråkade budgetlösa företag.7 Under de senaste åren har budgeten använts i 

ett informationssyfte. Ledningens idéer om målsättningar, verksamhets-(affärs-) idéer, 

                                                           
1 Anthony och Govindarajan, 2006, s 409 
2 Thoresen, 1991, s 13 
3 Ax, Johansson och Kullvén, 2002, s 364 
4 Greve, 1996, s 9f 
5 Ax, Johansson och Kullvén, 2002, s 369 
6 Ax, Johansson och Kullvén, 2002, s 368 
7 Greve, 1996, s 9ff 
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Inledning 
 

strategier, framtidsbedömningar, verksamhetsplaner har förts ut med hjälp av 

budgetarbetet.8

 

Budgeteringen och dess syften skiljer sig åt mellan mindre respektive större företag. För 

mindre företag fungerar budgeten genom att skapa ett samband mellan verksamheten 

och ekonomin. För större företag är budgetens syfte att samordna och kordinera 

verksamhetens olika delar och den ger även möjlighet till ansvarsfördelning och 

kontroll. Andra faktorer som påverkar betydelsen av budgeten är förutom storlek, t ex 

strategi, branschtillhörighet och grad av säkerhet. Intäkter och kostnader för en bestämd 

tidsperiod budgeteras i en resultatbudget. Flera delbudgetar bildar resultatbudgeten. Ax 

definierar budgetprocessen som uppställande, uppföljning och analys av avvikelser, 

men i samma kapitel nämner författaren revidering av budgetar.9 Anledningen till att vi 

även kommer att beröra revidering (föränderlig budget) är att då vi genomförde en kort 

telefonintervju med controllern Anna Rosliakova på Tingsryds kommun uppgav hon att 

revideringar av budgetar sker regelbundet.10 Vi anser att revidering av budget har starka 

kopplingar till budgetprocessen och att det därmed inte går att bortse ifrån. Det blir även 

lätt för läsaren om man delar upp budgetprocessen i många moment. Budgetprocessen 

definierar vi därmed med momenten uppställande, uppföljning, analys av avvikelser och 

revidering av resultatbudgetar. 

 

  Budgetuppställande 

       

  Budgetuppföljning 

       

  Analys av avvikelser               

                             

                                                                  

  Revidering av budget 
    

Figur 1.1 Budgetprocessen 

                                                           
8 Andersson, 1997, s 11 
9 Ax, Johansson och Kullvén, 2002, s 386f och s 434f 
10 Rosliakova, Telefonintervju, 2006-03-27 
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Inledning 
 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Under vår studietid vid Växjö universitet har vi endast berört budgetering i mindre 

omfattning och den offentliga budgeteringen har nästan inte alls berörts. Vi båda anser 

att budgetämnet verkar intressant och givande och vill därför veta mer om ämnet. En av 

de största kritikerna i Sverige till budgetering är Jan Wallander. Wallander blev 1970 

chef för Svenska Handelsbanken och hans kritik bygger på erfarenheten att prognoser 

oftast slår fel. Budgetar utgår från prognoser och därmed är det enligt honom svårt och 

förödande att budgetera. En annan skeptiker till budgetering är Jan Bergstrand som 

hävdar att budgeteringen skapar låsningar i organisationen, är mycket arbetskrävande då 

den involverar många medarbetare, kräver indata som snabbt föråldras, grundas på 

förenklade prognoser, medför att personalen känner sig tvingad att utnyttja sitt anslag 

under innevarande år så att anslaget inte ska bli lägre till nästa år, och budgeten leder 

enligt Bergstrand också till ett osolidariskt avdelningstänkande.11 De personer som är 

positiva till budgetering brukar nämna följande fördelar med budgetering: enheterna 

inom företaget ska samordnas, resurserna inom företaget ska fördelas, påverka i vilka 

volymer verksamheten bedrivs i, utforma ansvarfördelningen, uppföljning ska kunna 

utövas, förbättra kommunikationen inom företaget, skapa medvetenhet inom företaget 

om vad som är viktigt att uppnå, sätta upp målsättningar för de olika enheternas arbete 

under följande perioder, öka motivationen bland medarbetarna, och för att kunna koppla 

ett incitamentsystem till budgetsystemet.12

 

Det finns ingen lag om att privata företag ska upprätta budgetar. Däremot skall 

kommuner och landsting upprätta budgetar varje år. Intäkterna ska överstiga 

kostnaderna i budgeten.13 I kommunlagen från 1992 står det att fullmäktige, vilket är det 

högsta beslutande organet i en kommun ska besluta om frågor angående t ex budget.14 

Budgetprocessen i en offentlig organisation kan ses som en arena där de olika parterna 

förhandlar fram en gemensam lösning. Den styrda enheten vilken kan benämnas som 

förkämparrollen strävar efter att få ökade anslag medan ägaren som har väktarrollen 

försöker minska resurserna. Budgetprocessen bör ligga i hjärtat av den politiska 

processen. I Charpentiers bok nämns att Downs och Larkey menar att huvudmännen för 

                                                           
11 Bergstrand och Olve, 1996, s 186f 
12 Ax, Johansson och Kullvén, 2002, s 374ff 
13 Sveriges lagar 2006, 2006, s 189 
14 Fundahn och Holmgren, 1992, s 15 
 

 8



Inledning 
 

offentliga organisationer vilka är politikerna är mindre intresserade av ekonomisk 

effektivitet än andra värden. Även om huvudmännen är för ekonomisk effektivitet är det 

svårt och komplext att utföra en bra budgetstyrning. Det är svårt att finna samband 

mellan input och output i offentlig verksamhet. Det krävs analyser för att kunna ta fram 

dessa samband och den kompetensen saknas oftast.15

 

Vad det gället affärsföretag är det många medarbetare som samarbetar i arbetet med att 

ta fram en budget. Vilka uppgifter de blir tilldelade beror på vilken befattning de har 

och vilket syfte budgeten har i företaget. Företagsledningen brukar ange förutsättningar 

för den nya budgetperioden och de brukar också slutligen fastställa budgeten.16 Trots att 

det har riktats kritik mot budgetering så ska vi undersöka om budgetprocessen är en 

tidskrävande och omfattande del av ett företags ekonomiska styrning och där flera 

personer är inblandade. Då budgetering i kommuner är lagreglerat men däremot inte i 

affärsföretag anser vi att det skulle vara intressant att se hur och varför budgetprocessen 

skiljer sig åt mellan en offentlig organisation och ett affärsföretag. 

 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

Hur och i så fall varför skiljer sig budgetprocessen åt mellan ett affärsföretag och en 

offentlig organisation? 

 

1.4 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att beskriva budgetprocessen i ett affärsföretag och i en 

offentlig organisation och att i förekommande fall förklara skillnaderna mellan de två 

organisationernas budgetprocesser. 

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Vi har enbart studerat organisationernas budgetprocesser för resultatbudgetar, och har 

därmed inte berört deras likviditetsbudgetar och de budgeterade balansräkningarna. 

 

                                                           
15 Charpentier, 1997, s 46f 
16 Greve, 1996, s 165 
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Inledning 
 

1.6 UPPSATSENS TEORETISKA OCH PRAKTISKA RELEVANS 

Vi har inte hittat någon litteratur eller vetenskaplig artikel som på ett enkelt sätt jämför 

budgetprocesserna mellan ett affärsföretag och en offentlig organisation. Dessutom har 

vi inte hittat någon uppsats skriven vid Växjö universitet som uttryckligen jämför 

budgetprocessen i ett affärsföretag med en offentlig organisation. Vi anser därför att en 

kandidatuppsats som berör budgetprocessen i ett affärsföretag och en offentlig 

organisation skulle vara intressant att genomföra och att studien därmed stärker 

uppsatsens teoretiska relevans. 

 

För vårt undersökta affärsföretag och vår undersökta offentliga organisation tror vi att 

vår uppsats även kommer att uppfylla en praktisk relevans, eftersom våra beskrivningar 

av de båda organisationernas sätt att genomföra en budgetprocess och våra slutsatser 

förhoppningsvis kommer att bidra med nya idéer till de båda organisationerna. 
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2 METOD 

2.1 FORSKNINGSMETOD 

Andersen hävdar att kvalitativa metoder och kvantitativa metoder är de två 

huvudformerna av metoderna inom samhällsvetenskaperna. Vid kvalitativa metoder 

skapar sig forskaren en djupare förståelse av det problem som studeras genom 

datainsamling. Kunskapssyftet är i första hand ”förstående” och inte ”förklarande”.17 

Om forskaren har obefintlig eller lite kunskap om ämnet från början så är 

kunskapssyftet ”förstående”.18 Kvantitativa metoder påminner om de metoder som 

används inom naturvetenskaperna eftersom mycket statistik och matematik används och 

principerna har ganska klara riktlinjer för hur undersökningen ska gå till väga. 

Kunskapssyftet med undersökningar där kvantitativa metoder används är att 

orsaksförklara de fenomen som är föremål för undersökningen.19 Syftet med 

”förklarande” forskning är att undersöka orsakssambandet mellan två eller flera 

variabler.20 Praktikfallsmetoder är en av flera metoder för att genomföra 

samhällsvetenskaplig forskning.21 Andersen nämner Kruuses syn som innebär att det 

finns en tendens att se praktikfallstudier som kvalitativa undersökningar. I en 

praktikfallstudie kan det även ingå kvantitativa aspekter.22 Vi har utfört en 

praktikfallsstudie. 

 

2.2 PRAKTIKFALLSMETODEN 

Generellt sett är praktikfallstudier att föredra då ”hur” och ”varför” frågor ställs, då 

undersökaren har liten kontroll över händelser, och då fokus sätts på samtida händelser 

som är verklighetsanknutna.23 Det som kännetecknar en praktikfallstudie är få 

observationsenheter och många variabler. Utifrån en enda eller ett fåtal 

undersökningsenheter försöker undersökaren säga något generellt om organisationer, en 

grupp av organisationer eller en grupp av organisatoriska fenomen.24 Det finns tre olika 

                                                           
17 Andersen, 1998, s 31 
18 Rosengren och Arvidson, 2005, s 25 
19 Andersen, 1998, s 31 
20 Rosengren och Arvidson 2005, s 85 
21 Yin, 2003, s 1 
22 Andersen, 1998, s 132 
23 Yin, 2003, s 1 
24 Andersen, 1998, s 129 
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syften då praktikfallstudier ska utföras. Praktikfallstudierna kan vara utforskande, 

beskrivande och förklarande. Kritikerna av praktikfallstudier hävdar att undersökaren 

inte följer systematiska procedurer och därmed blir noggrannheten lidande. Vidare utgår 

kritiken från att det är svårt att generalisera utifrån en eller ett fåtal praktikfall. 

Kritikerna menar också att praktikfallstudierna är tidskrävande och att de resulterar i 

många oläsbara dokument.25 Om bara en organisation studeras kallas det för en enskild 

praktikfallstudie. Då flera organisationer studeras kallas undersökningen för en multipel 

praktikfallstudie.26 Vi har utfört en multipel praktikfallstudie där Visma Spcs och 

äldreomsorgsenheten inom Tingsryds kommun ingick. Vi har studerat organisationernas 

budgetprocesser. Vår praktikfallstudie var först och främst beskrivande, men det fanns 

även förklarande inslag i slutsatsen. 

 

2.3 LITTERATURURVAL 

Vi har hämtat litteratur från böcker som beskriver budgetprocessen i allmänhet och från 

böcker som beskriver budgetprocessen specifikt för kommuner. Böckerna kommer dels 

från Universitetsbiblioteket vid Växjö universitet och vi har dessutom använt oss av 

tidigare kurslitteratur. Sökorden vi använde oss av när vi sökte efter litteratur 

innehållande teori om budgetprocessen var främst budget då det inte verkade finnas 

böcker som endast berör budgetprocessen. För att få en uppfattning om vilka böcker 

som var bäst lämpade för uppsatsen så läste vi delar av Controllerhandboken av Lars A 

Samuelson och fick tips på fördjupad behandling av budgetämnet i annan litteratur. 

Samuelson hänvisar till Arwidi & Samuelson och Bergstrand & Olve. Då vi sökte efter 

böcker som berör kommuner fick vi leta på ämneskoden Odc. Vi skickade e-post till 

universitetsadjunkten Micael Jönsson vid Ekonomihögskolan, Växjö universitet 

eftersom vi känner till att han har kunskap i ämnet och frågade om han kände till någon 

bra litteratur om budgetering i kommuner. Han rekommenderade boken 

Förvaltningsekonomi av Broström med flera. Den övriga litteraturen hittades främst via 

Libris och Bibliotekskatalogen. 

 

Vad det gäller vetenskapliga artiklar sökte vi i databasen Business Source Premier och 

uppgav att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade. Sökorden vi använde oss av 

                                                           
25 Yin, 2003, s 3 och s 10f 
26 Andersen, 1998, s 130 
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var budgeting process och process of budgeting. När vi sökte efter artiklar som specifikt 

berör kommuner kombinerade vi de tidigare nämnda sökorden med public. Tyvärr 

hittade vi inte så många artiklar som berörde budgetprocessen. Från början hade vi som 

mål att använda oss av betydligt fler artiklar än vad vi gjorde. 

 

2.4 DATAINSAMLING OCH UNDERSÖKNINGSMETOD 

2.4.1 Urval av organisationer och respondenter 

Vårt ursprungliga mål var att hitta en offentlig organisation och ett affärsföretag av 

ungefär samma storlek. Med storlek syftar vi på antalet anställda. Vi ville studera lika 

stora organisationer eftersom vi då skulle kunna utesluta storleksfaktorn när vi drar 

slutsatser om orsaken till skillnaderna mellan organisationernas budgetprocesser. 

Andersen hävdar att det finns fyra grundläggande sätt att gå tillväga i samband med den 

grundläggande kontakten med en organisation. Dessa sätt är kontakt via nätverk, 

hänvändelse per telefon, skriftlig hänvändelse och personlig hänvändelse. Vid kontakt 

via nätverk används en tredje part inom eller utanför organisationen för att en kontakt 

ska kunna etableras och på så sätt kanske få tillgång till organisationen. För det mesta är 

detta sätt det mest effektiva sättet att komma in i en organisation.27 Vi började med att 

kontakta studentansvarige och tillika revisionsassistenten Mattias Grusell på KPMG i 

Växjö för att höra om han kunde förmedla kontakten med ett relativt stort affärsföretag 

och en offentlig organisation. Anledning till att vi valde att kontakta KPMG är att 

revisionsbyrån på sin hemsida skriver att de hjälper studenter att förmedla kontakter 

med affärsföretag och organisationer vid uppsatsskrivande och att byrån har ett stort 

kontaktnät i form av kunder. Han fick ett positivt svar från Tingsryds kommun och 

särskilt från controllern Anna Rosliakova. Grusell kontaktade Rosliakova eftersom hon 

enligt honom framförallt jobbar med budgetprocessen. Vi ringde sedan Rosliakova för 

att bekräfta vårt intresse. Däremot fick Grusell aldrig något positivt svar från något 

affärsföretag. Andersen menar att då kontakt tas per telefon är det viktigt att bland annat 

använda ett vanligt språkbruk och att vända sig till toppen inom en organisation. 

Dessutom kan telefonsamtalet följas upp med en skriftlig redogörelse som kan användas 

internt inom organisationen.28

 

                                                           
27 Andersen, 1998, s 141 och s 143 
28 Andersen, 1998, s 142f 
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Då Grusell inte fick något positivt svar från ett affärsföretag medförde det att vi själva 

ringde till Visma Spcs som genom controllern Camilla de Villiers gav sitt klartecken att 

vi kunde använda affärsföretaget till vår praktikfallstudie. Det är väldigt viktigt att 

intervjua rätt personer och Visma Spcs ekonomichef föreslog att vi skulle kontakta 

controllern de Villiers eftersom hon är ”spindeln i nätet” då det gäller budgetprocessen. 

Det är praktiskt omöjligt att intervjua alla personer som är inblandade i 

budgetprocessen. Vi har i samråd med Visma Spcs och Tingsryds kommun valt ut de 

personer som är mest insatta i budgetprocessen.  

 

Eftersom Tingsryds kommun har 120029 anställda kommer vi att endast beröra 

budgetprocessen inom Socialförvaltningens äldreomsorgsenhet. Vi ser äldreomsorgen 

som en organisation i organisationen och vi anser därför att det är relevant att jämföra 

hela Visma Spcs i Växjö med drygt 200 anställda30 med just äldreomsorgen inom 

Tingsryds kommun som har cirka 280 anställda. Det finns mycket starka samband 

mellan äldreomsorgen och Socialförvaltningen som helhet och hela kommunen31 och 

därmed går det inte att helt utesluta Socialförvaltningen och Tingsryds kommun i 

uppsatsen. 

 

Innan träffade de intervjuade i Visma Spcs och Tingsryds kommun skickade vi PM1 

som en beskrivning på vad uppsatsen handlar om. Dessutom skickade vi intervjumallen 

(bilaga 4) i förväg för att de intervjuade skulle kunna förbereda sig. PM1 och 

intervjumallen skickades inte till Mats Kalén eftersom vi endast gjorde en kortare 

telefonintervju. Kompletterande frågor till övriga personer har skickats med hjälp av e-

post. 

 

2.4.2 Sex källor till information 

Yin delar upp informationskällorna i sex olika grupper. Dessa grupper är dokument, 

arkiv, intervjuer, direkta observationer, deltagande observationer och fysiska 

artefakter. De olika informationskällorna komplementerar varandra och en bra 

praktikfallsstudie bör innehålla så många informationskällor som möjligt.32

 

                                                           
29 Rosliakova, Telefonintervju, 2006-03-27 
30 http://www.vismaSpcs.se/statisk/OmVismaSpcs/ord_fran_vd.asp, 2006-03-28 
31 Nilsson och Rosliakova, Intervju, 2006-04-05 
32 Yin, 2003, s 85 
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Intervjuer är den källa vi framförallt har använt oss av för att samla in data. Det finns 

flera olika sätt som intervjuerna kan utföras på. Annika Lantz har delat in 

intervjumetoderna i fyra grupper beroende på forskningsintresse, metodik och vad som 

söks. Dessa metoder kallar Lantz för den öppna, den riktat öppna, den 

halvstrukturerade och den strukturerade intervjumetoden.33 Ib Andersen nämner de 

vanligaste frågeteknikerna inom samhällsvetenskapen. Dessa är informantintervjun, den 

öppna intervjun, den delvis strukturerade intervjun, fokusgruppintervjun och den 

standardiserade intervjun och enkäten.34 När vi jämför vår intervjumetod med Lantzs 

intervjumetoder finner vi att vi har använt oss av den halvstrukturerade modellen. I den 

halvstrukturerade modellen blandas fasta frågor med bundna svar och öppna svar. 

Metoden lämpar sig då forskningsintresset är beskrivande och förklarande. Då 

undersökaren söker efter en individs upplevelse av kvantiteter och kvaliteter är metoden 

användbar.35 När vi jämför vår frågeteknik med Andersens olika frågetekniker anser vi 

att vi har använt oss främst av den standardiserade intervjun. Det som kännetecknar den 

standardiserade intervjun är att frågorna är bestämda i förhand, ordningsföljden och 

frågorna är lika för alla.36 Vi har även låtit de intervjuade personerna prata fritt för att ge 

oss en introduktion hur den studerade organisationen är uppbyggd och hur 

budgetprocessen fungerar. 

 

Dokument kan bestå av brev, agendor, mötesprotokoll samt övriga skriftliga dokument. 

Fördelen med dokument är att det går att gå tillbaka till dokumenten och titta på dem. 

Risken för fel är mindre då rätt namn och detaljer anges. Dokument kan dessutom ge 

tillgång till mycket historik om viktiga händelser. Svagheter som kan nämnas är att de 

är svårersättliga vilket syftar på att informationen kanske bara finns just i dokumenten. 

Dokumenten kan även väljas ut baserat på fördomar och dokumenten kan skapas av 

företagen på fördomsfulla grunder. Vissa viktiga dokument kan vara spärrade för 

undersökaren.37 Från Tingsryds kommun fick vi mycket skriftlig information i form av 

årsredovisningar, budgetar och verksamhetsplaner samt interninformation om 

budgetprocessen. Vi har selektivt valt ut de delar som berör budgetprocessen inom 

äldreomsorgsenheten. Vi hämtade allmän information från Visma Spcs och 

                                                           
33 Rosengren och Arvidson, 2005, s 140 
34 Andersen, 1998, s 161ff 
35 Rosengren och Arvidson, 2005, s 140 
36 Andersen, 1998, s 163 
37 Yin, 2003, s 85f 
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äldreomsorgsenheten på deras hemsidor. Vi har dessutom tagit foton (bilaga 5) på de 

personer vi har intervjuat och det är ett extra bevis (reliabilitet) för att vi var på plats och 

gjorde våra intervjuer. Vi har spelat in intervjuerna med Anna Rosliakova och Kurt 

Nilsson. Intervjun med Rosliakova blev cirka 30 minuter så vi lyssnade och skrev ner 

den noga. Däremot blev intervjun med Kurt över 2 timmar lång och vi ansåg inte att det 

var någon mening att gå igenom denna intervju på samma sätt eftersom vi ansåg att vi 

hann anteckna de svar vi var ute efter. Under intervjun med Camilla de Villiers så hade 

vi för avsikt att spela in samtalet men ett tekniskt missöde medförde att den största 

delen av samtalet inte spelades in. Dock medförde inte detta några större problem då vi 

båda antecknade intervjun noggrant. 

 

Informationskällan arkiv består av olika registrerade data såsom t ex beskrivningar av 

organisationsscheman och budgetar. Arkiv har samma fördelar och nackdelar som 

dokument. Dessutom är informationen exakt och riklig men det kan vara svårt att få 

tillgång till informationen pga. personskydd.38 Från Visma Spcs har vi fått ett 

organisationsschema och en budgetmall som vi har bifogat som bilaga 1 och bilaga 2. 

Vi har även bifogat organisationsschema ifrån kommunen som kommer ifrån 

kommunens hemsida. 

 

Om besök görs på praktikfallsorganisationernas kontor finns möjligheten att utföra 

direkta observationer. Fördelarna med direkta observationer är att undersökaren får se 

händelserna i nutid i sina verkliga sammanhang. Nackdelarna är att observationerna är 

tidskrävande och att arbetsmomenten kan ske på ett annat sätt än vad som normalt sker 

pga. att en observatör är närvarande.39 Under vårt besök hos Tingsryds kommun visade 

controllern Anna Rosliakova oss ekonomisystemet Economa affärslösningar. 

Budgetprocesserna för de båda organisationerna pågår i cirka 1,5 till 2 år och det 

medför att vi inte hade möjlighet att observera de olika momenten i processen utan vi 

fick lita på de övriga källorna som intervjuer, dokumentation och arkiv. 

 

Vid deltagande observationer är undersökaren inte en passiv observatör, utan 

undersökaren deltar i de händelser som studeras. Fördelarna och nackdelarna är 

desamma som vid direkta observationer. En ytterligare fördel är att undersökaren får 

                                                           
38 Yin, 2003, s 86 och s 89 
39 Yin, 2003, s 86 och s 92 
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insikt i de anställdas beteende och motiv. En ytterligare nackdel är att undersökaren pga. 

fördomar kan manipulera händelserna.40 Budgetprocessen pågår under en lång tid som 

nämns ovan och det medför att vi precis som vid direkta observationer inte har 

möjlighet att observera de olika momenten i processen. Dessutom tror vi att det är 

ytterst ovanligt att studenter deltar i budgetprocessen. 

 

Fysiska artefakter är enligt Abrahamsson och Andersen fysiska föremål och kan lättare 

observeras och är mer synliga.41 Vi har inte använt oss av fysiska artefakter eftersom vi 

anser att det inte skulle tillföra speciellt mycket till vår uppsats. 

 

2.5 KVALITETSKRITERIER 

Fyra olika tester brukar användas för att säkerställa kvaliteten på empiriska 

samhällsundersökningar. Dessa är enligt Yin begreppsvaliditet, intern validitet, extern 

validitet och reliabilitet.42 Ett sätt att definiera validitet i allmänhet är att en mätning 

mäter vad den är avsedd att mäta. En annan definition är frånvaron av systematiska 

mätfel.43

 

2.5.1 Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet handlar om att skapa korrekta mått för det som ska studeras. För att 

kunna testa begreppsvaliditeten måste undersökaren täcka in två steg. I det första steget 

ska de specifika typerna av förändring väljas som ska studeras och relatera dem till de 

ursprungliga målen med studien. I det andra steget ska undersökaren visa att de valda 

måtten av dessa förändringar verkligen avspeglar de specifika typerna av förändringar 

som valdes. Det finns tre sätt att tillgå för att öka begreppsvaliditeten. Dessa är att 

använda flera källor vid informationsinsamling, etablera en kedja av bevis och att låta 

nyckelinformatörer granska praktikfallsrapporten innan den är färdig.44 Vi har tagit 

hänsyn till begreppsvaliditeten genom att utnyttja flera källor istället för att helt förlita 

oss på endast en källa. Vi har dessutom låtit de intervjuade personerna granska empirin 

                                                           
40 Yin, 2003, s 86 och s 93f 
41 Abrahamsson och Andersen, 2005, s 127 
42 Yin, 2003, s 34 
43 Rosengren och Arvidson, 2005, s 196 
44 Yin, 2003, s 34ff 
 

 17



Metod 
 

innan uppsatsen lämnades in för att undvika felaktigheter och missförstånd. Vi har även 

sparat allt material från intervjuerna i form av anteckningar, dokument och inspelningar. 

 

2.5.2 Intern validitet 

Intern validitet är den utsträckning i vilken en förmodad orsak verkligen påverkar den 

förmodade effekten eller konsekvensen. För att intern validitet ska skapas måste en 

förmåga finnas att kunna utesluta alternativa förklaringar i ett kausalt förhållande.45 

Intern validitet handlar om själva projektet och den direkta kopplingen som finns där 

mellan teori och empiri. Konkret handlar det om att frågorna ställs till rätt grupp av 

människor.46 Hänsyn till Intern validitet tas endast vid förklarande praktikfallsstudier då 

undersökaren försöker undersöka varför händelse x leder till händelse y. Att försöka 

hitta mönster är ett av sätten för att uppnå intern validitet. Tre andra tillvägagångssätt är 

att bygga förklaringar, identifiera alternativa förklaringar och att använda logiska 

modeller.47 Vi har beaktat intern validitet genom att intervjua personer i de båda 

organisationerna som är nyckelpersoner i budgetprocessen.  

 

2.5.3 Extern validitet 

Extern validitet behandlar problemet om resultatet från en studie är generella och inte 

bara gäller den specifika studien. Praktikfall syftar till att utveckla och generalisera 

befintliga teorier.48 Extern validitet kan även kallas för empirisk validitet. Med hjälp av 

en individs mätvärde på en variabel ska undersökaren kunna förutsäga individens 

mätvärde på en annan variabel.49 Kritiker menar att enskilda praktikfall ger en 

otillräcklig grund för att kunna generalisera.50 Vissa delar av empirin tror vi kan 

generaliseras. Med detta menar vi att vissa delar kan överföras till andra affärsföretag 

och offentliga organisationer av samma storlek. Vissa delar är däremot specifika för just 

de organisationer som vi har studerat. 

 

                                                           
45 Bryman, 1997, s 42f 
46 Svenning, 2003, s 65 
47 Yin, 2003, s 36 
48 Yin, 2003, s 10 och s 37 
49 Rosengren och Arvidson, 2005, s 197 
50 Yin, 2003, s 37 
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2.5.4 Reliabilitet 

Reliabilitet anger i vilken utsträckning resultaten från ett mätinstrument eller en 

mätmetod påverkas av tillfälligheter, eller hur säkert och exakt vi mäter det som vi 

faktiskt mäter, oberoende av vad vi har för avsikt att mäta.51 Reliabilitetsbegreppet kan 

även definieras som frånvaron av slumpmässiga, osystematiska mätfel. Slumpmässiga 

eller tillfälliga egenskaper hos mätinstrument, den eller de som utför mätningen, 

omgivningen kring och situationen för mätningen, och det mätta objektet påverkar 

reliabiliteten i en mätning. Graden av reliabilitet kan mätas som överensstämmelsen 

mellan två mätningar med samma instrument. Med hjälp av olika 

standardiseringsförfaranden som t ex intervjuarutbildning och bundna svarsalternativ 

kan reliabiliteten ökas.52 Syftet med reliabilitet är att minimera antalet fel och att 

undvika fördomsfullt beteende. Om procedurerna dokumenteras blir det lättare för en 

annan person att göra en liknande undersökning. Utan denna typ av dokumentation blir 

det även svårt för undersökaren själv att återupprepa praktikfallsstudien. För att utföra 

en god studie bör ett praktikfallsprotokoll användas.53 Vi har använt oss av en 

studiedagbok och vi har dessutom sparat datafiler, intervjumaterial (både i form av 

anteckningar och inspelningar av intervjuerna) och dokument. Vi antecknade båda två 

för att minska riskerna för att missa något viktigt. Vi har även använt några frågor med 

bundna svarsalternativ. Dessa åtgärder styrker praktikfallsstudiens reliabilitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Andersen, 1998, s 85 
52 Rosengren och Arvidson, 2005, s 198f 
53 Yin, 2003, s 37f 
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2.6 PLANERAD TIDPLAN 

Månad  Mars April April April April April Maj Maj Maj Maj 

Vecka 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Inledning           

Metod           

Teori           

Empiri           

Analys           

Slutsats           

 

Figur 2.6 Planerad tidplan 
 

2.7 VERKLIG TIDPLAN 

Månad  Mars April April April April April Maj Maj Maj Maj 

Vecka 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Inledning     

Metod     

Teori     

Empiri     

Analys     

Slutsats     

 

Figur 2.7 Verklig tidplan 
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3 TEORI 

3.1 BUDGETPROCESSEN FÖR RESULTATBUDGETAR 

I en resultatbudget budgeteras intäkter och kostnader för en specifikt avgränsad 

tidsperiod. Intäkterna kommer ifrån olika delbudgetar t ex försäljningsbudgetar och 

marknadsbudgetar. Det går även att göra resultatbudgetar för produkter, affärssegment 

och geografiska marknader. Resultatbudgeten för hela företaget brukar följa den externa 

redovisningens form för resultaträkningen fast den brukar vara mer specificerad.54  

 

En av de största fördelarna med budgetprocessen är att information delas mellan 

organisationens medlemmar. Utbytet av information mellan underordnade och 

överordnade under budgetprocessen är speciellt viktig och har många fördelar både för 

individerna och organisationen. Vertikal informationsutbyte består av både uppåtriktad 

kommunikation från underordnade till överordnade och nedåtriktad information från 

överordnade till underordnade. Oftast vet de underordnade mer om de operativa 

områdena än deras överordnade. Då underordnade får delta i budgetarbetet och delge 

sina överordnade enskild information blir budgeterna och besluten bättre. Diskussioner 

med överordnade under budgetprocessen medför att målen och metoderna klargörs för 

de underordnade.55

 

Greve menar att budgetprocessen omfattar både budgetuppställande och 

budgetuppföljning.56 Widebäck anser att budgetprocessen består av tre delar eller faser, 

vilka är: budgetuppställandet, budgetstyrningen och budgetuppföljningen. 57 Ax med 

flera delar in budgetprocessen i momenten budgetuppställande, budgetuppföljning och 

budgetanalys.58 Då Arwidi och Samuelson definierar budgetprocessen avser de 

fördelningen av olika aktiviteter för budgetarbetets aktörer. Aktörerna är personer som 

är ansvariga på olika nivåer och det är dessutom stödjande enheter som 

budgetavdelningar och controllers. Resultatet av budgetarbetet påverkas av de roller 

som aktörerna blir tilldelade i budgetarbetet och hur samspelet i tid och rum ordnas 

                                                           
54 Ax, Johansson och Kullvén, 2002, s 386ff 
55 Parker och Kyj, 2004, s 27f 
56 Greve, 1996, s 194 
57 Widebäck, 1973, s 14 och s 52 
58 Ax, Johansson och Kullvén, 2002, s 435 
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mellan dessa roller.59 Collier och Berry definierar budgetprocessen som en formell 

metod då planer upprättas för framtida tidsperioder. Detta medför att hänsyn måste tas 

till risk och/eller osäkerhet. Närvaron av risk är problematisk därför att det har samband 

med externa händelser, information om dessa händelser, ledningens uppfattning om 

händelser och information, och hur organisationer upprättar underförstådda informella, 

och formella vägar att hantera risker.60

 

Vad det gäller budgetprocessen inom kommuner menar Sanderberg och Sturesson att 

den kan indelas i tre huvudfaser om den syftar till att tydliggöra och förstärka den 

politiska styrningen och att underlätta decentraliseringsprocessen. De tre huvudfaserna 

är resursfördelning, verksamhetsstyrning och kalkylering/budgetering. 61

 

3.1.1 Budgetuppställande 

Bergstrand och Olve definerar budgetuppställandet som den process som vanligtvis sker 

en gång om året då företaget gemensamt formulerar budgeten för nästa budgetperiod, 

vanligen ett år.62 Det finns olika sätt att gå tillväga vid budgetuppställandet. Ett av de 

enklare sätten är att utgå från hur verksamheten bedrivs för närvarande och sedan 

justera budgeten efter t ex nuvarande kostnader och avtal. Utgångspunkten vid detta 

arbetssätt är att budgetera kostnaderna först. En annan metod är att istället börja med att 

bedöma marknadssituationen och efterfrågan på företagets produkter. Utgångspunkten 

vid detta arbetssätt är att budgetera intäkterna först. I medelstora och stora företag 

brukar det finnas folk som driver budgetprocessen och dessa brukar ha benämningen 

controllers. De ska se till att de olika delbudgeterna tas fram enligt anvisningarna från 

ledningen. Avdelningscheferna deltar i det konkreta arbetet med budgeteringen och de 

kallas ibland för budgeterare. Övriga medarbetare kan delta med information och 

komma med förslag och därför är det viktigt att budgetprocessen är förståelig även för 

de som inte jobbar med ekonomi i vanliga fall.63 Arwidi och Samuelson menar att det 

finns fyra huvudmetoder vid budgetuppställandet och dessa är uppbyggnadsmetoden, 

nedbrytningsmetoden, iterativa metoden och kombinationsmetoden.64 Ax med flera 

                                                           
59 Arwidi och Samuelson, 1993, s 101 
60 Collier och Berry, 2002, s 273f 
61 Sanderberg och Sturesson, 1996, s 69 
62 Bergstrand och Olve, 1996, s 53 
63 Ax, Johansson och Kullvén, 2002, s 436f 
64 Arwidi och Samuelson, 1993, s 137f 
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nämner tre metoder för budgetuppställande och dessa är uppbyggnadsmetoden, 

nedbrytningsmetoden och den itererativa metoden.65

 

Vid uppbyggnadsmetoden görs det egentliga arbetet med budgeten av budgeterarna.66 

Budgeterarna startar budgetuppställandet och sekvensen av aktiviteter byggs upp 

nerifrån.67 Vid uppbyggnadsmetoden byggs budgeten upp av förslag från företagets 

enheter.68 Huvudbudgetarna för företaget som helhet byggs upp underifrån av 

delbudgetar som har summerats samman. Företagsledningen lämnar förutsättningar för 

arbetet med budgetarbetet. Ekonomistaben hanterar sedan förutsättningarna och 

kompletterar med fakta kring t ex konjunkturen. Budgeterarna går sedan igenom sina 

egna verksamheter baserat på de fakta som ekonomistaben tagit fram. I detta skede 

upprättas budgetar som budgeterarna sedan lämnar vidare uppåt som förslag till 

delbudgetar för sammanställning till huvudbudgetar. Dessa huvudbudgetar är förslag 

och ska inte betraktas som slutgiltiga. Huvudbudgeterna omarbetas och korrigeras av 

ledningen och ett nytt förslag lämnas vidare efter budgeterarnas sammanställning. 

Ledningen fastställer slutligen budgeten. Fördelarna med metoden är att den ger 

utrymme för kreativitet och engagemang samt att motivationen och åtagandet mot 

budgeterna ökar. Nackdelarna är att metoden är tidskrävande och att det kan vara svårt 

att enas om en slutgiltig budget.69 Med tanke på att budgetuppställandet börjar lokalt i 

uppbyggnadsmetoden sedan förutsättningar och tekniska anvisningar givits ut krävs en 

samordning mellan företrädare för t ex marknadskunskap och produktionskunskap.70

 

Vid nedbrytningsmetoden spelar ledningen en mycket aktiv roll i budgetprocessen.71 

Ledningen försöker att ge mer stöd och ledning uppifrån än vid uppbyggnadsmetoden 

för att motverka risken för onödigt arbete.72 Företagsledningen startar 

budgetuppställandet och sekvensen styrs uppifrån och neråt. Inflytandet från 

företagsledningen och budgetavdelningen är vid denna metod starkare än vid 

uppbyggnadsmetoden.73 Vid nedbrytningsmetoden bryts hela företagets kvantifierade 
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mål ner till kvantifierade mål för de olika enheterna.74 Huvudbudgeterna för företaget 

som helhet upprättas först. Utifrån huvudbudgeterna definierar därefter 

företagsledningen kraven på de underliggande nivåerna som i sin tur definierar sina krav 

på närmaste underliggande nivåer. Mål för delarna skapas genom en nedbrytning av de 

övergripande målen som har formulerats i huvudbudgeten. Processen startar genom att 

ledningen ger förslag till huvudbudgetar. Ekonomistaben stödjer denna fas genom att ta 

fram omvärldsfakta och tillsammans med ledningen utforma tidsplaner och anvisningar 

för det fortsatta arbetet. Materialet och anvisningarna för budgetarbetet lämnas sedan till 

budgeterarna som utför större delen av den fortsatta budgeteringen. Budgeterarnas 

delbudgetar lämnas till överordnade nivåerna och sammanställs av ekonomistaben. 

Detta medför att förslaget till total huvudbudget skapas vilket ledningen sedan får ta del 

av. Om ledningen vill göra förändringar görs detta i samråd med controllern som 

omarbetar budgeterna tills ledningen godkänner dem. Fördelarna med metoden är att 

man utgår ifrån helheten innan delarnas budgetar arbetas fram och delarnas samband 

poängteras. Då ledningen talar om hur det ska vara vid denna metod utan att ge 

utrymme för medarbetarnas idéer kan det medföra att den upplevs som auktoritär.75  

 

Uppbyggnadsmetoden  och nedbrytningsmetoden benämns som direkta metoder 

eftersom de involverar olika befattningshavare i princip endast en gång.76  

 

Bergstrand och Olve menar att vid iterativ budgetering omarbetas budgeten i flera varv 

(iterationer) i samband med budgetuppställandet. Företagsledningen överlåter ansvaret 

till budgeterare på lägre nivå. Därefter uttalar sig företagsledningen om det i god tid 

framkomna första budgetförslaget. Uttalandet ligger sedan till grund för den fortsatta 

bearbetningen av budgeten.77 Greve hävdar att en budgetprocess kan vara mer eller 

mindre inriktad på någon av ytterligheterna uppbyggnadsmetoden och 

nedbrytningsmetoden. Ett budgetförslag kan i praktiken gå flera varv mellan 

budgeterare och ledning innan det slutligen fastställs som budget.78 Ledningens 

överordnade mål möter de premisser som arbetats fram på de underordnade enheterna. 

Diskussioner dels om övergripande mål och diskussion om budgetar sker i olika 
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omgångar och kommuniceras mellan de olika nivåerna i företaget. Ett moment som sker 

tidigt är att företaget prognostiserar den förväntade efterfrågan. När prognosen har 

gjorts planeras hur stora resurser varje funktion ska bli tilldelad. Både 

nedbrytningsmetodens som uppbyggnadsmetodens respektive för- och nackdelar finns 

inom den iterativa metoden.79 En annorlunda definition av den iterativa metoden är att t 

ex uppbyggnadsmetoden används och budgetförslag diskuteras i flera omgångar.80  

 

Arwidi och Samuelsson har ytterligare en metod som de benämner för 

kombinationsmetoden. Företagsledningen och budgeterare för en inledande 

målsättningsdiskussion varefter en slutlig budget skapas enligt uppbyggnadsmetoden.81

 

3.1.2 Budgetuppföljning 

Då verkligheten jämförs med budgeten och det fortsatta arbetet anpassas därefter kallas 

för budgetuppföljning.82 Det går att se budgeten som en norm som utfallet ska jämföras 

och värderas med.83 Uppföljningen bör ske enligt samma dimensioner och med samma 

detaljeringsgrad som budgeterna ställts upp i. Budgetuppföljning brukar ständigt pågå i 

företagen. När en månad har gått kan företaget både följa upp den månaden men även 

det ackumulerade utfallet t o m den månaden. I vissa fall går det att följa upp budgetar 

varje dag, vecka, kvartal och tertial. Månadsvisa uppföljningar är möjligtvis det 

vanligast använda sättet.84 Budgetuppföljningar som sker månadsvis kan bestå av 

snabbrapporter som innehåller vissa nyckeltal som t ex fakturering och orderingång och 

distribueras en eller två dagar efter periodslut.85 Hur ofta uppföljning görs beror på 

syftet med uppföljningen.86 Budgetuppföljningen måste till stor del anpassas efter de 

budgetansvarigas situation och önskemål.87 Ett viktigt begrepp som ofta nämns är 

avvikelse eller ordet differens som har en liknande innebörd. Det innebär skillnaden 

mellan budget och utfall.88 Normalt följer en chef upp sina medarbetares budgetar under 

budgetåret. Det lägsta krav som en chef har på budgetrapporterna är att de ska 
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produceras med minst den frekvens som uppföljning sker.89 Budgetrapporterna används 

inte bara för att enskilda medarbetare ska studera dem utan de diskuteras även vid 

möten då en chef har samlat sina medarbetare. Vid dessa möten diskuteras 

budgetutfallet. Vilka medarbetare som deltar vid dessa möten beror på graden av 

decentralisering inom organisationen.90 Rapporterna tas fram i olika former till mötena 

och även eventuella prognoser för framtida utveckling bearbetas till dessa tillfällen. Det 

finns vissa krav som bör ställas på budgetrapporter i företagen. Det är viktigt att dessa 

rapporter fångar in det som är viktigt för den enskilda beslutsfattaren, att de är 

begripliga, att informationen är aktuell och givetvis ska de innehålla jämförelsedata.91 

Utfallsrapporteringen kan antingen vara fasta eller ske på beställning. Oftast är rapporter 

som innehåller jämförelser mellan budget och utfall fasta rapporter.92  

 

3.1.3 Analys av budgetavvikelser 

Utformningen av många rapporter baseras på att det ska vara lätt att analysera 

skillnaderna mellan verkligt och budgeterat resultat.93 En analys av budgetavvikelser 

kan göras på många olika sätt och vara mer eller mindre omfattande. Anledningen till 

att avvikelser analyseras är att få en förklaring till varför de budgeterade värdena och 

utfallen är olika. Avvikelser kan både bero på faktorer utanför företaget och inom 

företaget.94 Påverkbara poster bör separeras från icke påverkbara och effekten av 

volym-, inkomst- eller kostnadsändringar bör vara möjliga att beräkna och ändringar i 

andra förhållanden bör om möjligt fastställas. För att befria en chef från icke påverkbara 

poster går det att göra de verkliga beloppen för dessa poster lika stora som de 

budgeterade beloppen för dessa poster så att ingen differens uppkommer.95

 

Då beräkningar sker av hur mycket utfallet avviker från budgeten i absoluta tal görs den 

enklaste formen av avvikelseanalys.96 Då analys av budgetavvikelser sker delas de 

rapporterade avvikelserna upp i sina beståndsdelar. Analys av resultatdifferenser görs då 

en avvikelse mellan budgeterat resultat och verkligt resultat har inträffat. 
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Resultatdifferenser kan delas upp på volymdifferens och försäljningsprisdifferens. 

Ibland kallas även volymdifferenser för volym- och blandningsdifferenser. Den 

differens som uppstår därför att den totala volymen avviker mot budget är 

volymdifferensen. Blandningsdifferensen kan tolkas som den differens som uppstår på 

grund av en förändrad produktsammansättning. Försäljningsprisdifferenser uppstår då 

det verkliga försäljningspriset avviker från det budgeterande.97 Analys av 

budgetavvikelser sker inom både enheten och oftast inom den centrala 

ekonomiavdelningen. Om avvikelserna är mer påtagliga kan skriftliga kommentarer från 

ansvarig chef förekomma. Dock så tas oftast mer informella kontakter då enheten anses 

vara värd att granskas.98 Struktureringarna av rapporterna bör ske på ett sådant sätt att 

den sammanfattande informationen stöds av detaljinformationen. Sökningen efter 

orsaker till skillnader i viktiga poster i sammanfattande rapporter underlättas då.99  

 

3.1.4 Föränderlig budget 

För att en budget ska få någon styreffekt krävs det att den inte upplevs som överspelad 

av de budgetansvariga.100 Det är svårare att anpassa sig till ändrade förutsättningar om 

ett företag bara har ett budgetalternativ. Om budgeten blir föråldrad på grund av att 

händelser inträffar måste beslut tas om den ska behållas i sitt ursprungliga skick (fast 

budget) eller om den ska ändras till någon del.101  

 

Det finns två generella typer av budgetrevideringar. Den första typen av uppdateringar 

av budgetar är sådana som sker systematiskt t ex varje kvartal. Den andra typen är att 

uppdateringar av budgetar sker då särskilda händelser har inträffat. Det är relevant att 

utföra budgetrevideringar om förhållandena nämnvärt har förändrats sedan den 

ursprungliga budgeten skapades.102 Om förutsättningarna förändras anger Greve tre sätt 

som det går att använda sig av för att förändra budgeten och dessa är att skapa en 

reviderad budget, en rullande budget, eller en  rörlig budget.103 Bergstrand och Olve 

har följande alternativ vid förändringar av budgetar: reviderad budget, rullande 
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budgetering, rörlig budget och budgetprognos.104 Ax med flera nämner fyra olika sätt 

vid förändringar av budgetar och dessa är rörlig budget, flexibel budget, reviderad 

budget och rullande budget.105  

 

Rörlig budget förekommer då de volymberoende intäkterna och kostnaderna 

multipliceras med den verkliga volymen medan de fasta intäkterna och kostnaderna har 

fasta belopp i budgeten. Rörliga budgetar är användbara när det råder en stor osäkerhet 

om framtida volymer. Detta kan ske då företaget expanderar eller då man lanserar nya 

produkter. Fördelen med rörlig budget är att budgeteringen kan vara relevant trots stor 

osäkerhet om verksamhetsvolymen. Det är bra att man inte låser fast sig vid en viss 

verksamhetsvolym eftersom potentialen kan vara större än volymen som bestäms i fasta 

budgetar. Nackdelarna är att verksamhetsvolymen inte kan användas som ett åtagande 

och att det kan vara tidskrävande att räkna om dem löpande.106

 

Flexibel budget påminner om rörlig budget men skillnaden är att flexibel budget tar 

hänsyn till mer än endast verksamhetsvolymens inverkan som t ex produktmixen och 

antalet order. Gemensamt för både flexibla och rörliga budgetar är att de innebär en 

justering i efterhand för att jämförelse med utfallet ska bli mer rättvist. De flexibla 

budgeterna har samma för- och nackdelar som de rörliga budgeterna.107  

 

Om budgeten ändras är en lösning att en budget görs för den del av året som återstår vid 

omplaneringstillfället och detta kallas för reviderad budget.108 Hänsyn tas till de nya 

förutsättningar som är kända och budgeten görs om vid t ex varje tertial.109 På detta sätt 

kan budgeterna hållas mer levande och i praktiken brukar ibland reviderade budgetar 

kallas för prognoser. Sedan jämförs utfallet både med den ursprungliga budgeten och 

den reviderade. Fördelarna med metoden är att budgetens roll kan bli mer motiverande 

då man vet att det finns möjlighet att nå målen samt att det är lättare att göra säkrare 

bedömningar av kommande perioders utfall och desto närmare av slutet på perioden 

desto bättre bedömningar blir det. Nackdelarna är att det är svårt att se budgeten som ett 
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åtagande då ingen fast referenspunkt finns och att det är svårare att ha ett 

belöningssystem som grundar sig på utfall i förhållande till budget.110 En ytterligare 

nackdel är att framförhållningen blir dålig då året går mot sitt slut.111

 

Om budgetförutsättningarna förändras ska budgeten förändras baserat på de nya 

förhållandena.112 En lösning på detta problem som är mindre vanlig är att en ny budget 

för tolv månader framåt utarbetas vid varje översyn. Denna metod kallas för rullande 

budget.113 Det innebär att inför t ex varje kvartal upprättas en ny ettårsbudget samtidigt 

som den senaste budgeten revideras.114 Men budgeten kan även ”rullas” med ojämna 

intervaller. Budgeten har en annan sluttidpunkt är den ursprungliga. Detta innebär att 

det hela tiden finns en budget för åtminstone tre kvartal framåt. En fördel med rullande 

budget är att den hela tiden hålls aktuell med revideringar och planer. Eftersom den inte 

fokuserar på enskilda år främjar den långsiktighet. Årskiftet är inte lika viktigt och det 

medför att den blir mindre budgettaktisk. Den ökar dessutom medvetenheten och 

kunskapen bland ekonomiska befattningshavare då arbetet med budgeten sker 

regelbundet.115 Budgeten uppfattas som mer realistisk om den anpassas till ändrade 

förhållanden.116 En nackdel med rullande budget är att det varken finns start eller stopp 

på budgeteringen och då kan medarbetarna känna att de aldrig når fram.117 En 

ytterligare nackdel är att en sådan här budget är tidskrävande.118

 

Prognoser kan vid behov komplettera en fast budget om budgeten upplevs överspelad 

och aktuell information behövs för att fatta beslut. En aktuell bedömning av hur 

budgetåret kommer att utfalla görs med hjälp av budgetprognoser. Skillnader mellan 

budget och prognos kan tolkas som ett uttryck för hur mycket man vid 

prognostidpunkten ansåg att vissa inträffade händelser borde påverka utfallet. Prognoser 

kan göras kvartalsvis eller tertialsvis och fungerar som en vägledning för ömsesidig 

anpassning inom företaget.119
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3.1.5 Kommunal särart och budgetprocesser i kommuner 

En förklaring till den kommunala särarten beror på syftet med verksamheten. Målet med 

kommunal verksamhet är enligt kommunallagen att tillhandahålla effektiv service till 

kommuninvånarna i vissa gemensamma angelägenheter. Inom näringslivet är det istället 

aktiebolagslagen som gäller och målet med verksamheten enligt aktiebolagslagen är att 

ge ägaren maximal vinst. Andra särartsfaktorer är att finansieringen främst sker genom 

skatter och statsbidrag, avsaknad av marknad i traditionell mening och en kommun får 

inte arbeta med verksamhet i vinstsyfte samt att tillgångarna är av publik karaktär. 

Styrelsesättet bygger på demokratins principer och kommuner kan inte upphöra utan 

riksdagsbeslut. 120

 

Den kommunala budgeteringen kan uppfattas som en förhandling som delvis sker inom 

den ram som statliga styrmedel ger. I företagskoncerner är det vanligt att låta olika 

företagsdelar finansiera sig själva men i kommuner är det endast en del av 

verksamheterna som kan finansieras med egna intäkter. De operativa enheterna blir 

därför starkt beroende av politiska beslut om avgifter, skatter och lån. De blir även 

beroende av hur stora anslag de får och vilken frihet de har att disponera dem.121  

 

Kommunallagen, en särskild lag om kommunal redovisning och regler ifrån 

kommunförbunden ger instruktioner för kommunalt budgetarbete och redovisning. 

Kommunerna är till skillnad från företag skyldiga att årligen upprätta en budget och den 

ska innehålla både en plan för verksamheten och ekonomin. Budgetåret sammanfaller 

med kalenderår i kommuner. I planerna skall det anges hur man ska finansiera utgifterna 

och i planen ska även skattesatsen och anslagen anges. Budgeten ska även innehålla en 

ekonomisk treårsplan för att öka intresset för kommunens utveckling på lång sikt.122

 

I kommunallagens åttonde kapitel finns det bestämmelser om själva budgetprocessen i 

en kommun. Det som kan nämnas från det här stycket är följande: Före oktober månads 

slut ska förslag till budget upprättas av kommunstyrelsen om inte särskilda skäl finns. 

Före november månads utgång fastställs budgeten av kommunfullmäktige om särskilda 
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skäl inte finns. Allmänheten ska ha tillgång till styrelsens förslag till budget från och 

med kungörandet av det sammanträde med fullmäktige då budgeten ska fastställas.123

 

I kommunallagens åttonde kapitel står det att den kommunala budgeten efter 

kommunstyrelsens beslut är en offentlig handling. Därför bör budgetdokumentet ha en 

viss grad av begriplighet även för dem som inte är inblandade i budgetarbetet.124

 

Kommunfullmäktige är det enda direktvalda organet i kommunen och de fattar beslut i 

viktiga frågor om resursfördelning till nämnderna och vad som ska åstadkommas för 

pengarna. Kommunstyrelsen ska leda och samordna det som rör kommunen och ha 

översikt över nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen ska se till att det finns mål, 

riktlinjer, resurser och policys för nämnder, styrelser och kommunala bolag. 

Kommunstyrelsen ska försöka styra kommunen mot de mål som kommunfullmäktige 

satt och då gäller det att man ständigt följer upp och analyserar. Nämnderna ska sköta 

sina verksamheter enligt de anvisningar de fått ifrån kommunfullmäktige och de ska 

sedan utarbeta förslag till budget efter att ha tagit hänsyn till lagstiftning och 

ekonomiska förutsättningar och riktlinjer ifrån kommunfullmäktige.125

 

När Petersson beskriver budgetprocessen i kommuner kortfattat så sker det på följande 

sätt: Kommunfullmäktige börjar med att meddela allmänna ramar för treårsbudgeten. I 

början av året ger styrelsen direktiv till nämnderna. Med hjälp av nämndernas förslag 

utformar styrelsen ett budgetförslag som vanligen ska överlämnas till fullmäktige i 

oktober. Kommunfullmäktige behandlar förslaget under november men själva beslutet 

om budgeten och skattesatsen skall normalt tas innan november är slut.126 

Budgetförslagen fastställs med hänsyn till förväntade prisnivåer och 

löneutvecklingen.127

 

Som tidigare nämndes så delar Sanderberg och Sturesson in budgetprocessen i 

kommuner i följande tre huvudfaser: resursfördelning, verksamhetsstyrning och 

kalkylering/budgetering. Syftet med denna process är att tydliggöra och förstärka den 
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politiska styrningen och att underlätta decentraliseringsprocessen. I faserna 

resursfördelning och verksamhetsstyrning bestäms den politiska inriktningen, 

omfattningen i dess roll som medborgarföreträdare. Som medborgareföreträdare tas 

beslut om hur stora de gemensamma finanserna ska vara vilket är skatteintäkterna och 

hur dessa gemensamma finanser ska utnyttjas för att tillgodose gemensamma 

angelägenheter och behov inom kommunen så som man tror att medborgarna vill ha det. 

Efter det att detta är beslutat och fastlagt bestämmer de som producerar verksamheten 

hur kraven ska uppnås inom ramen för den fastställda ekonomiska ersättningen. Detta 

innebär att de praktiska förutsättningarna för verksamheterna finns för att göra sin 

budget vilket är en kalkyl över hur resurserna ska användas för att resultatmålen ska 

uppnås. Kommunfullmäktige har inget inflytande i fasen kalkylering/budgetering.128   
 

I en medelstor kommun kan ett hundratal tjänstemän och nästan lika många politiker 

vara inblandade i budgetarbetet.129

 

I kommuner brukar det talas om två olika synsätt vid budgetering. De benämns för 

behovsbudgetering och resursorienterad budgetering. Vid behovsbudgetering kartläggs 

behoven och resurserna fördelas efter angelägenhetsgrad. Vid resursorienterad 

budgetering börjar man med att beräkna den tillgängliga resursvolymen och sedan 

bestäms vilka behov som kan hanteras inom den givna ramen. En vanlig modell som är 

resursorienterad är rambudgeteringen. Rambudgetering har ofta använts när det 

finansiella läget har varit ansträngt. Vid rambudgetering kartläggs de finansiella 

förutsättningarna och man bestämmer bland annat skattesats. Därefter tilldelas 

nämnderna finansiella ramar utifrån totalramen. Nämnderna ska därmed anpassa sina 

behov till hur mycket de har fått och då hamnar ekonomi och inte behov i fokus. En 

nackdel med rambudgeteringen är att förändringarna brukar bli små när det gäller hur 

stor ram en verksamhet får. När en ny ram ska ges brukar ofta årets ram ligga till grund 

för nästkommande år.130

 

En resultatbudget kan innehålla verksamhetens kostnader, skatteintäkter, generella 

statsbidrag, finansiella kostnader och intäkter, avskrivningar, extraordinära intäkter och 
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kostnader. I resultatbudgeten kan vi utläsa hur verksamheten har finansierats och vilken 

resursförbrukning prestationerna har åstadkommit. De tre olika måtten i 

resultatbudgeten är verksamhetens nettokostnader, resultat efter skatteintäkter och 

finansnetto samt förändring av eget kapital.131
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4 PRAKTIKFALL 1 – VISMA SPCS AB 

”Visma Spcs AB är marknadsledare i Sverige på affärs- och ekonomiprogram för 

mindre företag. Vartannat företag i Sverige gör exempelvis sin bokföring i ett program 

från Visma Spcs. Visma Spcs utvecklar och säljer företagsprogram för administrativa 

funktioner som bokföring, fakturering och lönehantering. Till dessa kommer en komplett 

serie program för redovisnings- och revisionsbranschen.”132

 

Spcs grundades 1984 och deras mål var att förenkla företagandet för Sveriges 

småföretag. Idag ingår de i den nordiska koncernen Visma som är börsnoterad på 

Oslobörsen. Visma Spcs AB har sitt huvudkontor i Växjö och totalt uppgår antalet 

anställda till cirka 200 inom Visma Spcs AB.133  

 

Visma Spcs AB har följande affärsidé. 

Att genom en effektiv utvecklings- och distributionsverksamhet erbjuda prisvärda, 

användarvänliga och standardiserande administrativa program till mindre företag och 

organisationer.134

 

Vi har intervjuat controllern Camilla de Villiers och utvecklingschefen Mats Kalén. Om 

inte något namn anges är det de Villiers som har gett informationen. 

                                                           
132 http://www.visma.se/index.asp?strUrl=//applications/system/publish/view/showobject.asp?infoobjectid 
     =1000023&context=3&menuid=1000029, 2006-05-02 
133 http://www.vismaspcs.se/statisk/OmVismaSpcs/ord_fran_vd.asp, 2006-05-02 och     
      http://www2.visma.com/investorrelations/, 2006-05-08 
134 http://www.vismaspcs.se/statisk/OmVismaSpcs/ord_fran_vd.asp, 2006-05-10 
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4.1 BUDGETPROCESSEN I VISMA SPCS 

 

  Planering 

       

  Budgetuppställande 

       
  Uppföljning och               
                                avvikelseanalys 
                                                                  

     ca 1,5 år 
Revidering av budget/ 

                 utformning av prognos 
 

 

Prognosen jämförs 
med utfallet  

 

 

Figur 4.1 Budgetprocessen i Visma Spcs 
 

 

Väldigt förenklat så kan stegen i Visma Spcs budgetprocess se ut på följande sätt: 

1. I augusti tittar Visma Spcs på föregående års sätt att ta fram budgeten och ser om man 

ska göra förändringar till nästkommande år. 

2. Budgetuppställandet startar i augusti eller september och pågår till och med 

december. 

3. Löpande uppföljning görs veckovis och månadsvis under budgetåret (år 2) och analys 

av avvikelser sker månadsvis. 

4. Revidering av budget/utformning av prognoser. Detta sker halvårsvis på makronivå 

och inför kvartal 4 justeras budgeten och det kallas för prognos. 

5. Prognosen jämförs med utfallet. 

 

Visma Spcs talar sällan om risk i budgetprocessen utan de talar oftast om möjligheter 

istället. Visma Spcs använder sig av ett ekonomisystem som heter Visma Business och 

ett rapport- och analyssystem som heter Actit Business. 
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4.1.1 Budgetuppställande 

Innan Visma Spcs börjar med budgetuppställandet i augusti eller september så går 

ekonomichefen, controllern och ledningsgruppen igenom sättet som de använde sig av 

då de tog fram budgeten föregående år och utvärderar om det var bra och om det kan 

förbättras eller effektiviseras. Först utformar Visma Spcs en makrobudget fördelad på 

månader som omfattar hela företaget och butikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Makrobudgeten utformas av ekonomiavdelningen, marknadschefen och ledningen. 

Sedan är det controllern Camilla de Villiers ansvar att makrobudgeten fördelas mellan 

avdelningarna så att alla känner att budgeten är trolig och är en bra riktlinje för året. 

Makrobudgeten anger vad företaget siktar på. Makrobudgeten ska senast vara klar den 1 

januari och de norska ägarna tar del av denna och godkänner den. Årsbudgeten görs på 

en grov nivå. Då årsbudgeten ställs upp tittar de 3 år tillbaka i tiden. Kostnaderna är 

enklare än intäkterna att prognostisera och det är viktigt att hålla kostnaderna på en 

rimlig nivå. Controllern Camilla de Villiers och marknadschefen tittar på hur olika 

produkter har utvecklats för att kunna budgetera kommande intäkter. En viktig 

intäktsdel är licensavtalen med kunderna. Dessa intäkter periodiseras på ett enligt Visma 

Spcs korrekt sätt. Budgeten ska varken vara för svår eller för enkel att uppnå för 

företaget. 

 

Innan budgetuppställandet sker skriver avdelningscheferna verksamhetsplaner för 

respektive avdelning. Ledningen, enhetscheferna och controllern har tillgång till 

uppgifterna. Ledningen består av 8 personer och är följande: VD, vice VD, 

personalchef, informationschef, utvecklingschef, enhetschef för support/kundtjänst, 

ekonomichef och marknadschef. Controllern de Villiers är underställd ekonomichefen. 

Verksamhetsplanerna ska behandla faktorer som kan påverka resultatet såsom 

framtidstro och vilka nyckelpersoner som eventuellt kommer att lämna företaget. 

Antalet anställda är inte intressant vid uppställandet av makrobudgeten då ökningen i 

stort sätt är konstant mellan åren. Budgeten fördelas intäktsmässigt per 

försäljningsavdelning och deras kostnader jämförs med föregående års utfall. 

Exempelvis utbildningsavdelningen har budgeterat resultatansvar på TB1, d v s intäkten 

– kostnad för utbildningar. För intäktsavdelningarna läggs kostnadsbudgeten på 

marknadsavdelningen totalt. Controllern och marknadschefen budgeterar den 

gemensamt. De kostnadsgenererande avdelningarna gör kostnadsbudgetar. De olika 
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intäktsbringande avdelningarna som ingår i marknadsenheten utformar 

intäktsdelbudgetar som sedan bildar den totala intäktsbudgeten. Mats Kalén är 

utvecklingschef i Visma Spcs och är chef för utvecklingsenheten. Han menar att då 

budgetar utformas för utvecklingsenheten behandlas de kostnaderna som kommer att 

uppstå då nya produkter utvecklas. Varje produktansvarig tar fram olika förslag till vad 

olika produkter kommer att kosta. Marknadsavdelningen uppskattar vad de olika 

produkterna kommer att ge för intäkter. Alla de olika förslagen samlas ihop och studeras 

i ledningsgruppen. Alla avdelningschefer gör budgetar i samråd med 

ekonomiavdelningen och dessa budgetar bygger på information från personalen. 

 

Ledningens roll i budgetuppställandet är att anpassa budgeten så att den är i linje med 

strategiplanen. Budgeten ska inte ställas upp statiskt utan hänsyn måste tas till nya 

förhållanden. Det är viktigt att ha mål som de anställda kan jobba efter. Budgeten är inte 

”helig” då de Villiers menar att det inte är någon katastrof om företaget inte uppnår 

målen i den. 

 

Ledningen fastställer budgeten tillsammans med ledningen i Norge. Visma Spcs har 

ingen speciell budgetkommitté utan personer med specialkunskaper ger råd och deltar i 

budgetuppställandet. Camilla de Villiers beskriver sin roll som controller vid 

budgetuppställandet som ”spindeln i nätet”. Hon har ansvaret för att upprätta budgeten. 

De Villiers har en medarbetare som hjälper henne att ställa upp budgeten. Tillsammans 

träffar de många avdelningschefer vid uppställandet av budgeten. 

 

Eftersom Camilla de Villiers inte är avdelningschef kan hon inte säkert säga hur 

delaktiga medarbetarna utan chefsansvar är i budgetprocessen. Däremot uppger hon att 

avdelningscheferna brukar samla in information som de behöver av sina medarbetare. 

De Villiers uppger även att det skiljer sig mellan avdelningarna hur pass delaktiga 

medarbetarna är i budgetprocessen. De anställda på utvecklingsavdelningen är i högre 

grad inblandade i budgetprocessen än på de övriga avdelningarna. Utvecklingschefen 

har en framträdande roll vid budgetuppställandet. Alla avdelningar utom 

marknadsavdelningen har kostnadsansvar, den har intäktsansvar. 

 

Enligt Ax med flera finns det olika sätt att gå tillväga vid budgetuppställandet: Ett av de 

enklare sätten är att utgå från hur verksamheten bedrivs för närvarande och sedan 
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justera budgeten efter t ex nuvarande kostnader och avtal. Utgångspunkten vid detta 

arbetssätt är att budgetera kostnaderna först. En annan metod är att istället börja med att 

bedöma marknadssituationen och efterfrågan på företagets produkter. Utgångspunkten 

vid detta arbetssätt är att budgetera intäkterna först. Camilla de Villiers menar att Visma 

Spcs har en blandning av de båda alternativen. Eftersom de både tittar på intäkterna och 

de fasta kostnaderna för närvarande men samtidigt tar hänsyn till förväntad försäljning. 

 

Ax med flera nämner tre olika alternativ på hur ett företag kan gå tillväga vid 

uppställandet av en budget. Vi beskrev dessa (se intervjumall bilaga 4) och sedan fick 

de Villiers ange vilket alternativ som stämmer överens med verkligheten i Visma Spcs. 

När Visma Spcs ställer upp en budget sker en diskussion mellan ledningen och 

underordnade och då möter de överordnade målen de lokala förutsättningarna. D v s den 

iterativa metoden. 

 

Budgetåret överensstämmer med kalenderåret och budgeten är uppdelad på månader. 

Arbetet med budgetuppställandet börjar i augusti eller september och pågår till 

december. 

 

De Villiers sammanfattar budgetuppställandet med följande steg:  

1. Verksamhetsplanerna utformas av avdelningscheferna. 

2. Intäktsbudgeten utformas av ekonomiavdelningen. 

3. Kostnadsbudgeten utformas av ekonomiavdelningen. 

4. Ledningen går igenom verksamhetsplanerna. 

5. Investeringar och resursförändringar godkänns av ledningen. 

6. Makrobudgeten färdigställs. 

7. Sen gäller det att få avdelningsbudgeten att stämma överens med makrobudget. Om 

huvudkontoret i Norge kritiserar budgeten så måste Visma Spcs i Växjö justera både 

makrobudgeten och delbudgeterna. Ungefär en heltidstjänst behövs för jobbet med 

budgetuppställandet under perioden. 

 

4.1.2 Budgetuppföljning 

De budgeterade värdena jämförs mot de verkliga värdena på flera sätt. 

Avdelningscheferna kan hela tiden följa resultaträkningen på sina datorer och på sätt 

följa utfallet i jämförelse med budgeten och föregående år. Varje vecka skickar de 
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Villiers intäktsuppgifter per produktgrupp till ledningen och försäljningschefen. 

Dessutom har enhetschefer och avdelningschefer tillgång till data från föregående år. 

Varje fredag efter varje månadsslut deltar samtliga anställda på ett möte där de verkliga 

värdena jämförs med de budgeterade. På mötena studeras endast intäkterna och 

medarbetarna får information om vilka produkter som går bra och annan viktig 

information. Under september till december informeras medarbetarna även om 

kostnaderna. Kostnaderna är generellt lättare att kontrollera än intäkterna. Varje månad 

får enhetscheferna informera och förklara sitt resultat för ledningen. 

 

Uppföljningen veckovis sker inte på samma detaljnivå som budgeten utan på en grövre 

nivå. Det finns möjlighet att göra detta men det är viktigt att följa upp på en lagom nivå 

så att överblicken blir bra. Därför har företaget utformat något som de kallar för 

minirapport som innehåller de viktigaste värdena för företaget. Uppföljningen sker varje 

vecka och den sysselsätter uppskattningsvis en heltidstjänst under en hel arbetsdag. Men 

varje månad så tittar ledningen på en uppföljning som är på samma detaljnivå som 

budgeten. När uppföljningen sker på avdelnings- och enhetsnivå sker den på samma 

detaljeringsnivå som budgeten. 

 

Syftet med budgetuppföljningen är enligt Camilla de Villiers att kunna ”styra skeppet” 

så snabbt som möjligt. Informationen används bland annat till att hitta potentiella 

produkter att satsa mer på. Mats Kalén menar att det är viktigt att veta hur det går för 

utvecklingsenheten så att det går att styra upp verksamheten i ett tidigt skede om det 

skulle gå dåligt. Kalén får underlag ifrån ekonomichefen som ger information om hur 

det har gått för utvecklingsenheten. Kalén kan själv få fram information om hur det går 

för enheten men det går snabbare om ekonomiavdelningen gör detta. Ekonomichefen, 

controllern och dennes medarbetare är de personer som mest sysslar med 

budgetuppföljningen. 

 

4.1.3 Analys av budgetavvikelser 

Analyser av resultatbudgetavvikelser sker varje månad i samband med det interna 

bokslutet. Det är ekonomichefen/controllern som gör analysen av det interna bokslutet. 

Controllern analyserar även löpande avvikelser. Varje månad får enhetscheferna 

informera och förklara sitt resultat  för ledningen. Månadsrapporten tar uppskattningsvis 

minst 8 timmar per månad att sammanställa. 
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Det finns inga givna vägar att gå vid analys av avvikelser utan man lär sig efterhand hur 

man ska utreda avvikelser på bästa sätt. Det finns ingen policy som säger hur stora 

avvikelserna ska vara för att de ska analyseras. Istället yttrycker de Villiers ”att man får 

gå på magkänsla” då beslut tas vilka avvikelser som ska analyseras. Åtgärder vidtas så 

fort de ser en avvikelse som är oväntad eller oväntat stor. Det är viktigt att analysera 

kostnader för sålda varor. Många kostnader som företaget har påverkas av andra (t ex 

elpriset) och därför läggs mest energi på de påverkbara kostnaderna. Mest tid läggs på 

intäktsavvikelser då de är svårare och viktigare att analysera än kostnadsavvikelserna. 

För att kunna analysera intäktsavvikelser används historisk data, uppgifter om 

konkurrensen och uppgifter om antalet nystartade företag. Regelbundet görs 

kundundersökningar för att ha kontroll på marknaden. Dessutom samlas fakta in om den 

allmänna konjunkturen och andra faktorer (t ex helgdagar) som sedan används vid 

analysen. Orsakerna till kostnadsavvikelser går nästan alltid att ta reda på. 

 

När analyser görs tas hjälp av intern information, historik och samtal med berörda 

personer. De Villiers anser att det är lika viktigt att analysera såväl positiva som 

negativa avvikelser. Däremot anser hon att det är viktigare att informera de anställda om 

positiva skillnader. Resultatdifferenser brukar delas upp på olika sätt från fall till fall, t 

ex då försäljningspriset eller volymen är annorlunda än vad som budgeterades. Icke 

påverkbara poster separeras inte från påverkbara poster i analysen av budgetavvikelser. 

Om avvikelsen är påtaglig så är det ledningen som ska vidta åtgärder. 

 

4.1.4 Föränderlig budget  

Halvårsvis görs prognoser oftast på makronivå. Om stora förändringar skett gentemot 

budgeten, främst negativa, så justeras budgeten redan under andra kvartalet. De Villiers 

har dock bara varit med om detta en gång. Inför kvartal 4 justeras alltid budgeten och 

Visma Spcs kallar detta för en prognos. Den enda skillnaden som de Villiers anser att 

prognosen har gentemot budgeten är att den just ersätter budgeten. Justeringar av 

resultatbudgeten görs för att rimliga mål ska sättas upp för den sista perioden under året. 

 

Personer på en hög nivå inom företaget är inblandade då resultatbudgeten justeras. 

Personerna tillhör ledningen och dessutom deltar nyckelpersoner. It-chefen är ett 

exempel på en nyckelperson. Huvudkontoret i Norge är inblandade då resultatbudgeten 
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justeras. Controllern och ekonomichefen deltar också med tyngdpunkt på 

ekonomichefen. 

 

Ax med flera nämner fyra olika alternativ på hur ett företag kan gå tillväga vid justering 

av en resultatbudget. Vi beskrev dessa (se intervjumall bilaga 4) och sedan fick de 

Villiers ange vilket alternativ som stämmer överens med verkligheten i Visma Spcs. 

Inget av alternativen stämde helt och hållet överens med teorin från Ax med flera men 

alternativ tre stämde bäst överens med tillvägagångssättet inom Visma Spcs. Budgeten 

ändras för hela perioden allteftersom tiden framskrider och sedan jämförs den 

reviderade budgeten med utfallet. Denna typ av budget har samma sluttidpunkt som den 

ursprungliga. Vi har gjort en justering av originalalternativet genom att vi har tagit bort 

att utfallet jämförs med den fasta budgeten då endast Visma Spcs jämför den reviderade 

budgeten (Visma Spcs kallar detta för prognoser) med utfallet. 
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5 PRAKTIKFALL 2 – ÄLDREOMSORGSENHETEN I TINGSRYDS 
KOMMUN 

Socialförvaltningen är en del av Tingsryds kommun. Det politiska ansvaret för 

verksamheten inom social, vård och omsorg i kommunen har socialnämnden. 

Socialnämndens beslut verkställs av Socialförvaltningen. Verksamheten inom social, 

vård och omsorg leds och samordnas av Socialförvaltningen. Socialförvaltningen 

arbetar huvudsakligen inom tre områden och ett av dessa områden är äldreomsorgen. 

Äldreomsorgen har ansvaret för olika typer av boenden, hemtjänst, rehabilitering, 

hjälpmedel och hemsjukvård.135

 

Verksamhetsidén för äldreomsorgsenheten: 

”Äldreomsorgen ska se till varje individs behov och förutsättningar. Genom rådgivning 

och förebyggande insatser garanteras hjälp till självhjälp. Det ska ske genom respekt 

för den enskilde, ett gott bemötande och bred samverkan mellan olika yrkesgrupper. 

Anhörigstödet är en viktig del så att varje familj och enskild brukare själva kan påverka 

vården och omsorgen. Ett aktivt liv ska kunna erbjudas så länge det finns möjligheter 

och behov. Ett rehabiliterande synsätt ska genomsyra verksamheten.”136

 

Socialnämnden har den här visionen för hela sitt verksamhetsområde: 

”Tillsammans för livskvalitet och trygghet med kommunens samlade resurser”137

 

Socialnämnden har utarbetat fem strategier och dessa är: Brukare: Bästa möjliga 

livskvalitet, Personal: Attraktiv arbetsplats, Process: Rätt personalfördelning i 

förhållande till arbetsmängden, Utveckling/lärande: Rätt kompetens för uppdraget, 

Ekonomi: Att hålla sin budget.138

 

Vi har intervjuat Anna Rosliakova och Kurt Nilsson. Anna är controller för Tingsryds 

kommun som helhet och Kurt är kamrer inom Socialförvaltningen i Tingsryds kommun. 

Vi kommer inte alltid att ange vem av dessa personer som säger vad men om åsikterna 

skiljer sig åt kommer vi att uppge vem som har sagt vad. 
                                                           
135 http://www.tingsryd.se/, 2006-05-02 
136 Budget 2006 och verksamhetsplan 2007-2008, s 69 
137 Socialplan 2006, s 7 
138 Socialplan 2006, s 9ff 
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5.1 BUDGETPROCESSEN I ÄLDREOMSORGSENHETEN I TINGSRYDS 

KOMMUN 

Budgetprocessen vid äldreomsorgsenheten består av både av ekonomi och verksamhet 

och sker enligt balanserad styrning (BSC).139 Huvudstegen i budgetprocessen kan 

utläsas i följande figur. 

 

 

   Planering 

       

   Budgetering 

       

   Uppföljning          ca 2 helår 

       

   Bokslut 

       

Utvärdering          
 

Figur 5.1 Budgetprocessen i äldreomsorgsenheten i Tingsryds kommun 

Källa: Socialförvaltningen, Tingsryds kommun 

 

 

I det följande kommer de enligt oss viktigaste stegen i budgetprocessen att beskrivas. I 

mars år 1 sker en diskussion med områdescheferna och avdelningscheferna om behov i 

ramen för år 2. I maj tas ramen upp i fullmäktige. I september tas budget/socialplan för 

år 2 upp i socialnämnden. Sedan sker återrapportering till enheterna. I november 

fastställs budgeten/socialplanen av fullmäktige. Ramen är endast en fördelning av 

pengar i ett relativt tidigt skede, medan budgeten/socialplanen i november är en 

ekonomisk planering med politiska målsättningar för kommande år. I november har 

ytterligare skatteprognoser blivit kända, så kommunen har bättre koll på de finansiella 

förutsättningarna. Under budgetåret (år 2) sker revideringar av budgetarna tre gånger 

per år, så kallade kompletterande budgeterar. I april år 2 sker den första stora 

uppföljningen inför delårsrapport 1. I augusti sker en uppföljning inför delårsrapport 2. I 

                                                           
139 Budgetprocessen, intern information från Socialförvaltningen 
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november sker uppföljning av verksamhet och ekonomi med områdeschefer och 

avdelningschefer inför bokslutet. Kurt Nilsson gör även uppföljningar månadsvis som 

presenteras för nämnden. Kurt menar att uppföljning och utvärdering (analys) är intimt 

sammankopplade och ska pågå kontinuerligt enligt de olika stegen som sker i 

uppföljningen. I mars år 3 knyts budgetprocessen ihop genom att man utvärderar 

bokslutet för budgetåret (år 2) som även blir utgångspunkt för ramen år 4.140

 

Äldreomsorgsenheten tar hänsyn till risk och osäkerhet i budgetprocessen genom att 

rent allmänt anamma försiktighetsprincipen d v s att inte budgetera intäkterna för högt 

och kostnaderna för lågt. Det senare innebär framförallt att man måste budgetera de 

volymökningar man känner till. I en nämnds budget finns ju ingen naturlig koppling 

mellan kostnader och intäkter. Utöver detta bör nämnden ha en ”buffert” för 

oförutsedda kostnader. Ett alternativ är att kommunen har detta centralt och delar ut 

efterhand som eventuella behov uppstår. 

 

5.1.1 Budgetuppställande 

Tingsryds kommun använder sig av ekonomisystemet Economa affärslösningar. Där 

loggar de anställda in med olika behörighetsgrader. Det går att se vem som gör vad i 

systemet. Det går även att studera informationen på detaljnivå d v s enskilda fakturor. 

 

Kurt Nilsson delar upp budgetuppställandet i tre olika steg. Ett planeringsskede där 

bokslut från föregående år kopplas ihop med kommande budget. I detta skede måste 

även kommande års förändringar vägas in. Det kan vara nya lagar och förordningar från 

staten eller förändringar som kommunen själv beslutat om. Ett budgeteringsskede då en 

övergripande fullmäktigebudget arbetas fram samt ett internbudgetskede då 

fullmäktigebudgeten bryts ner på varje ansvar och enhet i detalj. 

 

Tjänstemän som deltar i budgetuppställandet är chefer, mellanchefer (exempelvis chefer 

för äldreboende) och kamrerer i varje förvaltning. De gör prognoser och utformar 

material om hur verksamheten kommer att förändras. Inom varje förvaltning finns det 

en ekonom som kallas för kamrer som sammanställer materialet. Dessutom görs det 

analyser och sammanställningar centralt på den centrala ekonomiavdelningen. 

Äldreomsorgschefer levererar material till Kurt Nilsson som är kamrer och sedan 
                                                           
140 Budgetprocessen, intern information från Socialförvaltningen och Nilsson, Intervju, 2006-04-05 
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diskuteras materialet med socialchefen och hans arbetsgrupp som utformar ett förslag 

som politikerna i socialnämnden ska ta ställning till. 

 

De som tillhör ledningen är förvaltningschefer, enhetschefer, kamrerer, beslutsfattarna 

som är politiker, nämndsledarmöter och de som sitter i fullmäktige, kommunstyrelsen 

och arbetsutskottet. De slutgiltiga besluten i de viktigaste och övergripande frågorna tas 

i fullmäktige. Budgetbeslut fastställs alltid av kommunfullmäktige som består av 49 

ledamöter141 men själva budgetförslaget förbereds av arbetsutskottet och 

kommunstyrelsen.  

 

Annas Rosliakovas roll som controller i budgetuppställandet är att samordna 

uppställandet, jobba med kamrererna och komma överens om hur uppställandet ska ske, 

göra mallarna som kamrererna använder. Först samordningsarbete sedan simuleringar 

och sist analyser av olika varianter av utfallet.  

 

Socialnämndens budgetförslag ska godkännas av kommunfullmäktige. 

Områdescheferna får sedan lägga förslag till internbudget och kan påverka utformning 

och innehåll. Socialnämnden beslutar i internbudgeten om hur mycket pengar varje 

områdeschef får att disponera. Från början vet personerna som jobbar med 

budgetuppställandet vilka ramar som har satts upp d v s vilka medel 

kommunen/nämnden har att röra sig med nästa år och detta baseras på skatteprognoser 

som kommunens ekonomichef gör. Sedan bestämmer politikerna vad varje förvaltning 

ska ha för ramar och dessa ramar förhandlas mellan nämnden och centralledningen på 

budgetberedningen. Varje enhetschef och varje arbetsplats gör sin egen budget så 

budgeten byggs också upp nerifrån. Anna Rosliakova anser att eftersom uppställandet 

även innehåller en uppbyggnadsdel medför detta att de anställda känner sig mer 

delaktiga. Efter följande information kunde Rosliakova och Nilsson konstatera att den 

teorimodell på budgetuppställande som bäst överensstämmer med Tingsryds kommun 

är den iterativa metoden. 

 

 

                                                           
141 http://www.tingsryd.se/, 2006-05-21 
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Budgetperioden är helår. Budgetuppställandet för äldreomsorgsenheten börjar i januari 

då diskussioner sker på arbetsplatserna. Nämnden lägger fram sina begäranden till 

ramberedningen i april och i maj tas ramen upp i fullmäktige. 

 

Kurt Nilsson uppger att äldreomsorgsenheten inte har några månadsbudgetar, men han 

menar att tanken är intressant eftersom kostnaderna fördelar sig ojämnt under året. Den 

största orsaken till detta är vikariekostnaderna under sommaren. 

 

5.1.2 Budgetuppföljning 

De budgeterade värdena jämförs ständigt mot de verkliga värdena (utfallet). Detta kan 

göras dagligen, men allmän praxis i förvaltningarna är månadsvis. Enhetscheferna har 

samma möjlighet som controllern att jämföra och detta görs i ekonomisystemet. Alla 

områdeschefer och assistenter har tillgång till ekonomisystemet och kan när som helst ta 

fram rapporter. Olika personer i organisationen har olika kunskaper om 

ekonomisystemet. Nya chefer och assistenter utbildas i ekonomisystemet. Det är både 

kamrerernas och controllerns ansvar att utbilda cheferna i ekonomisystemet. Det är även 

kamrerernas och controllerns ansvar att bygga upp mallar som hjälper cheferna att göra 

egna uppföljningar. Det är svårt att svara på hur lång tid jobbet med uppföljningen tar 

eftersom desto längre tid den anställde har jobbat med uppföljning desto fortare går det. 

Det går inte bara att jämföra budget med utfall i sådana verksamheter som 

äldreomsorgen utan det krävs att man kompletterar uppföljningen med icke ekonomiska 

så kallade mjuka mål. 

 

Enligt Anna Rosliakova sker uppföljningen alltid i samma dimensioner och 

detaljeringsgrad som budgeterna ställts upp i. Uppföljningen kan göras även 

ändamålsmässigt, t ex uppföljning av vissa projekt, ofta kopplade till politikernas 

önskemål. Ju högre upp i organisationen, desto mer övergripande. Enligt Kurt Nilsson 

sker dock inte uppföljningen för äldreomsorgen alltid i samma dimensioner och 

detaljeringsgrad som budgeten ställts upp i utan man kanske endast tittar på 

nettoresultatet för varje enhet (äldreboenden). 

 

De som sysslar med uppföljningen är mellancheferna, kamrerer och högre chefer. Inom 

Socialförvaltningen är det socialchefen, avdelningscheferna, områdescheferna och Kurt 

Nilsson som sköter uppföljningen. Uppföljningen görs minst vid tre tillfällen per år i 
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samband med de båda delårsboksluten och vid årsredovisningen. Kurt gör även 

uppföljningar varje månad som han presenterar för nämnden. Uppföljningen görs 

löpande av varje enhetschef. Det är lagstadgat att det ska göras en uppföljning årsvis. 

Vid komplicerade situationer kan månadsuppföljningar ske vid speciella önskemål från 

enheterna själva. 

 

Syftet med uppföljningen enligt Rosliakova är att hålla ramarna och uppnå målen med 

verksamheten. Nilsson instämmer men lägger till att ha en bra verksamhet med god 

kvalitet också är ett syfte med uppföljningen. 

 

Personalmötet är det vanligaste forumet för information om budget, uppföljning och 

bokslut. Områdeschefen ombesörjer att information kommer fram åt båda hållen. 

 

5.1.3 Analys av budgetavvikelser 

Det förekommer definitivt analys av budgetavvikelser. Kurt säger dock att det är en 

bristande tradition inom kommuner att analysera årsbokslutet. Det sker en enklare 

analys i samband med budgetuppföljningen. Samma person menar att uppföljning och 

utvärdering (analys) är intimt sammankopplade och ska pågå kontinuerligt enligt de 

olika stegen som sker i uppföljningen. 

 

De som arbetar med att analysera avvikelser är mellanchefer och högre chefer. De måste 

ange var och varför avvikelserna uppstod och vilken åtgärd som ska vidtas för att 

åtgärda avvikelserna. Åtgärder det vill säga handlingsplaner är en del av uppföljningen. 

Handlingsplanen förbereds av tjänstemännen och beslut tas av nämnderna. Enligt Kurt 

Nilsson är tjänstemän personer inom kommunen (på initiativ av politikerna) som lägger 

fram förslag till beslut och därefter genomför de politiska besluten. Kurt Nilsson, 

socialchefen, områdescheferna och avdelningscheferna sysslar med analys av avvikelser 

och de träffas fyra gånger per år (mars, april, augusti och november). Avvikelseanalys 

görs även löpande under året av Kurt, områdeschefer och andra chefer. Hur lång tid 

analyserna av avvikelserna tar beror helt och hållet på hur van den anställde är och 

därför är det svårt att ange en specifik tidsåtgång.  

 

Det finns ingen bestämd policy för hur stora avvikelserna ska vara för att de ska 

analyseras. Man utgår ifrån rimlighet och väsentlighet. Storleken på avvikelserna i 
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förhållande till den uppställda budgeten används som ett kriterium. Förra året var en 

acceptabel avvikelse från budget 2 % men i år accepteras inget underskott. För överskott 

finns ingen fastställd gräns men det behöver analyseras. Om avvikelsen är påtaglig skall 

i första hand omfördelningar och/eller sparåtgärder göras inom ansvarsområdet och i 

andra hand inom nämndens budget som förhoppningsvis kan ha pengar till oförutsedda 

händelser. Kan det inte lösas här blir det fullmäktige som får ta ställning till avvikelsen. 

Det bör påpekas att avvikelse inte nödvändigtvis behöver innebära en (negativ) 

budgetavvikelse, utan kan lika väl var en avvikelse mot de politiskt uppsatta målen. 

Varje chef har ansvar inför nämnden som är ytterst ansvarig inför kommunfullmäktige. 

 

De personerna som ska analysera avvikelserna börjar med att analysera var avvikelserna 

ligger kostnadsmässigt eller t ex verksamhetsmässigt. Man hittar avvikelserna med hjälp 

av ekonomisystemet, placerar dem och analyserar dem varför det blev som det blev. 

Rosliakova anser att det inte finns några avvikelser som är speciellt svåra att analysera, 

särskilt efter införandet av scanning då alla fakturor finns inne i ekonomisystemet i 

elektronisk form. Det går att gå ner på den lägsta nivån som t ex artikelnivå för att se 

vad kostnaderna ligger.  

 

Enligt Anna Rosliakova är Tingsryds kommun lika måna om att analysera positiva 

avvikelser som negativa avvikelser. Det är dock inte så vanligt att positiva avvikelser 

inträffar. Enligt Kurt Nilsson så läggs mer tid ner inom äldreomsorgen på att analysera 

de negativa avvikelserna än de positiva. När det gäller positiva avvikelser är det viktigt 

att kontrollera att inte kvaliteten på tjänsterna har sjunkit.  

 

Hittills har inte icke påverkbara poster separerats från påverkbara poster i analysen på 

områdesnivå, utan endast på nämndsnivå. Att göra detta på varje område/enhet kräver 

enligt Kurt Nilsson att man har ett bokslut som inte bara innehåller avvikelse mot 

budget, utan även tar hänsyn till volym- och kvalitetsavvikelser. Detta har hittills inte 

förekommit, men nu när Socialförvaltningen börjat med balanserad styrning finns 

förutsättningar att få ett komplett nämndsbokslut. 

 

5.1.4 Föränderlig budget 

Äldreomsorgsenheten justerar sin resultatbudget tre gånger per år och dessa reviderade 

budgetar benämns för kompletteringsbudgetar och detta inträffar efter bokslutet och i 
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samband med de två delårsrapporterna. I delårsboksluten finns en kort 

verksamhetsanalys med ekonomisk prognos för helår och hur målen har uppfyllts. De 

kan även göra revideringar av budgeten förutom vid de planerade tillfällena men det 

sker inte så ofta. Att äldreomsorgsenheten justerar sin resultatbudget beror på att 

budgeten ska vara styrande. Antingen anpassas budgeten eller verksamheten. 

Tjänstemännen ska informera politikerna om hur läget är och föreslå åtgärder men om 

politikerna inte följer dessa råd så kan inte tjänstemännen göra något. Att Tingsryds 

kommun justerar sin resultatbudget beror på att de vill få bättre kontroll över eventuellt 

utfall. Nämnderna är delaktiga i processen vid justeringar. Kurt Nilsson och 

socialchefen för en dialog och Kurt Nilsson sammanställer materialet och skriver ned 

det som ett förslag till nämnden.  

 

Vi informerade om fyra alternativ ifrån teorin som Ax med flera angav som varianter 

vid justering av budgetar. Alternativet: Budgeten ändras för hela perioden allteftersom 

tiden framskrider och sedan jämförs den reviderade budgeten med utfallet och den fasta 

budgeten. Denna typ av budget har samma sluttidpunkt som den ursprungliga var det 

påståendet som verkade stämma bäst in på Tingsryds kommun. Anna Rosliakova 

nämner dock att volymen har stor betydelse inom äldreomsorgen. Därför ingår 

volymanalyser som påverkar budgeten t ex befolkningsstrukturen, (balans mellan olika 

åldersgrupper). Kurt Nilsson uppger att under budgetåret jämförs bara den reviderade 

budgeten med utfallet. Det är den reviderade budgeten som man ska styra mot. Den 

ursprungliga budgeten kan emellertid i efterhand användas för att jämföra olika år med 

varandra. 

 

5.1.5 Kommunal särart och budgetprocesser i kommuner 

Socialnämndens ekonomiska mål är att hålla budgeten och dess vision är: "Tillsammans 

för livskvalité och trygghet med kommunens samlade resurser".142 Under hela intervjun 

med Kurt Nilsson så återkom han ständigt till upplevd kvalitet hos vårdtagarna. Han 

syftade på att det inte är önskvärt att enbart titta på ekonomiska mått då det är 

människor som budgeten berör. Det går inte att dra ner på kvaliteten bara för att spara  

 

 

                                                           
142 http://www.tingsryd.se/, 2005-05-08 
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pengar. När vi har läst Budget 2006 och verksamhetsplan 2007-2008 så framgår det 

verkligen tydligt att de icke monetära måtten är av stor betydelse. 

 

Kurt Nilsson menar att äldreomsorgsenheten utgår från ett målstyrningstänkande i 

budgetprocessen och som han hävdar numera nästan är ett måste för att kunna styra 

verksamhet och ekonomin i en kommun. Vidare menar han att först måste de politiska 

målsättningarna fastställas och först därefter görs en beräkning av vad detta kostar. 

Enligt Nilsson får politikerna ”rätta mun efter matsäcken” om pengarna inte räcker, 

vilket ibland kan uppfattas som jobbigt. 

 

I kommuner brukar det talas om två olika synsätt vid budgetering och dessa kallas för 

behovsbudgetering och resursorienterad budgetering. Tingsryds kommun har 

rambudgetering, så Kurt Nilsson anser att den är resursorienterad, men då mycket av 

äldreomsorgsenheten är en starkt lagreglerad verksamhet menar han att det även finns 

behovsbudgetering, då det är omöjligt att hänvisa till budgeten för att avslå en ansökan 

om en insats. 

 

Kurt Nilsson påpekar att de har haft år då vissa delar i budgeten känts ”körda” från 

början, vilket är katastrofalt. Han menar att budgeten är ett styrmedel och tappar därmed 

styrförmågan redan från början. Orsaken till att det blir så är att ramen/budgeten är för 

liten samtidigt som politikerna inte vill ta beslut om åtgärder som av kommuninvånarna 

kan upplevas som negativa. Detta förhållande är särskilt tydligt när valet närmar sig. 
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6 ANALYS 

6.1 BUDGETPROCESSEN FÖR RESULTATBUDGETAR 

Olika författare menar att det finns olika sorters och olika många steg i en 

budgetprocess. Greve uppger endast två huvudsteg i budgetprocessen och dessa är 

budgetuppställande och budgetuppföljning. Widebäck menar att budgetprocessen består 

av tre delar eller faser, och dessa är budgetuppställandet, budgetstyrningen och 

budgetuppföljningen. Ax med flera väljer att dela in budgetprocessen i momenten 

budgetuppställande, budgetuppföljning och budgetanalys. Då Arwidi och Samuelson 

definierar budgetprocessen syftar de på fördelningen av olika aktiviteter för 

budgetarbetets aktörer. Collier och Berry menar att budgetprocessen är en formell 

metod då planer upprättas för framtida tidsperioder. Sanderberg och Sturesson menar att 

budgetprocessen i kommunen har tre huvudfaser och dessa är resursfördelning, 

verksamhetsstyrning och kalkylering/budgetering. Varken Visma Spcs eller 

äldreomsorgsenheten i Tingsryds kommun har exakt de steg i budgetprocessen som 

nämns i teorin. Budgetprocessen i Visma Spcs består av följande huvudsteg: Först tittar 

Visma Spcs på föregående års sätt att ta fram budgeten och ser om man ska göra 

förändringar till nästkommande år. Sedan startar budgetuppställandet i augusti eller 

september och pågår till december. Efter detta sker löpande uppföljning veckovis och 

månadsvis under budgetåret (år 2) och analys av avvikelser sker månadsvis. Sedan 

revideras budgeten och detta sker halvårsvis på makronivå och inför kvartal 4 justeras 

budgeten och det kallas för prognos. Slutligen jämförs prognosen med utfallet och 

budgetprocessen varar i cirka 1,5 år. Budgetprocessen i äldreomsorgsenheten består av 

huvudstegen planering, budgetering (även revidering), uppföljning, bokslut och 

utvärdering. Analys av avvikelser verkar enligt Kurt Nilsson ha ett starkt samband till 

utvärderingen som även sker i samband med uppföljningarna trots att den inte är som ett 

eget steg i figur 5.1. Budgetprocessen pågår i drygt 2 år inom äldreomsorgsenheten. 

 

Collier och Berry menar att hänsyn måste tas till risk och/eller osäkerhet i 

budgetprocessen. Närvaron av risk har samband med externa händelser, information om 

dessa händelser, ledningens uppfattning om händelser och information, och hur 

organisationer upprättar underförstådda informella, och formella vägar att hantera 

risker. Visma Spcs uppger att de inte brukar fokusera på risker i budgetprocessen utan 
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istället koncentrera sig på möjligheter. Äldreomsorgsenheten tar hänsyn till risk och 

osäkerhet i budgetprocessen genom att anamma försiktighetsprincipen vilket innebär att 

inte intäkterna budgeteras för högt och kostnaderna för lågt. Det senare innebär 

framförallt att man måste budgetera de volymökningar man känner till.  

 

6.1.1 Budgetuppställande 

Budgetuppställandet är enligt Bergstrand och Olve den process som vanligtvis sker en 

gång om året och då företaget gemensamt formulerar budgeten för nästa budgetperiod, 

vanligen ett år. Både Visma Spcs och äldreomsorgsenheten inom Tingsryds kommun 

har precis som teorin anger ett år som budgetperiod. Visma Spcs budget är uppdelad på 

månader till skillnad mot äldreomsorgsenheten i Tingsryds kommun vars budget inte är 

uppdelad på månader. 

 

Ax med flera menar att det finns olika sätt att gå tillväga vid budgetuppställandet. Ett av 

sätten är att utgå från hur verksamheten bedrivs för närvarande och sedan justeras 

budgeten efter t ex nuvarande kostnader och avtal. Utgångspunkten vid detta arbetssätt 

är att budgetera kostnaderna först. En annan metod är att istället börja med att bedöma 

marknadssituationen och efterfrågan på företagets produkter. Utgångspunkten vid detta 

arbetssätt är att budgetera intäkterna först. Visma Spcs har en blandning av de båda 

alternativen. Detta beror på att de både tittar på intäkterna och de fasta kostnaderna för 

närvarande men samtidigt tar hänsyn till förväntad försäljning. 

 

Ax med flera hävdar att det finns controllers i medelstora och stora företag som driver 

budgetprocessen. Controllerns uppgift är att se till att de olika delbudgetena tas fram 

enligt anvisningarna från ledningen. Gemensamt för de båda organisationerna som har 

studerats är att de har anställda controllers. Camilla de Villiers som är controller på 

Visma Spcs betecknar sin roll vid budgetuppställandet som “spindeln i nätet”. Det är de 

Villiers som har ansvaret för att upprätta budgeten. Dessutom träffar de Villiers många 

avdelningschefer vid uppställandet. Hon har har ansvaret för att företagets makrobudget 

fördelas mellan avdelningarna så att alla känner att budgeten är trolig. Anna Rosliakova 

som är gemensam controller för de olika förvaltningarna och enheterna i Tingsryds 

kommun beskriver sin roll vid budgetuppställandet som att samordna uppställandet, 

arbeta med kamrererna och komma överens om hur uppställandet ska ske samt att göra 

mallarna som kamrererna använder. 

 52



Analys 
 

 

Avdelningscheferna deltar enligt Ax med flera i det konkreta arbetet med 

budgeteringen. Övriga medarbetare kan delta med information och komma med förslag. 

På Visma Spcs gör alla avdelningschefer budgetar i samråd med ekonomiavdelningen 

och dessa budgetar bygger på information från personalen. Områdeschefer som t ex är 

chefer för äldreboenden deltar i budgetuppställandet i äldreomsorgsenheten. 

 

Arwidi och Samuelson hävdar att det finns fyra huvudmetoder vid budgetuppställandet 

och dessa är uppbyggnadsmetoden, nedbrytningsmetoden, den iterativa metoden och 

kombinationsmetoden. Samma författare menar att vid uppbyggnadsmetoden startar 

budgeterarna budgetuppställandet och sekvensen av aktiviteter byggs upp nerifrån. 

Samuelson hävdar att budgeten byggs upp av förslag från företagets enheter. Enligt 

Samuelson bryts hela företagets kvantifierade mål ner till kvantifierade mål för de olika 

enheterna i nedbrytningsmetoden. Arwidi och Samuelson menar att företagsledningen 

startar budgetuppställandet och sekvensen styrs uppifrån och neråt. Ax med flera hävdar 

att först upprättas huvudbudgetar och utifrån dessa utformas delbudgetar. Enligt Ax med 

flera möter ledningens överordnade mål de premisser som arbetats fram på de 

underordnade enheterna under den iterativa metoden. Diskussioner dels om 

övergripande mål och diskussion om budgetar sker i olika omgångar och kommuniceras 

mellan de olika nivåerna i företaget. Arwidi och Samuelson benämner den fjärde 

metoden för kombinationsmetoden och den innebär att företagsledningen och 

budgeterare för en inledande målsättningsdiskussion och därefter skapas en slutgiltig 

budget enligt uppbyggnadsmetoden. På Visma Spcs sker en diskussion mellan 

ledningen och underordnade då budgeten upprättas och då möter de överordnade målen 

de lokala förutsättningarna och detta är den iterativa metoden. När det gäller 

äldreomsorgsenheten i Tingsryds kommun så vet personerna som jobbar med 

budgetuppställandet från början vilka ramar som har satts upp för kommunen som 

helhet. Sedan bestämmer politikerna vad varje förvaltning ska ha för ramar. Varje 

enhetschef och varje arbetsplats utformar sin egen budget så därför byggs budgeten upp 

nerifrån. Därmed så använder sig även äldreomsorgsenheten av den iterativa metoden. 

 

6.1.2 Budgetuppföljning 

Budgetuppföljning sker enligt Bergstrand och Olve då verkligheten jämförs med 

budgeten och det fortsatta arbetet anpassas därefter. Ax med flera menar att 
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uppföljningen bör ske enligt samma dimensioner och med samma detaljeringsgrad som 

budgeterna ställts upp i. Budgetuppföljning pågår ständigt i Visma Spcs och 

äldreomsorgsenheten. Budgetuppföljningen inom Visma Spcs sker på samma detaljnivå 

som budgeten månadsvis men veckovis på en grövre nivå för att lättare få överblick. 

Enligt Anna Rosliakova sker uppföljningen i äldreomsorgsenheten alltid i samma 

dimensioner och detaljeringsgrad som budgeterna har ställts upp i men hon säger att det 

går att följa upp ändamålsmässigt t ex för vissa projekt. Kurt Nilsson menar att 

uppföljningen för äldreomsorgsenheten inte alltid sker i samma dimensioner och 

detaljeringsgrad som budgeten ställts upp i utan man kanske endast tittar på 

nettoresultatet på varje enhet (äldreboende). Ax med flera spekulerar i att månadsvisa 

uppföljningar är vanligast. Både Visma Spcs och äldreomsorgsenheten har månadsvisa 

uppföljningar men de har även andra uppföljningsperioder. Samuelson menar att 

budgetrapporterna kan diskuteras vid möten då chefen har samlat sina medarbetare och 

då diskuteras budgetutfallet. Samma författare hävdar att vilka medarbetare som deltar 

på dessa möten beror på decentraliseringen inom organisationen. Varje månad 

förekommer möten i Visma Spcs där samtliga anställda deltar och då jämförs de 

verkliga värdena med de budgeterade. På dessa möten får medarbetarna information om 

t ex vilka produkter som går bra. Personalmötet är det vanligaste forumet för 

information om budget, uppföljning och bokslut i äldreomsorgsenheten. Områdeschefen 

ombesörjer att information kommer fram åt båda hållen. Greve menar att 

utfallsrapporteringen antingen kan vara fast eller produceras på beställning. I de 

organisationer vi har studerat tas olika rapporter fram till deras möten och de har så bra 

ekonomisystem att de hela tiden kan följa hur det går, alltså är det inte några problem att 

ta fram rapporter på beställning. 

 

6.1.3 Analys av budgetavvikelser 

Enligt Ax med flera kan analys av budgetavvikelser göras på många olika sätt och vara 

mer eller mindre omfattande. Anledningen till att man analyserar avvikelser är att få en 

förklaring till varför de budgeterade värdena och utfallen är olika. I Visma Spcs sker 

analyser av resultatavvikelser varje månad i samband med det interna bokslutet och 

detta görs av controllern/ekonomichefen. Controllern analyserar även löpande 

avvikelser. Enligt de Villers finns det inga givna vägar att gå vid analys av avvikelser 

utan man lär sig efterhand hur man ska utreda avvikelser på bästa sätt. Det finns ingen 

policy som säger hur stora avvikelserna ska vara för att de ska analyseras. Istället 
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yttrycker de Villiers ”att man får gå på magkänsla” då beslut tas vilka avvikelser som 

ska analyseras. Åtgärder vidtas så fort de ser en avvikelse som är oväntad eller oväntat 

stor. Äldreomsorgsenheten i Tingsryds kommun har inte heller för närvarande någon 

bestämd policy för hur stora avvikelserna ska vara för att de ska analyseras utan man 

utgår från rimlighet och väsentlighet. Kriteriet som används är storleken på avvikelsen i 

förhållande till den uppställda budgeten. Förra året var en acceptabel avvikelse från 

budget 2 % men i år accepteras inget underskott. De Villiers uttrycker att mest tid läggs 

ner på intäktsavvikelser då de är svårare och viktigare att analysera än 

kostnadsavvikelserna. Däremot i kommunen nämns analys av kostnadsavvikelser mest. 

Kurt Nilsson menar att uppföljning och utvärdering (analys) är intimt sammankopplade 

och ska pågå kontinuerligt enligt de olika stegen som sker i uppföljningen. Kurt 

Nilsson, socialchefen, områdescheferna och avdelningscheferna sysslar med analys av 

avvikelser och de träffas fyra gånger per år (mars, april, augusti och november). 

Avvikelseanalys görs även löpande under året av Kurt, områdeschefer och andra chefer. 

De måste ange var och varför avvikelserna uppstod och vilken åtgärd som ska vidtas för 

att åtgärda avvikelserna. Anna Rosliakova menar att det går att gå ner på lägsta nivån 

som t ex artikelnivån för att se var kostnaderna ligger. 

 

Enligt Anthony bör påverkbara poster separeras från icke påverkbara. Visma Spcs 

separerar inte icke påverkbara poster från påverkbara poster i analysen av 

budgetavvikelser. Ax med flera menar att då beräkningar sker av hur mycket utfallet 

avviker från budgeten i absoluta tal görs den enklaste formen av avvikelseanalys. Enligt 

Greve kan resultatdifferenser delas upp på volymdifferens och försäljningsprisdifferens. 

Visma Spcs delar upp resultatdifferenser på olika sätt från fall till fall, t ex då 

försäljningspriset är annorlunda än vad som har budgeterats. Hittills har inte 

äldreomsorgsenheten separerat icke påverkbara poster från påverkbara poster i analysen 

på områdesnivå, utan endast på nämndsnivå. Kurt Nilsson menar att för att kunna göra 

detta på varje område/enhet krävs att man har ett bokslut som inte bara innehåller 

avvikelse mot budget, utan även tar hänsyn till volym- och kvalitetsavvikelser. Hittills 

har inte detta förekommit, men när nu Socialförvaltningen börjat med balanserad 

styrning finns förutsättningar att få ett komplett nämndsbokslut. 
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6.1.4 Föränderlig budget 

Greve menar att om en budget ska ha någon styreffekt så krävs det att den inte upplevs 

som överspelad av de budgetansvariga. Visma Spcs justerar resultatbudgeten för att 

rimliga mål ska sättas upp för den sista perioden av året. Budgeten på Visma Spcs ska 

varken vara för svår eller för enkel att uppnå för företaget. Äldreomsorgsenheten 

justerar sin resultatbudget beroende på att den ska vara styrande. Att Tingsryds kommun 

justerar sin resultatbudget beror på att de vill få bättre kontroll över eventuellt utfall. 

Kurt Nilsson påpekar att de har haft år då vissa delar i budgeten känts ”körda” från 

början, vilket är katastrofalt. Han menar att budgeten är ett styrmedel och tappar därmed 

styrförmågan redan från början.  

 

Anthony och Govindarajan hävdar att revideringar av budgetar kan ske systematiskt 

eller då särskilda händelser har inträffat. Det är viktigt att revidera budgeten om 

förhållande har förändrats mycket sedan den ursprungliga budgeten skapades. Visma 

Spcs har både systematiska och icke systematiska budgetrevideringar. De systematiska 

revideringar inträffar halvårsvis genom en prognos, oftast på makronivå samt inför 

kvartal 4 då budgeten ersätts med en prognos. Ax med flera menar att reviderade 

budgetar i praktiken kallas för prognoser. Bergstrand och Olve hävdar att skillnader 

mellan budget och prognos kan tolkas som ett uttryck för hur mycket man vid 

prognostillfället ansåg att vissa inträffade händelser borde påverka utfallet. Camilla de 

Villiers anser att enda skillnaden mellan prognos och budget är att prognosen ersätter 

budgeten. Osystematiska revideringar av budgeten i Visma Spcs kan inträffa under det 

andra kvartalet om stora förändringar skett gentemot budgeten. Äldreomsorgsenheten 

justerar sin resultatbudget tre gånger per år. Enheten gör även icke planerade och 

osystematiska revideringar av budgeten men det sker inte så ofta. 

 

Det finns olika sätt att använda sig av när man vill förändra budgeten och dessa är rörlig 

budget, flexibel budget, reviderad budget, rullande budget och prognos. Ax med flera 

menar att rörlig budget förekommer om de volymberoende intäkterna och kostnaderna 

multipliceras med den verkliga volymen medan de fasta intäkterna och kostnaderna har 

fasta belopp i budgeten. Flexibel budget påminner enligt Ax med flera om rörlig budget 

men skillnaden är den att flexibel budget tar hänsyn till mer än endast 

verksamhetsvolymens inverkan. Bergstrand och Olve hävdar att en reviderad budget är 

en budget som görs för den del av året som återstår vid omplaneringstillfället. 
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Bergstrand och Olve menar att en ny budget för de kommande tolv månaderna framåt 

kan utarbetas vid varje översyn och detta kallas för rullande budget. Enligt Greve 

revideras den senaste budgeten vid den här metoden samtidigt som en ny ettårsbudget 

upprättas. Bergstrand och Olve menar att prognoser kompletterar en fast budget om 

budgeten upplevs som överspelad. Visma Spcs använder reviderad budget och 

prognoser på följande sätt: de ändrar budgeten för hela perioden allteftersom tiden 

framskrider och sedan jämförs den reviderade budgeten med utfallet. Den ändrade 

budgeten har samma sluttidpunkt som den ursprungliga. Prognosen har ersatt budgeten i 

det här fallet och det är endast den som jämförs med utfallet. Äldreomsorgsenheten i 

Tingsryds kommun ändrar budgeten för hela perioden allteftersom tiden framskrider. 

Budgeten har samma sluttidpunkt som den ursprungliga. Under budgetåret jämförs bara 

den reviderade budgeten med utfallet. Det är den reviderade budgeten man ska styra 

emot. Den ursprungliga budgeten kan i efterhand användas för att jämföra olika år mot 

varandra. Anna Rosliakova hävdar att volymen har stor betydelse inom äldreomsorgen. 

Därför finns det volymanalyser som påverkar budgeten t ex befolkningsstrukturen, 

(balans mellan olika åldersgrupper).  

 

6.1.5 Kommunal särart och budgetprocesser i kommuner 

Sanderberg och Sturesson hänvisar till kommunallagen där det står att målet med 

kommunal verksamhet är att tillhandahålla effektiv service till kommuninvånarna i vissa 

gemensamma aktiviteter. Kurt Nilsson hävdar att det inte är önskvärt att enbart titta på 

ekonomiska mått i äldreomsorgsenheten då det är människor som budgeten berör. Det 

går inte att dra ner på servicen till kommuninvånarna bara för att spara pengar. De icke 

monetära måtten är av stor betydelse. Enligt Sanderberg och Sturesson så följer istället 

näringslivet aktiebolagslagen och målet med verksamheten enligt lagen är att ge ägaren 

maximal vinst. Finansieringen sker främst i kommuner genom skatter och statsbidrag, 

dessutom saknas en marknad i traditionell mening och en kommun får inte arbeta med 

verksamhet i vinstsyfte samt att tillgångarna är av publik karaktär. Så är det även i 

Tingsryds kommun till skillnad från Visma Spcs som är ett aktiebolag och har ett 

vinstsyfte och där den stora huvuddelen av intäkterna härrör från försäljningen till 

kunderna. Styrelsesättet i en kommun bygger enligt Sanderberg och Sturesson på 

demokratins principer och dessutom kan kommuner inte upphöra utan riksdagsbeslut. 

Tingsryds kommun styrs av folkvalda politiker som tar hjälp av anställda tjänstemän 

som tar fram beslutsunderlag och verkställer beslut. Politikerna väljs av personer som 
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tar del av kommunens service, d v s kommuninvånarna. Kurt Nilsson hävdar att då 

ramen/budgeten är för liten kan det hända att politikerna inte vill ta beslut om åtgärder 

som av kommuninvånarna kan upplevas som negativa. När valet närmar sig är detta 

förhållande extra tydligt. 

 

Kommunerna är enligt lag skyldiga, till skillnad från företag att årligen upprätta en 

budget som innehåller en plan för verksamheten och ekonomin. Vi kan bekräfta att detta 

stämmer eftersom vi fick budgeten och verksamhetsplaner i dokumentform. Trots att 

Visma Spcs inte är skyldiga enligt lag att upprätta en budget är budgetprocessen ändå en 

omfattande och tidskrävande aktivitet i företaget. Enligt kommunallagen ska 

allmänheten ha tillgång till styrelsens förslag till budget från och med kungörandet av 

det sammanträde med fullmäktige då budgeten ska fastställas. I kommunallagen står det 

även att den kommunala budgeten är en offentlig handling därför var det inga problem 

att få information om budgeten i äldreomsorgsenheten i Tingsryds kommun medan hos 

Visma Spcs fick vi endast en tom budgetmall utan siffror. 

 

Vi beskrev Peterssons samt Sanderbergs och Sturessons teoretiska beskrivningar av 

budgetprocesser i kommuner för Kurt Nilsson. Kurt Nilsson menar att Sanderbergs och 

Sturessons modell är modern och stämmer bättre överens med äldreomsorgsenheten. 

Nilsson motiverar detta med att äldreomsorgsenheten utgår från ett 

målstyrningstänkande i budgetprocessen och som han hävdar numera nästan är ett måste 

för att kunna styra verksamhet och ekonomin i en kommun. Vidare hävdar han att först 

måste de politiska målsättningarna fastställas och först därefter görs en beräkning av 

vad detta kostar. Enligt Nilsson får politikerna ”rätta mun efter matsäcken” om 

pengarna inte räcker till, vilket ibland kan uppfattas som jobbigt. 

 

Brorström, Haglund och Solli menar att i kommuner finns det två olika synsätt vid 

budgetering och dessa kallas för behovsbudgetering och resursorienterad budgetering. 

Vid behovsbudgetering kartläggs behoven och resurserna fördelas efter 

angelägenhetsgrad medan vid resursorienterad budgetering beräknas den tillgängliga 

resursvolymen först och sedan bestäms vilka behov som kan hanteras inom den givna 

ramen. Rambudgeteringen är en vanlig modell som är resursorienterad. Vid denna 

budgetering kartläggs de finansiella förutsättningarna och bland annat bestäms 

skattesatsen. Efter detta tilldelas nämnderna de finansiella ramarna utifrån totalramen 
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,därmed ska nämnderna anpassa sina behov till hur mycket de har fått och då hamnar 

ekonomi och inte behov i fokus. Eftersom Tingsryds kommun har rambudgetering så 

anser Kurt Nilsson att budgeteringen är resursorienterad. Men vidare menar Nilsson att 

eftersom Tingsryds kommun är en starkt lagreglerad verksamhet så finns det även 

behovsbudgetering eftersom det är otänkbart att hänvisa till budgeten för att avslå en 

ansökan om en insats. 
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7 SLUTDISKUSSION 

7.1 SLUTSATSER 

Det finns ingen officiell och enhetlig definition av budgetprocessbegreppet då olika 

författare nämner olika antal och skilda steg i budgetprocessen. Men oftast uppvisar 

ändå budgetprocessbegreppet likheter mellan de olika författarna eftersom vissa 

författare täcker in flera steg i ett stort huvudsteg. Detta kan tänkas ske i ett pedagogiskt 

och förenklande syfte eftersom budgetprocessen många gånger är komplex, dessutom 

varierar den mycket mellan olika affärsföretag och organisationer. Varken Visma Spcs 

eller äldreomsorgsenheten i Tingsryds kommun har budgetprocesser som är helt 

identiska med någon modell från teorin. Trots att det finns flera olika modeller i teorin 

som berör budgetprocessen finns det ännu fler tänkbara varianter i verkligheten. 

Därmed är det inte konstigt att de studerade organisationerna inte helt följer de 

förenklade standardmodellerna. Vi anser att det går att dela upp den litteratur som vi har 

använt oss av i två kategorier, nämligen litteratur som behandlar kommunal budgetering 

specifikt och budgetlitteratur som inte nämner kommuner. Trots att den sistnämnda 

kategorin troligtvis utgår från affärsdrivande företag så är stora delar från teorin som vi 

ser det tillämplig även för den studerade enheten i kommunen. 

 

Det visade sig att de flesta delarna i budgetprocessen är någorlunda lika mellan Visma 

Spcs och äldreomsorgsenheten i Tingsryds kommun. Budgetprocessen i Visma Spcs 

och äldreomsorgsenheten skiljer sig dock åt på vissa punkter. Tidsmässigt är processen 

ungefär ett halvår längre i äldreomsorgsenheten eftersom planeringsfasen startar redan i 

början på år 1, (året före budgetåret). Vi har uppfattat det som att budgetprocessen är 

mer komplex i äldreomsorgsenheten än vad den är i Visma Spcs. I äldreomsorgsenheten 

tar tjänstemännen fram beslutsunderlag åt de folkvalda politikerna och verkställer sedan 

de beslut som tagits av politikerna. Det är färre beslutsfattande personer i 

budgetprocessen i Visma Spcs än i äldreomsorgsenheten. Ledningen i Norge och den 8 

personer stora ledningen i Sverige fastställer budgeten. Att det är fler personer som tar 

beslut i kommunens budgetprocess beror på att det är 49 politiker som sitter i 

kommunfullmäktige. De folkvalda politikerna utnyttjar budgetprocessen till att få 

igenom sina vallöften gentemot väljarna. Beslutsvägarna i äldreomsorgsenheten är 

längre än inom Visma Spcs eftersom äldreomsorgsenheten har så stark koppling till 
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kommunen som helhet. I kommunen ska flera beslut tas i en speciell ordning och många 

ärenden går fram och tillbaka mellan olika instanser. Detta leder till en lång 

budgetprocess. Kommunal verksamhet är även tvungen att budgetera enligt 

kommunallagen och andra tvingande regler. Ett affärsdrivande företag som Visma Spcs 

behöver inte bry sig om dessa regler. Vi uppfattar det som att det fokuseras betydligt 

mer på kostnader än intäkter i budgetprocessen i Tingsryds kommun. Detta uppfattar vi 

som naturligt då det är svårare för en kommun att påverka intäkterna i form av t ex 

skattemedel än vad det är för ett affärsföretag att ändra sina priser. Det är en lång och 

trög politisk process i en kommun då skattesatsen ska ändras medan det går snabbare i 

ett affärsföretag att ta beslut om prisändringar. Det är även svårt för kommuner att 

påverka intäkterna i form av statsbidrag. Dessutom vill man ge så bra kvalitet som 

möjligt för en viss kostnad. Till skillnad från äldreomsorgsenheten brukar inte Visma 

Spcs fokusera på risker i budgetprocessen.  

 

Visma Spcs delar upp årsbudgeten på månader vilket äldreomsorgsenheten inte gör. När 

det gäller löpande uppföljningar uppfattar vi det som att dessa är precis lika omfattande 

i Visma Spcs som i äldreomsorgsenheten i Tingsryds kommun. När det gäller analys av 

budgetavvikelser så lägger Visma Spcs ner mest tid på intäktsavvikelser beroende på att 

de anser att de både är svårare och viktigare att analysera än kostnadsavvikelserna. De 

intervjuade personerna i Tingsryds kommun nämnde alltid analys av kostnadsavvikelser 

då frågan kom upp om analys av budgetavvikelser. Vi tolkar detta som att Visma Spcs 

fokuserar mer på intäktsavvikelser och äldreomsorgsenheten i Tingsryds kommun 

fokuserar mer på kostnadsavvikelser. Detta kan möjligen bero på att Visma Spcs i form 

av ett affärsdrivande företag har som mål att ge sina ägare maximal vinst. Detta gör att 

intäkterna blir speciellt viktiga. Vi är medvetna om att även kostnaderna är viktiga för 

Visma Spcs. De har dock många kostnader som på kort sikt är opåverkbara. Detta borde 

vara ytterligare en anledning till att kostnaderna tilldrar sig mindre intresse än 

intäkterna. Enligt kommunallagen ska Tingsryds kommun tillhandahålla effektiv service 

till kommuninvånarna samtidigt som den inte får arbeta med verksamhet i vinstsyfte. Vi 

misstänker att kostnaderna hamnar i centrum därför att den kommunala verksamheten 

bekostas av kommuninvånarnas och tillika väljarnas skattemedel. Vi tror att politikerna 

känner en press från väljarna att verkligen använda skattemedlen på ett icke slösaktigt 

sätt. Detta tror vi är orsaken till att kostnaderna hamnar i centrum. I Visma Spcs görs 

analyser av avvikelser mer frekvent än i äldreomsorgsenheten och detta kan bero på att 
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affärsföretag ständigt måste vara säkra på att kunna visa upp bra resultat för aktieägarna. 

För närvarande har varken Visma Spcs eller äldreomsorgsenheten en policy som anger 

hur stor avvikelsen ska vara för att den ska analyseras. Däremot hade 

äldreomsorgsenheten en sådan policy förra året. Vi tror att det beror på att politikerna 

vill ha bättre kontroll på situationen för att kunna påverka kommunens ekonomi på ett 

positivt sätt som medför att sannolikheten ökar att de blir återvalda. Vad det gäller 

separering av icke påverkbara poster från påverkbara poster i analysen av 

budgetavvikelser gör Visma Spcs inte detta medan äldreomsorgsenheten endast gör 

detta på nämndenivå. Vi misstänker att Visma Spcs inte gör detta beroende på att det 

skulle innebära ett extra arbete som inte överstiger nyttan. 

 

Systematiska revideringar av budgeten sker vid fler tillfällen i äldreomsorgsenheten än 

vid Visma Spcs. Äldreomsorgsenheten kallar sina reviderade budgetar för 

kompletteringsbudgetar medan Visma Spcs kallar motsvarande budgetar för prognoser. 

Vi anser att det inte är någon större skillnad mellan dessa reviderade budgetar utan att 

det mest är namnet som skiljer dessa åt. Visma Spcs har inte nämnt att den ursprungliga 

budgeten används till någon sorts uppföljning efter det att prognoser har utformats. 

Äldreomsorgsenheten i Tingsryds kommun använder endast den ursprungliga budgeten 

till att jämföra olika år mot varandra. 

 

Politikerna i Tingsryds kommun påverkar processen genom att ta beslut som 

tillfredställer invånarna och då kan ramen bli för liten vilket gör det omöjligt att nå 

budgeten. Budgetprocessen i äldreomsorgsenheten måste redovisas mer öppet än i 

Visma Spcs därför att budgeten är en offentlig handling enligt kommunallagen. Vissa 

delar av äldreomsorgsenheten i Tingsryds kommun är en starkt lagreglerad verksamhet 

och därför menar Kurt Nilsson att det finns en behovsbudgetering på grund av att det är 

omöjligt att hänvisa till budgeten för att avslå en ansökan om insats. Situationen i Visma 

Spcs är den motsatta. Affärsföretaget kan i högre grad bestämma vilka kunder det ska 

ha. Visma Spcs kan tacka nej till en offert eller enbart satsa på lönsamma produkter som 

riktar sig till en viss typ av kunder. Därmed har Visma Spcs en viss möjlighet att 

selektivt välja ut sina kunder. 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att båda organisationerna jobbar väldigt mycket med 

budgetar tidsmässigt och det är många personer som är inblandade i processerna. Större 
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delen av teorin överensstämmer ganska bra med organisationernas verklighet och de 

intervjuade personerna har varit väl bekanta med de begrepp som används i teorin. Det 

sistnämnda kan bero på att budgetprocessen varit igång i många år. Organisationerna 

har därmed anammat begrepp och procedurer. 

 

7.2 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Det skulle vara intressant att utföra direkta eller deltagande observationer under hela 

budgetprocessen för att se hur skillnaderna är i praktiken. Detta beroende på att arkiven, 

dokumenten och de intervjuade personernas beskrivningar kan skilja sig åt mot hur det 

är i verkligheten. Olika personer kan utföra arbetsuppgifterna på olika sätt och detta får 

man inte reda på om enbart ett fåtal personer intervjuas. Ett annat ämne som skulle vara 

intressant att undersöka är hur affärsföretag utan budgetering klarar sig i jämförelse med 

de som budgeterar. Med detta menar vi att jämföra resultatet mellan budgeterande och 

icke budgeterande affärsföretag. För att öka sannolikheten för att det är just 

budgeteringen eller frånvaron av budgetering som avgör resultatet så skulle flera 

affärsföretag undersökas som gått från budgetstyrning till budgetlös styrning. Det skulle 

vara önskvärt att undersöka affärsföretag som gör detta byte både i hög- och 

lågkonjunktur för att kunna utesluta konjunkturfaktorn. Nackdelen är att det är svårt att 

avgöra om det är just budgeteringen eller frånvaron av budgetering som orsakar 

resultatet. 

 

7.3 KRITIK OCH REFLEKTIONER ÖVER DET EGNA ARBETET 

Budgetprocessen i det studerade affärsföretaget och den offentliga organisationen pågår 

under ca 1,5 till ca 2 år och vi har endast haft ca 2 månader på oss att bedriva 

praktikfallsstudierna. Vi har inte utövat direkta eller deltagande observationer under 

hela budgetprocessen och vi kan därför inte vara säkra på att det alltid går till på det 

sättet som de intervjuade personerna har beskrivit och som dokumenten visar. Vi tror att 

alla affärsföretag och offentliga organisationer vill framställa en så positiv bild som 

möjligt av sig själva och om de budgetprocesser som pågår. Det bästa sättet att studera 

en budgetprocess är helt enkelt att delta i budgetprocessen och det är väldigt svårt om 

undersökaren inte är anställd. 
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Vi skulle ha jämfört en offentlig organisation med ett affärsdrivande företag i samma 

bransch. Vi skulle då kunna utesluta branschfaktorn då vi undersöker vilka moment som 

skiljer sig åt i budgetprocesserna. Då skulle man kunna studera hur olika slags 

finansiering påverkar budgetprocessen och effektiviteten. Vid privat finansiering 

förväntar sig kunden en viss kvalitet på varan eller tjänsten eftersom ett pris betalas för 

att få något specifikt i utbyte. Vid offentlig finansiering betalar skattebetalaren in en 

summa pengar utan att veta exakt vad pengarna kommer att användas till. Detta kan 

leda till att effektiviteten försämras då det är svårt att se vad man får för de pengar man 

betalar in i skatt. 
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Bilaga 4 

Budgetuppställandet för resultatbudgetar 

• Vilka medarbetare är delaktiga i budgetuppställandet? Vilka gör lite respektive 

mycket? Vilka arbetsuppgifter har varje person? 

• Definiera ledningens roll och uppgifter i budgetuppställandet? Vilka tillhör 

ledningen? 

• Vilka är det som fastställer budgeten i slutet av budgetprocessen (Styrelsen, VD 

eller en speciell budgetkommitté)? 

• Controllerns roll i budgetuppställandet? 

• Olika chefers roll på olika nivåer/avdelningar i verksamheten under 

budgetuppställandet? 

 

Vilka påståenden stämmer bäst överens med Er verksamhet: 

• Byggs Er huvudbudget upp underifrån i form av delbudgetar? 

• Först upprättas huvudbudgeten för organisationen som helhet (Visma SPCS i Växjö/ 

äldreomsorgsenheten i Tingsryds kommun) som sedan bryts ner till delbudgetar? 

• Kombination av de två första alternativen, d v s att en diskussion sker mellan 

ledningen och underordnade och då de överordnade målen möter de lokala 

förutsättningarna? 

 

• Vilka budgetperioder har ni? Månader, år, kvartal o s v. Om år är en budgetperiod, 

överensstämmer budgetperioden med kalenderåret? 

• När på året börjar Ni med budgetuppställandet för kommande år och när slutar ni? 

• Vilka olika steg anser Ni ingår i budgetuppställandet? 

 

Budgetuppföljning av resultatbudgetar 

• Jämför Ni de budgeterade värdena mot de verkliga värdena? 

• Sker uppföljningen i samma dimensioner och detaljeringsgrad som budgetarna 

ställts upp i? 

• Vad är syftet med Er uppföljning och vad använder ni informationen till? 

• Vem/vilka personer sysslar med detta? 
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• Hur mycket tid läggs ner på detta? 

• Hur ofta görs det (löpande, månadsvis eller årsvis)? 

 

Analys av resultatbudgetavvikelser 

• Förekommer en analys av resultatbudgetavvikelser? 

• Vem/vilka personer sysslar med detta? 

• Hur mycket tid läggs ner på detta? 

• Hur stora ska avvikelserna vara för att Ni ska analysera dessa 

(väsentlighetsprincipen)? Har ni någon policy om detta? 

• Hur ofta görs det (löpande, månadsvis eller årsvis)? 

• Hur går personerna som analyserar till väga för att ta reda på orsakerna till 

avvikelserna? 

• Finns det några avvikelser som är extra svåra att analysera vad de beror på? 

• Är ni lika måna om att analysera positiva avvikelser som negativa avvikelser? 

 

Föränderlig resultatbudget 

• Justera ni Er resultatbudget någon gång under året? 

• Varför gör ni det eller varför gör ni inte det? 

• Hur ofta justerar ni resultatbudgeten? 

• Vem är delaktig i processen vid justeringen? 

 

Vilken eller vilka av dessa påståenden stämmer bäst överens med Era justeringar av Era 

budgetar?: 

• De budgeterade värdena är beroende av verksamhetsvolymen, d v s de 

volymberoende intäkterna och kostnaderna multipliceras med den verkliga volymen 

medan de fasta intäkterna och fasta kostnaderna har fasta belopp i budgeten? 

• Precis som det ovanstående påståendet men att hänsyn också tas till fler faktorer 

såsom t ex förändringar i variantmix? 
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• Budgeten ändras för hela perioden allt eftersom tiden framskrider och sedan jämförs 

den reviderade budgeten med utfallet och den fasta budgeten? Denna typ av budget 

har samma sluttidpunkt som den ursprungliga. 

• Budgeten ändras allt eftersom tiden framskrider men samtidigt flyttas 

budgethorisonten framåt och de perioder som redan inträffat lämnas? Ett exempel är 

att inför varje kommande kvartal upprättas en ny budget som täcker den kommande 

fyrakvartalsperioden. 
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