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Bakgrund Metoderna för att styra organisationer har varit många under årens 

gång. Under 1960-talet fick budgeten sitt genombrott bland 
svenska företag. Budgetens främsta användningsområde var då 
planering och samordning av verksamheten. Budgeten har sedan 
dess utvecklats betydligt och har idag flera olika roller och syften.  

 
Problem Under de senare åren har budgeten utsatts för mycket kritik och 

dess relevans i dagens företag har ifrågasatts. Flera företag har valt 
att tona ned betydelsen av budgeten eller helt avskaffa den. Även 
om ett företag beslutar sig för att avskaffa budgeteringen kommer 
det finnas kvar vissa behov av budgetens tidigare 
användningsområden. Dessa behov måste även efter 
budgetavskaffandet lösas. 

 

Syfte Genom att studera ekonomistyrningen i de så kallade budgetlösa 
företagen vill vi undersöka vilka styrmedel dessa företag använder 
för planering, ansvarsfördelning, samordning, resursallokering, 
kommunikation, motivation och uppföljning, när budgeten inte 
lägre används för dessa ändamål. Utifrån detta ämnar vi även ta 
ställning till om företagen har avskaffat budgeten helt och istället 
infört en alternativ metod eller om det endast handlar om en 
förändring av budgeten och budgetprocessen. 

 
Metod Vi har genom kvalitativa intervjuer med respondenter på tre 

tillverkande företag samlat in vår empiri. De studerade företagen 
säger sig ha avskaffat budgeten. I vårt analyskapitel ställs sedan 
det empiriska materialet mot vår teoretiska referensram för att vi 
ska kunna analysera det insamlade materialet. 

 
Slutsatser Vår slutsats är att det inte finns ett alternativt styrinstrument som 

helt och hållet ersätter budgeten. Det handlar snarare om att lösa 
och hitta nya arbetssätt för de olika syften som budgeten tidigare 
fyllt. Vi anser vidare att det snarare handlar om en förändring av 
budgeten och budgetprocessen än att ett helt avskaffande av 
budgeten har skett. De studerade företagen är inte enligt våra 
definitioner i uppsatsen budgetlösa. 



EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
Title  Companies without budgets - do they exist? 
 
Authors  Kent Marshall and Mikael Snygg 
 
Course  FEC007 – Bachelor’s Thesis in Business and Administration 
 
Tutor  Carina Svensson 
 
Background There have been many methods for controlling organisations 

throughout the past. In the 1960’s budgeting became common 
among Swedish companies. In the sixties the budget’s purposes 
were planning and coordination of organisations. Since then the 
budget has evolved and today the budget has many more purposes.  

 
Problem During the past years the budget has been a subject of criticism 

and its meaning in today’s companies has been questioned. Many 
companies have chosen to decrease the use of budget or 
completely abandoning the budget. Even though a company 
decides to abandon the budget, there will still remain needs that 
the budget earlier covered. These needs must be solved in some 
way after the budget has been abandoned. 

 
Purpose By studying the management control in companies that claim to 

have abandoned the budget, we want to examine which 
instruments of control these companies use for planning, 
distribution of responsibility, coordination, allocation of resources, 
communication, motivation and follow-up, when the budget no 
longer is used for these purposes. From this point we will take a 
stand to whether the companies have completely abandoned the 
budget and implemented an alternative model or if there only have 
been changes made to the budget and the budget process. 

 
Method We have made qualitative interviews with respondents in three 

manufacturing companies to collect empiric material. The studied 
companies claim that they have abandoned the budget. In the 
analysis chapter the empirical material is compared with our 
theoretical frame of references. 

 
Conclusions Our conclusion is that there are no alternative control instruments 

that entirely can compensate for the budget, it rather concerns 
solving and to finding new ways of working with the purposes that 
the budget earlier had. We rather consider that there have been 
changes in the budget and budget process, than a complete 
abandoning of the budget. According to the definitions we have 
used in this thesis, we do not consider that the studied companies 
have abandoned the budget.  
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1 BAKGRUND OCH PROBLEM 
 
 

     
    i kommer i detta inledande kapitel att presentera bakgrunden till vår studie, vilket  
problemområde vi valt, problemformulering samt syfte med studien. Vi presenterar även de 
avgränsningar som har gjorts. 
  

 

1.1 Inledning 
 

”I bästa fall är budgetarbetet ett slöseri med resurser och i sämsta fall direkt 
farligt för företaget!” 

(Wallander, 1994:63) 
 

”Den traditionella budgeten handlingsförlamar företagen, motarbetar 
personalens kreativitet och hindrar de anställda från att se till kundens bästa!” 

(Hope & Fraser, 2001-02) 
 
Uttalandena kommer från några av budgetens största kritiker. Istället för budget förespråkar 
de en budgetlös styrning. Flera svenska företag har de senaste åren valt att tona ned 
betydelsen av budgeten eller att helt avskaffa den och istället införa ett så kallat budgetlöst 
styrsystem1. Vi har i vår studie valt att undersöka vilka styrmedel några av de budgetlösa 
tillverkande företagen använder för planering, ansvarsfördelning, samordning, 
resursallokering, kommunikation, motivation och uppföljning, när budgeten inte lägre 
används för dessa ändamål 
 

1.2 Bakgrund 
 
Metoderna för att styra organisationer har varit många under årens gång. De första riktigt 
stora organisationerna i modern tid har varit militären. Här styrdes tusentals soldater med 
järnhård disciplin. Även dagens marknadsekonomiska företag vill styra sina medarbetare i 
riktning mot de mål som företagsledningen ställt upp. De flesta företag har därför ett behov av 
ett effektivt styrsystem för att uppnå lönsamhet.2 Gyllberg och Svensson menar att 
ekonomistyrning finns i varje företag och att i stort sett alla medarbetare i företaget mer eller 
mindre involveras i ekonomistyrningens aktiviteter3. Det finns en rad olika definitioner av vad 
ekonomistyrning är. Den definition som vi har valt att utgå ifrån är:  
 

”Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 
befattningshavare mot vissa ekonomiska mål.”  

    (Ax, Johansson & Kullvén 2002:65) 
 

                                                 
1 Andersson 1997:150 
2 Bergstrand 1997:7 
3 Gyllberg & Svensson 2002:33 
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Ekonomisystem är en benämning på ekonomistyrningens formaliserade och rutinbundna 
delar. Ekonomistyrning och ekonomisystem är alltså inte synonymer. I ekonomisystemet 
inkluderas vanligtvis budgetering, produktkalkylering och redovisning.4 
 
Vidare behöver i stort sett alla företag planera sin verksamhet. För att strukturera olika slag av 
planering används oftast tre olika nivåer - strategisk, taktisk och operativ planering. Det finns 
specifika beslutsområden kopplade till varje nivå. På den strategiska nivån fastställs de 
långsiktiga mål som företaget skall uppnå samt den strategi som skall följas för att målen skall 
nås. Den strategiska planeringen är alltså mer långsiktig under en period på oftast tre år eller 
längre. Den taktiska nivån har till uppgift att implementera de strategier som valts samt 
koordinera organisationens olika enheter att verka i samma riktning. På denna nivå planeras 
det i ett kortare perspektiv, cirka ett till tre år, och ofta sker det systematiskt enligt en mer 
eller mindre fastställd tidsplan. Den operativa nivån strävar efter att uppnå ett effektivt 
resursutnyttjande. Det handlar om hur det löpande arbetet i företaget ska ske under den 
närmsta perioden det vill säga ett kortare perspektiv än den taktiska planeringen.5 
  
Den taktiska planeringen uppfattas ofta som en viktig länk mellan den strategiska och 
operativa nivån och utgör därför en viktig del i företagets totala styrsystem. Mycket av 
ekonomistyrningen behandlar främst den taktiska nivån. Budgeten kan alltså räknas till den 
taktiska nivån.6 En budget definieras oftast som ett handlingsprogram, uttryckt i ekonomiska 
termer, under en viss period för ett företag. Budgetar kan se mycket olika ut beroende på hur 
företagen ser ut, om det är stort eller litet, mer eller mindre komplexa och så vidare.7 Många 
anser att budgeten har en viktig roll för den löpande styrningen. Detta eftersom budgeten 
bland annat utgör ett underlag för att rikta de anställdas handlande åt samma håll, vilket 
medför att de olika enheterna inom organisationen kan agera gemensamt utan ständiga 
kontakter. Även själva arbetet med budgetuppställandet anses vara viktigt eftersom det ger en 
helhetsöversyn av företaget samt inblick i andra enheters verksamhet.8 
 
Vilket nämndes inledningsvis i detta avsnitt har metoderna för att styra organisationer 
förändrats med åren. Även budgetens syften och roller har utvecklats under årens gång. Nedan 
beskrivs budgetens utveckling i Sverige under de senaste årtiondena.  
 
1.2.1 Budgeteringens utveckling i Sverige 
 
Före 1950 var det bara de allra största företagen i Sverige som använde sig av en budget, de 
kunde då närmast betraktas som ett bihang till produktkalkylsystemet. Under 1950-talet blev 
det allt vanligare att företag använde budgeten för att planera och samordna sin verksamhet.9 
Budgeten användes också som ett verktyg för ekonomisk analys av kostnader i produktionen 
och sedan även för analys av olika intäkter10.  
 
Genombrottet för budgetering i svenska företag kom först på 1960-talet. Det var då vanligt att 
företagen var uppbyggda som funktionsorganisationer med en central ekonomiavdelning, 

                                                 
4 Ax, Johansson & Kullvén 2002:65 ff 
5 Ax, Johansson & Kullvén 2002:371 ff 
6 Ax, Johansson & Kullvén 2002:373 
7 Bergstrand & Olve 1996:17 
8 Bergstrand & Olve 1996:18 
9 Greve 1996:11 
10 Arwidi & Samuelson 1991:11 
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vilket medförde att även budgetarbetet koncentrerades centralt. Konkurrensen blev allt 
hårdare under denna tid, vilket medförde att planering blev allt viktigare för företagen. 
Långsiktig planering ansågs vara ett bra sätt att ta reda på vilken väg företag skulle utvecklas 
för att överleva. Det upprättades ofta planer på 3-5 år och budgeten sågs som ett viktigt 
instrument i den kortsiktiga delen av denna långsiktsplanering.11  
 
Under 1970-talet stod det klart för många företag att de detaljerade planerna inte stämde 
överens med det verkliga utfallet. Därför byttes de detaljrika planerna ut mot en mer 
översiktlig planering. Det var även vanligt att många företag divisionaliserades under denna 
tidpunkt. Detta medförde att de olika ansvarsenheter som bildades behövde koordineras och 
kontrolleras. Budgeten fick nu en ny roll som samordnare, men användes även för planering 
och kontroll av likviditet och soliditet. Fokus under denna period låg på själva 
budgetdokumentet. De syften som budgeten då fyllde var prognos, kontroll, planering och 
samordning.12 
 
Under 1980-talet kännetecknades företagens omvärld som snabbt föränderlig. Detta ökade 
behovet av en snabb återkoppling av hur utfallet blev i förhållande till planerna. Datorernas 
intåg i företagen ledde till att budgetarbetet underlättades. Genom ett ökat intresse för hur de 
olika aktörerna i organisationen upplevde sin situation och hur delaktighet i budgeteringen 
kunde påverka resultatet, fick budgeten en ny och viktigare roll. Fokusen flyttades från det 
färdiga dokumentet till själva processen och syftena förändrades till att bli åtagande, 
motivation och kommunikation.13 
 
Under slutet av 1990-talet fick budgetens planeringssyfte åter ökad betydelse. Detaljarbetet 
har försvunnit i många företag, till stor del beroende på att de förutsättningar som budgeten 
bygger på snabbt blir inaktuella, vilket har medfört att rutinerna på många håll har förenklats. 
Budgetarbetet har istället blivit mer inriktat på att ge företagsledningen ett bra grepp om 
ekonomins utveckling under budgetåret.14 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att en allmän utveckling av budgetens användning och 
syften är att fokus flyttats från dokumentet till den process som leder fram till budgeten. Detta 
illustreras nedan i figur 1.1. 

                                                 
11 Arwidi & Samuelson 1991:12 f 
12 Arwidi & Samuelson 1991:14 f 
13 Arwidi & Samuelson 1991:15 f 
14 Samuelson 2001:215 
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 Traditionella syften 
 Prognos     

 Kontroll   Relativ fokusering 

 Planering   kring ”dokumentet” 

 Samordning 

  

 ”Moderna” syften 
 Åtagande   Relativ fokusering 

 Motivation   kring ”processen” 

 Kommunikation 
 

Figur 1.1 Budgetens syften  
(Källa: Arwidi & Samuelson, 1991:23, egen bearbetning) 
 
En undersökning från början av 1970-talet visar att de vanligaste syftena med budgetering då 
var planering, samordning, prognos samt kontroll (vilka benämns som traditionella syften). 
Senare studier visar att syftena: åtagande, motivation och kommunikation (vilka benämns som 
moderna syften) har fått en stor vikt bland företagen sedan 1970-talet.15 
 
1.2.2 Kritik mot den traditionella ekonomistyrningen och budgeten 
 
Budgeten och ekonomistyrningen har i allmänhet länge blivit utsatt för stark kritik. Johnson 
och Kaplan startade den så kallade Relevance Lost-debatten i slutet av 1980-talet. Deras kritik 
riktar sig mot att: 

• Ekonomiska rapporter innehåller endast till viss del verksamhetsanknuten information, 
vilket gör det svårt att fatta effektivitetshöjande beslut. 

• Produktkostnader kan bli snedvridna vid fördelning av omkostnader till produkterna. 
Detta kan leda till att felaktiga beslut fattas.  

• Det läggs större vikt vid kortsiktiga mål än långsiktiga mål. De mått som oftast 
används är ägarcentrerade och avkastningsrelaterade. Detta kan leda till suboptimering 
eftersom de kortsiktiga målen strider mot de långsiktiga strategiska målen.16 

 
En av de största kritikerna till budgeten är den före detta verkställande direktören och 
styrelseordförande i svenska Handelsbanken, Jan Wallander. Han bygger sin kritik mot 
budgeten på erfarenheter om att prognoser ofta slår fel. Budgeten bygger i sin tur på 
prognoser, därför är det enligt Wallander ofördelaktigt att använda sig av budgetar.17 Vid 
kritik mot budgeten bör man skilja mellan budgeten som produkt, det vill säga själva 
dokumentet, och budgeten som process. Wallander kritiserar både budgeten som produkt och 
som process, eftersom han anser att budgeten snabbt blir inaktuell samt att arbetsprocessen är 
tidskrävande och ofruktsam18. 
                                                 
15 Arwidi & Samuelson 1991:21 f 
16 Johnson & Kaplan 1987-01  
17 Wallander 1994:11 f 
18 Lindvall 1999:177 ff 
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Fler har följt i Jan Wallanders fotspår. 1998 startade CAM-I (Consortium for Advanced 
Manufacturing – International) ett forskningsprojekt som kallas Beyond Budgeting Round 
Table (BBRT) vilket leds av Jeremy Hope och Robin Fraser. Målet med BBRT är inte bara att 
skapa debatt kring budgeten, utan att finna en modell som inte är ett hinder utan en källa till 
konkurrenskraft i dagens informationssamhälle. Hope och Fraser anser att budgeten bör 
avskaffas eftersom förutsättningarna runt om i världen har förändrats mycket under de senaste 
20 åren samt att den traditionella budgeten styr mot föråldrade mål.19 Hope och Hope menar 
att det nya informationssamhället inte kan likställas med det tidigare bondesamhället eller 
industrisamhället. Informationssamhället kännetecknas bland annat av en ökad betydelse av 
intellektuellt kapital för företagen samt en ökad betydelse av tillfredställda kunder. Detta kan 
inte mätas med hjälp av de traditionella finansiella måtten.20 Det är framförallt 
informationsteknologin som har gjort att förutsättningarna i företagen har ändrats. För att 
kunna anpassa sig till den snabbt föränderliga omgivningen krävs det att företagen anammar 
ett helt nytt sätt att tänka och handla på.21 I figur 1.2 illustreras hur företagens nuvarande sätt 
att handla, inte kommer att fungera när företaget i dagens informationssamhälle möter en 
snabbt föränderlig omvärld. Konflikter uppstår mellan företagets nya målsättningar och den 
traditionella ekonomistyrningen som företaget använder sig av. Förändring av affärsstrategi 
torde enligt oss innebära att företag även förändrar sin ekonomistyrning. Hope och Fraser 
menar att flera företag endast strävar efter att förbättra sin budgetering, men enligt dem är inte 
detta tillräckligt. Det krävs ett helt nytt styrinstrument för att komma ifrån den traditionella 
styrningen och anpassa sig till den snabbt föränderliga omvärlden som företagen idag är 
verksamma i.22 
 

 
 
Figur 1.2 Konflikt mellan ny målsättning och traditionell ekonomistyrning 
(Källa: Fraser, egen bearbetning) 
 

                                                 
19 Hope & Fraser 1999-01 
20 Hope & Hope 1997:2 ff 
21 Hope & Fraser 1999-01 
22 Hope & Fraser 1999-01 
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Andersson har sammanställt den vanligaste kritiken mot budgeten, vilken även är de största 
anledningarna till varför företag väljer att avskaffa budgeten: 

• Budgetarbetet är en arbetsam och tidskrävande process att genomföra. 
• Budgetarbetet kan bli allt för passivt. Företag arbetar till exempel enbart med 

procentuella förändringar från förgående år, för att beräkna årets budget. 
• Snabba förändringar i företagens omvärld kan leda till att budgeten är inaktuell redan 

när budgeten är färdigställd. 
• Budgeten låser beslutsfattares handlingsförmåga. 
• Budgeten kan skapa en falsk trygghet. 
• Förändringar i företags styrning har gjort att budgetens betydelse minskat.23 

 
1.2.3 Budgetens utbredning 
 
Trots all den kritik som budgeten utsatts för visar flera studier att budgeteringen trots detta är 
väldigt utbredd bland svenska företag. Johansson med flera genomförde under 1996 en 
undersökning bland 194 svenska börsnoterade företag. Företagen var noterade på A-, OTC- 
och O-listan på Stockholms Fondbörs. En enkät skickades till den ekonomiansvarige på 
respektive företag. Enkäten innehöll dels frågor rörande olika delar av ekonomistyrningen och 
dels frågor kring budgetanvändandet. Slutligen besvarades enkäten av 104 företag. 89 % 
svarade att de använder budget på koncernnivå. Av dessa planerade 15 % att genomföra 
förändringar i budgetprocessen och ytterligare 25 % svarade att de skulle genomföra större 
förändringar. De mest frekventa planerna på förändring som angavs, var att ersätta eller 
komplettera budgeten med prognoser samt att komplettera budgeten med planering i icke-
finansiella termer. 91 % angav att de gör prognoser.24 
 
Gyllberg och Svenssons studie kring medelstora svenska tillverkande företag visade att 
budgeteringen bland dessa företag var mycket utbredd. Samtliga företag angav att de använde 
sig av budget.25 Även Johansson och Samuelson genomförde en enkätundersökning rörande 
ekonomistyrning i mindre och medelstora företag, där de fann att två tredjedelar av de 
studerade företagen sade sig använda budget26. Gemensamt för dessa undersökningar är att 
budgeteringen är mycket utbredd bland svenska företag, dock är användningen av budget 
något mindre i små företag. 
 
Eftersom budgeten finns kvar i flertalet företag måste den trots allt ha vissa värdefulla 
egenskaper. Budgetprocessen kan skapa stora värden inte minst genom att personalen blir 
medveten om de ekonomiska sambanden i företaget. Budgeteringens värde ligger således inte 
så mycket i budgeten som produkt, utan i budgetarbetets kontakter.27 Bergstrand menar att 
budgetering i vissa företag kan leda till missförhållanden. Detta beror dock på att företagen 
inte tillämpar budgeten på rätt sätt. Varje företag måste utforma budgeteringen med hänsyn 
tagen till det specifika företagets förhållanden.28 
 
Prendergast menar att företag som avskaffat budgeten och istället använder planer, rullande 
prognoser eller någon liknande måttstock, egentligen inte är budgetlösa. Dessa alternativa 
                                                 
23 Andersson 1997:150 
24 Johansson, Nilsson Nilsson & Samuelson 1997:3 ff 
25 Gyllberg & Svensson 2002:117 
26 Johansson & Samuelson 1998:36 ff 
27 Frenckner 1986:74 
28 Bergstrand 1997:83 
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planeringsprocesser har enligt honom inte ersatt budgeten utan är ett planeringsverktyg i 
vidare bemärkelse. Det är istället ett försök att integrera ett flertal olika processer som 
långtidsplanering, verksamhetsplanering, målformulering, budgetering och 
prognosverksamhet. Prendergasts åsikt är att företagen endast förbättrat och utvecklat 
budgeteringen samt givit budgeten ett annat namn.29 
 

1.3 Problemdiskussion 
 
Vilket vi kan se ovan i studiens bakgrund, finns budgeten kvar i många företag och har ett 
stort inflytande på ekonomistyrningen. Vi kan bland annat skilja två olika ståndpunkter, ett för 
fortsatt användning och utveckling av budget och ett emot fortsatt användning av budget. Det 
verkar dock inte finnas någon klar definition av vad en budget är och ståndpunkten för eller 
emot verkar vara ett resultat av vad som läggs i begreppet budget. 
 
Vi kan även finna att budgetens vanligaste användningsområden är planering, 
ansvarsfördelning, samordning, resursallokering, kommunikation, motivation och 
uppföljning. De budgetlösa företagen har valt att tona ned betydelsen av budgeten, eller helt 
avskaffat den30. Även om ett företag beslutar sig för att avskaffa budgeteringen kommer det 
att finnas kvar vissa behov av budgetens tidigare användningsområden. Dessa måste även 
efter budgetavskaffandet lösas, men kanske med andra ”verktyg”. Frågor som då väcks är: hur 
har dessa företag som avskaffat budgeten löst problematiken kring bland annat planering, 
samordning och uppföljning? Har företagen i praktiken avskaffat budgeten helt och istället 
infört en alternativ metod eller handlar det endast om en förändring av budgeten eller 
budgetprocessen? 
 

1.4 Frågeställning 
 
Ovanstående diskussion har lett fram till följande forskningsfrågor:  
 

• Hur styr de företag som inte använder sig av budget sin verksamhet, utifrån budgetens 
användningsområden (planering, ansvarsfördelning, samordning, resursallokering, 
kommunikation, motivation och uppföljning)? 

 
• Är budgetlös styrning verkligen budgetlös?  

 

1.5 Syfte 
 
Genom att studera ekonomistyrningen i de så kallade budgetlösa företagen vill vi undersöka 
vilka styrmedel dessa företag använder för planering, ansvarsfördelning, samordning, 
resursallokering, kommunikation, motivation och uppföljning, när budgeten inte lägre 
används för dessa ändamål. Utifrån detta ämnar vi även ta ställning till om företagen har 
avskaffat budgeten helt och istället infört en alternativ metod eller om det endast handlar om 
en förändring av budgeten och budgetprocessen. 
 

                                                 
29 Prendergast 2000-01 
30 Andersson 1997:150 
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1.6 Avgränsning 
 
Vi ämnar inte ta ställning för eller mot fortsatt budgetering, utan vi vill undersöka hur de så 
kallade budgetlösa företagen styr sin verksamhet när budgeten inte längre används till de 
syften som budgeten har. Studien undersöker endast vilka formella styrmedel som de 
budgetlösa företagen använder för planering, ansvarsfördelning, samordning, resursallokering, 
kommunikation, motivation och uppföljning. 
  

1.7 Disposition 
 
Uppsatsen består av 6 kapitel. I figur 1.3 visas hur uppsatsen är disponerad.  
 
Vilket framgått redogörs det i kapitel 1 för studiens problemansats och syfte. 
 
Kapitel 2 beskriver studiens tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med vårt övergripande 
angreppssätt och följs av hur vår datainsamling har skett samt våra val av företag och 
respondenter. Kapitlet avslutas med hur empiri, analys och slutsatser har bearbetats. 
 
I kapitel 3 presenterar vi vår teoretiska referensram. Den behandlar olika definitioner på en 
rad olika begrepp som är vanligt förekommande i vår studie.  
 
Kapitel 4 innehåller det empiriska materialet som vi har samlat in genom de intervjuer som 
gjordes med respondenterna på respektive utvalt företag. Presentationen följer i stort sett 
upplägget på vår intervjuguide.  
 
I kapitel 5 ställs det empiriska materialet mot vår teoretiska referensram för att vi ska kunna 
analysera resultaten av det insamlade materialet. 
 
I kapitel 6 presenterar vi de slutsatser som vi har kunnat dra av analysen. Vi lägger även 
förslag till fortsatta studier. 
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Kapitel 2 
Metod 

Kapitel 1 
 Problem och Syfte

Kapitel 3 
Teori 

Kapitel 4 
Empiri 

Kapitel 5 
Analys 

Kapitel 6 
Slutsats 

 
 
Figur 1.3 Disposition  
(Källa: Vår egen) 
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2 METOD 
 
 

  
     metodkapitlet redogör vi för vilken undersökningsansats vi har valt att utgå ifrån. Vi 
redogör även för vårt urval av företag samt vårt val av respondenter på företagen. Slutligen 
beskriver vi hur vår insamlig och bearbetning av data har gått till. 
  

 

2.1 Övergripande angreppssätt 
 
Efter att ha läst Jan Wallanders bok Budgeten - ett onödigt ont, fick vi upp ögonen för 
budgetlös styrning. Utifrån det valda problemområdet utformade vi vårt syfte med studien, 
vilket sedan ligger till grund för vårt arbete. Vid val av angreppssätt vid en vetenskaplig 
studie brukar det skiljas på induktion och deduktion. Vid induktion går forskaren från 
verkligheten till teorin och vid deduktion tvärtom.31 Utifrån vårt syfte med studien har vi valt 
att kombinera dessa två angreppssätt. Vi har gått från teori till verklighet och därefter tillbaka 
till teorin. Detta eftersom vi ansåg att vi inledningsvis inte var tillräckligt insatta i 
problemområdet. Vi inledde därför arbetet med att studera litteratur inom området för att öka 
vår förståelse för hur budgeten och de alternativa metoderna tillämpas i olika företag. Därefter 
har vi tillämpat en något mer induktiv metod, eftersom vårt syfte är att beskriva och studera 
ett redan känt problem ute i verkligheten. 
 
2.1.1 Kvalitativ eller kvantitativ undersökning 
 
I litteraturen brukar det skiljas på kvantitativa och kvalitativa undersökningar. En kvantitativ 
undersökning går i grunden ut på att mäta. Mätningen kan användas för att beskriva eller 
förklara samband mellan egenskaper32. En kvalitativ undersökning kännetecknas av att 
undersökaren försöker fånga attityder, värderingar, föreställningar etc. Det bör dock 
poängteras att det även för denna typ av data finns möjligheter till kvantifiering33. I vissa 
situationer används en kombination av dessa undersökningar.  
 
Vi har valt att angripa problematiken utifrån en kvalitativ ansats eftersom vi vill ge en djupare 
förståelse för hur de företag som valt att avskaffa budgeten har löst bland annat planering, 
ansvarsfördelning, samordning och uppföljning. Dessa syften är som tidigare nämnts i bland 
annat 1.2, bakgrund, några av budgetens vanligaste användningsområden. 
 
2.1.2 Intervjuer 
 
Inom den kvalitativa metodteorin är fallstudier mycket vanliga. Dessa kännetecknas av att 
undersökningen endast omfattar ett eller ett fåtal fall. Dessa fall studeras mycket detaljerat 
och i flera dimensioner, mer djupgående fakta söks34. Vi har i vår studie valt att göra en 

                                                 
31 Lundahl & Skärvad, 1999:40 f 
32 Lundahl & Skärvad  1999:94 
33 Lundahl & Skärvad  1999:101 
34 Lundahl & Skärvad  1999:185 ff 
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avvägning mellan bredd och djup för de studerade företeelserna. Vi har valt att studera tre 
företag men att inte gå lika djupt inom respektive företag, vilket en fallstudie kräver. Därför 
har vi inte kunnat genomföra en ren fallstudie. Vi har dock valt att utgå ifrån personliga 
intervjuer, vilket karaktäriserar fallstudier, eftersom vi anser att de ger en större förståelse för 
de studerade företeelserna inom problemområdet än vad som till exempel hade kunnat 
uttryckas i enkäter eller rena observationer.  
 

2.2 Handgripligt tillvägagångssätt 
 
2.2.1 Litteraturstudier 
 
Vi ansåg oss vara tvungna att ha en del teoretisk kunskap bakom oss innan vi skulle möta den 
empiriska verkligheten. Därför har mycket av den litteratur som vi använt oss av samlats in i 
arbetets inledningsskede. Vi har dock kompletterat med viss litteratur under arbetets gång. 
Instuderingen av litteraturen innebar att vi fick en ökad förförståelse för hur budgeten och de 
alternativa metoderna tillämpas i olika företag, vilket i sin tur underlättade för oss att utforma 
och ställa väsentliga frågor under intervjuerna. 
 
Vi har sökt litteratur vid Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek samt i deras artikeldatabaser. 
Vi har även sökt litteratur på stadsbiblioteket i Ronneby. För att finna litteratur inom 
ämnesområdet använde vi inledningsvis sökorden budget och budgetlös styrning. Utifrån de 
referenser med mera vi fann i den sökta litteraturen och artiklarna, utökade vi vår sökning 
med ord och författarnamn såsom beyond budgeting, relevance lost, Hope och Fraser, 
Johansson och Samuelson, Ax, Prendergast med mera. 
 
2.2.2 Datainsamling 
 
Den data som vi har samlat in för vår undersökning kan delas upp i primärdata och 
sekundärdata35. 
 
Sekundärdata består av information som redan finns tillgänglig och som tidigare har samlats 
in för andra ändamål36. Den sekundärdata vi har använt oss av är främst årsredovisningar och 
andra företagsbroschyrer vi mottagit från respondenterna. 
 
Primärdata innebär att man samlar in ny data, som inte tidigare samlats in och sammanställts. 
Insamlingen av primärdata kan ske genom till exempel enkäter, intervjuer och 
observationer.37 Vi har valt att använda oss av semistandardiserade intervjuer38. Detta innebär 
att större delen av frågorna är förutbestämda, men att de kan kompletteras med följdfrågor. 
Vår önskan vid intervjuerna var att respondenterna skulle tala så fritt som möjligt inom vårt 
problemområde, därför använde vi en blandning av strukturerad och fri intervju.  I vissa fall 
ställde vi även sonderande och specificerande frågor för att få mer detaljerade beskrivningar, 
tankar och upplevelser.39 Vi valde att lägga mycket tid vid att få en väl genomarbetad 
intervjuguide, där vi presenterade de frågor vi ville behandla och diskutera, för att 
                                                 
35 Lundahl & Skärvad 1997:52 
36 Lundahl & Skärvad 1997:131 
37 Lundahl & Skärvad 1997:113 
38 Lundahl & Skärvad 1997:116 
39 Kvale 1997:124 
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respondenterna skulle förstå frågeställningarna. Vi bad några utomstående personer samt vår 
handledare att läsa igenom vårt frågeformulär och bad dem komma med synpunkter. 
Intervjuguiden skickades ut till respondenterna i god tid före den avtalade intervjutiden. Detta 
eftersom de skulle få god tid på sig att förbereda sig inför intervjun, genom att i förväg läsa 
igenom frågorna. Dessutom såg vi till att respondenten avsatte tillräckligt med tid för att 
undvika tidspress under intervjun. Under intervjuerna eftersträvade vi så lite integration som 
möjligt för att inte påverka respondenternas svar. Vi valde att inta en neutral attityd under 
intervjun samt att inte ställa några ledande frågor.  
 
Samtliga intervjuer bandades, vilket samtliga respondenter accepterade, samtidigt som 
anteckningar gjordes under intervjuernas gång. Orsakerna till att alla intervjuer spelades in, 
var för att vi skulle kunna återge intervjuerna på ett korrekt sätt och för att kunna lyssna på 
tonlägen samt fånga respondenternas reaktioner. Vid intervjuerna utsåg vi en av oss som 
huvudansvarig för styrningen av intervjun. Denna roll växlade från gång till gång för att vi 
båda skulle lära oss att hålla en intervju. Vi ansåg det viktigt att båda skulle medverka vid 
intervjuerna för att komplettera varandra med följdfrågor. När var och en av intervjuerna var 
avslutade och vi hade samtalet färskt i minnet, skrev vi ut intervjun i text för att lättare kunna 
återge resultaten i uppsatsen. Utskriften av intervjuerna i text skedde dock med viss selektion. 
På grund av tidsbrist valde vi att endast skriva ned de delar som vi ansåg relevanta för 
undersökningen. Vi valde att ej ta upp det som diskuterades utanför vårt ämnesområde. Vid 
sammanställningen av empirin såg vi även över svaren för att se om de verkligen besvarade 
de frågor vi ställde, samt att vi fick den information vi efterfrågade. Vid jämförelse visade det 
sig att de frågor vi ställde gav den information vi efterfrågade, därför behövdes 
kompletterande frågor inte ställas. Den sammanställda empirin skickades därefter ut till 
respondenterna på företagen, för att säkerställa att vi uppfattat informationen från intervjun 
korrekt. Samtliga respondenter ansåg att empirin var korrekt återgiven. 
 
Vi anser att respondenternas svar blev mer tillförlitliga på grund av att vi valde att använda 
personliga intervjuer istället för till exempel enkäter, eftersom vi därmed kunde förtydliga de 
frågeställningar som respondenten inte förstod. Vi anser vidare att datainsamlingen får en 
högre kvalitet när företaget ses med egna ögon. Nackdelen med personliga intervjuer är att de 
är väldigt tidskrävande. Varje intervju varade i närmare två timmar. Sammanställningarna av 
intervjuerna tog ungefär tio timmar per intervju. 
 
2.2.3 Val av företag 
 
De företag vi har valt att studera är av en viss storleksklass, ungefär 100 anställda. Detta 
eftersom det i mindre företag kan finnas en risk för att ekonomistyrningens formella struktur, 
för bland annat budgetering och rapportering, inte existerar eller att de inte är formaliserade 
på samma sätt som i större företag. Valet beror även på att i företag av denna storleksklass 
finns det ett par respondenter som kan överblicka hela verksamheten. Att finna dessa 
respondenter, med överblick av hela verksamheten i större företag, tror vi är svårare. Trots 
detta valde vi att ta med ett företag med 65 anställda i studien, eftersom företaget haft fler 
anställda under de senaste åren. Vi bedömde att företaget hade en formell struktur för 
ekonomistyrningen och att dess formella struktur inte påverkats av att företaget idag har något 
färre antal anställda. 
 
I vår studie har vi valt att endast studera tillverkande företag. Gyllberg och Svensson menar 
att mycket av den ekonomistyrningen vi ser idag härstammar från tillverkande företag. 
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Därmed inte sagt att ekonomistyrningen inte förekommer i andra typer av företag, men 
utgångspunkten för dess tillkomst är det tillverkande företaget.40 Budgetlös styrning 
förekommer dock i större utsträckning inom handels- och bankverksamheter. Tillverkande 
företag har andra förutsättningar än till exempel banker. Bankerna driver till exempel sin 
verksamhet inom en fast organisation och ändrar löpande sina priser utifrån förändringar i 
ränteläget, konkurrenternas prissättning med mera.41 Vi anser därför att tillverkande företag är 
mer intressanta att studera. 
 
Vi har valt att utgå ifrån de företag som själva säger sig vara budgetlösa. Med tips från 
handledaren samt vad som skrivits om dessa företag i litteraturen valde vi ut en grupp företag, 
vilka samtliga säger sig vara budgetlösa. De företag vi valde ut var: AB SKF, Volvo 
Personvagnar AB karosskomponenter, ABB I-R Waterjet Systems AB, Ferruform 
Components AB och Kockums Maskiner AB. Frågor rörande företagens ekonomistyrning 
ställdes till dem via e-post samt telefon. Ett av dessa företag visade sig inte alls vara 
budgetlöst. Företaget var budgetlöst på koncernnivå men längre ner i organisationen, i detta 
fall ett dotterbolag, användes fortfarande budget. Därför uteslöt vi detta företag. Vi valde att 
utesluta ytterligare ett företag på grund av dess storlek och geografiska läge. 
 
2.2.4 Val av respondenter 
 
Vi lade särskild vikt vid att finna ”rätt” intervjupersoner på de olika företagen, vilka var 
tvungna att vara insatta i arbetet med de alternativa styrinstrumenten. Detta för att få så 
relevant och tillförlitlig information som möjligt till vår empiri. Eftersom vi valt att arbeta 
utifrån ett styrperspektiv har vi valt att endast genomföra intervjuer med ekonomiansvariga 
samt vid ett tillfälle även den verkställande direktören på företaget. Orsaken till att vi 
intervjuade både den ekonomiansvarige och den verkställande direktören på detta företag var 
att båda erbjöd sig ställa upp på en intervju när vi besökte företaget.  
 
Generellt såg vi den ekonomiansvarige som den lämpligaste respondenten på företagen, 
eftersom den ekonomiansvarige oftast har ansvaret för ekonomistyrsystemets uppbyggnad. Vi 
ansåg även att den ekonomiansvarige borde ha en klar verksamhetsöversyn. Nedan redogör vi 
för de respondenter vi intervjuat, eftersom urvalet kan påverka resultatet i vår studie. 
 
Kockums Maskin AB   ABB I-R Waterjet Systems AB 
Evert Oskarsson, Verkställande direktör  Leif Nilsson, Ekonomiansvarig 
Erwin Winkler, Administrationsansvarig 
 
Ferruform Components AB 
Magnus Juntti, Ekonomiansvarig 
 
2.2.5 Bearbetning av empiri, analys och slutsatser 
 
För att få en struktur på empirikapitlet valde vi att utgå ifrån vår intervjuguide. Intervjuguiden 
är i sin tur utarbetad efter strukturen i vår teoretiska referensram. I empirikapitlet har vi 
strävat efter att återge respondenternas svar så exakt som möjligt. För att vi skulle kunna 
bearbeta och analysera det empiriska materialet på ett smidigt och enkelt sätt valde vi att 

                                                 
40 Gyllberg & Svensson 2002:24  
41 Samuelson 2001:265 f 
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utarbeta och använda oss av en analysmodell. Syftet med analysmodellen är att åskådliggöra 
hur vårt analysarbete har gått till. Figur 2.1 illustreras vår analysmodell. 
 

BUDGETLÖSA FÖRETAG 

 

   

 

Planering   Samordning   Resurs-       Ansvars-     Motivation   Kommunikation   Uppföljning 

                   allokering   fördelning                       Kontroll 

                         Utvärdering 

 

 

STYRMEDEL 

 

BUDGETSTYRNING 
Figur 2.1 Analysmodell  
(Källa: Vår egen) 

 
Vi har valt att utgå ifrån de budgetlösa företagens ekonomistyrning. Eftersom studiens syfte 
erfordrade jämförelse mellan teori och empiri valde vi att studera de olika företagens 
ekonomistyrning utifrån ett antal parametrar. Dessa parametrar är planering, 
ansvarsfördelning, samordning, resursallokering, kommunikation, motivation och uppföljning 
(kontroll samt utvärdering). Vi har undersökt vilket styrmedel de budgetlösa företagen 
använder för dessa olika parametrar. Den insamlade empirin om budgetlös styrning har vi 
jämfört med budgetstyrning (del av vår teoretiska referensram) för att kunna analysera det 
insamlade materialet. I vår analys analyserar vi först och främst de budgetlösa företagens 
alternativa lösningar på budgetens vanligaste användningsområden. För att få en röd tråd 
genom hela uppsatsen samt för att underlätta för läsaren, valde vi att använda liknande 
rubriker i vår teoretiska referensram, empiri och analys.  
 
Slutsatserna av vårt arbete presenteras sedan i ett separat avsnitt. På grund av att vi har valt en 
kvalitativ forskningsansats samt det urval av företag vi gjort kan vi inte dra några generella 
slutsatser. De slutsatser som vi har dragit bygger på den teoretiska referensramen vi har 
sammanställt, därför är inte våra slutsatser tillämpbara i alla situationer.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
 

 
        är kommer vi att ge vår definition på de mest centrala begrepp som återkommer i vår 
studie. Eftersom litteraturen vi studerat inte alltid ger en entydig definition på dessa begrepp, 
kan det leda till oklara budskap och missuppfattningar, detta vill vi således förhindra. 
 

 

3.1 Ekonomistyrning 
 
Som påpekades inledningsvis i vårt första kapitel så finns ekonomistyrning i varje företag och 
i stort sett alla medarbetare i företaget involveras mer eller mindre i ekonomistyrningens 
aktiviteter. Ekonomistyrning handlar både om ekonomi och styrning42. Inledningsvis kommer 
vi att behandla begreppet styrning för att sedan diskutera det sammansatta begreppet 
ekonomistyrning.  
 
3.1.1 Styrning 
 
Kärnan i det allmänna begreppet styrning är, enligt Gyllberg och Svensson, att påverka 
mänskligt beteende. Styrningen handlar då om att ge impulser, vilka tros öka sannolikheten 
för önskat beteende.43 Ewing och Samuelson anser att styrning behövs för att bland annat nå 
bättre måluppfyllelse. Vidare kan styrning beskrivas ur olika infallsvinklar. De har därför en 
relativt vid definition av begreppet styrning44: 
 

”Styrning omfattar alla de åtgärder en ledning medvetet vidtar i syfte att öka 
måluppfyllelsen för företaget.” 

    (Ewing & Samuelson 1998:30) 
 
De förklarar vidare att de huvudsakliga elementen i styrfunktionen är strategi, styrsystem, val 
av organisationsstruktur, företagskultur samt ledningsstil (se figur 3.1) och att det är viktigt att 
skapa en balans mellan dessa element45. 

 

 

 

                                                 
42 Ax, Johansson & Kullvén 2002:64 
43 Gyllberg & Svensson 2002:33 
44 Ewing & Samuelson 1998:30 
45 Ewing & Samuelson 1998:12 
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Organisationsstruktur              Strategi 

Belöningssystem 

                    Ledningsstil 

                         Kultur 
 

Figur 3.1 Styrningens dimensioner  
(Källa: Ewing & Samuelson 1998:12, egen bearbetning) 
 
Vidare gäller det att skapa en balans mellan olika styrmedel så att ledningens ambitioner, vad 
gäller företagets utveckling, inte hämmar de lokala enheternas möjligheter till utveckling. Det 
gäller att finna en balans mellan tid, rum och aspekter i styrningen. Balans i tiden innebär att 
styrmedlen ska väljas så att mål, strategi och handlingar, på såväl kort som lång sikt, 
genomförs i samstämmighet med varandra. Balans i rummet innebär att mål, strategier och 
handlingar skall stämma överens med varandra inom olika delar av verksamheten. Balans i 
aspekter betyder att utveckla måttenheter som stödjer företagets mål, strategier och handlingar 
på kort och lång sikt.46  
 
3.1.2 Ekonomistyrning 
 
Ekonomistyrning definieras på ett antal olika sätt i litteraturen. En vanlig skillnad mellan 
definitioner av ekonomistyrning verkar vara att de tar olika utgångspunkter för vad styrning 
innebär. Vissa definitioner utgår från att det handlar om att påverka individer i organisationen, 
medan andra definitioner utgår från styrning av aktiviteter i företaget. 
 
Frenckner definierar ekonomistyrningen som planering och uppföljning av verksamheten mot 
ekonomiska mål. Vidare menar han att viktiga medel för att uppnå detta mål är budgetering, 
redovisning och kalkylering.47 Detta är en mer traditionell definition vilken fokuserar mer på 
verksamhetens effektivitet än beteendepåverkande aspekter. Anthony och Govindarajan 
menar att ekonomistyrningen snarare handlar om att medvetet påverka medarbetarnas 
beteende48.  
 
Vi har valt en definition som är något mer utvidgad, vilken fokuserar både på verksamhetens 
effektivitet och beteendepåverkande aspekter: 
 

”Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 
befattningshavare mot vissa ekonomiska mål.”  

    (Ax, Johansson & Kullvén 2002:65) 
 

                                                 
46 Ewing & Samuelson 1998:20 
47 Frenckner 1983:68 
48 Anthony & Govindarajan 2001:6 
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En ytterligare orsak till valet av definitionen är att ekonomiska mål här kan vara uttryckta i 
såväl finansiella som icke-finansiella termer.49 
 
3.1.3 Styrsystem 
 
Ett viktigt syfte med styrning är att skapa överensstämmelse mellan målen i hela företaget. 
Enligt Anthony och Govindarajan finns det tre planerings- och styraktiviteter i en 
organisation, dessa är strategiformulering, ekonomistyrning samt operativstyrning50 (se figur 
3.2). Samuelson har i stort sett samma syn på styrsystem som Anthony och Govindarajan, 
men Samuelson påpekar att strategiformuleringen, som inkluderar affärsidé och strategi, 
oftast bestäms över en lång tidsperiod. Därför är det inte troligt att strategin omarbetas 
regelbundet och kan därför ifrågasättas om strategiformuleringen ska tillhöra styrsystemet.51  
 
 Strategi-  Formulera mål, 

 Formulering  strategier och taktik 

 

 Ekonomi-  Strategiimplementering 

 Styrning 

 

 Operativ-  Effektivisera individuella 

 Styrning  moment 

 
Figur 3.2 Planerings- och styraktiviteter  
(Källa: Anthony & Govindarajan  2001:6, egen bearbetning) 
 
Strategiformuleringen är inriktad på lång sikt. Planerna görs genom grova uppskattningar av 
hur framtiden kommer att se ut. Här fastställs de långsiktiga målen liksom vilken strategi som 
skall väljas för att nå dessa mål. Arbetet med att ta fram en strategi för företaget utförs av ett 
fåtal inom organisationen.52  
 
Ekonomistyrningens uppgift är att få alla i organisationen medvetna om den strategi som 
fastställts för att hela företaget skall verka i samma riktning. På denna nivå planeras det enligt 
en mer eller mindre fastställd tidsplan och processen involverar så gott som alla i 
organisationen, både chefer och övriga anställda. Planeringshorisonten är här kortare och 
sträcker sig vanligtvis över ett år.53 
 
Den operativa styrningen strävar efter att uppnå ett effektivt resursutnyttjande. Fokus ligger 
på kortsiktiga mål och aktuell information används för att styra verksamheten.54  
 
                                                 
49 Ax, Johansson & Kullvén 2002:65 
50 Anthony & Govindarajan 2001:6 
51 Samuelson 2001:32 
52 Ax, Johansson & Kullvén 2002:372 
53 Anthony & Govindarajan 2001:6 ff 
54 Anthony & Govindarajan 2001:10 f 
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Det finns flera olika styrformer som kan användas för att få organisationen att verka i samma 
riktning. Några exempel kan vara kvalitetsstyrning, produktionsstyrning och 
ekonomistyrning.55 
 
Ekonomisystemet är ett formaliserat informationssystem som primärt används för företagets 
ekonomistyrning. De delar som brukar ingå i ekonomisystemet är redovisning, budgetering 
och produktkalkylering.56 Vi definierar ekonomisystem som ett formellt system som 
innehåller separata eller integrerade system för redovisning, budget och kalkyl. Vår definition 
av begreppet ekonomisystem överensstämmer således med nedanstående modell (figur 6), 
vilken innefattar budget-, kalkyl- och redovisningssystem. 
 

 BUDGETERING KALKYLERING 

 Budgetuppställande Förkalkylering 

 

 

 Budgetuppföljning Efterkalkylering Analyser 

     Extern rapportering 

     REDOVISNING 

 
Figur 3.3 Ekonomisystemet  
(Källa: Samuelson 2001:50, egen bearbetning) 
 
Figuren visar hur redovisningen ger underlag till så väl budget/prognos- som 
kalkyluppföljning. Redovisning och budget/prognoser är vanligt förekommande i de flesta 
verksamheter. Produktkalkyleringens roller kan dock variera något beroende på bransch.57 
 
Olika utformningar av styrsystem kommer mer eller mindre i detalj att påverka medarbetarnas 
sätt att utföra verksamheten. Vi har valt att skilja mellan fyra olika detaljerade metoder vilka 
är mer eller mindre direkt styrande. I figur 3.3 nedan rangordnas de olika metoderna efter grad 
av lös respektive hård styrning. 58 
 

 Lös styrning  Målstyrning 

   Ramstyrning 

   Programstyrning 

 Hård styrning Direktstyrning 

 
Figur 3.3 Styrformer med olika grad av hård/lös styrning  
(Källa: Arwidi & Samuelson 1991:37, egen bearbetning) 

                                                 
55 Anthony & Govindarajan  2001:5ff 
56 Samuelson 2001:50 
57 Samuelson 2001:50 
58 Arwidi & Samuelson 1991:36 
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Målstyrning är den ena extrempunkten. Här sätter ledningen upp övergripande mål som 
medarbetarna med fria händer skall uppnå. Medarbetarna får själva välja vilka medel de vill 
använda för att uppnå målen.59 När företaget använder sig av målstyrning är det alltså viktigt 
att det uppnådda resultatet mäts60.  
 
En mellanform är ramstyrning. Här bestäms, förutom målen, också olika former av 
ekonomiska ramar för verksamheten. Det innebär att åtagandena skall utföras under vissa på 
förhand bestämda restriktioner. Däremot anges i övrigt inte vilka metoder eller medel som 
medarbetarna kan använda.61  
 
Den andra mellanformen är programstyrning. Genom samråd beslutas hur företaget ska agera 
i olika tänkbara framtida situationer. Det strävas efter att på förhand organisera verksamheten 
efter alternativa program snarare än att i varje situation direkt ingripa och styra 
verksamheten.62 
 
I den andra extrempunkten, direktstyrning, kan ledningen direkt och i detalj bestämma vilka 
åtgärder som företagets medarbetare skall genomföra. Detta kallas direkt- eller 
detaljstyrning.63 
 

3.2 Budget 
 
Begreppet budget, eller budgetering, används i olika sammanhang och ordens innebörd kan 
variera från gång till gång. Ordet budget kommer från det latinska ordet bulga och betyder 
ordagrant översatt lädersäck. Det var i England på 1800-talet som ordet fick sin moderna 
innebörd. Det var finansministerns uppgift att varje år presentera nästa års statsräkenskaper 
för parlamentet. Handlingarna bars i en läderportfölj som kallades budget. Senare flyttades 
ordet budget från läderportföljen till dess innehåll.64  
 
3.2.1 Definition 
 
Ordet ”budget” ger många människor i företag en rad associationer, ofta inte enbart av 
positivt slag. I många företag betraktas den som en siffersammanställning, ofta uttryckt enbart 
i kronor, över vad som avses hända i företaget under en viss tidsperiod, vanligtvis ett år.65 Det 
finns ingen allmän definition på vad en budget egentligen är. Innebörden i begreppet budget 
kan därför variera från person till person. En budget definieras dock ofta som en plan översatt 
till siffror, vilken är upprättad i syfte att styra handlandet mot vissa mål66. 
 
Den definition som vi valt att utgå ifrån är en vidareutveckling av den traditionella 
definitionen av begreppet budget: 
 
                                                 
59 Samuelson 2001:38 
60 Lindvall 2001:148 
61 Arwidi & Samuelson 1991:36 
62 Arwidi & Samuelson 1991:36 
63 Arwidi & Samuelson 1991:36 
64 Greve 1996:9 
65 Bergstrand & Olve 1996:10 
66 Dahlin & Lundén 2001:8 
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”En budget uttrycker förväntningar och åtaganden för en organisation, om 
ekonomiska konsekvenser för en kommande period.” 

    (Ax, Johansson och Kullvén 2002:369) 
 

Ordet förväntningar i definitionen handlar om att budgeten visar vad vi väntar oss kommer att 
ske. Budgeten visar inte vad som faktiskt kommer att ske, utan budgeten återger förväntningar 
om framtiden. Dessa förväntningar kan i sin tur vara mer eller mindre gissningar om framtida 
utveckling. Hur noga arbetet med förväntningarna än görs, kan det budgeterade värden skilja 
sig från det verkliga utfallet. Åtaganden handlar om att olika medarbetare eller olika enheter 
åtar sig ansvar för att utföra olika aktiviteter i syfte att de budgeterade värdena ska uppnås. 
Ekonomiska konsekvenser behöver inte innebära att en budget måste vara uttryckt i finansiella 
termer (det vill säga kronor och ören). En budget skall i någon mening uttrycka en verksamhet 
i finansiella och icke-finansiella termer. Med kommande perioder menas att budgeten ska, 
utifrån de framtida förväntningarna, ge en bedömning av hur framtiden kommer att utveckla 
sig inom en viss tidsperiod. Framtiden är därför oftast indelad i olika perioder.67 
 
Det finns en rad olika typer av budgetar och delbudgetar (en huvudbudget bygger oftast på 
delbudgetar). Man brukar skilja mellan tre slag av huvudbudgetar: resultat-, balans- och 
likviditetsbudgetar68. När vi i studien talar om budget så ser vi alla typer av budgetar som en 
helhet, vi gör alltså ingen skillnad mellan dem om det inte nämns speciellt.   
 
En vedertagen definition av begreppet budgetering, vilken även vi kommer att använda oss 
av, är: 
 

”Budgetering är en metod för ekonomisk styrning vilken innebär uppställande 
och användning av budgetar.” 

    (Ax, Johansson & Kullvén 2002:370) 
 
Budgetering kan ses både som ett antal planer för verksamheten eller en process i sig. Man 
skiljer på budgetar som produkt (det vill säga de rapporter som är resultatet av budgeteringen) 
och arbetsprocessen med budgeteringen (det vill säga vägen fram till de färdiga rapporterna 
samt användningen och uppföljningen av dessa).69 
 
3.2.2 Budgeteringens faser 
 
Budgetprocessen kan delas upp i olika faser. Budgetarbetet är oftast uppdelat i två huvudfaser, 
budgetuppställande och budgetuppföljning70. Dessutom talar man om budgeten i den löpande 
styrningen vilket avser budgeten som dokument. 
 
 
3.2.2.1 Budetuppställandet 
 
Budgetuppställandet involverar processen att arbeta fram budgetar. Processen kan se mycket 
olika ut i olika företag. Det går att särskilja tre grundläggande slag av budgetuppställande: 
uppbyggnadsmetoden, nedbrytningsmetoden och den iterativa metoden71.  
                                                 
67 Ax, Johansson & Kullvén 2002:369 
68 Ax, Johansson & Kullvén 2002:383 
69 Lindvall 2001:177 ff  
70 Andersson 1997:114 
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Uppbyggnadsmetoden innebär att budgetuppställande börjar lokalt på avdelningarna, efter det 
att företagsledningen givit ut förutsättningar och tekniska anvisningar. Avdelningarna gör 
egna delbudgetar vilka sedan sammanställs till ett komplett budgetförslag. Detta kräver 
samordning i en dimension mellan funktionsansvariga. Syftet med uppbyggnadsmetoden är 
att fånga så många idéer som möjligt om hur verksamheten skall bedrivas. Metoden anses 
motivationsskapande i och med att medarbetarna själva arbetar fram budgeten och därmed 
känner de ett åtagande.72 
 
Nedbrytningsmetoden innebär att företagsledningen anger vilket resultat som skall uppnås för 
perioden och grovt hur verksamheten ska bedrivas. Enhetscheferna bedömer sedan om 
förslagen är realistiska och för eventuellt fram motförslag till ledningen. 
Nedbrytningsmetoden är till sin karaktär i grunden auktoritär, det vill säga ledningen talar om 
hur det ska vara. Det innebär att det inte ges så mycket utrymme för medarbetarnas idéer och 
engagemang, vilket i sin tur kan inverka på deras motivation.73 
 
De två ovanstående metoderna benämns även som direkta metoder, eftersom de involverar 
olika befattningshavare i princip endast en gång, och metoderna är därmed relativt enkla i sin 
konstruktion. I de övriga metoderna diskuteras budgetförslagen i flera omgångar mellan lokal 
och central nivå.74 
 
Iterativmetoden innebär att budgeten omarbetas i flera varv i samband med 
budgetuppställandet. Företagsledningen överlåter initiativet till budgeterare på lägre nivå. 
Sedan yttrar sig ledningen i god tid och detta yttrande ligger till grund för fortsatt bearbetning 
av budgeten. Två eller flera varv kan förekomma. Genom den upprepade bearbetningen och 
därav följande samordning, kan man med denna metod försäkra sig om en högre precision i 
budgeten än genom direktmetoderna. Metoden leder å andra sidan till väsentligt mer arbete.75 
 
Vilken av dessa metoder som är den bästa finns det inget generellt svar på utan det beror på 
vilket syfte som finns med budgetarbetet, vilka interna och externa förutsättningar som råder 
samt vilket styrsystem som används i företaget. Om syftet är att skapa motivation, 
medbestämmande och incitament väljs ofta uppbyggnadsmodellen eftersom medarbetarna här 
känner möjligheten till medverkan i budgetarbetet och därmed känner de även ansvar för den 
färdiga budgeten76. Lider företaget av lönsamhetsproblem medför det ofta större inblandning 
av företagsledningen och budgetframtagandet sker då främst från företagsledningen77. 
 
 
3.2.2.2 Budgeten i den löpande styrningen 
 
Budgeten som dokument har en viktig roll för den löpande styrningen under perioden, bland 
annat för att göra det möjligt för olika enheter att agera gemensamt utan behov av ständiga 
kontakter. Den färdiga budgeten fungerar som en handlingsplan under budgetperioden, men 
verkligheten förändras oftast jämfört med vad man trodde vid budgeteringstillfället. Budgeten 
                                                                                                                                                         
71 Ax, Johansson & Kullvén 2002:437 f 
72 Ax, Johansson & Kullvén 2002:438 f 
73 Ax, Johansson & Kullvén 2002:440 f 
74 Arwidi & Samuelson 1991:138 f 
75 Ax, Johansson & Kullvén 2002:441 f 
76 Bergstrand & Olve 1996:69 f 
77 Arwidi & Samuelson 1991:138  
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kan därför snabbt komma att bli inaktuell, trots att man har gjort sitt bästa för att förutse 
viktiga händelser som kan komma att inträffa. Många företag gör därför nya bedömningar av 
hur verksamheten kommer att gå under den ordinarie budgetperioden. Ibland kallas dessa för 
prognoser, ibland för en revidering av budgeten.78 Budgetens utformning kan se ut på en rad 
olika sätt vilket figur 3.4 illustrerar. 
 

FAST  

 
REVIDERAD 

 

 

 
RULLANDE 

 

 

 
ELASTISK 

(RÖRLIG) 

 
Figur 3.4 Budgetens utformning  
(Källa: Bergstrand, 1997:89, egen bearbetning) 
 
Den klassiska budgeten i svenska företag är fast, vilket betyder att företaget har för avsikt att 
budgetera endast en gång per år. Som komplement till budgeten kan det ofta finnas kvartalsvis 
eller tertialvis utarbetade prognoser. En reviderad budget innebär att företaget, med planerade 
mellanrum, omarbetar budgeten för den del av året som återstår. Tanken med detta är att 
budgeten skall vara så aktuell som möjligt. Nackdelen kan vara att respekten för budgeten 
minskar eftersom tanken finns att den ändå snart skall omarbetas. Dessutom är 
uppföljningsarbetet mer krävande än vid fast budget. Flera av dessa synpunkter stämmer även 
in på den rullande budgeten. Bergstrand menar att det ur en teknisk mening är en fördel att 
alltid ha ett helt år som budgetperiod. En risk med de två sistnämnda är att budgetarbetet blir 
något ständigt återkommande bekymmer, vilket kan leda till att medarbetarnas vilja att 
medverka minskar. En rörlig budget används främst i organisationer där man inte har något 
självständigt ansvar för till exempel volymer. Om organisationen exempelvis bara ska sälja de 
volymer de blir tilldelade, kan det vara nyttigt att göra flera budgetar, för olika volymer.79 
 
Ytterligare ett alternativ kan vara att använda sig av prognoser vid sidan av sin budget. Till 
skillnad från budgetar innehåller prognoser endast ett minimum av detaljer. Det blev under 
mitten av 1990-talet allt vanligare att företag avskaffade budgeten för att istället införa 
rullande prognossystem.80  
 

                                                 
78 Bergstrand & Olve 1996:100 
79 Bergstrand 1997:89 ff 
80 Bergstrand 1997:90 
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3.2.2.3 Budgetuppföljning 
 
Budgetuppföljning innebär att det budgeterade värdet följs upp mot det verkliga utfall som 
verksamheten har givit under budgetperioden. Budgetuppföljningen har även den en rad olika 
syften: 

• Kontrollsyfte – se om mål har uppfyllts. 
• Alarmsyfte – slå larm i tid om arbetet inte fungerar enligt plan. 
• Diagnossyfte – göra en utredning om varför en avvikelse har uppkommit. 
• Omplaneringssyfte – utnyttja diagnosen som underlag för ett åtgärdsprogram. 
• Rationaliseringssyfte – identifiera möjliga förbättringar i verksamheten för framtida 

bruk.81 
 
Företag kan även basera prestationsbedömningar eller knyta ett belöningssystem till 
budgetens utfall. Hur ofta budgeten följs upp beror på syftet med uppföljningen. Om syftet 
endast är att ge en grund för beräkning av årets bonus till de anställda, räcker det att följa upp 
budgeten på årsbasis. Däremot kan resultatbudgetar eller likviditetsbudgetar behöva följas upp 
varje vecka eller månad.82 
 
3.2.3 Budgetens roller och syften 
 
Budgeten har, i dess olika faser, olika roller och syften. Budgeteringens syften kan dock 
variera mellan företag och även inom ett och samma företag.83  Nedan diskuterar vi kort de 
olika syften som vi har valt att utgå ifrån. Anledningen till att vi valt dessa syften är att de 
förekommer ofta i litteraturen.  
 
Planering. Ett syfte med budgeten är att organisationer ska kunna planera sin verksamhet för 
de kommande perioderna. Budgeteringen tar sin utgångspunkt i företagets strategier. Detta 
anger således utgångspunkter för det som ska göras under kommande perioder. Budgeten 
används därför för att planera de aktiviteter som utförs, till exempel försäljning, produktion, 
inköp, investeringar och så vidare. Genom att i budgeteringen analysera vilka resurser som 
krävs för detta får företaget bland annat även en planering för de likvida medlen i företaget. 
Budgeteringen blir som en plan för ledningen över hela företagets verksamhet vilket medför 
att de lättare får en överblick över hela verksamheten.84 Att budgeten skall utgöra ett 
handlingsprogram innebär att även andra beskrivningar än handlandet av hur mycket det skall 
kosta eller ge i intäkter tas med. Bergstrand och Olve anser att företagen även borde ha flera 
olika handlingsalternativ samt att regler anges och beskrivs. Detta för att välja mellan de olika 
handlingsalternativen med hänsyn till vad som händer i företagets miljö.85 
 
Ansvarsfördelning. Budgeten kan ses som ett medel för att åstadkomma ansvarsfördelning 
med handlingsfrihet inom vissa bestämda ramar. Detta kan bland annat ha praktiska fördelar 
eftersom det exempelvis möjliggör att snabba beslut kan göras utan ett behov av omfattande 
kontakter.86 Budgetarna beskriver här ett åtagande som är ömsesidigt. Ledningen åtar sig att 
ställa de resurser som anges i budgeten till förfogande för den ansvarige. Medan den 
                                                 
81 Bergstrand & Olve 1996:115 
82 Ax, Johansson & Kullvén 2002:451 f 
83 Ax, Johansson & Kullvén 2002:378 
84 Ax, Johansson & Kullvén 2002:374 f  
85 Bergstrand & Olve 1996:11 
86 Bergstrand & Olve 1996:20 
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ansvarige åtar sig att uppfylla budgeten genom att utföra de överenskomna prestationerna. 
Ansvarsfördelningen är därför nära förknippad med budgetens utfall och uppföljning för att 
bedöma de utförda prestationerna. Eftersom det klargörs vem som har ansvaret för budgeten, 
vet ledningen även vems uppgift det är att förklara avvikelser som uppstår.87 
 
Samordning. Med samordning menas att de olika enheterna i ett företag jobbar mot samma 
mål och i takt med varandra88. Olika enheter i ett företag är beroende av varandra. Detta 
beroende kan beaktas med budgeteringen som samordningsinstrument. Organisationen får 
genom budgeten ett medel att anpassa sig till varandra när det gäller ömsesidigt beroende, 
kapacitetsutnyttjande och användning av begränsade resurser. Budgeteringen leder härmed 
också till värdefulla regelbundna kontakter mellan medarbetarna i företaget.89 Det bör dock 
nämnas att budgeteringen inte får bli allt för fastlåst, allt går inte att planera. Det är möjligt att 
en skillnad i planer kan medföra nya möjligheter för företaget.90 Enligt Lagerstedt och 
Tjerneld kan samordning innebära administrativ samordning av geografiskt spridda enheter 
eller självständigt ledda produktionsenheter. I mindre och medelstora företag framstår inte 
alltid denna typ av administrativ samordning som så viktig. Företagets storlek och omfattning 
ger ofta en ganska god överblick av verksamheten. Samordning har istället i dessa företag ett 
nära samband med budgetens funktion som prioritering och resursfördelning.91   
 
Resursallokering. Med begreppet resursallokering menas hur ett företag fördelar resurserna i 
verksamheten. Med budgetens hjälp fördelas de resurser som står till verksamhetens 
förfogande ut på de enheter som kan nyttja dem. Genom budgeteringen kan olika 
verksamheter prioriteras i relation till varandra.92 
 
Kommunikation. Budgetarna underlättar för medarbetarna att komma med framtida idéer samt 
att ge sina synpunkter på verksamheten. Genom dialogerna som skapas i budgetprocessen 
samlas dessa idéer och synpunkter upp. Även ledningen ges här en möjlighet att sprida sina 
åsikter till resten av verksamheten. Budgeteringen leder till att budgeterarna får en insyn i de 
andra enheternas verksamhet och genom diskussion kan gemensamma problem och lösningar 
tas fram.93  
 
Motivation. De anställdas medverkan i budgeteringen kan medföra att bättre prestationer 
utförs, då medarbetarna genom detta känner större delaktighet och därmed större 
arbetstillfredsställelse94. Det är dessutom viktigt att den som har ett åtagande även får ingå i 
processen att ta fram budgeten för att de ska kunna påverka utfallet och stå till svars för det95. 
Det kan även förekomma att belöningar och bestraffningar kopplas till den uppnådda 
prestationen. Detta fungerar som ett incitamentsystem för att uppnå de tänkta målen.96 
 
Kontroll, uppföljning och utvärdering. Budgetarna fungerar oftast som ett bra underlag för 
uppföljning av olika perioders utfall. Genom budgetarna får ledningen något att jämföra det 

                                                 
87 Ax, Johansson & Kullvén 2002:376 
88 Ax, Johansson & Kullvén 2002:375 
89 Bergstrand & Olve 1996:20 
90 Ax, Johansson & Kullvén 2002:375 
91 Lagerstedt & Tjerneld 1991:17 
92 Ax, Johansson & Kullvén 2002:375 
93 Ax, Johansson & Kullvén 2002:377 
94 Bergstrand & Olve 1996:19 
95 Ax, Johansson & Kullvén 2002:378 
96 Arwidi & Samuelson 1991:22 
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”verkliga” utfallet med.97 Uppföljning är viktigt av flera anledningar. Vid avvikelser från 
budgeten kan uppföljningen bland annat ha en alarmfunktion. För att detta skall fungera måste 
rapporterna vara aktuella och innehålla de centrala nyckelfaktorerna. Rapporterna kan även 
fylla en diagnosfunktion (det vill säga utreda var och när en avvikelse har uppkommit). För 
detta krävs en viss detaljrikedom och precision.98 
 
3.2.4 Huvudgrupper av styrsystemsstrukturer  
 
Följande huvudgrupper av systemstrukturer kan idag urskiljas i de svenska börsbolagen: 

• Det traditionella med budgetering och strategisk planering 
• En hybridmodell där traditionell budgetering används inom vissa områden och 

prognoser inom andra. 
• Rullande prognossystem. 
• Budget- och prognoslöst.99 

 
Det traditionella systemet är fortfarande det vanligaste. Dock börjar vissa sträva efter att 
effektivisera och förenkla processerna samt att öka arbetet med uppföljning och prognoser 
under budgetperioden. Hybridmodellen förekommer i företag där osäkerheten inom vissa 
områden är större. Exempelvis används kanske budgeten för fördelning av omkostnader 
medan en prognosmodell omfattar indirekta kostnader. Det rullande prognossystemet innebär, 
vilket vi tidigare var inne på, att företag lämnar budgeten och istället gör rullande prognoser 
för 12, 24 eller 36 månader framåt i tiden. Vanligen görs prognoserna kvartalsvis men större 
frekvens förekommer även. Budget- och prognoslös styrning förekommer i större utsträckning 
inom handels- och bankverksamheter än tillverkande företag100. Trots detta ansåg vi att 
tillverkande företag var mer intressanta att studera, vilket diskuterades i avsnitt 2.2.3, val av 
företag. I avsnitt 3.3 kommer de budgetlösa styrmedlen att presenteras vidare. 
 

3.3 Budgetlös styrning 
 
Till följd av kritiken som har riktats mot ekonomistyrningen och budgeten har det utvecklats 
en rad nya metoder för styrning av företag. Det som kännetecknar dessa metoder är att de mer 
fokuserar på icke-finansiell information. Exempel på dessa ”nya” metoder är Balanced 
Scorecard, Benchmarking och så vidare. Metoderna behöver inte nödvändigtvis ses som 
alternativ till den mer traditionella styrningen utan kan i många fall utgöra komplement till 
den mer traditionella styrningen101.  
 
Vad är då ett budgetlöst företag? Det verkar inte finnas någon allmänt vedertagen definition 
av vad ett budgetlöst företag är. Hope och Fraser har i sin studie valt att titta på företag som 
har avskaffat eller gjort större förändringar i sin planering, budgetering och styrmetod102. De 
fann under studiens gång att samtliga företag befann sig i olika steg av avskaffandet eller 

                                                 
97 Ax, Johansson & Kullvén 2002:376 
98 Arwidi & Samuelson 1991:171 
99 Samuelson 2001:264 ff 
100 Samuelson 2001:264 ff 
101 Ax, Johansson & Kullvén 2002:500 
102 Hope & Fraser 2003:XIV 
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förändringen av budgeten. Att avskaffa eller göra större förändringar i budgeten behöver inte 
betyda att ett företag har anammat en budgetlös modell för styrning av dess verksamhet.103  
 
De krav vi har ställt för att ett företag skall anses vara budgetlöst är: Ett företag ska ha 
implementerat en eller flera alternativa styrmodeller för att fylla de syften och roller som 
budgeten vanligen har. 
 
3.3.1 BLÖS enligt Jan Wallander 
 
Det budgetlösa systemet som Wallander förespråkar bygger på några grundförutsättningar: 

• Att företaget befinner sig på en marknad, där de säljer sina produkter och tjänster i 
konkurrens med andra företag. 

• Företaget måste ha ett fungerande och väl genomtänkt redovisningssystem. Det krävs 
ett snabbt redovisningssystem som inte bara ger upplysning om resultat utan vilket 
också kan ge underlag för kund- och produktkalkyler samt annan väsentlig 
information. 

• Företaget måste vara organiserat i resultatenheter, så kallade profit centers.104 
 
I huvudsak går det budgetlösa systemet ut på att ledningen fördelar ut resultatansvar på olika 
avdelningar, vilket leder till en väldig decentralisering. Decentraliseringen kombineras med 
ett centralt kontrollsystem med detaljerad redovisning. Rapporter tas fram med korta 
mellanrum vilket gör att ledningen snabbt upptäcker när något utvecklas i fel riktning. 
Filosofin är således att skapa förutsättningar för att snabbt upptäcka förändringar och ha 
beredskap för snabb anpassning.105 
 
Budgeten ses ofta som ett planeringsinstrument, om budgeten försvinner så försvinner också 
en handlingsplan. Wallander menar att planering fortfarande är nödvändigt men han anser att 
den bör ta sig andra former. Vidare anser Wallander att de planeringsbeslut som gäller mindre 
investeringar skall fattas löpande. Större investeringsbeslut som kräver kalkyler och 
utredningar kring alternativ tas allt eftersom de uppkommer. Det viktiga är att färsk 
information står i centrum för beslutsfattandet. Investeringsbeslut bör således tas när beslut 
krävs, och inte inom ramen för årsbudgetering. Verksamheten är ett ständigt pågående flöde 
och det är viktigare att ha täta kontakter och regelbundna möten där verksamheten diskuteras 
och följs upp, istället för att man träffas en gång om året vid budgetframtagandet.106 
 
Budgeten används även ofta för att sätta mål, skapa motivation och engagemang samt 
utvärdera och kontrollera prestationer. För att lösa dessa behov utan budget förespråkar 
Wallander att ledningen ska skapa en känsla av konkurrens mellan jämförbara enheter inom 
företaget. De olika enheternas resultat jämförs sedan med jämna mellanrum med varandra 
(benchmarking), vilket skapar en tävlan mellan dessa. Det sätts även vissa lönsamhetsmått 
som de anställda skall försöka nå. Detta skapar motivation för de anställda. För att 
konkurrensen inom företaget inte ska leda till suboptimeringar, förespråkar Wallander ett 
bonussystem som är teambaserat och inte baserat på individuella prestationer. Även bankens 
avsättning till personalens stiftelse har lett till ett starkt engagemang bland de anställda.107 
                                                 
103 Fraser 2003-04-22 
104 Wallander 1994:79 ff 
105 Grunthal, 1994-03 
106 Wallander 1994:86 ff 
107 Wallander 1994:90 ff 
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I Wallanders bok kan man även finna synpunkter mot hans budgetlösa modell. Ett av dessa är 
att Wallanders erfarenheter kommer från bankvärlden, vilken är en väldigt stabil marknad. 
Företag kan dock befinna sig i olika situationer vad gäller produktion och affärsmiljö, där 
Wallanders modell inte skulle passa.108 Andra kritiker menar att det är svårt att hitta en 
ledning som har den överblick som krävs för att snabbt fatta de nödvändiga besluten. Vidare 
anses risken vara stor att många skulle ta budgetlös styrning som en ursäkt för att skjuta upp 
kritiska avgöranden till nästa dag. Budgetstyrning tillhandahåller i alla fall en ”stupstock” för 
besluten.109 
 
3.3.2 BBRT 
 
Allt fler har följt i Wallanders fotspår. Hope och Fraser (projektledare för BBRT) kritiserar 
inte bara budgeten utan hela den traditionella ekonomistyrningen. De anser att det inte bara är 
att slänga ut budgeten utan det krävs ett helt nytt tankesätt för att komma bort från den 
traditionella styrningen: 

• Företagen måste först och främst sätta upp mål som skapar långsiktigt värde samt satsa 
på att slå konkurrenterna istället för att slå budgeten.  

• När det gäller kostnader skall företaget inte sträva efter att de skall minskas eller ökas i 
förhållande till föregående år, utan så länge kostnader tillför värde spelar det inte 
någon roll hur stora de är.  

• Prognoser skall användas för att styra strategi och beslutsfattande och inte användas 
för att hålla räkning. Jämfört med en budget skall prognoserna vara bredare, mer 
frekventa och involvera färre personer. De skall också vara rullande och inte fokusera 
på ett år. 

• Diskussion om företagets strategi måste vara en kontinuerlig och öppen process där 
alla i företaget deltar, inte något som bestäms av ledningen en gång om året.  

• Att överge budgeten innebär således inte att överge planering. Utan det innebär 
egentligen mer tid för planering då man ej behöver förhandla om budgetsiffror.  

Slutligen menar de att bättre budgetering inte är lösningen utan företagen måste istället helt 
tänka om.110 
 
 
3.3.3 Balanced Scorecard 
 
De första tankarna kring konceptet Balanced Scorecard (balanserat styrkort) lanserades 1992 
av Kaplan och Norton. Det balanserade styrkortet ser företaget ur fyra olika perspektiv och 
försöker därigenom koppla den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga 
visionen och strategin. De fyra olika perspektiven är finansiella-, kund-, process- samt 
förnyelse och utvecklingsperspektivet. För vart och ett av perspektiven formuleras mål, mått, 
konkreta målsättningar och handlingsplaner. På detta sätt fokuserar företaget på ett fåtal 
kritiska nyckeltal inom väsentliga målområden. Det balanserade styrkortet bör enligt Olve, 
Roy och Wetter användas som ett situationsanpassat verktyg för att kommunicera företagets 
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vision och strategi, därför måste företaget välja vilka mått och nyckeltal som ska användas 
med omsorg.111 
 
3.3.4 Benchmarking 
 
Benchmarking innebär att företag eller delar av företag sätter sin verksamhet i relation till 
andra företag eller andra delar av det egna företaget. Det handlar vidare om att göra 
jämförelser, att låta sig inspireras, att lära av andra och att ta efter andra i syfte att förbättra 
den egna verksamheten. Tanken är att ta efter den som är duktigast inom området. Det finns 
egentligen inga begränsningar för vilka aspekter som kan räknas in i benchmarking. Det kan 
till exempel röra sig om tillverkning, kundrelationer, marknadsföring, kritiska 
framgångsfaktorer eller finansiella aspekter med mera.112 
 
Det går att skilja mellan tre olika slag av benchmarking: intern, konkurrensinriktad och 
funktionell benchmarking. Intern benchmarking fokuserar på arbetet inom företagets enheter. 
Konkurrensinriktad benchmarking sker externt, där konkurrenter sätts i fokus. Även vid 
funktionell benchmarking används ett externt perspektiv, men intresset är riktat på ett företag 
som i något avseende anses vara framgångsrikt.113 
 
3.3.5 Rullande prognossystem 
 
Vilket tidigare nämnts under punkt 3.2.4, är skillnaden mellan budgetar och prognoser att 
prognoser endast innehåller ett minimum av detaljer114. Ax och Johansson menar att det 
brukar betonas att budgetar är handlingsplaner och att det bakom dessa finns en eller flera 
målsättningar, samt en drivkraft att nå dem. Prognoser däremot är passiva framskrivningar av 
utfall eller förlopp, utan målsättning eller drivkraft att nå dessa mål. De har därför svårt att se 
hur passiva framskrivningar av förlopp, utan mål och viljeinriktning, skulle vara värt att 
eftersträva.115 
 
Ett rullande prognossystem innebär helt enkelt att det görs rullande prognoser för 12, 24 eller 
36 månader framåt i tiden. Antalet ”rullningar” per år varierar men vanligen görs prognoserna 
kvartalsvis, men större frekvens förekommer även. Ett system med rullande prognoser innebär 
att företaget ständigt får en aktuell bild av den löpande verksamheten samt den förväntade 
utvecklingen.116 

                                                 
111 Olve, Roy & Wetter 2001:21 ff 
112 Ax, Johansson & Kullvén 2002:709 ff 
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116 Samuelson 2001:266 ff 
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4 EMPIRI 
 
 

  
     empirikapitlet presenterar vi det empiriska material som har samlats in genom de 
intervjuer som har genomförts. Vi inleder med en kort presentation av de studerade företagen 
samt beskriver deras syn på begreppet budget. Därefter tittar vi på vilka olika styrmedel 
företagen använder för att fylla behoven av budgetens olika syften. 
  

 

4.1 Presentation av de intervjuade företagen 
 

Kockums Maskin AB tillverkar bearbetat gjutgods. Den största delen av tillverkningen 
består av komponenter till lastbilar och personbilar, men komponenter görs även åt 
tillverkningsindustrin. Företagets huvudkontor och tillverkning är samlat i Kallinge, Blekinge. 
Företaget har idag något mer än 100 anställda varav 15 är tjänstemän och cirka 85 är 
kollektivanställda. Omsättningen är idag cirka 100 miljoner kronor. Kockums Maskin AB är 
underleverantör till företag inom fordons- och verkstadsindustrin, de största kunderna är Ford 
och Volvo. Försäljningen av gjutgodskomponenter sker till största delen inom Skandinavien.  

Kockums Maskin har drivits i sin nuvarande form sedan 1991, men har anor från 1700-talet. 
1993 köpte företagsledningen företaget från den dåvarande ägaren, amerikanska koncernen 
Intermet. Sedan våren 2000 äger den danska gjuterikoncernen Valdemar-Birn 
aktiemajoriteten i Kockums Maskin AB. Moderbolaget ägs genom en stiftelse i Liechtenstein, 
vilket innebär att all avkastning stannar kvar i verksamheten. 

ABB I-R Waterjet Systems AB utvecklar och konstruerar system för robotiserad 
vattenskärning. Företaget har sitt huvudkontor och sin tillverkning i Ronneby, Blekinge. ABB 
I-R är ett så kallat joint venture mellan ABB och Ingersoll-Rand. ABB tillverkar robotarna 
medan Ingersoll-Rand tillverkar pumparna som levererar det höga trycket, vilket behövs för 
vattenskärningen. ABB äger 51 procent av ABB I-R Waterjet Systems AB medan Ingersoll-
Rand är ägare till resterande 49 procent. Detta innebär att ABB har managementansvar i ABB 
I-R Waterjet Systems AB, samt att ABB konsoliderar ABB I-R Waterjet Systems resultat i sin 
redovisning. Företaget omsätter idag ungefär 150 miljoner kronor, därav är ungefär mellan 
100 och 110 miljoner kronor systemförsäljning medan resterande 30 till 40 miljoner kronor 
kommer från service och reservdelsverksamhet. Idag är ungefär 65 anställda inom ABB I-R 
Waterjet Systems AB. Tillverkningen sker främst mot underleverantörer inom bilindustrin. 
Försäljningen sker till länder över hela världen, men tyngdpunkten ligger på EU-marknaden. 
Företaget har ungefär 80 procent av den europeiska marknaden. 

Ferruform Components AB tillverkar komponenter till tunga motorfordon .Företaget har sitt 
huvudkontor och tillverkning i Konga, Småland. Ferruform Components AB har varit 
verksamma i Konga sedan 2001. Idag är cirka 92 anställda inom företaget, varav 80 är 
kollektivanställda och 12 är tjänstemän. Företaget omsätter cirka 120 miljoner kronor. 
Ferruform Components AB är underleverantörer inom den tunga fordonsindustrin, det vill 
säga främst bussar och lastbilar. De främsta kunderna är Contitech , Scania och Volvo, men 
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viss försäljning sker även till bland annat Mercedes. Ferruform Components AB är ett 
dotterbolag till Ferruform AB i Luleå. Ferruform AB är i sin tur till 100 procent ägt av Scania 
CV AB. Respondenten förklarade att Ferruform Components AB är ett eget aktiebolag och 
har en egen styrelse men styrelsen består till viss del av styrelsemedlemmar i Ferruform AB. 
Vidare förklarade respondenten att de har en stor frihet att agera och styra sin verksamhet, 
men moderbolaget ställer ändå vissa finansiella krav på Ferruform Components AB. 
 
4.1.1 Organisationsstruktur 
 

Kockums Maskin AB har en funktionsindelad organisationsstruktur. Respondenterna anser 
att organisationen är mycket platt. Vilket vi kan se i organisationsschemat nedan (figur 4.1) 
finns i stort sett endast två nivåer i företaget, en ledningsnivå och övriga anställda. 

 
       VD 

 
 
 
 

 
 ADMINIS-          KVALITET        MARKNAD  PRODUKTION           TEKNIK 
 TRATION 
 
 
Den verkställande direktören samt de funktionsansvariga enligt ovan utgör tillsammans 
företagets ledningsgrupp. De fem funktionerna, med de övrigt anställda, har sedan det 
övergripande ansvaret för följande: 
 
 
 ADMINIS-          KVALITET        MARKNAD  PRODUKTION           TEKNIK 
 TRATION 
 
 
Data            Gjuteriteknik        Försäljning   Planering             Produktionsteknik 
Ekonomi          Kvalitet                Marknads-            Tillverkning            Teknisk support 
Inköp                      Logistik               föring   Ständiga   
      förbättringar 
Personal                  Verktyg & UH 
Utbildning                  Skydd 
                  Säkerhet 
                  Miljö 
 
Figur 4.1 Kockums Maskins organisationsschema  
(Källa: Kockums Maskin, egen bearbetning) 
 
Vilket vi kan se så är organisationen väldigt decentraliserad. Ansvar och befogenheter är 
fördelade långt ner i organisationen. Under punkt 4.4.2, ansvarsfördelning, diskuterar vi 
vidare hur ansvarsfördelningen ser ut i företaget. 
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ABB I-R Waterjet Systems AB har en organisationsstruktur som på ”pappret” kan se ganska 
hierarkisk ut. Figur 4.2 visar företagets organisationsschema. 
 
 

VD 
 

 
  ADMINISTRATION 
 

 
 
FÖRSÄLJNINGS-       PROJEKT &                  TEKNIK-          SERVICE & 
AVDELNING               INKÖPS                  AVDELNING          VERKSTAD 
                   AVDELNING 
 
 
 
 

         INKÖP      PROJEKT         ELEKTRIKER    MEKANIKER     SERVICE   VERKSTAD 
 
 

Figur 4.2 ABB I-R Waterjet Systems organisationsschema  
(Källa: ABB I-R Waterjet Systems, egen bearbetning) 
 
Respondenten berättar däremot att organisationen i sig är väldigt decentraliserad, ansvar och 
befogenheter är fördelade på de olika avdelningarna. Under punkt 4.4.2, ansvarsfördelning, 
diskuterar vi vidare hur ansvarsfördelningen ser ut i företaget. Inom ABB I-R Waterjet 
Systems arbetas det mycket processorienterat. Processorientering innebär ett flöde där alla 
delar i företaget skall hänga ihop och där fokuseringen är riktad mot aktiviteter och projekt. 
Respondenten förklarar processorienteringen på följande vis (se figur 4.3): 
 
 
  FÖRSÄLJNINGS-               PROJEKT &                 TEKNIK-           SERVICE & 
  AVDELNING                      INKÖPS                  AVDELNING           VERKSTAD 
                          AVDELNING 
 
 
 
        Kund 
         
 
1. Offert till kunden efter samspel mellan 4. Arbetet skickas vidare 
    försäljnings- och projektavdelningarna  5. Montering 
2. Kunden godkänner offerten, en order läggs. 6. Maskinen skickas vidare 
3. Projekt dras igång, konstruktion & inköp görs 7. Installation & service 
 
Figur 4.3 Processorientering i ABB I-R Waterjet Systems 
(Källa: ABB I-R Waterjet Systems, egen bearbetning) 
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Den funktionsorganisation som organisationsschemat ovan, beskriver inte speciellt bra hur 
företaget arbetar eller hur avdelningarna är beroende av varandra. Respondenten beskriver 
egentligen företaget som en matrisorganisation. 
 
Respondenten på Ferruform Components AB anser att organisationen är platt och väldigt 
decentraliserad där ansvar och befogenheter är fördelade långt ner i de olika avdelningarna. 
Under punkt 4.4.2, ansvarsfördelning, diskuterar vi vidare hur ansvarsfördelningen ser ut i 
företaget. Figur 4.4 visar företagets organisationsschema.  
 

VD 
 

 
 TEKNIKKOORDINATOR 
 

 
 
Produktionsledar-         Produktionsledar-          Ekonomi                      Inköp 
områden                         områden                          Löner                           Logistik 
                                                                                 Administration 
 
 
 Produktionsteknik          Produktionsteknik 
 Kvalitet                          Kvalitet 
 
Figur 4.4 Ferruform Components ABs organisationsschema 
(Källa: Ferruform Components AB, egen bearbetning) 
 
Företaget har valt att dela in sin produktion i två produktionsledarområden. Inom dessa 
produktionsledarområden bildas det team där en tekniker ansvarar för både teknik och 
kvalitet. Dessa produktionsledarområden arbetar processorienterat där fokuseringen är riktad 
mot olika projekt. Teknikkoordinatorn fungerar som en länk mellan Ferruform Components 
AB och dess moderbolag, i de funktioner som ledningen valt att endast lägga i moderbolaget. 
Marknadsavdelningen ligger till exempel i moderbolaget Ferruform AB. 
 

4.2 Ekonomistyrningen i intervjuföretagen 
 
Verksamhetsstyrningen anses vara väldigt viktig inom Kockums Maskin. De har utvecklat 
rutiner och system som de försöker följa. För att detta inte skall skapa låsningar eller 
utvecklas till passiva eller oföränderliga handlingar, korrigeras dessa ständigt för att de hela 
tiden skall utvecklas mot det bättre. Inom verksamhetsstyrningen ligger även företagets 
kvalitetscertifiering, vilken styr mycket av verksamheten. Företaget tillämpar därför även 
kvalitetsstyrning. 
 
Kockums Maskins primära styrsystem är en affärsplan, vilken är baserad på företagets 
affärsidé. En av respondenterna beskriver affärsplanen som: 
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”En plan, men inte en ekonomisk plan för nästa år, utan en plan för hur hela 
verksamheten ska bedrivas nu och framåt” 

  (Evert Oskarsson, VD Kockums Maskin AB) 
 
Affärsplanen täcker en femårsperiod och den revideras kontinuerligt, minst en gång per år. 
Affärsplanen anses fungera både som en långsiktig och kortsiktig plan. Den är inte 
sammanställd i siffror utan är en mer övergripande plan, utformad som mål för hela företaget. 
De övergripande planerna bryts sedan ned i mer konkreta handlings- och aktivitetsplaner, det 
vill säga den beskriver även de aktioner som skall genomföras under nästföljande period. En 
av respondenterna berättar att de dock främst använder affärsplanerna för långsiktig 
planering: 
 

”Det är framförallt en femårsplan, där vi lägger upp för det första, vad är det vi 
ska syssla med? Vad vi anser vi är duktiga på, vad vi ska jobba med, vad vi ska 
nå för mål på sikt, hur vi ska nå de här målen och vilka planer vi då har för att 
det ska leda fram till det. Vilken utveckling det får, hur mycket jobb måste vi ta 
in, vad det ger för omsättning och vinst och så vidare.”  

 (Evert Oskarsson, VD Kockums Maskin AB) 
 
Affärsplanen innehåller en rad olika mått och mål, både finansiella och icke-finansiella. 
Utifrån affärsplanen fastställs företagets mål samt följs upp enligt nedanstående mall (se figur 
4.5): 
 
 

               Verksamhets-            Visioner och                  Strategi             Planering 
      beskrivning              långsiktiga mål 

 
 
 
       Kortsiktiga mål Uppföljningar och 

korrigeringar 
 
 
Figur 4.5 Affärsplan Kockums Maskin  
(Källa: Kockums Maskin, egen bearbetning) 
 
Vid sidan av affärsplanen används även ett rullande prognossystem. Varje vecka plockas 
försäljningsprognoser fram för det nästkommande året. Företagets affärssystem är integrerat 
med kundernas affärssystem, på detta vis får de ständig information om leveransplaner och 
leveransprognoser från kunderna. Prognoserna är grunden för den finansiella planeringen 
inom Kockums Maskin. Från prognoserna sätts sedan ramar för de utfall med mera som 
förväntas. Vad är då skillnaden mellan prognos och budget? Respondenterna menar att 
prognoserna är mer aktuella och därmed mer förankrad i den operationella verksamheten. 
Budgetarbetet blev väldigt passivt. Budgetframtagandet utgick ifrån en så kallad uppbyggnads 
modell. Vid framtagandet av budgeten utgick budgeteraren ifrån förgående års budget och 
lade sedan på några procent på den nya budgeten. Skulle inte budgeten bli godkänd av 
ledningen justerades bara siffrorna lite tills den blev godkänd. Dessa budgetar låg fast, hur fel 
de än visade sig vara.  
 

Affärsidé

Måluppfyllnad 
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För att företagets utveckling inte skall stagnera används kontinuerligt både en funktions- och 
en konkurrensinriktad benchmarking. Ledningen för Kockums Maskin jämför en rad olika 
nyckeltal med sina konkurrenter för att försöka lära av de som är mest framgångsrika inom 
vissa områden. Respondenterna förklarar att Skandinavien endast är en liten del av hela 
marknaden. För att slå sig in på andra marknader tar de ofta hjälp av andra företag inom 
samma bransch. Det besöks även mässor där de möter företag inom samma bransch. 
Respondenterna förklarar vidare att de ständigt måste ligga långt fram i utvecklingen och de 
jämför då gärna tekniker med mera för framtagning av gjutgodskomponenter. 
 
Eftersom ABB har managementansvar i ABB I-R Waterjet Systems, är de inom ABB I-R 
tvungna att följa ABB:s styrsystem. Respondenten förklarar att de är väldigt hårt styrda ifrån 
ABB. ABB använder sig av ett rullande prognossystem och det är utifrån det styrinstrumentet 
som de gör sina åtaganden och kommunicerar mot marknaden. Respondenten förklarar vidare 
att de inte alltid har varit så hårt styrda från koncernnivån. Efter den senaste ABB-krisen har 
koncernen bestämt sig för att centralisera alla bolag, där de största besluten tas på 
koncernnivå. För ett par år sedan hade ABB 60 eller 70 juridiska enheter i Sverige där 
samtliga satt med egna redovisningssystem med mera. Från och med januari 2004 skall det 
bara vara två bolag i princip i Sverige, för samtliga ABB-verksamheter. Alla dessa bolag skall 
ha samma affärssystem och styras på någorlunda samma vis. För att uppnå detta mål håller, 
enligt respondenten, huvudkontoret ”strypgrepp” på samliga ABB-verksamheter.  
 
ABB I-R Waterjet Systems använder sig idag av ett rullande prognossystem, ”rolling 
forecast” som de kallar det för. Prognoser görs för varje kvartal. De gör rullande prognoser 
där de prognostiserar för tre kvartal framåt i tiden. Vid sidan av detta rullande prognossystem 
använder de sig även av en årsprognos som ligger fast för varje år. Anledningen till att 
företaget fortfarande har kvar en årsprognos är enligt respondenten att de är tvungna att visa 
upp den för styrelsen i ABB. Börsen i sin tur förväntar sig att få se ABB:s årsprognos. 
Respondenten förklarar vidare att om inte börsen skulle få dessa prognostiserade resultat 
skulle börskursen rasa direkt.  
 
Ett viktigt instrument för att kunna sammanställa prognoserna är enligt respondenten 
företagets prospektlista. Detta är en lista på alla de order som försäljningsavdelningen lyckas 
plocka hem samt de order som de tror de kan få hem. Utifrån bland annat prospektlistan kan 
respondenten prognostisera för kommande kvartal. 
 
Ferruform Components AB använder sig av en övergripande affärsplan. Affärsplanen tar 
sin utgångspunkt i företagets affärsidé. Utifrån affärsidén formuleras dels mål för 
verksamheten och dels konkreta handlingsplaner för avdelningarna. Affärsplanen innehåller 
således en rad olika övergripande mål och mått, både finansiella och icke-finansiella. Den är 
sedan mer detaljerad på avdelningsnivå där den ger mer konkreta handlings- och 
aktivitetsplaner för den kommande perioden. Affärsplanen anses främst vara en långsiktig 
plan som stäcker sig över en treårsperiod. Den revideras dock varje år. 
 
Vid sidan av affärsplanen använder företaget ett rullande prognossystem. Prognoser görs 
separat för varje kvartal medan de vid varje prognostillfälle prognostiserar för fyra kvartal 
framåt i tiden. Vid arbetet med prognoserna läggs störst vikt vid den nästkommande perioden, 
eftersom flera fakta finns givna, såsom volym och olika händelser. Prognosen för den 
kommande perioden bör därför inte avvika ifrån utfallet. 
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Ferruform Components AB håller även på att implementera en modell som liknar ett 
balanserat styrkort. Enligt respondenten görs detta för att ledningen ska få en helhetsbild över 
verksamheten. De mått som kommer att användas i det balanserade styrkortet bygger på de 
mått och mål som företaget tidigare har använt sig av. Måtten i det balanserade styrkortet 
skall vara av både finansiell och icke-finansiell karaktär. Måtten bygger på leveranssäkerhet, 
kvalitet, tidseffektivitet samt kostnadseffektivitet. Respondenten förklarar vidare att de även 
vill försöka fånga mjuka värden genom att titta på arbetsmiljö och trivsel bland de anställda. 
Det är enligt respondenten viktigt att de mått som företaget använder sig av skall vara lätta att 
förstå och greppa för alla i organisationen.  
 

4.3 De intervjuade företagens syn på budget  
 
Samtliga företag i vår studie har tidigare använt sig av budgetar som det primära 
styrinstrumentet. För att få en uppfattning av vad företagen förknippar med begreppet budget 
och vilka erfarenheter respondenterna tidigare har haft vid budgetarbetet, har vi valt att kort 
redogöra för det här.  
 
Respondenterna på Kockums Maskin ser budgeten främst som en ekonomisk plan. Siffrorna 
i planen är dock inte alltid så relevanta eftersom dessa siffror bygger på förgående års budget. 
Budgetprocessen följde en så kallad uppbyggnadsmodell men själva arbetet blev allt för 
passivt. Budgeterarna utgick ifrån förgående års budget och justerade endast dessa siffror 
något tills budgeten blev godkänd av ledningen. Dessa budgetar låg sedan fast, hur fel de än 
visade sig vara. Budgetarna höll ungefär tre månader innan de sprack. 1993 avskaffade 
Kockums Maskin budgeten. Orsaken till detta var en kombination av att de inte längre hade 
ett förtroende för planen samt att arbetsprocessen var väldigt tidskrävande. 
 
Respondenten på ABB I-R Waterjet Systems menar att de förfaranden som de gör med 
dagens prognoser inte är särskilt olika de förfaranden som gjordes när företaget använde sig 
av budget. De största skillnaderna mellan budgetarna som gjordes tidigare och årsprognoserna 
som används idag, är först och främst att detaljnivån är lägre samt att det inte läggs ned lika 
mycket tid på årsprognoserna. Ytterligare en skillnad är att planering och uppföljning sker 
mer kontinuerligt nu än förr när budgeten användes. ABB I-R Waterjet Systems lämnade 
budgeten år 2000 och övergick vid detta tillfälle till ett rullande prognossystem. 
 
Eftersom Ferruform Components AB endast har varit verksamma i Konga sedan 2001 har 
de inte använt sig av budget på denna ort. Respondenten förklarade dock att Ferruform AB 
tidigare har haft budget men vid grundandet av Ferruform Components AB valde den 
dåvarande ledningen att inte införa budget i Ferruform Components AB. Detta eftersom 
moderbolaget sedan en tid tillbaka sagt sig vara budgetlösa. Respondenten har dock varit med 
om att göra budgetar inom Ferruform AB. Respondentens åsikt om budget är: 
 

”... det är mer eller mindre ett slöseri med tid” 
(Magnus Juntti, Ekonomiansvarig Ferruform Components AB) 

 
Respondenten förklarar att budgeten ofta blir inaktuell strax efter det att den har fastställts. 
Företagets omvärld förändras ständigt vilket leder till att budgeten ofta spricker.  
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4.4 Alternativa lösningar på budgetens syften 
 
4.4.1 Planering  
 
Inom Kockums Maskin används framförallt prognoser för den operativa planeringen. Nya 
prognoser görs varje vecka tack vare att prognoserna tas fram i en databaserad miljö, genom 
företagets affärssystem. Ungefär 80 till 90 procent av företagets totala försäljning de närmaste 
månaderna får de veta i förväg. På grund av detta blir företagets prognoser väldigt exakta. En 
av respondenterna förklarar: 
 

”När ni köper en bil och talar om precis hur ni vill ha den med klädsel, 
motortyp och så vidare, trycker bilförsäljaren på ’enter’. Då ska malmarbetaren 
i Gällivare se det förändrade behovet av malm i samma sekund.”  

(Evert Oskarsson, VD Kockums Maskin AB) 
 
Respondenterna menar att den teknologiska utvecklingen har underlättat planeringen i 
företaget. Alla berörda parter i produktionsledet får ständigt aktuell information angående 
kunders och leverantörers behov. På grund av affärssystemens utveckling och tillgången på 
aktuell information, anser respondenterna att det är bättre att planera sin verksamhet med ett 
rullande prognossystem än med en budget som ligger fast under ett år. 
 
Affärsplanen används till största del som ett instrument för långsiktig planering. De 
övergripande planerna bryts dock i viss mån ned i mer konkreta handlings- och 
aktivitetsplaner. Affärsplanen täcker en femårsperiod men den uppdateras kontinuerligt, 
åtminstone en gång per år. Även användandet av extern benchmarking, vilket innebär att de 
kan jämföra med konkurrenter eller andra företag som är speciellt framgångsrika inom ett 
område, medför att ledningen får insikt i hur problem med mera kan lösas. Insikten hjälper 
dem vid framtida planering menar respondenterna.  
 
Respondenterna säger dock att de ibland vid vissa tillfällen måste sammanställa något som 
liknar en budget. Det kan vara i samband med årsbokslut och styrelsemöte som de har gjort en 
budget för det kommande året och presenterat för styrelsen och ägarna. En av respondenterna 
förklarar vidare att det även kan behövas en budget vid deras kontakter med banker. De 
budgetar de upprättar vid dessa tillfällen är dock inget de använder inom sin verksamhet för 
att lösa några av budgetens tidigare syften. 
 
För den operativa planeringen använder sig ABB I-R Waterjet Systems av ett rullande 
prognossystem. Prognoser görs för tre kvartal framåt i tiden. Respondenten berättar att vid 
prognostisering för det närmaste kvartalet förväntas han ha sådant grepp om företagets 
ekonomiska ställning att han ska kunna uppfylla de mål han har prognostiserat fram. För de 
två följande kvartalen accepterar ledningen på ABB att prognoserna görs med lite mer 
försiktighet. Om ledningen på ABB anser att prognosen är för försiktigt gjord, måste 
prognosens siffror justeras så att de blir godkända. 
 
Även årsprognoserna görs med viss försiktighet. Respondenten berättar att: 
 

”Det är i de flesta fall rätt meningslöst att göra en prognos, när man ändå inte 
kan ha någon vidare trovärdighet i den.”  

(Leif Nilsson, Ekonomiansvarig ABB I-R Waterjet Systems) 
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Med detta menar respondenten att det i företagets bransch är väldigt svårt att göra exakta 
planeringar för ett helt år framåt i tiden. Respondenten menar även att trovärdigheten i de 
prognoser som sträcker sig över ett helt år inte är särskilt stor. Det är svårt att upptäcka 
trendbrott under så lång tid och de går knappast att prognostisera. När företaget upprättar 
årsprognoser utgår de antingen ifrån att de kan hålla samma tempo som de hade det året 
prognosen upprättades, eller att företagets verksamhet går aningen bättre. Årsprognoserna är 
dock till för att göra långsiktiga planeringar. 
 
Ferruform Components AB använder främst affärsplanen som ett instrument för långsiktig 
planering. Affärsplanen innehåller dels mål för verksamheten, dels övergripande planer för 
den nästkommande perioden. De övergripande planerna bryts dock ned i mer konkreta 
handlings- och aktivitetsplaner. Affärsplanen täcker en treårsperiod och uppdateras en gång 
per år. Målen, samt de övergripande planerna, utarbetas utifrån företagets affärsidé. 
 
Ferruform Components AB använder sig vidare av löpande prognoser för att sköta den 
operativa planeringen. Prognoserna upprättas en gång varje kvartal och har en viktig roll i 
planeringen av verksamheten. Företagets kunder lämnar ständigt prognoser för deras inköp. 
Företaget vet därför, upp till ett halvår i förväg, hur mycket de kommer att sälja till respektive 
kund. Detta medför att företaget enkelt kan planera behovet av resurser med mera upp till två 
kvartal i förväg. 
 
4.4.2 Ansvarsfördelning 
 
Kockums Maskins organisation är väldigt decentraliserad. En av respondenterna beskriver 
företagets avdelningar som små företag i det stora företaget. Företaget använder sig av en 
ekonomihandbok, där det finns angivna auktoritetsbestämmelser samt 
befattningsbeskrivningar för varje anställd. Dessa befattningsbeskrivningar talar om både 
vilket ansvar och vilka befogenheter de olika anställda har.  
 
Vilket respondenten för ABB I-R Waterjet Systems förklarade tidigare, är deras organisation 
väldigt decentraliserad. Detta innebär att ansvar och befogenheter är fördelade långt ner i 
organisationen. Varje anställd har även här skriftliga befattningsbeskrivelser. Enligt 
respondenten är det lättare att skapa åtaganden kring de övergripande målen och strategierna 
när företaget använder sig av icke-finansiella mått. Detta eftersom dessa mål är lättare att 
bryta ned i organisationen samt att de inte är lika svårbegripliga som rent finansiella mått. 
 
Ferruform Components AB har en decentraliserad organisation. Företaget har delat ut 
ansvar och befogenheter långt ned i organisationen. Företaget håller i dagsläget på att 
implementera sitt WCP-koncept (World Class Process). Syftet med WCP är att så mycket 
ansvar, förtroende och arbetsuppgifter som möjligt, skall fördelas ut på de olika 
avdelningarna. Respondenten betonar att det är viktigt för ledningen att komma ihåg att det 
inte går att tvinga på människor kunskap. Det handlar istället om att arbeta med människor för 
att få de anställda att ta ansvar, så att en känsla av att de växer som människor uppstår. WCP-
konceptet är indelat i tre steg, varav varje steg måste certifieras av en extern grupp. Detta 
koncept skall bidra till ökat ansvarstagande, motivation, kunskap, medvetenhet om företagets 
bästa, med mera. 
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Respondenten berättade även att varje chef i företaget har sin prognos med nyckeltal att leva 
upp till. Detta innebär att cheferna inte har några direkta kostnadsramar att hålla sig inom utan 
snarare de mått som används i organisationen. Cheferna på Ferruform Components AB ska 
inte bara leda de anställda som de är ansvariga för, utan även se till att deras personal 
utvecklas samt hålla utvecklingssamtal och lönesamtal.  
 
Generellt för samtliga företag är att de inte har fördelat något rent ekonomiskt ansvar. Det 
handlar snarare om utdelade prestationsansvar där den ansvarige åtar sig att uppfylla de mål 
de blivit tilldelade av ledningen. 
 
4.4.3 Samordning 
 
En av respondenterna på Kockums Maskin förklarar att eftersom organisationen är så pass 
decentraliserad behövs det inte så stor samordning mellan avdelningarna eftersom dessa 
nästan är som självstyrande avdelningar.  
 

”Vår organisation är väldigt decentraliserad [---] de olika avdelningarna är 
väldigt självstyrande. Man kan nästan kalla dem för små företag i det stora 
företaget.”  

 (Evert Oskarsson, VD Kockums Maskin AB) 
 
Samordningen av verksamheten mellan avdelningar sker dock bland annat i viss mån genom 
de mål och mått som ledningen har kommunicerat ut genom affärsplanen. Till viss del sker 
det även samordning av verksamheten under de kontinuerliga möten där samtliga avdelningar 
är representerade. Dessa möten äger rum kvartalsvis. Under dessa möten informeras det om 
företagets ekonomiska situation, produktionsutfall och om framtida beställningar. Under dessa 
möten brukar även ledningen informera om affärsplanens mål. 
 
Även inom ABB I-R Waterjet Systems anser respondenten att det inte behövs någon större 
samordning mellan avdelningarna eftersom organisationen är väldigt decentraliserad. 
Ytterligare en orsak är att företaget idag arbetar processorienterat. Det medför att alla 
avdelningarna är väldigt beroende av varandra. Varje avdelning har egna målsättningar och 
mått vilka de sedan blir utvärderade ifrån. Till viss del används dessa målsättningar även till 
att samordna verksamheten mellan avdelningarna. Respondenten anser även att det idag är 
lättare och bättre att samordna verksamheten eftersom planeringstillfällena är fler samt att de 
sker mer kontinuerligt. 
 
Ferruform Components AB:s organisation är decentraliserad, där ansvar och befogenheter 
är fördelade långt ned i de olika avdelningarna. På grund av företagets storlek menar 
respondenten att samordning inte behövs i någon större utsträckning. Det är relativt enkelt för 
ledningen att överblicka verksamheten. Den samordning av produktionen som behöver göras 
sker till stor del genom de mål som är formulerade för de olika avdelningarna samt att 
produktionsledarna sköter den samordning som eventuellt kan behövas inom produktionen. 
 
4.4.4 Resursallokering 
 
Mycket av den materialåtgång som produktionen kräver får ledningen på Kockums Maskin 
fram när beställningar läggs in i det affärssystem som de använder sig av. Eftersom företaget 
känner till de flesta beställningar i förväg är det lätt att planera resursåtgången i prognoserna. 
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Vad gäller fördelningen av kapacitet får företaget genom affärssystemet även en översyn av 
beläggningsgraden på de olika maskinerna. Respondenterna menar att produktionschefen 
därför, i affärssystemet, kan fördela kapacitet och resurser på olika maskiner. Skulle företaget 
få in en större order så att maskinernas kapacitet eller att de anställda inte räcker till, gör de 
vid det tillfället en investeringskalkyl eller anställer, alternativt hyr in extra arbetskraft.  
 
För att planera fördelningen av kapacitet och resurser inom ABB I-R Waterjet Systems 
används framför allt en så kallad prospektlista. Prospektlistan innehåller alla de order som 
försäljningsavdelningen lyckas plocka hem samt de order som de tror de kan få hem. 
Företagets affärssystem ger även en översyn av beläggningsgraden på de olika avdelningarna 
och maskinerna. Utifrån prospektlistan och affärssystemet kan respondenten prognostisera för 
kommande kvartal. Med prognosernas och prospektlisternas hjälp fördelas de resurser som 
står till företagets förfogande ut på de enheter som kan nyttja dem. Enligt respondenten är det 
vanligast att det saknas personal inom någon avdelning, men vid de tillfällena hyr de in extra 
personal från ett personaluthyrningsföretag. 
 
På Ferruform Components AB har ledningen regelbundna möten, där planering, volymer 
och resursbehov diskuteras. Tillsammans med teamledarna för respektive 
produktionsledarområde fördelas och justeras kapacitet och resurser mellan de båda 
produktionsledarområdena. Företaget får tidigt leveransprognoser från sina kunder, vilket 
leder till att företaget enkelt kan fördela resurserna mellan de två produktionsavdelningarna. 
 
4.4.5 Kommunikation 
 
En av respondenterna på Kockums Maskin anser att en nackdel med budgeten är att 
diskussioner uppstår endast en gång i månaden när användarna diskuterar utfall eller närmare 
bestämt efter varje uppföljning av budgeten företaget gör. Respondenterna anser att de 
kommunicerar mer med hjälp av den alternativa metoden än vad de gjorde när de använde sig 
av budget. Detta eftersom det med den alternativa metoden krävs snabbare och mer 
kontinuerliga möten för att planera och följa upp verksamheten. Förutom de tidigare nämnda 
kvartalsmötena har ledningen ledningsmöten varannan vecka. En av respondenterna förklarar 
att ledningen under dessa möten bland annat diskuterar och följer upp verksamheten, genom 
att nyckeltalen, som finns angivna i affärsplanen, analyseras. Dessa möten protokollförs och 
det delas sedan ut ett så kallat ”news”, där de viktigaste punkterna tas upp, till de ansvariga 
för respektive avdelning samt de olika teamledarna. De ansvariga för respektive avdelning 
delar därefter ut informationen till övriga anställda samt tar emot respons och synpunkter. 
Dessa synpunkter diskuteras sedan vid nästa ledningsmöte. På detta vis sker dialogen mellan 
ledningen och övriga anställda. Kommunikationen har på detta vis blivit tätare och mer 
kontinuerlig än vad den tidigare var. Respondenterna anser även att de strategiska målen är, 
med hjälp av den alternativa metoden, mer konkreta och lättare att kommunicera ut än vad de 
var vid användandet av en budget.  
 
På ABB I-R Waterjet Systems har ledningen ett kvartalsmöte med de övrigt anställda där 
bland annat det ekonomiska utfallet samt diverse rapporter om nuläget och framtida 
målsättningar presenteras. Med jämna mellanrum anordnar även ledningen aktiviteter med de 
anställda då de bland annat diskuterar vilka visioner som företaget skall ha i framtiden, eller 
vilka produkter företaget ska satsa på. På detta vis sker dialogen mellan ledning och de övrigt 
anställda. 
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Genom företagets prognoser, prospektlistor och belöningssystem kommunicerar ledningen 
även ut de riktlinjer som gäller för den kommande perioden. I dessa är de strategiska målen 
upprättade. Målen består av både finansiella och icke-finansiella mått vilket enligt 
respondenten upplevs som mer konkret bland de övrigt anställda. 
 
Ledningen på Ferruform Components AB anser att det är viktigt med kontinuerlig 
information och kommunikation. Därför har bland annat varje chef ett veckomöte med sina 
anställda. En gång i månaden har den verkställande direktören och alla chefer ett 
avstämningsmöte, där det diskuteras bland annat tillverkningsvolymer, försäljningsvolymer 
och personal samt om det behöver göras några justeringar av resurserna till exempel 
rekrytering av personal eller minskad efterfrågan. Vid dessa möten jämförs också utfallet med 
föregående periods prognos och finns det större avvikelser så skall de kommenteras. Varje 
kvartal träffar även den verkställande direktören och ekonomichefen samtliga medarbetare på 
företaget för att informera om företagets resultat, situation etc. 
 
Genom den snarlika balanserade styrkorts modell som Ferruform Components AB använder, 
kommuniceras de mått som anses vara viktiga, ut till medarbetarna i företaget. Av den 
information som kommuniceras ut finns bland annat resultat, företagets utveckling, 
leveranssäkerhet, kvalitet, tidseffektivitet och kostnadseffektivitet, men i framtiden kommer 
även mått som trivsel och arbetsmiljö att användas för att kommunicera ut företagets strategi 
med mera. 
 
4.4.6 Motivation 
 
För att motivera de anställda har Kockums Maskin utvecklat ett lönesystem som bygger på 
individuella löner. Det finns inte två anställda som har samma lön om det inte råkar vara av en 
ren slump. Lönesystemet bygger på ett så kallat ”trappsystem” där de värderar sju faktorer. 
Dessa är bland annat: kreativitet, arbetsresultat, kunskap och flexibilitet.  Beroende på hur 
långt den anställde har kommit i sin utveckling inom företaget så leder det till en specifik lön. 
En av respondenterna uttrycker sig på följande vis: 
 

”De flesta företag har 4, 5, 6 eller 7 trappsteg när de jobbar på det här sättet. 
De högsta trappstegen är där man tjänar mest, dit kan man inte komma om det 
inte är någon som slutar. Men vi ser inte systemet på detta vis. Vi skulle 
uppskatta om alla våra anställda nådde taket, för då skulle verksamheten gå 
mycket bättre!” 

 (Evert Oskarsson, VD Kockums Maskin AB) 
 
För att stärka teamkänslan inom de olika arbetslagen anordnar företaget med jämna 
mellanrum teamutbildningar för att utveckla motivation, attityd och skapa förståelse.  En av 
respondenterna förklarade att det är viktigt att förstå sambanden, att det som är bra för 
företaget är bra för den anställde och att dessa går hand i hand.  
 
Inom ABB I-R Waterjet Systems använder de sig av ett belöningssystem för att motivera 
och engagera de anställda. Företaget kallar det för ett kvalitetsbelöningssystem eftersom 
belöningssystemet bygger dels på kvalitetsmått och dels på finansiella mått som företagets 
resultat. Respondenten förklarar företagets belöningssystem på följande vis (se figur 4.6): 
 
 



 
Budgetlösa företag - finns de? 

 
 

 41

 

Intern test 
Godkännande med kund, i tid 
Installation i tid                              67 % 
Avslutsmöte i tid 
Förkalkyl uppfylld 
 
Företagets resultat                           33% 
 
Figur 4.6 Mått inom ABB I-R Waterjet Systems  
(Källa: ABB I-R Waterjet Systems, egen bearbetning) 
 
Modellen ovan är en sammanställd modell över de olika avdelningarnas samlade mått. 
Eftersom företaget är processorienterat och de olika avdelningarna är beroende av varandra, 
bygger belöningssystemet på att samtliga mått måste vara uppfyllda för att en bonus skall 
utgå. Respondenten förklarar det på följande vis: 
 

”Om inte verkstaden får ihop det interna testet i tid så drabbar det hela 
företaget. Om inte projektledaren gör sitt avslutsmöte i tid så bommar samtliga 
sina bonuspengar.” 

(Leif Nilsson, Ekonomiansvarig ABB I-R Waterjet Systems) 
 
Detta skapar ett internt spel där fokus ligger på att uppfylla de uppsatta målen. På grund av 
företagets situation, där de är hårt styrda från ABB vilka speciellt är intresserade av finansiella 
mått, är mycket av bonusen baserad på finansiella mått det vill säga främst företagets resultat. 
 
Ledningen på Ferruform Components AB anser att en grundförutsättning för motivation är 
en fungerande kommunikation. Ledningen strävar därför efter att vara så öppen som möjligt, 
allting som berör företaget förmedlas öppet inom företaget, med undantag för den information 
som är konfidentiell. För att kunna vara öppna med informationen som berör företaget har 
ledningen försökt skapa en medvetenhet bland de anställda om att viss information inte får 
komma utanför företagets väggar, så att företaget följer det som finns skrivet i bland annat 
aktiebolagslagen.   
 
Genom implementerandet av företagets WCP-koncept (se punkt 4.4.2) vill ledningen även 
kunna öka motivationen hos de anställda. Genom att de anställda blir tilldelade mer ansvar 
och befogenheter så ökar motivation bland de anställda enligt respondenten.  
 
Ferruform Components AB har tidigare använt sig av ett bonussystem, men bonusen styrdes 
då av hur ägarna och största kunden Scania CV AB:s resultat blev. För tillfället så har 
Ferruform Components AB inget bonussystem, men ledningen tittar på ett bonussystem för 
samtliga anställda, som skall kopplas till lönesystemet och företagets resultat. 
 
4.4.7 Uppföljning, kontroll och utvärdering   
 
Uppföljning och kontroll sker genom att Kockums Maskin stämmer av och jämför utfallet 
mot förgående periods prognos. Detta innebär att företaget följer upp och stämmer av mot 
något som är aktuellt, istället för som vid budgetuppföljning där uppföljning sker mot något 
som oftast är inaktuellt. Företagets uppföljning sker både vid ledningsmötena varannan vecka, 
samt vid kvartalsmötena. Extra vikt på uppföljning och kontroll läggs dock under 
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kvartalsmötena, då de följer upp finansiella samt icke-finansiella mått som till exempel 
kundrelationer, kassaktionsutfall samt leveranssäkerhet. Varje månad och kvartal upprättas 
även ett komplett bokslut där samtliga kostnads- och intäktsposter analyseras. Varje år 
revideras även affärsplanen. I detta skeende följs även affärsplanens mål upp, samtidigt som 
nya mål upprättas. Det är utifrån dessa mått som de anställda utvärderas. 
 
Även företagets användning av extern benchmarking kan ses som en uppföljning, där 
företaget kan jämföra vissa nyckeltal med andra inom samma bransch. Respondenterna menar 
att de därmed får en chans att jämföra Kockums Maskin med andra företag inom samma 
bransch för att se hur företaget har utvecklats jämfört med dessa andra företag. 
 
Inom ABB I-R Waterjet Systems går ansvariga för projektavdelningen igenom statusen på 
de projekt som bedrivs. Varje månad sker sedan uppföljning av dessa projekt på ledningsnivå. 
Kvartalsvis sker uppföljning av företagets prognoser, där det verkliga utfallet jämförs mot 
förgående periods prognos. Det sker även uppföljning av varje projekt där den 
prognostiserade kostnaden jämförs med utfallet. Samtidigt stäms de mått av som är angivna i 
företagets prognoser, samt de belöningssystem som företaget tillämpar. Utifrån dessa mål och 
mått utvärderas de anställdas prestationer. Varje uppföljning av ABB I-R Waterjet Systems 
kvartalsprognos tar sedan ABB del av. Varje år följs företagets årsprognos upp. Även där följs 
det verkliga utfallet upp mot förgående periods prognos. 
 
En gång varje månad följer ledningen på Ferruform Components AB upp verksamheten, då 
jämförs utfallet mot föregående periods prognos. Visar det sig att det är större avvikelser 
måste dessa kommenteras. Antingen har avvikelsen en engångskaraktär, som kommenteras 
eller så befaras det att händelsen kan inträffa igen eller att det är en trend. Då måste ledningen 
agera för att förhindra en upprepning. Respondenten menar att det viktiga egentligen är att 
ledningen agerar och gör en handlingsplan på ett strukturerat sätt för att komma ur den höga 
kostnaden. På dessa möten tittar ledningen även närmare på om planering, volymer och 
resursbehov behöver justeras på något sätt.  
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5 ANALYS 
 
 

  
    i har i analyskapitlet analyserat det empiriska materialet som vi ha samlat in och ställt 
detta material mot vår teoretiska referensram. 
  

 

5.1 Styrsystemen i de studerade företagen 
 
Efter intervjuerna med respondenterna på de utvalda företagen, visade det sig att samtliga 
intervjuade företag använde sig av ett rullande prognossystem. Användandet av balanserade 
styrkort som styrmedel, bland de studerade företagen var lågt. Det fanns endast ett företag 
som börjat utveckla och implementera ett balanserat styrkort. En liknande observation har 
även Johansson publicerat i en artikel rörande budgetering och ekonomisk planering i svenska 
företag, där han bland annat fann att det finns något generellt samband mellan avskaffande av 
budgeten och införande av balanserade styrkort117. Ett par av de studerade företagen använde 
sig av affärsplaner för långsiktig planering. 
 

5.2 Budgeten som begrepp 
 
I vår teoretiska referensram gav vi följande definition på begreppet budget: 

 
”En budget uttrycker förväntningar och åtaganden för en organisation, om 
ekonomiska konsekvenser för en kommande period.” 
   (Ax, Johansson och Kullvén 2002:369) 

 
Det visade sig dock inte självklart att budgeten uppfattades på detta sätt i praktiken. Vi 
upptäckte under intervjuernas gång att budgetens betydelse och innebörd varierade mellan de 
intervjuade företagen samt mellan individerna på dessa företag. En av respondenterna beskrev 
budgeten som en ekonomisk plan, medan en annan respondent på ett annat företag inte såg 
någon större skillnad mellan det förfarande de gjorde med budgeten respektive det förfarandet 
de gör med den alternativa metoden. Detta kan tyda på att budgeten används på olika sätt i de 
olika företagen men det kan även tyda på att företagen inte är helt klara över vad de är som de 
påstår att de har lämnat.  
 
Den tid som har löpt sedan avskaffandet av budgeten kan ha en betydelse för hur begreppet 
budget uppfattas i företagen. Respondenterna på de olika intervjuföretagen verkar endast ha 
positiva erfarenheter av den alternativa metoden. Inget av företagen verkar ha gjort någon 
grundlig utvärdering av den alternativa metoden som de har implementerat. Den alternativa 
metoden kan ha löst budgetens svagheter på ett bättre sätt, men samtidigt kan den ha skapat 
andra problem vilka ännu inte upptäckts. En av respondenterna berättar om den senaste krisen 
i ABB där företagets enorma decentralisering ledde till att företaget miste sin kontroll över de 
olika verksamheterna, och idag försöker de att centralisera sin verksamhet igen. 
Omorganiseringen har lett till att dessa företag valt att återigen lägga större vikt vid de 

                                                 
117 Johansson 1999-05 
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finansiella måtten. Ett annat av företagen har efter avskaffandet av budgeten valt att varje 
månad följa upp verksamheten med ett komplett bokslut. Orsaken till detta kan vara på grund 
av att prognoserna idag inte är lika detaljerade innehållsmässigt som budgeten var. Skulle 
företaget endast följa upp mot dessa prognoser skulle kanske en viss kontroll över 
verksamheten gå förlorad.  
 

5.3 Alternativa lösningar på budgetens syften  
 
5.3.1 Planering 
 
Avskaffandet av budget innebär inte att företagens planering upphör118. Den operativa 
planeringen har idag främst ersatts med ett rullande prognossystem. Trots att Ax och 
Johansson menar att prognoser är passiva framskrivningar av framtida utfall eller förlopp utan 
målsättning119, visade det sig att intervjuföretagen ser prognoser som planer att handla efter 
samt att sätta mål att försöka uppnå. Den traditionella budgeten görs vanligtvis en gång per år 
och ligger sedan fast under ett år framöver120. På detta vis gjordes budgeten i 
intervjuföretagen innan de avskaffade den. En stor skillnad mot dagens rullande 
prognossystem som finns i de intervjuade företagen är att planeringen idag sker mer 
kontinuerligt. Detta har medfört att kalenderåret har fått en minskad betydelse och att 
företagen idag inte ser årsslutet som slutet på en planeringsperiod utan de rullande 
prognoserna rullar vidare på obestämd tid. Trots detta har ett av företagen valt att ha kvar en 
årsprognos främst för att koncernledningen kräver det, men även för att kunna göra lite mer 
långsiktig planering. Prognoserna i det rullande systemet utarbetas vanligen varje kvartal i de 
studerade företagen, men större frekvens förekommer även. Ett av de studerade företagen 
plockar fram nya prognoser varje vecka. Detta medför enligt respondenten att informationen i 
det nya styrsystemet är mer aktuell än den information som fanns i budgeten, som de använde 
sig av tidigare, eftersom planeringen sker mer kontinuerligt. Det finns dock ingen lagstiftning 
som säger vad en budget skall innehålla eller över vilken period den skall sträcka sig. Enligt 
Bergstrand följer den traditionella budgeten kalenderåret eftersom många företag har 
kalenderåret som räkenskapsår. Det är alltså redovisningen som påverkar valet av 
budgetperiod i stor utsträckning. Redovisningen styrs dessutom av lagar, vilket inte det 
interna ekonomiska styrsystemet gör. Det finns förutom den fasta budgeten en rad andra 
budgettyper att välja mellan. En som är väldigt lik det rullande prognossystemet är den 
rullande budgeten. Den största skillnaden är dock att en rullande budgeten ser ett helt år 
framåt vid varje budgettillfälle.121 
 
Gemensamt för samtliga respondenter vid intervjuerna var att de ansåg att budgeten tog alltför 
mycket tid och resurser i anspråk. Detta överensstämmer med den kritik som riktats mot 
budgeten i den litteratur som vi har studerat. Respondenterna upplever att de rullande 
prognoserna är mindre tids- och resurskrävande. Planeringen med hjälp av de rullande 
prognoserna sker mer frekvent och kontinuerligt än vad den tidigare gjordes med budgetar. 
Dessutom utarbetas i ett företag, i likhet med budgeten, en årsprognos. Detta motiverar ett 
ifrågasättande huruvida planeringsarbetet verkligen tar mindre tid och resurser i anspråk. Till 
skillnad mot budgeten så är prognoserna mindre detaljerade vilket har poängterats av samtliga 

                                                 
118 Andersson 1997:151 
119 Ax & Johansson 2001-05 
120 Bergstrand 1997:89 
121 Bergstrand 1997:86 ff 
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respondenter. Detta kan leda till att de rullande prognoserna upplevs som mindre tids- och 
resurskrävande. Ytterligare en orsak till att planeringsarbetet upplevs som mindre tids- och 
resurskrävande kan vara att samtidigt som företagen infört nya alternativa metoder för att 
styra sin verksamhet har även företagens datorsystem utvecklats betydligt. Detta har i sin tur 
medfört att planeringsarbetet underlättats och förenklats betydligt. Samtliga av de företag som 
vi har studerat har valt att investera i ett modernt affärssystem. En av respondenterna förklarar 
att arbetet med prognoserna idag görs betydligt snabbare tack vare deras affärssystem. 
Upplevelsen av ett allt mindre tids- och resurskrävande planeringsarbete, kan därför vara en 
följd av både datasystemens utveckling och den nya alternativa metodens utveckling. Dagens 
informationsteknologi har möjliggjort mer rationella arbetsmetoder för planering och 
uppföljning av verksamheter. Samuelson menar att detta inte är ett argument mot fortsatt 
budgetering och planering utan för att planering och budgetering skall utföras på andra och 
effektivare sätt genom en utvecklad tillämpning av informationsteknologi.122 
 
Ett av de studerade företagen plockar fram försäljningsprognoser varje vecka. Respondenterna 
på företaget menar att det dels beror på att de har ett välutvecklat affärssystem men att det 
dels beror på att de är underleverantörer. Företaget får ständigt leveransprognoser från sina 
kunder och vet därför redan upp till sju månader i förväg ungefär hur mycket de kommer att 
sälja. Respondenten menar att tillverkande företag som säljer mot slutkund kan i större grad 
själva bestämma hur mycket som skall tillverkas med mera. Dessa företag, anser 
respondenten, har större nytta av en budget. Att detta företag är underleverantör anser vi vara 
en bidragande faktor till att detta företag kan använda sig av ett rullande prognossystem och 
kontinuerligt kunna plocka fram prognoser. 
 
I vår studie har vi även lagt märke till att många företag valt att använda sig av affärsplaner, 
dock främst för mer långsiktig planering. Andersson menar att planering med affärsplaner inte 
utgörs av kvantifierade sammanställningar i kronor utan är ofta formulerade som mål för 
verksamheten123. Detta stämmer överens med planeringsarbetet med affärsplaner i ett par av 
de studerade företagen, där planeringsarbetet sker på en mer övergripande nivå utan den 
detaljplanering som kännetecknar traditionell budgetering. I affärsplanen anges mål och mått 
för de olika avdelningarna. I specifika fall bryts dock de övergripande planerna ned i konkreta 
handlings- och aktivitetsplaner.  
 
5.3.2 Ansvarsfördelning 
 
Budgeten anses av många författare, i den litteratur vi studerat, vara ett bra instrument för att 
fördela ansvar inom organisationen124. I de studerade företagen visade det sig att 
ansvarsfördelning idag sker på andra sätt än genom budget. Företagens organisationer är 
väldigt decentraliserade. Vilket innebär att ansvar och befogenheter är fördelade på de olika 
avdelningarna inom organisationen. Det finns angivna auktoritetsbestämmelser samt 
befattningsbeskrivningar för varje anställd. Dessa befattningsbeskrivningar talar om både 
vilket ansvar och vilka befogenheter de olika anställda har. Bergstrand och Olve förklarar att 
på senare år har de flesta företagen eftersträvat en decentraliserad struktur. Beslutsfattandet 
blir då mer rationellt eftersom beslutsvägarna kan göras kortare, och besluten fattas av 
anställda som förhoppningsvis har mer ingående kunskap om den egna enhetens verksamhet 
än huvudkontoret. Decentraliseringen medför också en strävan efter att skapa mindre enheter, 
                                                 
122 Samuelson 2001:265 
123 Andersson 1997:151 
124 Ax, Johansson & Kullvén 2002:376 
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där motivation och beslutskraft antas bli bättre och där möjligheten att utvärdera utfallet ökar. 
Varje enhet antas ha ett prestationsansvar som kräver att man kan mäta vad varje enhet 
presterar.125 Varje enhet i de studerade företagen har något som kan liknas vid ett 
prestationsansvar där de åtar sig att handla och agera efter de mål som ledningen har angivit 
för respektive avdelning. 
 
5.3.3 Samordning 
 
Olika enheter i ett företag är beroende av varandra. Detta beroende kan beaktas med 
budgeteringen som samordningsinstrument. Man får genom budgeten ett medel att anpassa 
sig till varandra när det gäller ömsesidigt beroende, kapacitetsutnyttjande och användning av 
begränsade resurser.126 Budgeten anses av många författare, i den litteratur vi studerat, vara 
ett bra instrument för att samordna de olika enheterna i ett företag så att de arbetar mot samma 
mål och i takt med varandra127. Andersson menar att i de företag som avskaffat budget har 
samordningsbehovet ofta varit begränsat eftersom flera av dessa företag arbetar med en 
decentraliserad organisation av självständiga enheter128. Det samordningsbehov som kvarstår 
kan lösas genom att för de olika avdelningarna formulerar klara mål129. Flera av 
respondenterna på de olika studerade företagen instämmer i detta och menar att de genom att 
formulera klara mål kan samordna verksamheten i önskvärd riktning. En av respondenterna 
menar att eftersom företaget är väldigt processorienterat så ställs det stora krav på samordning 
eftersom processorienteringen innebär ett flöde där alla företagets delar skall hänga ihop. 
Respondenterna anser dock att de har en god översikt över hela verksamheten och de kan då 
ingripa om något skulle visa sig gå fel.  
 
5.3.4 Resursallokering 
 
Med budgetens hjälp kan de resurser som står till förfogande för verksamheten fördelas ut på 
de enheter som kan nyttja dem130. Lagerstedt och Tjerneld menar att samordning i mindre och 
medelstora företag har ett nära samband med budgetens funktion som prioritering och 
resursfördelning131. Även vi har i de studerade företagen märkt att samordning har ett klart 
samband med resursallokeringen. Detta eftersom företagens decentralisering och storlek ger 
ledningen en relativt god överblick av verksamheten, därför krävs det enligt respondenterna 
inte speciellt mycket samordning mellan avdelningarna. Respondenterna menar vidare att 
mycket av den fördelning, av kapacitet och resurser som behövs, görs via företagens 
affärssystem. Det är därför enkelt för företagen att få ut rapporter som visar beläggningsgrad 
med mera på olika maskiner. Utifrån dessa kan företagen planera det behov av resurser som 
uppstår i de olika avdelningarna och även samordna dem. Planering och fördelning av 
kapacitet och resurser har alltså underlättats mycket genom datasystemens utveckling.  
 
 
 
 
                                                 
125 Bergstrand & Olve 1996:104 f 
126 Bergstrand & Olve 1996:20 
127 Hope & Fraser 2003:28 
128 Andersson 1997:151 f 
129 Ax, Johansson & Kullvén 2002:500 
130 Ax, Johansson & Kullvén 2002:375 
131 Lagerstedt & Tjerneld 1991:17 
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5.3.5 Kommunikation 
 
Genom dialogerna som skapas i bland annat budgetprocessen uppmuntras medarbetarna att 
komma med framtida idéer samt att ge sina synpunkter på verksamheten132. I ett par av de 
intervjuade företagen berättar respondenterna att förr arbetades budgeten fram genom en så 
kallad uppbyggnadsmodell. Uppbyggnadsmetoden innebär att avdelningarna gör egna 
delbudgetar vilka sedan sammanställs till ett komplett budgetförslag. Syftet med 
uppbyggnadsmetoden är att fånga så många idéer som möjligt om hur verksamheten skall 
bedrivas. Metoden anses motivationsskapande i och med att medarbetarna själva arbetar fram 
budgeten och därmed känner ett åtagande.133 En av respondenterna menar dock att själva 
budgetarbetet blev allt för passivt. Budgeterarna utgick ifrån förgående års budget och 
justerade endast dessa siffror något tills budgeten blev godkänd av ledningen. Idag sker detta i 
många av de studerade företagen genom en så kallad nerbrytningsmetod där ledningen 
kommunicerar ut de aktuella målen till de specifika avdelningarna. Nackdelen med 
nerbrytningsmetoden är att de anställda inte i samma utsträckning får vara med och komma 
med idéer eller utarbeta mål för den framtida verksamheten134. En av respondenterna menar 
dock att de anställda har goda möjligheter att påverka de uppsatta målen, eftersom de mål som 
berör den anställde måste godkännas av honom. 
 
Respondenterna menar att den alternativa metoden medför en kontinuerlig kommunikation 
under året då de rullande prognoserna uppdateras och målsättningarna stäms av. Wallander 
menar att denna diskussion om framtida planering skall ske kontinuerligt och inte bara en 
gång per år i samband med framtagandet av budgeten135. Bergstrand och Olve menar att det 
dock är få företag som orkar med en diskussion kring verksamheten och dess inriktning mer 
än en gång om året136. Den alternativa metoden ställer alltså stora krav på ledningen vad 
gäller kommunikation. 
 
5.3.6 Motivation 
 
De anställdas medverkan i budgetarbetet anses vara motiverande för de anställda137. 
Intervjuföretagen gav oss dock intrycket av att motivation idag sker på många andra sätt än 
genom budgeten. Ett av företagen har valt att utveckla ett lönesystem som bygger på 
individuella löner. Ett annat företag har valt att införa ett belöningssystem för att motivera och 
engagera de anställda. Belöningssystemet bygger på både icke-finansiella mått och finansiella 
mått.   
 
Den ökade användningen av icke-finansiella mått i intervjuföretagen har enligt ett par 
respondenter lett till att ökad motivation eftersom de är lättare att bryta ned i organisationen 
och därmed anses de mer lättförståliga. En av respondenterna anser även att det rullande 
prognossystemet upplevs som mer motiverande än vad budgeten gjorde. Detta eftersom 
informationen i prognoserna upplevs som mer relevant, eftersom den är aktuell och 
uppdateras kontinuerligt.  
 

                                                 
132 Ax, Johansson & Kullvén 2002:377 
133 Ax, Johansson & Kullvén 2002:438 f 
134 Ax, Johansson & Kullvén 2002:440 f 
135 Wallander 1995:86 ff 
136 Bergstrand & Olve 1996:190 
137 Bergstrand & Olve 1996:19 
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Trots att budgeten eller den alternativa metoden påverkar motivationen hos de anställda bör 
det noteras att även mycket annat kan inverka på hur de anställda motiveras. Hur olika 
individer motiveras är mycket individuellt. Vissa kräver bonus eller andra belöningar av 
monetär karaktär för att känna sig motiverade och engagerade, medan andra känner 
motivation av icke-monetära belöningar. Dessutom har chefer och andra medarbetare en stor 
del i hur motiverad den specifika individen känner sig.  
 
5.3.7 Uppföljning, kontroll och utvärdering   
 
En av budgetens fördelar är att budgetarna oftast fungerar som ett bra underlag för 
uppföljning av olika perioders utfall. Genom budgetarna får företaget något att jämföra det 
”verkliga” utfallet med.138 Budgeten används även i detta fall till att uppmuntra till 
ekonomiskt beteende. Budgeten representerar då ett mål som den ansvarige åtar sig att 
uppnå.139 I intervjuföretagen har budgeten som måttstock ersatts av utfallet för föregående 
periods prognos. Det budgetlösa företaget kan fokusera på samma mått, men den prestation 
som företaget mäter är förbättringen i förhållande till förgående periods prognos istället för 
utfall jämfört med budget. Enligt Samuelson bör effekterna beteendemässigt bli snarlika140. 
Att jämföra utfallet mot förgående periods prognos innebär enligt respondenterna att företaget 
följer upp och stämmer av mot något som är aktuellt, istället för som vid budgetuppföljning 
där uppföljning sker mot något som oftast är inaktuellt. Respondenterna menar att budgeten 
ibland kunde vara förlegad redan när budgetåret inleddes. Detta medförde att 
budgetuppföljningen tappade viss relevans.  
 
Ett av de studerade företagen har valt att varje månad, samt kvartal, följa upp verksamheten 
med ett komplett bokslut där varje intäkts- och kostnadspost analyseras. Samtidigt följer 
företaget upp de målsättningar som slagits fast. Ax, Johansson och Kullvén menar att för att 
fylla syftet och att uppnå en god kontroll, kan det vanliga redovisningssystemet ersätta 
budgeteringen. Det bör göras i kombination med planer och målsättningar som hela tiden följs 
upp.141 Det specifika företaget följer även upp och reviderar planerna i affärsplanen en gång 
per år.  
 
Frekvensen för uppföljning av de rullande prognoserna är ganska olika i de studerade 
företagen. Vanligen följs prognoserna i dessa företag upp varje månad och kvartal, men större 
frekvens förekommer även. Även frekvensen för utförandet och uppdatering av dessa 
prognoser är olika mellan de studerade företagen. Ett företag tar fram prognoser varje vecka 
medan i ett annat görs prognoser varje kvartal. Ett företag gör även en årsprognos, vilket kan 
liknas vid en budget i det avseende att den ligger fast under ett år. Skillnaden är dock att 
årsprognosen inte är fullt så detaljerad som budgeten. Företaget följer inte årsprognosen lika 
strikt som en budget och den kontrolleras därför inte heller lika strikt. Årsprognosen finns 
kvar dels på grund av att koncernen kräver det, men den fyller även en funktion genom att 
företaget kan göra mer långsiktiga planer samt att den ger en sammanställd bild över hur 
företaget uppnått sina mål under det gång året. 
 
 
 
                                                 
138 Ax, Johansson & Kullvén 2002:376 
139 Samuelson 2001:265 
140 Samuelson 2001:265 
141 Ax, Johansson & Kullvén 2001:500 
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5.4 Vår studie i jämförelse med budgetlösa  modeller och studier 
 
Vi har valt att jämföra resultatet från vår studie med vad andra förespråkare för budgetlös 
styrning har funnit och förespråkar. Hope och Fraser har studerat budgetlösa företag, för att se 
hur de budgetlösa företagen har utformat alternativa styrmodeller. Wallander har däremot inte 
gjort några direkta studier, utan han har konstruerat en budgetlös modell som vi jämfört vårt 
resultat med. 
 
5.4.1 Hope och Frasers studie 
 
Hope och Fraser har bland annat studerat en antal stora internationella tillverkande företag 
som säger sig vara budgetlösa. De studerade företagen finns i både USA och Europa. Vi har 
gjort en generell jämförelse mellan de tillverkande företagen som vi har studerat och de 
tillverkande företag som Hope och Fraser har studerat. 
 
Det finns en hel del likheter mellan de företag som Hope och Fraser studerat och de företag vi 
studerat. De företag som Hope och Fraser har studerat är långtgående decentraliserade, där 
ansvar och befogenheter har flyttats ned i organisationerna142. Detta har även vi sett i de 
företag vi har studerat. Ytterligare en likhet mellan vår empiri och Hope och Frasers studerade 
företag är att samtliga företag har moderna affärssystem, som sprider informationen snabbt till 
alla anställda inom företagen. Hope och Frasers studerade företag använder två olika 
tidsperspektiv, långsiktiga mål (3-5 år) och mål på mellanlångsikt (1-2 år), vid uppsättandet 
av mål. De mellanlånga målen ska uppnås i dessa företag, medan de långsiktiga snarare ska se 
till att företaget går i rätt riktning.143 I de företag vi har studerat har vi inte sett några tecken på 
att det förekommer mellanlånga mål. I vår studie har samtliga företag använt sig av rullande 
prognoser och i ett företag implementerades även ett balanserat styrkort som komplement till 
prognoserna. I Hope och Frasers studie ser situationen liknande ut, där samtliga företag 
använde sig av rullande prognoser som i vissa fall kompletterades av ett balanserat styrkort144.  
 
De största skillnaderna mellan de företag som Hope och Fraser studerat och företagen som vi 
studerat är att det i Hope och Frasers företag förekommer ofta intern och extern benchmarking 
samt belöningssystem145. Vi fann däremot endast ett företag som använde benchmarking samt 
ett företag med belöningssytem. 
 
5.4.2 Wallanders budgetlösa modell 
 
Vid en jämförelse mellan vår studie och Wallanders budgetlösa modell, har vi funnit en rad 
likheter. I huvudsak går Wallanders budgetlösa system ut på att ledningen fördelar ut 
resultatansvar på olika avdelningar, vilket leder till en väldig decentralisering146. Bland de 
studerade företagen som ingår i vår studie, har vi funnit att dessa organisationer har en 
långtgående decentralisering. Istället för att lägga ut ekonomiska ansvar har de studerade 
företagen valt att fördela ut en form av prestationsansvar på de olika avdelningarna. Enligt 
Wallander krävs även att de budgetlösa företagen måste ha ett fungerande och väl genomtänkt 

                                                 
142 Hope & Fraser 2003:23 ff 
143 Hope & Fraser 2003:21 ff 
144 Hope & Fraser 2003:20 ff, 55 ff 
145 Hope & Fraser 2003:22 ff, 54 ff 
146 Wallander 1994:79 ff 
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redovisningssystem147. Samtliga företag vi studerat har ett välutvecklat affärssystem som inte 
bara fungerar som ett snabbt redovisningssystem med upplysning om resultat utan innehåller 
även gedigen kund- och leverantörsfakta.  
 
Till skillnad mot Wallanders modell tas prognoser fram med jämna mellanrum i de studerade 
företagen. Detta gör att ledningen snabbt upptäcker när något utvecklas i fel riktning. I likhet 
med Wallanders modell är det viktigt att färsk information står i centrum för beslutsfattandet i 
de studerade företagen. Investeringsbeslut fattas således löpande. Wallander menar även att 
kontinuerliga möten är ett krav vid beslutsfattanden i budgetlös styrning.148 Detta påstår även 
respondenterna i de studerade företagen. För att skapa motivation och engagemang samt 
utvärdera och kontrollera prestationer använder sig de budgetlösa företagen, enligt Wallander, 
av intern och extern benchmarking samt ett teambaserat belöningssystem149. Benchmarking är 
dock inte en metod som är vanligt förekommande bland de studerade företagen. Inget av de 
studerade företagen nämner att de använder intern benchmarking för att skapa en intern 
konkurrens mellan olika avdelningar eller team. En orsak kan vara att de studerade företagen 
är organiserade i funktionsorganisationer. Det finns därför inga jämförbara enheter inom 
företaget. Däremot skulle det fungera att skapa en konkurrens mellan olika team. Endast ett av 
de studerade företagen använder sig av ett belöningssystem medan ett annat företag arbetar 
med att utforma ett belöningssystem. Ett par respondenter menar dock att det går att skapa 
motivation med hjälp av andra metoder. 
 

5.5 Övriga kommentarer 
 
De verkar ha varit svårt för de studerade företagen att helt släppa fokuseringen på 
kalenderåret. Företagens intressenter, däribland styrelse och banker, är fortfarandet beroende 
av planer och resultat som är baserade på ett helår. En av respondenterna säger att trots de inte 
använder budget måste de upprätta en budget vid vissa tillfällen. Det kan vara i samband med 
årsbokslut, styrelsemöte eller vid kontakter med banker. De budgetar de upprättar vid dessa 
tillfällen är dock inget de använder inom sin verksamhet för att lösa några av budgetens 
tidigare syften. Enligt Samuelson kan budgeten utvecklas till en passiv ritual, därför har 
Samuelson även definierat en passiv roll för budgeten. Här fångas de roller som budgeten har 
i företag där budgeteringen egentligen bara sker av gammal vana utan att direkt påverka 
verksamheten.150 Budgeten som ett av de studerade företagen upprättar i samband med 
årsbokslut, styrelsemöte eller vid kontakter med banker, vill vi hänföra till den passiva rollen 
eftersom dessa budgetar inte används för att styra verksamheten. Det visar sig alltså även vara 
svårt för ett av de studerade företagen att helt komma ifrån den traditionella budgeten på 
grund av att företagens omgivning i vissa fall kräver en budget. Wallander menar att budgeten 
finns kvar i vissa företag på grund av det budgetbyråkratiska komplexet. Detta komplex består 
av människor som på ett eller annat sätt tycker det är bekvämt med budgetar. Dessa personer 
menar Wallander är ekonomer eller managementkonsulter vars maktposition i företaget till 
bygger på budgetframtagandet. Styrelsen och ledningen som genom budgeten får ett sätt att 
påverka övriga i organisationen.151 
 

                                                 
147 Wallander 1994:79 ff 
148 Wallander 1994:86 ff 
149 Wallander 1994:90 ff 
150 Samuelson 1994-04 
151 Wallander 1994:114 ff 
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I de studerade företagen är det vanligt med någon form av målstyrning. Ledningen sätter då 
upp övergripande mål, som medarbetarna med fria händer får uppnå. Detta är enligt Arwidi 
och Samuelson en form av lös styrning152. Enligt Ax, Johansson och Kullvén så verkar en 
övergång till ett helt budgetlöst system inte vara aktuellt i så många företag. Däremot verkar 
en lösare budgetstyrning vara mer vanlig. De anser att det finns en tendens att svenska företag 
strävar efter en förenkling vad gäller budgetering och planering. Utvecklingen går mot att 
budgeteringen blir allt enklare, mindre detaljerad och omfattar andra tidsperioder än 
räkenskapsåret.153  

                                                 
152 Arwidi & Samuelson 1991:36 
153 Ax, Johansson & Kullvén 2001:499 
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6 SLUTSATS 
 
 

  
       edan presenterar vi de slutsatser som vi har kunnat dra utifrån vår analys. Vi ger även 
förslag till fortsatta studier. 
 

 

6.1 Slutsatser 
 
Samliga av de studerade företagen säger sig ha av avskaffat budgeten och istället infört ett 
rullande prognossystem. Nedan kommer vi kort att beskriva hur dessa företag styr sin 
verksamhet utifrån budgetens vanligaste syften (planering, ansvarsfördelning, samordning, 
resursallokering, motivation, kommunikation och uppföljning). 
 
Planering. Den operativa planeringen har ersatts av ett rullande prognossystem. Dessa 
prognoser skiljer sig något mot den traditionella budgeten, bland annat är de mindre 
detaljerade och tas fram mer kontinuerligt. Enligt den definition på budget som vi har valt att 
utgå ifrån, 
 

”En budget uttrycker förväntningar och åtaganden för en organisation, om 
ekonomiska konsekvenser för en kommande period.” 

    (Ax, Johansson och Kullvén 2002:369) 
 
är dessa prognoser desamma som en budget. Prognoser uttrycker både förväntningar och 
åtaganden för en organisation i likhet med budgeten. Prognoserna beskriver även i likhet med 
budgeten ekonomiska konsekvenser för en kommande period. Det görs alltså ingen skillnad 
mellan prognoser och budgetar i den definition av budget som vi har valt att utgå ifrån. 
 
Ett par av de studerade företagen använder sig av affärsplaner, främst för långsiktig planering. 
Affärsplanen tar utgångspunkt i företagens affärsidé. Utifrån affärsidén sammanställs 
övergripande målsättningar för företagen. De övergripande planerna bryts sedan, i vissa fall, 
ned i mer konkreta handlings- och aktivitetsplaner. Affärsplanen kan alltså i likhet med 
budgeten vara en handlingsplan för en verksamhet, men den är oftast uttryckt i termer av mål 
för verksamheten. Företagens ökade användning av icke-finansiella mål samt mått är inte en 
budget enligt den traditionella definitionen men enligt den definition som vi har valt att utgå 
ifrån så är även det en form av budgetering. 
 
Ansvarsfördelning. Ansvarsfördelningen har företagen löst genom att decentralisera sin 
verksamhet. Decentraliseringen innebär att företagen har fördelat ned ansvar och befogenheter 
till de olika enheterna. Varje enhet har ett prestationsansvar där de åtar sig att uppfylla de mål 
de blivit tilldelade antingen direkt från ledningen eller genom en målsättningsdiskussion.  
 
Samordning. Eftersom de studerade företagen inte är så stora samt att organisationerna är 
väldigt decentraliserade blir behovet av samordning mellan avdelningarna inte så stort. Vi 
anser dock att samordningen mellan självstyrande enheter i större företag är av större 
betydelse än i de företag som vi har valt att studera. De mål som ledningen ställer på de olika 
avdelningarna hjälper dock till att samordna verksamheten. 
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Resursallokering. Planeringen av resurser och kapacitet har underlättats betydligt av 
datorernas utveckling. Fördelningen av resurser och kapacitet sker därför inte direkt genom 
prognoserna utan mycket sker genom företagens affärssystem. 
 
Motivation. Motivation av individer kan ske på flera olika sätt. De studerade företagen har 
valt att införa allt ifrån ett individuellt anpassat lönesystem till ett belöningssystem.  
 
Kommunikation. Företagens rullande prognossystem kräver att ledningen regelbundet träffas 
och planerar företagens verksamhet. Samtliga respondenter anser att kommunikationen 
fungerar bättre med den alternativa metoden. Den alternativa metoden ställer även större krav 
på att ledningen ständigt kommunicerar ut riktlinjer till de olika enheterna. 
 
Uppföljning, kontroll och utvärdering. Uppföljningen av prognoserna sker mot föregående 
periods prognos. Uppföljningen sker även med den alternativa metoden oftare och mer 
regelbundet. De anställda utvärderas sedan ifrån de mål som formulerats för varje avdelning. 
 
Vår slutsats blir att det inte finns ett alternativt styrinstrument som helt och hållet ersätter 
budgeten utan att det snarare handlar om att lösa och hitta nya arbetssätt för de olika syften 
som budgeten tidigare fyllt. 
 
Vi anser vidare att det snarare handlar om en förändring av budgeten och budgetprocessen än 
att ett helt avskaffande av budgeten har skett. De kriterier vi satt för att ett företag enligt vår 
uppfattning skall vara budgetlöst, är att samtliga av budgetens syften skall vara ersatta av ett 
eller flera andra styrsystem. Med hänvisning till ovanstående resonemang anser vi därför att 
de studerade företagen inte är budgetlösa. Vi vill dock tillägga att det inom vissa av budgetens 
syften skett större förändringar där budgeten inte lägre används.  
 
I enighet med Samuelson anser vi att om budget skall användas eller inte, bör sättas i ett större 
sammanhang. Styrmedlen bör väljas med hänsyn till företagets situation och ledningsfilosofi 
så att måluppfyllelsen blir så stor som möjligt. Ändras ett styrmedel är det också viktigt att 
klargöra vilken eller vilka dess roller har varit i styrningen och hur denna roll avses klaras i 
det nya systemet.154 
 

6.2 Förslag till fortsatta studier 
 
Under arbetets gång har vi funnit flera alternativa frågeställningar inom problemområdet som 
kan vara intressanta att genomföra, men som inte varit möjligt att genomföra inom ramen för 
vår studie. Därför avslutar vi arbetet med att lägga fram ett par olika förslag på fortsatta 
studier inom ämnesområdet. 
 
Vi kan inte utifrån vårt angreppssätt dra några generella slutsatser. Det hade därför varit 
intressant att genomföra en mer kvantitativ undersökning inom samma problemområde.  
 
Ett annat förslag är att göra en ren fallstudie på endast ett företag för att undersöka samma 
problemområde. Detta har dock tidigare gjorts inom bankverksamheten men det kan vara 
intressant att undersöka en annan bransch. 
                                                 
154 Samuelson 2001:264 
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Det skulle vara intressant att genomföra en liknande studie på större företag för att se om det 
finns några skillnader mellan medelstora och stora företag vad gäller den budgetlösa 
styrningen.  
 
Vi har främst studerat vilka formella styrmedel som används i budgetlösa företag. En 
intressant studie hade varit att undersöka hur de mindre formaliserade styrmedlen ser ut i 
budgetlösa företag. 
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7 KÄLLFÖRTECKNING 
 
 

  
        edan finns en samlad förteckning över de källor om vi har använt oss av i vår studie.  
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8 BILAGOR 
Förteckning av bilagor: 
 
Bilaga 1 
Intervjuguide 
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      Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
Vi är två ekonomstudenter från Blekinge Tekniska Högskola. Vi läser nu vårt tredje år på 

högskolan och håller på att skriva vår kandidatuppsats inom företagsekonomi.  

 

En kort beskrivning av vad vår uppsats kommer att behandla är:  

Under de senare åren har budgeten utsatts för mycket kritik och dess relevans i dagens företag 

har ifrågasatts. Budgeten har kritiserats för bland annat:  

• Budgetarbetet är en arbetsam och tidskrävande process att genomföra. 

• Snabba förändringar i företagens omvärld kan leda till att budgeten är inaktuell redan 

när budgeten är färdigställd. 

• Budgeten låser beslutsfattares handlingsförmåga. 

• Budgeten kan skapa en falsk trygghet. 

 

Under de senaste åren har därför många företag valt att tona ned betydelsen av budgeten eller 

helt avskaffat den. Företag som beslutar sig för att avskaffa budgeteringen kommer 

fortfarande ha kvar vissa behov av bland annat planering, samordning och kontroll (vilka 

tidigare varit budgetens syften). Dessa måste även efter budgetavskaffandet lösas, men kanske 

med andra "verktyg". Vi har därför valt att titta på hur de så kallade budgetlösa företagen styr 

sin verksamhet när budgeten inte längre används i företagen. 

 

Vi är därför väldigt tacksamma för att Ni har tagit Er tid att ställa upp på en intervju med oss. 

Nedan finns ett antal frågor som vi hade tänkt utgå ifrån och diskutera kring vid intervjun. 

 

 

Tack på förhand! 

 

Mikael Snygg                                        Kent Marshall 

ie00msn@student.bth.se                                        ie00kma@student.bth.se 

0457-107 79                                        0457-107 79 
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      Bilaga 1 
Frågor 
 

1. Berätta lite om er verksamhet? (antal anställda, omsättning, bransch, vad ni gör, osv.) 

 

2. Hur ser ägandestrukturen ut? (svensk/utländsk koncern?)  

- Påverkar ägaren/ägarna utformningen av styrsystemet?  

 

3. Vilken organisationsstruktur har ert företag? (matris, division, funktion, etc.) 

- är den decentraliserad eller centrerad? 

- vilka enheter består organisationen av? 

 

4. Hur ser ert styrsystem ut? (finns det någon modell av styrsystemet?) 

- Hur förmedlar ni strategier, samt långsiktiga och kortsiktiga mål i er 

verksamhet? 

- Vilka styrinstrument använder ni er av? 

- Hur försöker ni påverka de övriga anställda i företaget? 

- Hur viktig är verksamhetsstyrningen för er? 

- Hur har ni fördelat ansvar inom organisationen? 

 

5. Använder ni er både av finansiella och icke-finansiella mått i er verksamhetsstyrning? 

Ge exempel på några! 

 

6. Hur viktig är icke-finansiell information för er styrning av verksamheten? 

 

7. Har ni tidigare använt er av budget? I så fall när avskaffade ni den?  

- Vilken var den främsta orsaken till avskaffandet av budgeten? 

 

8. Vilken roll har budgeten i dagens ekonomisystem? 

- Primärt syfte 

- Används som komplement till andra styrinstrument 

- inget - (finns ej) 
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Bilaga 1 

Vi anser att budgeten har följande syften i de flesta företagen:  

Planering 

Samordning 

Resursallokering 

Kommunikation 

Motivation 

Ansvarsfördelning 

Uppföljning, kontroll och utvärdering 

 

Vi vill med följande frågor analysera hur ni i dagsläget löser budgetens olika syften och hur 

dessa funktioner fungerar i ert företag. Vilket/vilka styrsystem hanterar dessa uppgifter? (t ex 

BSC, ABM, Benchmarking, rullande prognossystem) 

 

9. Planering 

- På vilket sätt planerar ni det löpande arbetet?  

- Hur långt fram i tiden sträcker sig dessa planer? 

- Budgeten är oftast kopplad till kalenderåret, har kalenderåret lika stor 

betydelse för ert styrsystem? 

- Hur pass detaljerad är informationen i de styrinstrument ni använder? 

- Vad anser ni vara den största skillnaden mellan planering i budgetstyrda 

företag och planering i budgetlösa? 

10. Samordning 

- På vilket sätt samordnar ni er verksamhet? 

- Hur pass beroende är de olika företagsenheterna av varandra? 

- Anser du att ert styrinstrument ger bättre samordning än vad budgeten kan 

åstadkomma?  

11. Resursallokering 

- Hur fördelar ni kapacitet och resurser inom företaget? 

- Vad tror du är den största skillnaden med resursfördelning mot budget? 

12. Kommunikation 

- Hur kommunicerar ni ut de riktlinjer som de anställda ska följa? 

- Sker det någon målsättningsdiskussion mellan ledning och anställda? 



 
Budgetlösa företag - finns de? 

 
 

 62

 

Bilaga 1 

- Kommunicerar man mer eller mindre utan användande av budget? 

13. Motivation 

- Hur skapas motivation kring företagets strategier och mål?  

- Finns det möjligheter för de anställda att påverka planering, beslut och 

målsättning? 

- Finns det belöningssystem och vem/vilka riktar det sig till i så fall? 

- Är företagets finansiella målsättningar tillräckliga för att skapa motivation?  

- Vad anser du är den största skillnaden mot att skapa motivation i budgetstyrda 

företag?  

14. Ansvarsfördelning 

- Hur skapas åtaganden kring företagets strategier och mål? 

- Vilken är den största skillnaden mot budgetstyrda företag? 

15. Uppföljning, kontroll och utvärdering 

- Sker det någon kontinuerlig uppföljning av verksamheten? Hur ofta? 

- Hur vet man om företagens mål har nåtts utan budget om man jämför med hur 

man kan upptäcka budgetavvikelser genom att jämföra budget och verkligt 

utfall? 

- Vad utvärderas man ifrån? 

- Vad är den största skillnaden mot budgetstyrda företag? 

 

Övriga frågor: 

 

16. Använder ni er av standardkostnader? Hur beräknas dessa? 

 

17. Hur fattas investeringsbeslut i ert företag? 

 

18. När ni bestämde er för att använda budgetlös styrning, tittade ni på något annat företag 

som implementerat budgetlös styrning på ett framgångsrikt sätt? 

 

19. Hur tror ni att er modell kommer förändras i framtiden? Vilka komponenter blir 

viktigare? 


