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1. Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund till uppsatsens studieområde med en 
genomgång av budgetens historia, dess funktion och dess utbredning. Sedan följer en 
problemdiskussion vilken betonar budgetens vikt, dess kritik till trots, för företagens 
ekonomistyrning. Budgetens roll i företagen varierar beroende på olika externa och interna 
faktorer. Denna problemdiskussion mynnar ut i uppsatsens problemformulering och syfte.  

1.1 Bakgrund 
Att planera sin verksamhet inför framtiden är nödvändigt för alla företag. Hur mycket 
material måste köpas in för att hantera en ökad efterfrågan? Behöver man rekrytera ny 
personal eller måste besparingar göras? Dagens marknadsekonomiska företag vill styra sina 
medarbetare i riktning mot de mål som satts upp. De flesta företag har därför ett behov av ett 
effektivt styrsystem för att uppnå lönsamhet (Bergstrand, 2003). Användandet av budget är 
idag mycket utbrett och utgör en viktig del i de flesta företags ekonomistyrning. Budgeten är 
ett handlingsprogram uttryckt i ekonomiska termer, under en viss period, för ett företag (Olve 
& Bergstrand, 2002). 

1.1.1 Budgetens historia 
Budgetering är en metod för ekonomisk styrning. Med budgetering avses uppställandet och 
användningen av budgetar (Ax, et al., 2005). Budgeteringen fick sitt genombrott i Sverige 
under 1960-talet. Konkurrensen under denna tid blev allt hårdare, vilket medförde att 
planering blev allt viktigare. Att göra en långsiktig planering ansågs vara ett bra sätt för att ta 
reda på hur företaget skulle utvecklas för att överleva. Budgetering var till en början ett sätt att 
bryta ner långsiktiga planer, som sträckte sig över en längre period om fem till tio år, i mindre 
lätthanterliga delar, som omfattade ett år. Budgeten var ett viktigt instrument i den kortsiktiga 
delen av den långsiktiga planeringen (Arwidi & Samuelsson, 1991; Ax, et al., 2005).  
 
Under 1970-talet förändrades tillämpningen av budgetar, då företag lade större fokus på 
budgetupprättandets process, samtidigt som de anställda gjordes mer delaktiga i processen. 
Många företag kom under denna tid fram till att de detaljerade planerna inte stämde med det 
verkliga utfallet, varpå de bytte ut de detaljrika planerna mot mer översiktlig planering. Just år 
1973 blev ett viktigt år för många företag; då upphörde de oljeproducerande länderna att 
leverera olja till övriga världen. Händelsen var inte förutsedd och den ekonomiska 
planeringen fick konsekvenser; flexibilitet och anpassningsförmåga blev allt viktigare. 
Företag började även gå från en centraliserad till en divisionaliserad organisation och de olika 
ansvarsenheter som bildades krävde koordination samt kontroll. Budgeten fick en ny roll som 
samordnare, men användes också för planering och kontroll av likviditet samt soliditet 
(Arwidi & Samuelsson, 1991; Ax, et al., 2005, Greve, 2011). 
 
1980-talet präglades av en snabbt föränderlig omvärld för företagen, vilket ökade behovet för 
en snabb återkoppling av hur utfallet blev jämfört med de planer som gjorts. Dessutom 
medförde teknikens utveckling att budgetarbetet underlättades och användandet av datorer 
blev allt vanligare vid sammanställandet av budgetar (Arwidi & Samuelsson, 1991). 
 
Under slutet av 1990-talet skedde återigen förändringar i företagens omvärld och budgetens 
planeringssyfte fick ökad betydelse. De förutsättningar som budgeten bygger på blev nu 
inaktuella och många företag slopade detaljarbetet, vilket på flera håll medförde förenklade 
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rutiner. Budgetarbetets inriktning blev istället att ge företagsledningen en bra bild av 
ekonomins utveckling under planeringsåret (Samuelson & Olve, 2008). Idag har budgetens 
syfte förändrats, då den används mer för att föra dialog i företaget, skapa motivation bland de 
anställda och ge stöd vid beslutstagande (Ax, et al., 2005).  

1.1.2 Budgetens funktion och dess utbredning 
Budgetering utgör en viktig del i den löpande ekonomiska styrningen. Att arbeta med 
budgeten som styrmedel anses kunna rikta de anställdas handlande åt samma riktning, vilket 
innebär att de olika enheterna inom ett företag kan agera gemensamt utan ständig kontakt. 
Därutöver kan arbetet med budgetuppställandet ge en helhetsöversyn av företaget och inblick 
i andra enheters verksamhet (Olve & Bergstrand, 2002). Ofta engageras hela verksamheten i 
budgetprocessen på olika sätt, vilket gör att den kräver stora resurser. Detta är en av 
anledningarna till att budgetens roll har kritiserats genom tiderna. Jan Wallander och Hope & 
Fraser har riktat kraftig kritik mot budgeten. De har bland annat sagt följande: 
 

”Min slutsats blir att i bästa fall är budgetarbetet ett slöseri med resurser och i 
sämsta fall direkt farligt för företaget” 

 (Wallander, 1994, p. 63) 
 
 

”Budgetering har varit en varböld under många årtionden, men dess problem 
har på det hela taget sopats under mattan” 

 (Hope & Fraser, 2004, p. 20) 
  

Trots denna kritik har man i ett antal undersökningar visat att majoriteten av företag 
fortfarande använder sig av budgetar. I en undersökning från Nordamerika visade man att 80 
procent av företagen i Kanada respektive 77 procent av företagen i USA hävdade att budgetar 
användes för kontroll (Libby & Lindsay, 2010). De flesta undersökningar i Sverige som 
behandlar utbredningen av användningen av budget kommer från slutet av 1990-talet eller 
början av 2000-talet. Johansson genomförde en enkätundersökning bland 194 svenska 
börsnoterade företag och visade att 89 procent av företagen använde budget på koncernnivå 
(Johansson, 1997). Gyllberg och Svensson gjorde en studie bland medelstora svenska 
tillverkande företag och kom fram till att samtliga företag använde sig av budgetar (Gyllberg 
& Svensson, 2002). Dessa undersökningar har illustrerat att den absoluta majoriteten av 
svenska företag använde sig av budgeten som styrmedel och mycket få företag övervägde att 
lämna budgeten helt. Budgetens roll i företagen,  dess syften och användningen av budgeten 
skiljde sig dock (Johansson, 1997, Silstrand & Torstensson, 2001, Stolt, 2003).  

1.2 Problemdiskussion  
De genomförda undersökningarna som beskrivs ovan, tyder på att budgeten trots kritiken, har 
en viktig betydelse för den absoluta majoriteten av företag. Flera undersökningar har gjorts, 
som täcker användningen av budgetar och dess syfte. Silstrand och Torstensson genomförde 
2001 en enkätundersökning om budgetens utbredning och roll i ekonomistyrningen. 
Författarna kom fram till att budgetens viktigaste syften var kontroll, planering och 
resursfördelning samt att dess roll i ekonomistyrningen främst var att upprätthålla den inre 
effektiviteten, det vill säga att ha en effektiv och bra tillverkning till låga kostnader (Silstrand 
& Torstensson, 2001). 
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Merchant och Haldma & Lääts har visat att budgetens syften i olika företag är påverkade av 
faktorer i företagens omvärld. Företagens externa miljö påverkar utformningen av det 
ekonomiska styrsystemet och därigenom även budgeten (Merchant, 1981; Haldma & Lääts, 
2002). I och med den finanskris som 2007 startade i USA och senare spred sig till övriga 
världen, samt den efterföljande lågkonjunkturen, har företagens ekonomiska förutsättningar 
förändrats. Den numera osäkra omvärldssituationen skapar svårigheter för prognostisering 
och planering inför framtiden. Svensk ekonomi är starkt kopplad till omvärlden, vilket gör att 
även svenska företag drabbas hårt av lågkonjunkturen. BNP föll rekordstort under det fjärde 
kvartalet 2008 och de viktigaste orsakerna till detta ras är den minskade exporten och 
konsumtionsnedgången. Detta är den värsta kris svensk industri upplevt sedan andra 
världskriget. Produktionen inom industrin minskade med 23 procent från februari 2008 till 
februari 2009, medan orderingången minskade med 30 procent (Facken inom industrin, 2009; 
SCB, 2012; SCB, 2013).  
 
Den svenska verkstadsindustrin är en viktig del av svenskt näringsliv, med sina runt 290 000 
anställda och en omsättning på närmare 800 miljarder kronor. Den står för ca 44 procent av 
svensk export (Finsk-svenska handelskammaren, 2010). Då exporten spelar en stor roll för 
verkstadsindustrin, har den ekonomiska krisen troligtvis påverkat enskilda företag inom denna 
bransch. På grund av dess betydelse för svenskt näringsliv och budgetens utbredning inom 
verkstadsindustrin, är det relevant att undersöka budgetens roll just inom verkstadsföretag. 
Största delen av undersökningarna som har granskat budgetens roll har genomförts innan 
finanskrisen. Härmed är det intressant att utreda hur den finansiella krisen och den 
efterföljande lågkonjunkturen har påverkat budgetens roll inom verkstadsföretag.  
 
Finanskrisen är bara en faktor i företagens omvärld som kan tänkas ha en inverkan på 
budgetens syfte och budgetprocessen. Företag påverkas dock av ett stort antal faktorer, inte 
bara faktorer i sin omgivning, utan även sådana som är kopplade till företagens inre processer. 
Exempel på dessa är företagsstorlek, teknologi, organisationsstruktur och val av strategi. De 
inre faktorerna styr företagens val av arbetssätt och därmed också företagens 
budgetanvändning. En amerikansk undersökning som tittat närmare på hur 
budgetanvändningen skiljer sig åt mellan företag av olika storlek, diversifiering och grad av 
decentralisering utfördes av Kenneth Merchant. Han menar att budgeten används olika i olika 
företag. Variationerna kan förklaras genom att undersöka organisationens yttre påverkan, 
såsom den miljömässiga osäkerheten, men även genom inre faktorer, såsom organisationens 
storlek, mångfald och grad av decentralisering. Dessa faktorer är starkt relaterade till 
företagens val av kontrollstrategier och därmed även deras användning av budgeten som 
styrmedel. En ökad storlek och diversifiering hos företag, bidrar till ökade problem i 
kommunikation, samordning och kontroll. Mindre företag kan oftast styras med hjälp av 
mindre formella kontrollmekanismer, exempelvis genom direkt personlig kontakt. Större 
företag måste, å andra sidan, hanskas med fler kanaler för informationsspridning för att lyckas 
samordna alla enheter. Då en organisation växer och blir mer diversifierad tenderar den att 
decentraliseras och använda ett mer formellt styrsystem (Merchant, 1981). 
 
Detta synsätt kan också beskrivas utifrån den så kallade Contingency teorin, som är baserad 
på ett antagande om att det inte finns något generellt rätt ekonomiskt styrsystem som kan 
användas av alla organisationer i alla situationer (Emmanuel, et al., 1990). Vilket styrsystem 
ett företag använder beror istället på de specifika omständigheterna som en organisation 
befinner sig i. Hur pass effektivt ett ekonomiskt styrsystem är beror på dess möjlighet till att 
anpassa sig till förändringar i externa omständigheter och interna faktorer (Haldma & Lääts, 
2002). Trots att det enligt Contingency teorin inte finns ett ekonomiskt styrsystem som 
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generellt är bäst och bör användas av alla företag, tyder den största majoriteten av genomförda 
undersökningar på att budgeten upplevs som ett centralt ekonomiskt styrmedel. Eftersom alla 
företag har olika förutsättningar och verkar inom olika miljöer, kan budgeten ha varierande 
roller. Med anledning av detta är det intressant att undersöka hur den roll som budgeten 
uppfyller i verkstadsföretag, påverkas av den situation som de befinner sig i. 
 
Ovanstående diskussion illustrerar några viktiga anledningar till varför ämnet är relevant och 
värt att undersöka djupare: 
 

 En viktig faktor som kan påverka budgetens roll är den externa miljön. Denna har 
påverkats i och med finanskrisen samt den efterföljande lågkonjunkturen. De flesta 
studier som har behandlat budgetens roll har genomförts innan finanskrisen, vilket ger 
att det saknas forskning om hur företagen anpassar sitt budgetarbete till denna 
förändring. 

 De specfika omständigheter som företag befinner sig i påverkar dess val av 
styrsystem. Vilken roll ett styrsystem har för företag påverkas av många faktorer, 
såväl inre som yttre. Därför är det viktigt att gå ett steg längre och inte enbart definiera 
budgetens roll samt visa på skillnader i dess användning, utan också undersöka hur 
budgetanvändningen kan förklaras utifrån företagens förhållanden.  

 Verkstadsindustrin är en viktig sektor för svenskt näringsliv och står för ca 44 procent 
av svensk export. Då exporten minskat under den ekonomiska krisen påverkas 
sannolikt enskilda företag i denna branch. Budgeten som styrmedel har också stor 
betydelse inom denna bransch. Då en tidigare studie riktats till just verkstadsföretag 
riktas denna studie till samma bransch för att jämförelser mellan resultaten ska vara 
möjliga. Detta sammantaget ger att det är relevant att undersöka budgetens roll inom 
verkstadsföretag.  

1.3 Problemformulering 
Vilket inflytande har finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen haft på budgetens 
roll? 
Vilka andra faktorer har betydelse för och på vilket sätt påverkar de budgetens roll?  

1.4 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka budgetens roll i olika företag inom verkstadsindustrin och 
hur rollen har påverkats av den finansiella krisen samt under den efterföljande 
lågkonjunkturen.  Syftet är också att utreda vilken påverkan andra externa och interna faktorer 
har på budgetens roll, genom att analysera de specifika förhållanden som företag verkar inom. 
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs och motiveras de metoder som använts för att besvara 
problemformuleringen och uppfylla undersökningens syfte. Urvalet av företag och 
respondenter beskrivs tillsammans med en redogörelse för intervjuernas tillvägagångssätt. 
Sedan skildras den teoretiska kopplingen till empiri och analys varefter kapitlet avslutas med 
en diskussion kring studiens tillförlitlighet samt metodkritik. 

2.1 Val av metod och undersökningsansats 
Avsikten med uppsatsen är att undersöka budgetens roll i svenska verkstadsföretag efter 
finanskrisen. Detta syfte har legat till grund för valet av metod och undersökningsansats. En 
anledning till att verkstadsföretag har valts till denna undersökning är att budgeten som 
styrmedel har stor betydelse inom denna bransch. 

2.2 Datainsamling 
Undersökningen har utnyttjat både primär- och sekundärdata, då intervjuer av företag har 
genomförts tillsammans med analys av data från en tidigare studie (Andersen, 2012). 
Dessutom har studien utgått från befintliga teorier och tidigare forskning utifrån vetenskapliga 
artiklar, uppsatser och teoretisk litteratur.  

2.2.1 Val av företag och respondenter 
Undersökningen har avsett att studera olika företag inom samma bransch och för att få en 
diversifierad bild har företag av olika storlek studerats. Därför har ett litet företag, ett 
medelstort företag och ett stort företag studerats, utifrån EU:s definition av dessa kategorier. 
Den Europeiska kommissionen gav ut en rekommendation den 6 maj 2003, om definitionen 
av mikroföretag och små samt medelstora företag, SMF-kategorin (Europeiska unionens 
officiella tidning, 2003).  
 
 
 

 Mikroföretag definieras som företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars 
omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år.  

 Små företag definieras som företag som sysselsätter färre än 50 personer, och vars 
omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.  

 Medelstora företag sysselsätter färre än 250 personer och har en årsomsättning som 
inte överstiger 50 miljoner euro per år eller en balansomslutning som inte överstiger 
43 miljoner euro per år. 

 Denna undersökning har utgått från att ett stort företag sysselsätter fler än 250 
personer, med en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro och en 
balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro. 

 
Undersökningen har riktats till företag inom verkstadsindustrin, vilka har definierats utifrån 
SNI koder (Svensk näringsgrensindelning kod). De företag som har undersökts tillhör SNI 
koderna 24 till 30, vilka rubriceras på följande sätt (Statistiska Centralbyrån, 2012): 
 
24 Stål- och metallframställning 
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 
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27 Tillverkning av elapparatur 
28 Tillverkning av övriga maskiner 
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 
30 Tillverkning av andra transportmedel 
 
Uppgifter om vilka företag som har SNI koder 24 till 30, med ett visst antal anställda, har 
hämtats från databasen Affärsdata (http://www.ad.se). Undersökningen har avgränsats till 
Skåne län, vilket har möjliggjort personlig kontakt med respondenterna. Vid intervjuer är det 
viktigt att respondenten själv är delaktig i det sammanhang som studeras (Holme & Solvang, 
1997). Därför har företagens ekonomichefer eller controllers valts som intervjupersoner, då de 
är bäst insatta i företagets budgetprocess och därmed också bäst lämpade till att svara på 
frågor om budgets roll i företaget.  

2.2.2 Insamling av primärdata – Intervjuer 
Undersökningen har bedrivits genom personliga, semistrukturerade intervjuer, vilket har gett 
förutsättning för en flexibel ordningsföljd och fördjupning inom intressanta områden. Martyn 
Denscombe beskriver hur intervjuaren, vid en semistrukturerad intervju, har en förberedd lista 
som ska behandlas och frågor som ska besvaras medan svaren är mer öppna till skillnad från 
den strukturerade intervjun (Denscombe, 2000).  
 
Företagen kontaktades per telefon, varvid uppsatsens syfte beskrevs. Intervjuguiden med 
frågor (Bilaga 1) skickades ut till respondenterna, en eller ett par dagar i förväg, för att ge 
möjlighet till respondenterna att samla in nödvändig information och förbereda intervjun. 
Intervjuguiden fungerade som en ram för intervjun, med möjlighet för fördjupningar inom 
intressanta områden. Vid intervjutillfället användes ljudupptagningar för att fånga in 
diskussionen.  

2.3 Den teoretiska kopplingen till empiri och analys 
Vidare analys i denna studie har haft sin utgångspunkt både i den teoretiska referensramen 
och i empirin. Intervjuerna har analyserats utifrån företagens specifika förhållanden och de 
faktorer som kan tänkas ha en påverkan på budgetens roll. Ett syfte med undersökningen har 
varit att se hur finanskrisen har påverkat dess roll i verkstadsföretag. Då denna studie har 
genomförts efter finanskrisen omfattar den inte situationen innan krisen. Därför har analysen 
också relaterat till en tidigare studie. Denna studie, som genomfördes 2001, undersökte 
budgetens roll och utbredning i svenska verkstadsföretag. (Silstrand & Torstensson, 2001).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 1. Den teoretiska kopplingen till empiri och analys 

Teoretisk referensram 

Analys 

Tidigare studie Intervjuer 
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2.4 Studiens tillförlitlighet 
För att säkerställa studiens tillförlitlighet är det viktigt att undersökningsmetoderna är reliabla 
och valida. För att uppnå god reliabilitet krävs att metoderna är högt standardiserade, att 
frågorna ställs på samma sätt i en liknande situation. En fråga som ställs i den ena tidpunkten 
ska erhålla samma svar vid en annan tidpunkt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Då 
undersökningen har utgått från semistrukturerade personliga intervjuer, har det varit svårt att 
uppnå en hög reliabilitet. För att stärka trovärdigheten i studien, användes likartade frågor till 
respondenterna och intervjuerna spelades också in. De sekundärdata som använts har varit 
noggrant utvald och refererad till för att möjliggöra en upprepning av studien.  
 
För att säkerställa validiteten i studien, har intervjufrågorna noggrant valts ut utifrån relevant 
teori som behandlar budgetering. Detta för att tillförsäkra att frågorna har varit de rätta med 
hänsyn till studiens problemformulering och syfte. Dessutom har respondenterna valts ut efter 
huruvida deras positioner och arbetsuppgifter har relevans för studien. 

2.5 Metodkritik 
Undersökningen har använt både primär- och sekundärdata. Källorna har valts ut efter deras 
relevans och aktualitet. Resultaten från denna studie har jämförts med en tidigare 
undersökning som bedrevs i uppsatsform. Då uppsatser inte är referentgranskade sänker detta 
till viss del trovärdigheten i deras resultat. Särskild hänsyn har tagits till om den är lämplig att 
förhålla sig till. Metoden och målpopulationen skiljer sig åt mellan studierna. Den tidigare 
studien bedrevs som en enkätstudie, varvid resultaten redovisades som medelvärden över 
populationen. Detta sammantaget har gjort att en direkt uppföljning eller jämförelse inte har 
varit möjlig. Det har dock varit möjligt att översiktligt jämföra resultaten och urskilja de 
övergripande likheterna samt skillnaderna. 
 
Vid personliga intervjuer finns alltid en risk för att det som sägs missuppfattas eller 
förvanskas. Då ljudupptagningar har använts minskades risken för informationsförlust. 
Genom en flexibel intervjustruktur kunde följdfrågor ställas och ytterligare information ges, 
vilket minskade risken för missförstånd vad gäller de teoretiska begrepp som användes. Trots 
detta finns en osäkerhet kring huruvida respondenterna syftade till samma teoretiska innebörd 
som intervjuaren. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teori som kan relateras till uppsatsens studieområde, vilken 
sedan används vid analysen av empirin. Teoridelen inleds med en genomgång av 
ekonomistyrning och strategisk planering. Därefter behandlas budgeten, budgetprocessen och 
dess syften. Kapitlet beskriver även en egen indelning av budgetens syften och dess relation 
till den befintliga kritiken. Därefter följer en genomgång av Contingency teorin och viktiga 
situationsfaktorer.  Kapitlet avslutas med en sammanfattning av teoridelen.  

3.1 Strategi och ekonomistyrning 
Anthony och Govindarajan beskriver hur ekonomistyrning är den process genom vilken 
ledare påverkar andra medarbetare till att implementera organisationens strategier. Strategier 
är planer för att uppnå organisationens mål. Ett företag kan utveckla sin egen strategi genom 
att först analysera omvärldens förutsättningar (konkurrenter, kunder, leverantörer, 
social/politisk, lagstiftning), och sedan analysera företagets interna förutsättningar (teknologi, 
tillverkning, marknadsföring, distribution och logistik). På detta sätt kan företagets 
kärnkompetenser och omgivningens möjligheter matchas och företagets strategi därefter 
utvecklas (Anthony & Govindarajan, 2007). Blumentritt beskriver hur strategier utvecklas 
utifrån att företagets vision och övergripande mål görs konkreta och handgripliga. Han ger 
exempel på hur företag kan ha flera olika strategier, till exempel en strategi för att behålla 
kunder, en för operativa förbättringar och en annan för utvecklingen av Human Resources 
(HR) (Blumentritt, 2006). Chenhall anser att definitionen av ekonomistyrningssystem har 
utvecklats från en definition vilken fokuserade vid anskaffandet av formell, finansiellt 
kvantifierbar information för att bistå ledningens beslutsfattande, till en som tar tillvara på en 
bredare omfattning av information. Denna bredare information innefattar extern information 
relaterad till marknader, kunder, konkurrenter, icke-finansiell information relaterad till 
produktionsprocesser, prediktiv information och ett brett spektrum av beslutsstödsmekanismer 
och informella personliga och sociala kontroller (Chenhall, 2003).  
 
Den primära rollen av ekonomistyrning är att försäkra genomförandet av utvalda strategier. 
Inom branscher som utsätts för snabba förändringar i omvärlden kan 
ekonomistyrningsinformation även utgöra en grund för att överväga nya strategier (Anthony 
& Govindarajan, 2007).  

3.2 Strategisk planering 
Ett företags planeringssystem kan delas in i olika nivåer (Greve, 2011): 
 

 Strategisk planering 
 Verksamhetsplanering 
 Budgetering  
 Operativ styrning 

 
Strategisk planering sker framför allt på företagets högsta nivå och är en deklaration av vad 
ledningen vill göra. Denna är övergripande och täcker in hela företaget, sträcker sig långt in i 
framtiden och handlar om företagets relationer med omvärlden. Den inverkar på företagets 
övriga planer men innehåller själv inga detaljer då den långa tidshorisonten ger för stor 
osäkerhet. Verksamhetsplanen sträcker sig vanligtvis inte längre än mellan tre och fem år 
framåt i tiden. Den är mer formaliserad och ger ledningen möjlighet att förverkliga de 
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strategier som formulerats. Budgeten översätter verksamhetsplanen till monetära storheter, 
och brukar sträcka sig ett år framåt i tiden. Den operativa styrningen planlägger den löpande 
verksamheten, då enskilda handlingar organiseras och styrs direkt (Greve, 2011).  
 
Blumentritt beskriver hur strategisk planering och budgetering ofta inte hänger ihop. 
Budgeteringen har ofta endast en liten koppling till affärsstrategierna eller de operativa 
strategierna. Strategistyrningen ska ställa upp företagets tillvägagångssätt genom att 
identifiera de strategier som ska ge konkurrenskraft och hur man ska organisera de interna 
aktiviteterna. Budgeteringen används för att effektivt allokera företagets resurser och för att 
övervaka ledningens och de anställdas prestation. En effektiv budget kan inte förberedas om 
företaget inte har fattat strategiska beslut, medan utförandet av strategierna sannolikt blir 
ineffektivt utan budgetens finansiella vägledning. Om dessa processer inte interagerar på 
lämpligt sätt skapas olika problem (Blumentritt, 2006).  
 
Mintzberg kritiserar strategisk planering och kallar den ”strategisk programmering” 
(Mintzberg, 1994). Han anser att det sätt som strategisk planering har använts kan beskrivas 
genom yttrande och utarbetande av redan existerande strategier eller visioner. Han gör 
skillnad mellan planering och strategiskt tänkande och anser att processen för att skapa 
strategier istället bör fungera på ett annat sätt. Genom att istället fånga upp det som ledarna 
lärt från alla källor, både mjuka insikter från dennes personliga erfarenheter och andras 
erfarenheter i organisationen och hård data från marknadsundersökningar för att sedan 
syntetisera dessa till en vision av vilken inriktning företaget bör fullfölja. Verklig 
strategibildning bör uppmuntra det informella lärandet som producerar nya perspektiv och nya 
kombinationer istället för att bara extrapolera eller kopiera redan existerande strategier 
(Mintzberg, 1994).  

3.3 Budgetens definition 
Ordet budget kommer från det latinska ordet bulga, som betyder lädersäck. I 1800-talets 
England hade finansministern i uppgift att varje år presentera nästa års statsräkenskaper för 
parlamentet. Räkenskaperna bars runt i en läderportfölj, som kallades budget; senare flyttades 
ordet budget från själva läderportföljen till dess innehåll (Greve, 2011).  
 
Det finns inte någon allmän definition på vad en budget är. Denna undersökning utgår från 
Olve & Bergstrands definition att den är ett handlingsprogram uttryckt i ekonomiska termer, 
under en viss period, för ett företag (Olve & Bergstrand, 2002). En budget är ett kvantitativt 
uttryck för en handlingsplan och ett stöd till samordning samt genomförande av planen 
(Kennedy & Dugdale, 1999). Budgeten uttrycker hur tillgängliga medel ska användas och 
fördelas samt vilka övriga resurser som krävs. Med hjälp av budgeten kan företag delge sina 
prioriteter och kapaciteten som eftersträvas. Den utgör ett verktyg med vilket ledningens 
viktiga budskap och beslut sprids ut till de anställda (Finney, 1993). Det brukar skiljas mellan 
tre typer av huvudbudgetar: resultatbudget, balansbudget och likviditetsbudget (Ax, et al., 
2005). Budgeten som produkt och arbetsprocessen med budgetering skiljs åt. Budgetering är 
en metod för ekonomisk styrning vilken syftar till uppställande och användning av budgetar 
(Ax, et al., 2005).   
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3.4 Budgetprocessen 
Budgetprocessen beskriver den arbetsgång som följs vid budgetering. Processen resulterar i 
skapandet av en uppsättning samverkande budgetar, i vilka de finansiella resultaten planeras 
för en framtida period, oftast ett år (Kennedy & Dugdale, 1999). Under processen fördelas 
organisationers resurser till dess olika enheter, aktiviteter och investeringar (Blumentritt, 
2006). Skapandet av en slutlig budget sker genom en serie av olika steg, från det att företagets 
mål och visioner fastställs, till det att budgeten evalueras utifrån eventuella avvikelser 
(Kennedy & Dugdale, 1999). 
 
Processen inleds med budgetuppställande. För att kunna ställa upp budgeten görs först olika 
analyser av till exempel omvärldsförändringar såsom inflationstakt, ränteförändringar, 
prisförändringar, förändringar i lagar och avtal samt signaler från kunder och leverantörer. På 
detta sätt bedöms företagets framtida marknadssituation, vilket ger en indikation på den 
framtida efterfrågan av företagets produkter och därigenom också framtida intäkter. Denna 
förväntade intäkt ska sedan matchas mot företagets produktion, vilket ger en uppskattning av 
företagets kommande kostnader och övrig resursförbrukning (Kullvén, 2009). 
Budgetuppställandet kan i princip utformas på tre olika sätt: nedbrytande, uppbyggande eller 
iterativt som en kombination av de två.  
 
Uppbyggnadsmetoden innebär att budgetprocessen startar på den lägre hierarkiska nivån i 
organisationen, var chefer ombes att skapa sina budgetar för nästa verksamhetsår. Dessa 
detaljerade planer summeras därefter ihop, uppåt i organisationen för att på så sätt bilda den 
totala budgeten för hela företaget (Nolan, 2005). 
 
Nedbrytningsmetoden innebär att man upprättar budgeten genom att starta uppifrån och gå 
neråt. I processen fastställer en högre ledare, såsom VD, företagets överordnade mål. Sedan 
uppmanas lägre chefer att inkorporera dessa planerade resultat i sina budgetar. Det varierar 
mellan olika företag hur långt ner i organisationen som budgetar fastställs (Nolan, 2005). 
 
Företagen brukar inte enbart använda sig av uppbyggnadsmetoden eller nedbrytningsmetoden. 
De två metoderna brukar oftast komplettera varandra (Kim & Park, 2006). När uppbyggnad 
och nedbrytning möts i olika blandformer, kallas arbetssättet för den iterativa metoden. Den 
innefattar ett möte mellan ledningens syn på de ramar som gäller och de olika ansvarigas 
önskemål och expansionsplaner.  På detta sätt förekommer en dialog uppifrån och ner, medan 
det även sker en dialog sidledes i organisationen  (Kullvén, 2009). 
 
Efter budgetuppställandet vidtar uppföljning av budgeten. Då jämförs det ekonomiska utfallet 
med budgeterade värden och avvikelser kan analyseras. På så sätt kan man förstå vad som har 
hänt för att sedan planera vilka åtgärder som ska sättas in. Fokus ligger ofta på negativa 
avvikelser och vad som orsakar dem. Men avvikelseanalys kan även riktas till positiva 
avvikelser. Budgetuppföljningen kan också användas som underlag för företagets 
belöningssystem, där positiva avvikelser är den bas på vilken bonusar och provisioner 
grundas. Även budgetuppföljningen har förmåga att skapa kommunikation i företaget, där 
diskussioner om avvikelserna och dess orsaker kan förekomma. Detta kan bidra till ett 
förbättrat budgetuppställande vid nästa tillfälle (Kullvén, 2009).  

3.5 Budgetens syften  
Budgetens syften kan variera mellan olika företag och även inom ett och samma företag (Ax, 
et al., 2005). Det kan diskuteras huruvida budgetens syfte och budgetens roll är detsamma.  
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Stora likheter finns mellan de två uttrycken och det är svårt att tydligt avskilja begreppen från 
varandra. I synnerhet då den absoluta majoriteten av litteraturen och de undersökningar som 
behandlar budgeten som ekonomiskt styrmedel, inte särskiljer dessa två begrepp från 
varandra. Istället används de ofta som synonymer. Denna studie har dock utgått från en egen 
definition på begreppen. När det talas om det syfte ett företag har med sitt budgetarbete, 
menar man avsikten och anledningen till att man arbetar med just budgeten som styrmedel. 
De olika syftena skapar tillsammans en roll som arbetet med budgeten uppfyller. 
 
Huvudindelningen av budgetens syften skiljer sig åt mellan olika teoretiker. Arwidi och 
Samuelsson delar in dem i traditionella och moderna syften, där de traditionella fokuserar vid 
budgetdokumentens utformning (planering, kontroll, prognos och samordning) medan de 
moderna fokuserar vid budgetprocessen (åtagande, motivation samt kommunikation) (Arwidi 
& Samuelson, 1991). Kullvén menar att budgeteringens syfte i grunden handlar om att styra 
mot verksamhetens mål – att skapa förutsättningar för att uppnå verksamhetens syften. Här 
delas de in i tre huvudområden: framförhållning, ansvar och förståelse (Kullvén, 2009). Greve 
beskriver ytterligare en huvudindelning: budgetering för planering och budgetering för 
ansvarsstyrning (Greve, 2011). Anthony & Govindarajan delar in dem i fyra huvudsyften: 
finjustering av den strategiska planeringen, samordning av organisationens delar, 
ansvarsfördelning och åtagande som en grund för utvärdering av prestationerna (Anthony & 
Govindarajan, 2007). Kennedy & Dugdale anser att budgeten har sex nyckelfunktioner, vilka 
han delar in i ett auktoriseringssystem, ett prognostiserings- och planeringsverktyg, en kanal 
för kommunikation och samordning, en motivationsapparat, ett medel för kontroll och 
utvärdering samt en informationskälla för beslutsfattande (Kennedy & Dugdale, 1999).  
 
Trots att budgeteringens huvudindelning av syften skiljer sig åt mellan teoretikerna, ingår 
huvudsakligen samma syften i de olika indelningarna. Nedan följer en redogörelse för de som 
förekommer mest i litteraturen, vilka också är de som kommer att undersökas närmare i denna 
studie: 
  
Planering och prognostisering. Ett syfte med budgeten är att organisationer ska kunna planera 
sin verksamhet för de kommande perioderna. Budgeten tar sin utgångspunkt i företagets 
strategier och används till verksamhetsplanering för kommande perioder. För att kunna göra 
en prognos som ska ligga till grund krävs först en utredning över företagets olika 
handlingsalternativ. Dessa handlingsalternativ mynnar sedan ut i förutsägelser om framtiden. 
Budgeteringen blir till en plan för ledningen över hela företagets verksamhet vilket gör att de 
anställda får en överblick över verksamhetens inriktning (Ax, et al., 2005; Greve, 2011). 
 
Samordning. Budgeten är ett instrument för att samordna den gemensamma användningen av 
de begränsade resurser som finns i företaget. Den kan även användas för att samordna olika 
enheter i organisationen för att genomföra företagets strategi och arbeta mot samma mål. Då 
försäljningsavdelningen upprättar en försäljningsbudget vet produktionen ungefär hur mycket 
de förväntas producera. När delbudgetarna sammanställs kan felaktigheter upptäckas och 
därefter åtgärdas. En dialog mellan avdelningarna kan underlätta samarbetet avdelningarna 
sinsemellan och leda till att hela företaget arbetar mot samma riktning (Ax, et al., 2005). 
 
Ansvarsfördelning/Åtagande. Budgeten används till att mäta och bedöma om den ansvarige 
gjort ett bra jobb och uppnått målen. Den beskriver ett åtagande som är ömsesidigt. 
Ledningen tar på sig ansvaret att bidra med de resurser som krävs för att enheten ska kunna 
uppnå den uppsatta budgeten, medan den budgetansvarige åtar sig att uppfylla den genom att 
utföra de överrenskomna prestationerna. På så sätt blir den ett instrument med vilket ansvaret 
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fördelas, utförda prestationer bedöms och graden av måluppfyllelse mäts. 
Ansvarsfördelningen är därför nära förknippad med budgetens utfall och uppföljning för att 
bedöma de utförda prestationerna. Eftersom det klargörs vem som har ansvaret vet ledningen 
även vems uppgift det är att förklara avvikelser som uppstår (Ax, et al., 2005).  
 
Incitament. Det är vanligt förekommande att olika belöningssystem är kopplade till budgeten, 
där medarbetare får bonus när det finns skillnad mellan budget och utfall (Ax, et al., 2005). 
 
Målsättning. Med hjälp av budgeten sätts det upp målsättningar för företagets olika 
avdelningar. De olika företagsenheterna får kännedom om vad som förväntas av dem. Målen 
för de olika avdelningarna kan senare användas vid uppföljningen, för att jämföra budgeten 
med utfallet (Ax, et al., 2005). 
 
Motivation. Budgeten kan stimulera motivationen hos metarbetarna till att aktivt sträva mot 
att verksamhetsmålen uppnås, vilket också ligger i linje med målstyrning. Då de 
budgetansvariga aktivt får delta i processen kan de jobba ännu hårdare för att den satta 
budgeten ska uppnås. Det är därför av vikt att dessa medarbetare tillåts delta i denna process 
(Ax, et al., 2005). För att personen ska vara motiverad till att nå de uppsatta målen bör denne 
också ha inflytande över budgetupprättandet (Greve, 2011). 
 
Uppföljning, kontroll och kunskapsutveckling. Budgetarna fungerar oftast som ett bra 
underlag för uppföljning av olika perioders utfall. Genom dessa får ledningen något att 
jämföra utfallet med, samtidigt som varningar utfärdas om något inte skulle gå som planerat. 
Då finns möjligheten att analysera och vidta eventuella åtgärder för att korrigera avvikelsen 
(Ax, et al., 2005; Greve, 2011). Vid budgetperiodens slut utvärderas förmågan att uppnå den 
formulerade målsättningen. Målen bör vara utformade så att den ansvarige har möjlighet för 
att påverka målsättningarna. Ännu ett syfte med arbetet är kunskapsutveckling, då 
modellbyggandet av budgeten leder till reflektioner över ekonomiska samband och ledningen 
ges möjligheter till lärande inför nästa budgetperiod (Greve, 2011).  
 
Kommunikation. Budgetarna underlättar för medarbetarna att komma med framtida idéer samt 
att ge sina synpunkter på verksamheten. Genom dialogerna som skapas i processen samlas 
dessa idéer och synpunkter upp. Även ledningen ges här en möjlighet att sprida sina åsikter 
till resten av verksamheten. Budgeten ger ledningen en möjlighet att förmedla och förankra 
företagets mål och målsättningar i organisationen samtidigt som den möjliggör för att samla in 
information om olika enheters situation (Ax, et al., 2005; Greve, 2011).  
 
Resursfördelning. Budgeten hjälper till att fördela ut de resurser som står till verksamhetens 
förfogande till de enheter som kan nyttja dem. De avdelningar som har störst behov prioriteras 
mer (Ax, et al., 2005; Greve, 2011). 
 
Produktkalkylering. I budgeten tas intäkter och kostnader fram för den kommande perioden. 
Såväl direkta som indirekta kostnader måste belasta produkterna vilket gör att det sker en 
kostnadsfördelning mellan produkterna. Detta ger att produktkalkyleringen kan fungera som 
ett underlag för exempelvis prissättningen och sortimentets sammansättning (Lagerstedt & 
Tjerneld, 1991). 
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3.6 Ny uppdelning av budgetens syften och dess sammankoppling till 
befintlig kritik 
Som tidigare visats har olika teoretiker olika uppdelningar av syftena. Greve delade in syftena 
i huvudgrupperna planering och ansvarsstyrning medan Arwidi utgick från moderna och 
traditionella syften. De traditionella syftena hade fokus kring budget som produkt och de 
moderna hade fokus vid själva processen. Denna undersökning utgår från följande indelning 
vilken har inspirerats av både Greve och Arwidi (Arwidi & Samuelson, 1991; Greve, 2011). 

3.6.1 Budget som planeringsverktyg – fokus vid produkten 
Då budgetens roll är planering, ligger fokus vid att göra upp en plan för och samordna olika 
funktioner i företaget. Försäljning, inköp, tillverkning och lager ska korrekt prognostiseras 
och planläggas så att företagets resurser fördelas på rätt sätt. Budgeten som produkt ska kunna 
användas vid kontroll och uppföljning, och om avvikelser finns ska olika analyser 
möjliggöras. De syften som är viktiga för en budget som planeringsverktyg är följande:  
 
Planering och prognostisering 
Resursfördelning 
Samordning 
Kontroll  
Uppföljning 
Kunskapsutveckling 
Produktkalkylering 

3.6.2 Budget som motivationsverktyg – fokus vid processen 
Då budgetens roll är att fungera som motivation för de anställda ligger fokus vid att sätta upp 
och sedermera uppnå företagets övergripande mål. För att fungera som motivationsverktyg 
krävs att målsättningar sätts till en lämplig nivå. Tillräckligt höga för att ha något att sträva 
mot samtidigt som de inte får vara omöjliga att uppnå. Det är viktigt att förmedla dessa 
målsättningar ut i organisationen. Målsättningarna kan vara stipulerade från lägre nivåer i 
företaget genom uppbyggnadsmetoden, komma från ledningen via nedbrytningsmetoden eller 
genom en kombination av de två. Kommunikationen av målsättningarna är viktig för 
verksamheten. Genom att bryta ner de övergripande målen i delmål, delegeras ansvar ut i 
organisationen.  De syften som är viktiga för en budget som motivationsverktyg är följande: 
 
Motivation 
Målsättning 
Incitament 
Kommunikation 
Ansvarsfördelning/Åtagande 

3.6.3 Konflikt mellan budgetens syften  
Jan Lindvall beskriver hur budgetens olika syften kan stå i konflikt med varandra, vilket kan 
leda till en oklar styreffekt (Lindvall, 1997). Om budgeten exempelvis ska samordna 
verksamheten, bör budgetmålen formuleras så att de med stor visshet uppnås. Detta för att 
minska riskerna för följdfel vilket då påverkar stora delar av verksamheten. Om budgeten 
istället ska användas för att stärka motivationen i företaget vill man ställa krävande men 
uppnåbara mål. Genom att ha krävande mål ökas risken för att de inte uppnås, men de 
resulterar allmänt i ökad motivation vilket leder till bättre utfall. Gafvelin och Kamola ger 
exempel på hur svårt det kan vara att sätta målen i budgeten tillräckligt högt för att vara 
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motiverande om den samtidigt ska fungera som en rimlig plan (Gafvelin & Kamola, 1996). 
Även Kennedy och Dugdale skildrar denna konflikt (Kennedy & Dugdale, 1999). De 
beskriver hur budgeten inte endast fungerar som ett neutralt planerings- och 
rapporteringsverktyg, utan även själv påverkar företagets slutresultat genom dess lagom högt 
satta budgetmål. Dessa budgetmål är dock inte lämpliga för att planera och samordna 
verksamheten. Detta sammantaget åskådliggör en viktig skillnad i användningen av budgeten 
som planeringsverktyg och budgeten som motivationsverktyg.  

3.6.4 Kritik mot budgeten och sammankopplingen till dess roll som planerings- eller 
motivationsverktyg. 
Budgetprocessen har genom åren fått ta emot kraftig kritik. Den förste som kritiserade 
budgeten som styrmedel var Jan Wallander, den före detta verkställande direktören och 
styrelseordförande i svenska Handelsbanken. Handelsbanken var det första större företag i 
Sverige som slutade budgetera, vilket skedde 1970 och har sedans dess drivits framgångsrikt 
utan budget. Wallander menade att det är svårt att förutse vad som ska ske i framtiden, då vi 
befinner oss i en föränderlig omvärld. När budgeten är fastställd styrs företaget av den och får 
därför svårt att anpassa sig efter omvärldens förändringar. Wallander byggde kritiken på 
erfarenheter om att prognoser ofta slår fel och då budgeten bygger på prognoser är det enligt 
honom ofördelaktigt att använda sig av budgetar till att styra företaget (Wallander, 1994).  
 
Efter Wallanders kritik har fler följt i hans spår. Begreppet ”Beyond budgeting” myntades 
1997 av forskarna Jeremy Hope och Robin Fraser. De riktade kraftig kritik mot budgeten då 
de hävdade att den var för tidskrävande, kostsam och hindrade förmågan till anpassning samt 
flexibilitet. De menade att förutsättningarna i omvärlden har förändrats mycket under de 
senaste 20 åren och att den traditionella budgeten styr mot föråldrade mål. Därför 
förespråkade de att budgeteringen skulle avskaffas helt (Hope & Fraser, 1997). 
 
Då budgeten används som planeringsverktyg ligger fokus vid noggranna prognoser, 
samordning, resursfördelning, kontroll och uppföljning. Wallanders kritik om svårigheten att 
förutsäga vad som kommer ske i framtiden då vi lever i en föränderlig omvärld, kan tillämpas 
just på denna funktion (Wallander, 1994). Problem uppstår när företag håller fast för hårt vid 
sin budget. När kostnader och målsättningar planeras i förväg, upplever de anställda att de 
förväntas arbeta enligt budgeten, istället för att utmana den. Ett företags verksamhetsplan kan 
aldrig vara säker, vilket gör att det inte finns någon anledning att budgeten följs till punkt och 
pricka. (McGee, 2003). Budgeten kan i en föränderlig omvärld också inge en falsk säkerhet 
och dessutom verka konserverande och skapa rigiditet i organisationen (Ax, et al., 2005). Då 
framtiden är oviss kan man även hävda att den blir inaktuell så fort den är färdigställd. När 
osäkerhet råder, kan företag antingen förhålla sig optimistiskt eller pessimistiskt till budgeten 
och utarbeta den efter rådande förhållande. Detta gör att budgeteringen kan utgöra en 
flerdimensionell gissningslek (Finney, 1993). 
 
Då budgeten används som motivationsverktyg ligger fokus vid processen. Om 
målsättningarna är uppsatta från lägre nivåer i företaget, engageras många i budgetprocessen. 
Detta kan leda till ökad motivation och kommunikation inom företaget, men samtidigt blir 
budgeten mycket resurskrävande. Hope och Fraser riktade kraftig kritik mot detta då de 
hävdade att budgeten var tidskrävande och kostsam (Hope & Fraser, 1997). Ax beskriver 
också hur budgetering är arbetsamt och tar mycket tid i jämförelse med nyttan. Då budgeten 
som motivationsverktyg även delegerar ansvar ut i organisationen finns en risk för 
”suboptimering”. Man äventyrar att få ett egoistiskt avdelningstänkande, där man ser den 
egna budgeten som viktigare än helhetens resultat. Kanske kan andra delar i företaget 
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betraktas som konkurrenter till företagets gemensamma resurser (Ax, et al., 2005). Detta 
skulle kunna leda till ett internt politiskt spel där man försöker göra av med de tilldelade 
resurserna även om de skulle göra större nytta i den övriga organisationen, för att säkerställa 
att man inte får lägre anslag nästa år. Detta diskuterar även Al Osborne, verksam vi UCLA’s 
School of Management, som menar att finansiell planering är fortlöpande och omfattande, då 
resurser fördelas i förväg istället för att göra de tillgängliga efter hand som de behövs. Han 
menar att det är lätt hänt att pengar spenderas bara för att budgeten tillåter det (McGee, 2003). 
Om budgeten ställs upp nedifrån kan det även finnas risk för att man medvetet sätter upp för 
låga mål, för att sedan lyckas uppnå dessa och erhålla en belöning. Problem uppstår när en 
budget innehåller uppskattade inkomstmål och man kopplar dessa mål till kompensationer 
eller bonusar. I det fallet kan det bli allt för viktigt att uppnå målen, utan att tänka på om 
målen uppnås på ett sätt som gynnar företaget i sin helhet (McGee, 2003). 
 
David Parmenter skriver hur den befintliga budgetmodellen är värdelös av en rad olika skäl. 
Han lyfter bland annat fram hur budgetar inte hjälper företag att fokusera på de faktorer som 
driver företagens prestation, såsom innovationstakt, servicenivå, kvalitet, och 
kunskapsdelning. Han menar att budgetarna har förvandlats till fasta prestationskontrakt, 
vilket har lett till dysfunktionellt beteende med ödesdigra konsekvenser. Chefer känner sig 
pressade att uppnå företagsmålen, oavsett vad det kostar. Därutöver behandlar budgeten oftast 
personalen som kostnader, istället för att fokusera på de anställdas kunskap, innovation och 
engagemang, vilket är av större betydelse för företagets prestationer. Ett företags budget 
består oftast av olika avdelningars budgetar, vilket också ses som negativt, då 
budgetprocessen leder till att företag kategoriseras och delas upp i mindre enheter (Parmenter, 
2003). 

3.7 Contingency teorin – situationsanpassad teori 
Contingency teorin grundades i början av 1960-talet. Teorin kan beskrivas som en ansats eller 
ett synsätt som utgår från att det inte finns ett bästa sätt att utforma ekonomistyrsystemet. 
Ansatsen tydliggör att utformningen och användningen av olika ekonomiska styrsystem är 
situationsberoende. Styrningen måste anpassas till organisationens egenskaper och dess 
omgivning (Gyllberg & Svensson, 2002). En bättre matchning mellan styrsystemet och 
situationsvariablerna kan leda till att företag visar bättre resultat. Företag påverkas av många 
olika faktorer och hur lämpligt ett styrsystem är beror på verksamhetens omgivning (Fisher, 
1998). 
 
Hofer genomförde en undersökning där 54 möjliga contingency faktorer identifierades. Varje 
faktor ansågs ha endast två möjliga värden. Hans undersökning resulterade i 18 kvadriljoner 
möjliga sammanhang som ett företag kan tänkas verka inom, varpå han diskuterade huruvida 
vissa faktorer var mer dominanta och hade större prioritet än andra (Hofer, 1975). Studier som 
har behandlat ekonomiska styrmedel och Contingency teorin har endast inkluderat ett mindre 
antal av Hofers faktorer. Chenhall delar in utvalda situationsfaktorer i följande huvudområden 
(Chenhall, 2003): 
 

 Den externa miljön 
 Teknologi (Chenhall utgår från två huvudområden, generiska koncept av teknologi, 

samt nutida teknologier, vilka i denna uppsats behandlas som ett huvudområde) 
 Organisationsstruktur 
 Storlek 
 Strategi 
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 Kultur 
 
I denna studie är det främst de faktorer som inkluderas i de fyra första huvudområdena som 
kommer analyseras. Dessa faktorer täcker företagens interna och externa miljö, samtidigt som 
de anses kunna ha stor påverkan på budgetens skilda roll i olika företag.  

3.7.1 Den externa miljön 
Chenhall beskriver hur den externa miljön är en viktig situationsvariabel vilken utgör grunden 
i situationsanpassad forskning (Chenhall, 2003). Fischer beskriver hur man har skildrat den 
externa miljön med hjälp av ett antal dikotomier såsom säker/osäker, statisk/dynamisk, 
enkel/komplex och lugn/turbulent (Fisher, 1998).  
 
Den mest undersökta aspekten av den externa miljön är osäkerheten. Med osäkerhet menas 
situationer där man inte kan koppla olika sannolikheter till särskilda händelser och därmed 
inte förutsäga olika miljöfaktorers påverkan. Ezzamel visade att en hög osäkerhet kopplades 
till en tonvikt på budget för utvärdering och krävde förklaring av varianser, men också hög 
delaktighet och interpersonella interaktioner mellan ledningen och medarbetarna (Ezzamel 
1990, refererad till i Chenhall, 2003). Chapman föreslog att redovisning spelar en viktig roll 
som planeringsverktyg vid osäkerhet medan det måste finnas betydande interaktioner mellan 
redovisare och andra ledare för att hantera förändrade förhållanden som är svåra att förutsäga 
(Chapman, 1998). 
 
Miljöns fientlighet har kopplats till att lägga en stark tonvikt vid att klara budgeten (Otley 
1978, refererad till i Chenhall 2003). Hård konkurrens har kopplats till en tillit på formell 
kontroll och sofistikerad redovisning, produktion och statistisk kontroll. En stark 
marknadsposition har dock inte visats vara kopplat till budgetens betydelse eller delaktighet, 
trots en fientlig extern miljö (Merchant 1984, refererad till i Chenhall 2003). Organisationer 
som möter ett extremt tryck från omgivningen har visats spänna åt kontrollen till en början då 
företagets kortsiktiga överlevnad kan vara hotad, för att sedan anamma mer organiska 
kontroller (Khandwalla 1977, refererad till i Chenhall 2003). Företag som möter en större 
konkurrens verkar anse att budgeten är viktig för kommunikationen av mål och utformningen 
av strategier, medan ökad konkurrens också verkar minska budgetens användning för 
utvärdering av prestationer.  (Hansen & Van der Stede, 2005). 
 
Chenhall sammanfattar informationen om den externa miljön genom att beskriva hur 
osäkerhet har kopplats till ett större behov av ett öppnare, externt fokuserat 
ekonomistyrningssystem, medan mer formella kontroller med tonvikt vid budgetar fungerar 
bäst vid fientliga och turbulenta förhållanden. Om man använder ett ekonomistyrningssystem 
som fokuserar vid strama finansiella kontroller vid en osäker extern miljö kommer de 
användas tillsammans med en tonvikt vid mer flexibla, interpersonella interaktioner 
(Chenhall, 2003). 

3.7.2 Teknologi 
Med begreppet teknologi avses det sätt på vilket organisationens arbetsprocess fungerar – hur 
man omvandlar input till output (Chenhall, 2003). Teknologin inkluderar hårdvara såsom 
maskiner och verktyg, olika material, människor, mjukvara och kunskap. Komplexa 
teknologier är lämpliga för organisationer som producerar högt specialiserade, icke-
standardiserade, differentierade produkter. Massproduktionsteknologier är lämpliga för 
organisationer som skapar standardiserade odifferentierade produkter. Dessa processer är ofta 
kapitalintensiva och automatiserade. Chenhall sammanfattar det som är känt utifrån tidigare 
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forskning om teknologi i tre punkter. Ju mer standardiserade och automatiserade processer, 
desto mer formella kontrollsystem med tillit till process kontroll och traditionella budgetar 
med mindre utrymme för avvikelser. Ju osäkrare projekt desto mer informella kontroller, till 
exempel minskad tillit till standardförfarande, program och planer samt redovisade 
prestationsmått samt en högre delaktighet vid budgeteringen.  Teknologier som karaktäriseras 
av högt ömsesidigt beroende utnyttjar mer informella kontroller vilka innefattar mindre 
tonvikt vid budgeten och mer frekventa interaktioner mellan medarbetare och ledningen 
(Chenhall, 2003). 

3.7.3 Organisationsstruktur 
Chenhall redogör för hur organisationsstruktur behandlar den formella fördelningen av olika 
roller för dess medlemmar eller fördelningen av uppgifter till olika grupper, vilka försäkrar att 
de olika aktiviteterna utförs. Olika sätt att arrangera strukturer påverkar arbetets effektivitet, 
individernas motivation, informationsflödet och de kontrollsystem som tillsammans formar 
organisationens framtid. Stora organisationer med sofistikerade teknologier och hög diversitet 
som har mer decentraliserad organisationsstruktur förknippas med mer formella, traditionella 
ekonomistyrningssystem (budgetar och formell kommunikation) (Chenhall, 2003). Företag 
med divisionsstruktur tenderar att använda budgetar för utformning av strategier (Hansen & 
Van der Stede, 2005). 

3.7.4 Storlek 
Chenhall skildrar hur företag, genom att växa i storlek, kan öka sin effektivitet vilket ger 
förutsättningar för specialisering och uppdelning av arbetet. Stora organisationer tenderar att 
ha mer kontroll över deras arbetsmiljö vilket, om man använder sig av storskalig 
massproduktion, minskar projektens osäkerhet. Samtidigt som organisationerna blir större 
ökar behovet för ledningen att hantera större mängder av information, vilket leder till en punkt 
där man måste upprätta olika kontroller såsom regler, dokumentation, specialisering av roller 
och funktioner samt utökade hierarkier. Få studier av ekonomistyrningssystem har 
uttryckligen undersökt storleken som situationsfaktor. Generellt har studier inriktats på 
relativt stora organisationer då dessa tenderar att använda sig av den typ av praxis som 
förknippas med mer formella ekonomistyrningssystem. Forskning har visat att stora 
organisationer associeras med mer diversifierade operationer, mer formaliserade procedurer 
samt specialisering av olika funktioner. Stora organisationer förknippas också med mer 
divisionaliserade organisationsstrukturer samt en ökad tonvikt och delaktighet vid 
budgeteringen och andra sofistikerade kontroller (Chenhall, 2003). Hansen & Van der Stede 
visade att stora företag tenderar att använda budgetar för prestationsutvärdering och 
kommunikation av målsättningar, även om resultaten inte var signifikanta (Hansen & Van der 
Stede, 2005). 

3.8 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
I teoridelen har befintlig teori och forskning kring strategi och ekonomistyrning, strategisk 
planering, budget, budgetprocessen, budgetens syften, kritik mot budgeten och Contingency 
teorin presenterats. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste delarna i teorin.  
 
Ekonomistyrning är den process genom vilken ledare påverkar andra medarbetare till att 
implementera organisationens strategier, vilka i sin tur är företagens planer för hur målen ska 
uppnås. Den primära rollen av ekonomistyrningssystem är att försäkra genomförandet av 
utvalda strategier (Anthony & Govindarajan, 2007).  
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Greve delar in ett företags planeringssystem i fyra olika nivåer, vilka är strategisk planering, 
verksamhetsplanering, budgetering och operativ styrning (Greve, 2011). Den strategiska 
planeringen sker framför allt på företagets högsta nivå och är en deklaration av vad ledningen 
vill göra. Denna är övergripande och täcker in hela företaget, sträcker sig långt in i framtiden 
och handlar om företagets relationer med omvärlden. Verksamhetsplanen sträcker sig 
vanligtvis inte längre än mellan tre och fem år framåt i tiden. Budgeten översätter 
verksamhetsplanen till monetära storheter, och brukar sträcka sig ett år framåt i tiden. Den 
operativa styrningen planlägger den löpande verksamheten (Greve, 2011). Blumentritt 
beskriver en problematik i hur den strategiska planeringen och budgeteringen ofta inte hänger 
ihop. Han anser att en effektiv budget inte kan förberedas om inte företaget har fattat 
strategiska beslut, medan utförandet av strategierna sannolikt blir ineffektivt utan budgetens 
finansiella vägledning (Blumentritt, 2006). 
 
Det finns inte någon allmän definition på vad en budget är. Denna undersökning utgår från 
Olve & Bergstrands definition att den är ett handlingsprogram uttryckt i ekonomiska termer, 
under en viss period, för ett företag (Olve & Bergstrand, 2002).  Budgetprocessen beskriver i 
sin tur den arbetsgång som följs vid budgetering. Skapandet av en slutlig budget sker genom 
en serie av olika steg, från det att företagets mål och visioner fastställs, till det att budgeten 
utvärderas utifrån eventuella avvikelser (Kennedy & Dugdale, 1999).  
 
Budgetens syften kan variera mellan olika företag och även inom ett och samma företag (Ax, 
et al., 2005). Trots att budgetens huvudindelning av syften skiljer sig åt mellan teoretikerna, 
ingår huvudsakligen samma syften i de olika indelningarna. Denna undersökning utgår från en 
egen indelning av budgetens syften, vilken har inspirerats av både Greve och Arwidi (Arwidi 
& Samuelson, 1991; Greve, 2011). Denna delar in syftena i två kategorier, i budgetens roll 
som planeringsverktyg och dess roll som motivationsverktyg.  
 
Då budgetens roll är att fungera som planeringsverktyg, ligger fokus kring att göra upp en 
plan för och samordna olika funktioner i företaget. Försäljning, inköp, tillverkning och lager 
ska korrekt prognostiseras och planläggas så att företagets resurser fördelas på rätt sätt. 
Budgeten som produkt ska kunna användas vid kontroll och uppföljning, och om avvikelser 
finns ska olika analyser möjliggöras.  
 
Då budgetens roll är att fungera som motivationsverktyg ligger fokus kring att sätta upp och 
sedermera uppnå företagets övergripande mål. För att utgöra en motivation för de anställda 
krävs att målsättningar sätts till en lämplig nivå. Tillräckligt höga för att ha något att sträva 
mot samtidigt som de inte får vara omöjliga att uppnå. Det är viktigt att förmedla dessa 
målsättningar ut i organisationen. Kommunikationen av målsättningarna är viktig för 
verksamheten.  
 
Budgeten som ekonomiskt styrmedel har också fått stå emot kraftig kritik genom åren. Då 
budgeten används som planeringsverktyg ligger fokus vid noggranna prognoser, samordning, 
resursfördelning, kontroll och uppföljning. Jan Wallander menar att det är svårt att budgetera 
och förutse vad som kommer hända i framtiden, när omvärlden är föränderlig. När budgeten 
är fastställd styrs företaget av den och får därför svårt att anpassa sig efter omvärldens 
förändringar (Wallander, 1994). Hope och Fraser har också uttryckt starkt kritik då de anser 
att den traditionella budgeten styr mot föråldrade mål (Hope & Fraser, 1997). Då budgeten 
används som motivationsverktyg ligger fokus vid processen. Om budgeten tas fram nedifrån 
upp kan det leda till ökad kommunikation och motivation i företaget samtidigt som processen 
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blir mycket resurskrävande. Detta har orsakat mycket kritik där budgeten har setts som 
tidskrävande och kostsam (Hope & Fraser, 1997). 
 
Contingency teorin beskriver hur det inte finns ett bästa sätt att utforma ett 
ekonomistyrningssystem, utan hur utformningen och användningen av styrsystemet beror på 
olika situationsfaktorer (Gyllberg & Svensson, 2002). Chenhall delar in situationsfaktorerna i 
olika huvudområden: 
 

 Den externa miljön 
 Teknologi (Chenhall utgår från två huvudområden vilka slagits samman till ett i denna 

studie) 
 Organisationsstruktur 
 Storlek 
 Strategi 
 Kultur 

 
Dessa faktorers påverkan på ekonomistyrningssystem och budgeten har undersökts tidigare, 
med delvis olika resultat. Exempelvis har fientliga och turbulenta förhållanden kopplats till en 
tonvikt vid mer formella kontroller och budgetar. Ju mer standardiserade och automatiserade 
processer, desto mer formella kontrollsystem och traditionella budgetar med mindre utrymme 
för avvikelser. Stora organisationer med sofistikerade teknologier och hög diversitet som har 
mer decentraliserad organisationsstruktur förknippas med mer traditionella 
ekonomistyrningssystem – exempelvis budgetar och formell kontroll. Få studier av 
ekonomistyrningssystem har uttryckligen undersökt storlek som situationsfaktor. Generellt 
har studier fokuserat vid tämligen stora organisationer då de tenderar att använda sig av mer 
formella ekonomistyrningssystem. Stora organisationer förknippas dock med mer 
divisionaliserade organisationsstrukturer samt en ökad tonvikt och delaktighet vid 
budgeteringen (Chenhall, 2003). 
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4. Studie av verkstadsföretag innan finanskrisen  
I detta kapitel redogörs för en tidigare enkätstudie av verkstadsföretag vilken behandlar 
budgetens utbredning och dess roll i ekonomistyrningen samt utgör en del av grunden för 
analysen. 
 
Flertalet undersökningar har behandlat budgeten som ekonomiskt styrmedel. Nedan redogörs 
för den studie som används i denna undersöknings efterföljande analys. Undersökningen är 
kvantitativ och behandlar inte samma målpopulation, men det anses att resultaten kan 
jämföras och övergripande likheter och skillnader kan urskiljas.  

4.1 Silstrand och Torstenssons studie från 2001 
Silstrand och Torstensson hade som avsikt att beskriva och förklara budgetens utbredning och 
roll i ekonomistyrningen samt beskriva hur budgetprocessen går till. Syftet med deras 
undersökning var dessutom att redogöra för hur styrning sker i företag som inte använder 
budget. 
 
Undersökningen omfattade svenska verkstadsföretag med minst 50 anställda. 
Målpopulationen bestod av totalt 990 företag, varav ett slumpmässigt stratifierat urval av 405 
företag deltog i studien. Det empiriska materialet samlades in genom en postenkät som 
skickades ut till ekonomiansvariga och controllers på företagen som deltog i studien. Nedan 
följer en sammanfattning av studiens övergripande information: 
   
År  2001    
Antal undersökta företag 405 verkstadsföretag >50 anställda  
Svarsfrekvens 50%    
Använder budget 91,6% 
 
Resultaten visade att en klar majoritet av företagen använde budget som ekonomiskt 
styrmedel, samtidigt som mycket få företag planerade att avskaffa budgeten. De flesta 
företagen (91 procent) valde istället att komplettera budgeten med prognoser och andra 
styrningsmodeller. Den vanligaste kritiken mot budgeten uppgavs vara att den inte kan 
signalera förändringar i omvärlden, att den snabbt blir inaktuell och att den baseras på osäkra 
prognoser. Tabell 1 redogör för en sammanställning kring undersökningens resultat av 
syftenas betydelse för företagen. Syftena rangordnades på en skala från ett till fem.  
 
Tabell 1. Betydelsen av budgetens syften i en tidigare studie 

Silstrand och Torstensson 
Medelvärde Andel 4-5 

Kontroll och utvärdering 4,03 82% 
Planering av verksamheten 3,88 74% 
Resursfördelning 3,88 74% 
Produktkalkylering 3,74 63% 
Ansvarsfördelning 3,63 60% 
Samordning av verksamheten 3,49 54% 
Intern kommunikation 3,39 51% 
Motivation av de anställda 3,01 32% 
Implementering av strategier 2,93 33% 
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Resultaten visade att budgetens viktigaste syften var kontroll och utvärdering, planering, och 
resursfördelning.  Alla syften ansågs till viss del viktiga, med ett lägsta medelvärde av 2,93. 
Silstrand och Torstensson ansåg att resultaten tydde på att budgeten var viktig för att 
upprätthålla den inre effektiviteten, det vill säga effektiv tillverkning till låga kostnader. Detta 
då kontroll och produktkalkylering fått höga medelvärden vilka ansågs vara viktiga medel för 
att ha kontroll över kostnaderna  (Silstrand & Torstensson, 2001). 
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5. Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska data som samlats in från företagens hemsidor och 
vid respektive intervju. Kapitlet är indelat i tre delar, då tre företag har behandlats. Varje del 
inleds med en kort presentation av företaget och respondenten. Därefter följer en genomgång 
av resultatet från intervjuerna.  

5.1 EKO Ventilationsdetaljer AB 

5.1.1 Företagspresentation 
EKO Ventilationsdetaljer (Ekovent) grundades för drygt 40 år sedan och är verksamma inom 
utveckling, tillverkning och försäljning av produkter för brandskydd, komfort– och 
industriventilation (Ekovents hemsida).  Företaget har säljkontor i Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Motala och Umeå samt återförsäljare i Oslo. Produktionsanläggningarna ligger i 
Vellinge, söder om Malmö.  Det är ett familjeföretag med cirka 60 anställa och en omsättning 
på drygt 70 miljoner kronor. Företaget exporterar väldigt lite, men importerar en del från 
Tyskland och Kina. Ekovent har en del direkta konkurrenter, företag som befinner sig inom 
samma segment och är av ungefär samma storlek. Sedan finns det också konkurrenter som är 
betydligt större; de säljer samma artiklar men på en helt annan skala. Produktionen sker i två 
fabriker med produkter såsom brandspjäll, jalusispjäll, takhuvar, ytterväggsgaller och fläktar. 
Produktsortimentet innehåller både standardprodukter och skräddarsydda specialprodukter. 
 
Respondenten är Jens Bergman, business controller på företaget. Han har arbetat lite mer än 
fyra år på företaget och har det övergripande ekonomiansvaret samt ansvar för IT. Budgeten 
ligger på Jens ansvar. 

5.1.2 Budgeten och budgetprocessen 
Budgeten är det viktigaste styrmedlet för Ekovent, då det används till planering av resurserna. 
Företaget är inne i en expansionsfas och budgeten är en del av en fem år lång affärsplan. 
Själva processen med framtagandet börjar i oktober då respondenten tar fram en prognos som 
baseras på innevarande år; denna prognos står sedan som grund för vidare diskussioner. 
Därefter prognostiserar sälj- och marknadsavdelningen hur mycket de förväntar sig kunna 
sälja. Det mesta av budgetarbetet sker inom en ledningsgrupp på fem personer, bestående av 
VD, controller, produktionschef, produktutvecklingschef och en representant för marknaden. 
Respondenten beskriver framtagandet som en nedbrytande, iterativ process, då man 
kontinuerligt diskuterar och reviderar budgeten. Budgeten ligger till grund för 
produktkalkylen och varje månad sker en uppföljning av produktkalkylen gentemot budgeten.  
Budgetar som används är resultatbudget, investeringsbudget, försäljningsbudget, 
likviditetsbudget och till viss del omkostnadsbudget.  
 
När respondenten började på Ekovent var budgetarbetet inte så utarbetat, det har dock 
utvecklats sedan dess. Respondenten anser inte att det läggs ner mycket tid och resurser med 
budgetarbetet jämfört med ett större företag han tidigare arbetat på. På EKO 
Ventilationsdetaljer är det ett team, fem personer som arbetar tillsammans med budgetarbetet.  
 
Nackdelar med budgeten anses vara de korta ledtiderna och att man egentligen inte har en stor 
inblick i hur situationen kommer bli nästa år. Företaget genomför inga stora 
marknadsundersökningar, utan planerar för en viss omsättning. Skulle en kris inträffa har 
företaget svårt att ställa om och anpassa sig då det kan bli ”trögkört”.  
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5.1.3 Budgetens roll 
Jens anser att budgetens främsta syfte är planering av resurser, medan försäljningsbudgeten 
kan ha ett motivationssyfte för säljavdelning och ledningen, då den utgör en målsättning inför 
det kommande året. Dessutom har budgeten syftet att fördela resurserna och vara underlag för 
produktkalkyleringen. Ansvarsfördelningen kommer bli ännu viktigare nästa år, eftersom 
budgetarbetet inte är fullt utvecklat än. Produktkalkyleringen är också ett viktigt syfte, 
eftersom budgeten ligger som grund för den. 
 
Syftena rangordnas enligt följande, på en skala från 1 till 5, där 1 innebär ”inte viktigt alls” 
och 5 innebär ”mycket viktigt”: 
 
5 – Planering och prognostisering, ansvarsfördelning, motivation, resursfördelning, 
målsättning, uppföljning, produktkalkylering. 
4 – Samordning, kontroll 
3 – Kommunikation, incitament 
2 – Kunskapsutveckling 

5.1.4 Finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen 
Finanskrisen gick igenom ganska snabbt och drabbade Ekovent under ungefär ett års tid. Då 
man först avslutade pågående projekt, dröjde det ett tag innan krisen påverkade omsättningen, 
som sjönk 12-13 procent under 2010. Kundernas beteende har förändrats efter krisen, ledtiden 
förkortas, då de lägger in sina order senare, eftersom deras ledtid i sin tur också är kortare. 
Under krisen pressades priserna väldigt mycket och konkurrensen ökade väldigt mycket. 
Krisen märktes av på bankernas räntor, då bankernas marginaler ”stack upp”. Jens beskriver 
hur bankerna blev lite mer oroliga och ville ha mer kontroll. 
 
Budgeten och budgetprocessen påverkades dock inte av finanskrisen. Innan krisen och 
framför allt innan respondenten startade på företaget, var budgetarbetet inte så omfattande, 
utan baserades mer på att ”känna efter”. Budgetens syften och roll anses inte ha förändrats 
efter finanskrisen. Detta är dock svårt att säga med säkerhet då arbetet med budgeten har 
utvecklats hela tiden sedan Jens började på företaget. Budgetuppföljningen har stramats åt 
under hela denna tid. 

5.1.5 Framtiden 
Ekovent har inga planer på att överge budgeten. Respondenten menar att verkstadsföretag och 
budget hänger ihop. Företaget har för tillfället en önskan om att vidareutveckla budgetarbetet. 
De har redan satt upp planer för hur budgeten ska kunna tas ner på avdelningsnivå, istället för 
dagens stora budget för hela företaget. Det blir då mer styrt och gör att man kan sätta 
resultatansvar. Jens tror att avdelningsbudgetar kan innebära ett annorlunda syfte, då det blir 
en större tyngdpunkt på ansvarsfördelningen. 

5.2 Rexam AB 

5.2.1 Företagspresentation 
Rexam AB är ett företag med säte i Fosie, Malmö, som tillverkar aluminiumburkar. Företaget 
ägs av ett engelskt moderbolag, med 67 fabriker i 24 länder (Rexams hemsida). Företaget 
hette tidigare PLM, men köptes för tolv år sedan upp av Rexam AB. Bolaget i Malmö har runt 
250 anställda som arbetar i sex skift, driften står aldrig stilla. Därutöver arbetar ett stort antal 
inhyrd personal, däribland cirka 100 sommararbetare. Den enda gången produktionen läggs 
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ner är under ett fåtal dagar då planerat underhållsarbete utförs. Ett systerbolag finns i 
Danmark och en ny fabrik har nyligen startats upp i Finland. Dessa tre fabriker förser hela 
Norden med aluminiumburkar. Företaget har några konkurrenter, dock väldigt få, då 
marknadsandelen är 90 procent i Norden. Rexam AB omsätter ungefär tre miljarder kronor 
årligen.  
 
Respondenten på företaget heter Håkan Norlander och arbetar som plant controller. Håkan är 
utbildad civilekonom och har arbetat på Rexam AB i två och ett halvt år. Till hans 
huvudsakliga uppgifter hör månadsrapportering till moderbolaget, framtagandet av budgeten 
och alla former av analyser. Därutöver är han ansvarig för ”skattebiten”. 

5.2.2 Budgeten och budgetprocessen 
Håkan anser att budgeten är väldigt central och ett viktigt styrmedel. Han beskriver hur 
budgeten resulterar i en del måltal, som är viktiga att följa vilka också är kopplade till 
bonusar.  
 
Själva budgeteringen pågår under två veckor. Innan dess ställer man upp en plan upp för hur 
mycket som ska säljas och därefter kan tillverkningen bestämmas. Huvudkontoret har en 
säljkår, som lägger grunden för hur mycket som ska produceras och det är också 
huvudkontoret som lägger fram tidplanen för budgetframtagningen. Hela 
ekonomiavdelningen är involverad i budgetframtagandet, som inte kan börja innan inputen till 
budgeten har mottagits. Efter att alla siffror finns tillgängliga är deadline två veckor innan 
budgeten för nästa år ska vara färdig. Därutöver görs tre prognoser om året, som är nästan lika 
stora som budgeten, då man kan justera om avvikelser från budgeten skulle förekomma. 
 
Respondenten menar att nackdelen med budgeten är att efter att den är färdig vet man att allt 
inte kommer gå som planerat. Om budgeten inte görs vet man emellertid inte vad det kommer 
att kosta att tillverka burkarna, varpå respondenten menar att en budget helt enkelt måste 
göras. Håkan beskriver också hur man annars inte kan fylla sitt affärssystem med viktiga data 
samt att man annars inte har något att följa upp emot. 

5.2.3 Budgetens roll 
Respondenten ser budgeten som en måttstock, utan den har man inget att mäta mot. Budgeten 
är också kopplad till förbättringar. Planering ses som det viktigaste syftet, detta för att man 
genom planering kan matcha ihop var produktionen ska ske för att den ska gå ihop. 
Kommunikationen anses vara ett indirekt syfte, då budgeten består av diverse måltal, som 
underlättar kommunikationen, så att alla vet vad som ska göras. Många av syftena är viktiga, 
eftersom allt hänger ihop, samtidigt som allt detta kan göras utan att det ska kallas för budget. 
 
Syftena rangordnas enligt följande: 
 
5 – Planering och prognostisering, kommunikation, samordning, motivation, resursfördelning, 
målsättning, incitament, uppföljning, produktkalkylering 
4 - Ansvarsfördelning 
3 – Kontroll, kunskapsutveckling 

5.2.4 Finanskrisen 
Företaget påverkades till viss del av finanskrisen. Omsättningen minskade under 2009 då 
kunderna drog ner på sina lager. Sedan dess har Rexam AB expanderat med en ny fabrik i 
Finland. Orsaken till att man inte drabbades så hårt av lågkonjunkturen anses vara kopplat till 
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befolkningsmängden. Ju fler människor det finns, desto mer dricks det och desto fler 
förpackningar behövs. Efterfrågan på aluminiumburkar har ökat naturligt, eftersom 
befolkningsmängden har ökat. Dessutom har konsumenternas preferenser förändrats, från att 
ha föredragit att köpa glasflaskor köper många fler idag drycker som säljs i aluminiumburkar.  
Respondenten menar att budgeten och budgetprocessen inte har förändrats efter finanskrisen.  

5.2.5 Framtiden 
Eftersom Rexam ägs av ett utländskt bolag har de inte inflytande på budgetens framtid. 
Respondenten hade dock gärna velat se att besparingar inte läggs i budgeten, utan hade haft 
det utanför som en positiv avvikelse. Han menar att om budgeten säger att en viss summa 
pengar ska användas och om man inte utnyttjar hela beloppet, så kommer nästa års budget 
vara lägre. Bara för att man har varit extremt duktig ett år så kan man inte minska på budgeten 
nästa år.  

5.3 Ecolux AB 

5.3.1 Företagspresentation 
Ecolux är ett företag som förser miljöer med belysningslösningar och armaturer (Ecolux 
hemsida). Företaget levererar främst till skolor, kontor, industrier, lager och arbetar även en 
del med utomhusbelysning. Huvudkontoret och montageanläggningen ligger i Hyllinge, strax 
utanför Helsingborg. Försäljningskontor finns i Stockholm och Göteborg. Ecolux har cirka 30 
anställda, med en omsättning kring 50 miljoner kronor. Företaget var tidigare en 
underavdelning inom Ecophon, men såldes för cirka fem år sedan. Det mesta materialet köps 
in från Polen där företaget har en stor leverantör, men Ecolux samarbetar även med företag i 
Kina. Montering sker bland annat genom att kapa färdiga aluminiumstrukturer till rätt längd. 
Dessutom köper man in helt färdiga produkter som säljs vidare, vilket gör att tonvikt läggs vid 
logistiken. Ecolux monterar skräddarsydda produkter, vilket ger många möjliga varianter. 
Dessa skräddarsydda produkter kan inte läggas i lager utan man strävar efter att tillverka efter 
det att kunden har beställt, vilket inte tar så lång tid om materialet finns hemma. Ecolux 
exporterar inte mycket utan huvuddelen säljs på den svenska marknaden.  
 
Respondenten på företaget heter Per Olsson och arbetar som ekonomichef. Han har arbetat 
inom företaget i drygt tio år och hans huvudsakliga arbetsuppgifter, utöver ekonomiansvaret, 
är en del administrativa uppgifter, ansvar för IT samt lager. Ecolux är ett litet företag utan 
enskilda avdelningar, så även om Pers titel är ekonomichef, ansvarar han för många olika 
delar i företaget. 

5.3.2 Budgeten och budgetprocessen 
Budget är ett viktigt styrmedel för Ecolux. Det är budgeten som gör att man får en 
övergripande bild av verksamheten och vad som är planerat inom de olika avdelningarna. Den 
hjälper till att besvara frågor såsom: Behövs mer personal? Hinner produktionen med? Har vi 
kapacitet att hålla lager? Blir resultatet negativt? Kan vi förbättra vår försäljning eller måste vi 
dra ner på kostnaderna? Utan budget hade man ändå kunnat göra sina prognoser, men 
budgeten behövs för att ha något att utgå från. 
 
Respondenten anser att budgetprocessen är betydligt enklare nu, sedan man fått en ny ägare. 
Tidigare då Ecolux tillhörde Ecophon, som är en del av Saint-Gobain koncernen, lades det 
mycket tid på budgetarbetet och den var väldigt detaljerad. Per säger att budgeten för 
nästkommande år fastställs vid det sista styrelsemötet i december. Vid den tiden på året kan 
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man med stor säkerhet veta årets resultat, vilket underlättar bestämmandet av budgeten för 
nästa år. Per ser att nackdelen med budgeten är att den oftast blir inaktuell så fort man har 
gjort den, eftersom förutsättningarna ändras. Under året görs därför prognoser och vid 
styrelsemötena kan sedan prognoserna revideras vid eventuella avvikelser. Detta görs oftast 
en gång om året, i juni månad.  
 
Inom Ecolux är det respondenten som skapar budgeten med hjälp av rätt mycket input. Först 
börjar han med intäktsbudgeten. Då försöker säljarna sätta sina budgetar, då de också behöver 
vara med i processen och reflektera över vilka projekt de känner till. Exempel kan vara om en 
skola ska byggas. Säljarna känner till situationen och projekten runtomkring och vet därför 
också vad som är realistiska mål. Övriga personer som är involverade i budgetarbetet är VD:n 
och produktionschefen. Efter att intäktsbudgeten är fastställd försöker man bestämma de fasta 
kostnaderna, där personalkostnaderna är den största kostnaden. Övriga fasta kostnader är 
hyror, leasingavtal med mera. Därutöver görs även en resultatbudget och en likviditetsbudget. 
Det har blivit mer fokus på likviditetsbudgeten under den senaste tiden. Tanken är att knyta 
ihop det hela, se hur mycket säljarna kan sälja för, vilka de fasta kostnaderna är och vilken 
bruttovinsten kan tänkas bli. Detta för att det ska bli ett positivt resultat vid årets slut. 
Resultatet bör helst ha en marginal så att det kan täcka in om försäljningen skulle minska. 
 
Respondenten beskriver hur en nackdel med budgeten är att den blir inaktuell så fort man har 
gjort den. Detta år exempelvis, har Ecolux anställt en ny säljare vilket ökar kostnaderna 
samtidigt som intäkterna också ökat. På detta sätt blir budgeten inaktuell. För att undvika 
detta bör budgeten ställas upp så sent som möjligt, men man kan aldrig undgå att 
förutsättningarna ändras. Respondenten menar också att budgeten ibland kan göras för 
detaljerad. Det är inte nödvändigt att planera konto för konto och försöka sätta det per månad. 
Ecolux har inte mycket löpande försäljning vilket gör det svårt att förutsäga framtida intäkter 
och kostnader. Större delen av försäljningen kommer istället från stora projekt som 
exempelvis byggande av en ny skola. Dessa projekt kan bli försenade. Av denna anledning 
försöker man istället hålla budgeten mer övergripande, per kvartal. Budgeten blir ofta fel om 
den görs för detaljerad, då situationen runtomkring varierar mycket och då läggs det istället 
mycket tid på att analysera avvikelser istället för att fokusera framåt.  

5.3.3 Budgetens roll 
Respondenten menar att budgetens viktigaste syfte för Ecolux är planering och 
prognostisering. Även målsättningen räknas som ett av de mest betydelsefulla syftena, då det 
är viktigt att alla inom företaget vet vilka mål det arbetas mot och vad som krävs för att uppnå 
målen. Andra syften såsom kommunikation, kontroll, ansvarsfördelning och motivation har 
mindre relevans för Ecolux. Samordningen ses också som mindre viktig, då Ecolux som ett 
litet företag inte har ett lika stort behov av samordning som de större koncernerna med 
tillverkning på fler platser har. Företaget har inte arbetat så mycket med bonus, då det gått 
minus i ett par år, men Per räknar med att det ska vända i år. Då kan kanske incitament få 
större betydelse, om företaget klarar budgeten med lite marginal kan lite av vinsten utfalla till 
alla. Kunskapsutvecklingen och produktkalkyleringen ses som minst viktiga. 
Produktkalkyleringen är inte viktig då företaget arbetar med de verkliga kostnaderna som går 
in i bokföringen. Om företaget inför standardkostnader kommer det syftet bli mer 
betydelsefullt, då det kommer kräva rätt mycket arbete att analysera varianser mot 
standardkostnaderna.  
 
Syftena rangordnas enligt följande: 
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5 – planering och prognostisering, målsättning 
4 – resursfördelning 
3 – kommunikation, samordning, kontroll, ansvarsfördelning, motivation, incitament, 
uppföljning 
2 – kunskapsutveckling, produktkalkylering 

5.3.4 Finanskrisen 
Per menar att då Ecolux är ett litet företag och inte marknadsledande är de inte så beroende av 
konjunkturen. Andra företag som är marknadsledande påverkas kanske mer om marknaden 
går ner med 20 procent, men som ett litet företag finns det alltid projekt tillgängliga. 
Problemet med lågkonjunkturen är att det är fler företag som är ute efter samma projekt och 
att konkurrensen ökar på så sätt. Vid en högkonjunktur har vissa företag möjligtvis redan 
många projekt igång och inte tid till nya åtaganden. 
 
Respondenten menar dock att de har sett att omsättningen har minskat under lågkonjunkturen, 
den minskade efterfrågan tillsammans med en del kvalitetsproblem som företaget har stått 
inför har inneburit att lågkonjunkturen har märkts av. Därutöver har företaget förlorat två 
storsäljare i en bransch där relationer betyder mycket och företaget har också upplevt att det 
har blivit lite kärvare med likviditeten hos bankerna. Respondenten tror att många mindre 
företag upplever det på samma sätt. Går man lite i minus och vänder sig till banken för att 
låna, så tvekar de, det blir en ond cirkel. Per har dock inte upplevt att banken kräver någon 
annan typ av budget eller är hårdare, han säger att de mest tittar på resultatet efter att de fått 
en kopia av årsredovisningen. 
 
Den största förändringen med budgetarbetet under finanskrisen under lågkonjunkturen är att 
företaget försöker ha lite större marginal i budgeten, ett högre positivt resultat längst ner för 
att kunna täcka in och se över sina fasta kostnader. Lågkonjunkturen har inneburit att det 
byggs mindre. Även om byggandet av skolor inte har påverkats byggs det mindre kontor, 
vilket påverkar ett företag som Ecolux. Om antalet byggprojekt minskar, ökar konkurrensen 
om de tillgängliga projekten. Många byggen har också blivit försenade på grund av krisen. 
Per säger att budgeten har fått en viktigare roll under lågkonjunkturen. Ett exempel är att om 
företaget upptäcker att försäljningen har minskat så måste detta ses över för att senare kunna 
besluta om vilka åtgärder som man behöver ta till. 

5.3.5 Framtiden 
Ecolux har inga planer på att överge budgeten vilket beror på att den är så pass viktig för den 
övergripande bilden. Per menar att det som kan komma att förändra budgetens roll är om 
företaget inför standardkostnader. Då blir företaget mer beroende av korrekta uppskattningar 
av vilka volymer som behövs, för att kunna ställa upp produktkalkyler. Det kan också hända 
att företaget kommer arbeta med en rullande tolv månaders prognos och hela tiden titta ett år 
framåt, för att mer spegla verkligheten. Han säger också att det är viktigt för företaget att man 
genom budgetarbetet ser vilka nya produkter som behöver komma fram. Här har säljarna stor 
betydelse eftersom de har kontakter och en bättre kännedom om vilka produkter som 
förespråkas. Problemet är dock att Ecolux är ett litet företag som vill jämföra sig med de 
större riktigt stora företagen i Sverige vilka omsätter runt 500 miljoner kronor.  Det är klart att 
de företagen har ett större sortiment och att ett företag som Ecolux inte kan hålla den 
sortimentsbredden. Per beskriver hur säljarna vill ha ett större sortiment vilket innebär högre 
krav på ett större lager och en välfungerande logistik, vilket i sin tur leder till ökade 
kostnader. 
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6. Analys 
I detta kapitel analyseras insamlade data gentemot befintlig teori. Kapitlet inleds med en 
beskrivning av analysens struktur, fortsätter med en genomgång av situationsfaktorernas 
påverkan på budgetens syften, dess roll och budgetprocessen varefter en redogörelse av 
företagens belåtenhet med budgeten som ekonomiskt styrmedel avslutar kapitlet.  

6.1 Analysens struktur och en sammanställning av resultaten från 
intervjuerna 
Denna analys utgår från de intervjuer som genomförts av respondenter i verkstadsföretag, en 
tidigare studie och olika teorier om ekonomistyrningssystem, budget och budgetprocessen, 
dess syften och roll samt Contingency teorin. Syftet med denna studie är att undersöka 
budgetens roll i verkstadsföretag och hur rollen påverkas av finanskrisen, lågkonjunkturen 
och andra faktorer. Därför läggs tonvikt vid de syften som företagen anser att budgeten 
används till.  Tabell 2 redogör för betydelsen av dessa i de undersökta företagen. 
 
Tabell 2. Betydelsen av budgetens syften i denna studie 

BUDGETENS SYFTEN ECOLUX AB EKOVENT AB REXAM AB 
Planering och prognostisering 5 5 5 
Målsättning 5 5 5 
Resursfördelning 4 5 5 
Uppföljning 3 5 5 
Motivation 3 5 5 
Samordning 3 4 5 
Ansvarsfördelning 3 5 4 
Produktkalkylering 2 5 5 
Kommunikation 3 3 5 
Incitament 3 3 5 
Kontroll 3 4 3 
Kunskapsutveckling 2 2 3 
 
Analysen utgår från de situationsfaktorer som anses viktiga för påverkan av budgetprocessen 
och budgetens syften. Dessa syften skapar tillsammans den roll budgeten uppfyller i företaget 
där denna undersökning utgår från den egna indelningen i budgetens roll som 
motivationsverktyg och dess roll som planeringsverktyg. Budgetprocessen, dess syften och 
roll påverkar i sin tur företagets belåtenhet med budgeten som styrmedel. Figur 2 utgör en 
sammanfattning av tolkningen av olika faktorers påverkan på budgeten som ekonomiskt 
styrmedel. Figuren illustrerar även den modell och struktur analysen kommer utgå från. 
Faktorerna organisationsstruktur och storlek har slagits ihop i analysen, då dessa två ses som 
nära sammankopplade i teorin. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Naomi Facks och Ana Lucic                         Budgetens roll i finanskrisens fotspår – en studie av verkstadsföretag 
 

29 
 

Den externa miljön 

Teknologi 

Organisationsstruktur 

Storlek 

Budgetens syften 

Budgetprocessen 
Belåtenhet med 
budgeten som 

styrverktyg 

Budgetens roll som 
motivationsverktyg 

Budgetens roll som 
planeringsverktyg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 2. Yttre och inre faktorers påverkan på budgeten som ekonomiskt styrmedel 

6.2 Den externa miljön och finanskrisen  
Den externa miljön utgör grunden i situationsanpassad forskning, vilken har undersökts i hög 
grad. Den har indelats i många olika dikotomier såsom säker och osäker, statisk och 
dynamisk, enkel och komplex eller lugn och turbulent (Fisher, 1998).  Osäkerheten är den 
mest undersökta aspekten av den externa miljön, vilken avser situationer då man inte kan 
förutsäga olika miljöfaktorers påverkan. Finanskrisen som startade i USA 2007 och sedan 
spreds till omvärlden, samt den efterföljande lågkonjunkturen, har inverkat på företagens 
ekonomiska förutsättningar.  
 
De undersökta företagen har påverkats på delvis olika sätt av finanskrisen och 
lågkonjunkturen. Finanskrisen drabbade Ekovent under ett års tid och omsättningen sjönk. 
Dessutom ändrades kundernas beteenden, priserna pressades och konkurrensen ökade. 
Bankerna ville ha mer kontroll vilket märktes på deras låneräntor. Respondenten på Ecolux 
uppfattade ungefär samma mönster. Företaget menade att konkurrensen ökade eftersom färre 
projekt blev tillgängliga och att bankerna blev hårdare med att ge ut krediter. Dessutom 
upplevdes miljön som mer osäker då byggprojekt ibland ställdes in eller senarelades under 
lågkonjunkturen.  
 
Rexam påverkades inte i lika stor utsträckning som de andra företagen. Omsättningen sjönk 
under framför allt 2009, men företaget har expanderat och byggt en ny fabrik i Finland sedan 
dess. Företaget är marknadsledande inom sitt område och respondenten upplevde inte att 
konkurrensen ökade i och med finanskrisen. Då Rexam producerar aluminiumburkar har det 
en mer konstant efterfrågan än de övriga företagen.  
 
Detta sammantaget ger att Ecolux och Ekovent har utsatts för en ökad konkurrens och 
osäkerhet i och med finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen medan Rexam inte 
har drabbats i samma grad. 

6.2.1 Budgetens syften och roll 
Chenhall beskriver hur ökad osäkerhet har kopplats till ett större behov av ett öppnare, externt 
fokuserat ekonomistyrningssystem medan mer fientliga och turbulenta förhållanden ökar 
betydelsen av formella kontroller med mer tonvikt vid budgetar (Chenhall, 2003). Ecolux 
uppger att betydelsen av budgeten har ökat i och med finanskrisen samt lågkonjunkturen 
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vilket är i linje med tidigare forskning. De övriga företagen uppger dock att budgeten inte har 
påverkats av finanskrisen. Då Rexam inte heller utsatts för ökad osäkerhet eller konkurrens är 
detta inte förvånande. Dessutom har Merchant visat att medan fientliga och turbulenta 
förhållanden hanteras bäst av en tillit till formella kontroller och tonvikt vid budget, så har en 
stark marknadsposition inte associerats till en ökad betydelse av budgeten eller en ökad 
delaktighet vid budgeteringen (Merchant 1984, refererad till i Chenhall 2003). Då Rexam är 
marknadsledande är det faktum att budgeten anses opåverkad i linje med tidigare forskning. 
Respondenten på Ekovent anställdes som controller i början av 2009. Controllern har 
utvecklat budgetarbetet sedan dess vilket gör att det är svårt att avgöra vad som orsakats av 
finanskrisen och lågkonjunkturen och vad som orsakats av en ny budgetansvarig. Detta 
illustrerar svårigheten att isolera en situationsfaktors påverkan från en annan. 
 
De syften som budgeten används till kan jämföras med Silstrand och Torstenssons enkätstudie 
från 2001 (Silstrand & Torstensson, 2001).  Deras studie av 405 verkstadsföretag visade att 
samtliga undersökta syften var viktiga med ett lägsta medelvärde av 2,93 av 5. Syftenas betyg 
redovisades som medelvärden över de undersökta verkstadsföretagen. Då denna studie endast 
undersöker tre enskilda företag kan inte direkta jämförelser göras. Övergripande likheter och 
skillnader är dock möjliga att urskilja. Studien visade att de syften som var viktigast var 
kontroll och utvärdering, planering av verksamheten, resursfördelning, produktkalkylering 
och ansvarsfördelning (se Tabell 1). Dessa syften tillsammans visar att budgetens roll som 
planeringsverktyg var viktigare för de företag som undersöktes 2001 än budgetens roll som 
motivationsverktyg.  
 
I denna studie är resultaten till viss del annorlunda. Samtliga syften förutom 
kunskapsutveckling anses viktiga i de undersökta företagen vilket är i linje med den tidigare 
studien. Budgetens roll som planeringsverktyg anses vara betydelsefull även vid denna 
undersökning då syftena planering och prognostisering, resursfördelning och uppföljning 
betraktas som mycket viktiga i Ekovent och Rexam. Ecolux ser planering och 
resursfördelning som mycket viktiga syften, men ger övriga planeringssyften något lägre 
betyg. En skillnad från den tidigare studien är att man kan se att budgetens roll som 
motivationsverktyg verkar ha förstärkts i Ekovent och Rexam, då motivationssyftet, 
ansvarsfördelningen och målsättningen har fått höga betyg. I Ecolux är det endast 
målsättningen som ansågs vara mycket viktig, medan övriga ”motivationssyften” fått lägre 
betyg.  Kommunikationen har inte fått en ökad betydelse i jämförelse med den tidigare 
studien, vilket är förvånande om man jämför med tidigare forskning där Hansen & Van der 
Stede visade att företag som möter en större konkurrens verkar anse att budgeten är viktig för 
kommunikationen av mål och utformningen av strategier, medan ökad konkurrens också 
verkar minska budgetens användning för utvärdering av prestationer  (Hansen & Van der 
Stede, 2005). Då de företag som utsatts för en större konkurrens i denna undersökning är ett 
litet och ett medelstort företag, med runt 30 respektive 60 anställda, är detta dock förståeligt, 
då budgeten inte uppges vara särskilt viktig för kommunikationen på företaget av 
respondenterna.   

6.3 Teknologin 
Med situationsvariabeln teknologi menas hur ett företags arbetsprocess fungerar - hur input 
omvandlas till output. De produkter som framställs avgör vilken teknologi som är lämplig. 
Standardiserade, odifferentierade produkter framställs lämpligen genom massproduktion, 
medan mer differentierade, specialiserade produkter kan kräva mer komplexa teknologier 
(Chenhall, 2003). De tre undersökta företagen använder sig av olika teknologier. Rexam 
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framställer aluminiumburkar och produktionen står aldrig still, vilket gör att arbetsprocessen 
kan beskrivas som massproduktion. Ekovent framställer ventilationsdetaljer, och sortimentet 
innefattar både standardprodukter och skräddarsydda specialprodukter. De olika 
ventilationsdetaljerna kan anses vara specialiserade i jämförelse med aluminiumburkar, vilket 
ger krav på en mer komplex teknologi. Ecolux produktionsteknologi består främst av 
montering och kapning av färdiga aluminiumstrukturer. Monteringen sker framför allt efter 
kundorder, då många produkter är skräddarsydda. I detta fall är produktionsteknologin inte 
särskilt komplex även om produkterna är skräddarsydda och inte läggs på lager i särskilt stor 
omfattning. Gyllberg beskriver produktionssituationen från flera olika variabler, vilka han 
anser tillsammans ger en god bild av företagets samlade produktionssituation (Gyllberg & 
Svensson, 2002). Dessa variabler är tillverkning mot kundorder/lager, korta/långa serier, 
kundanpassning, rutiniseringsgrad och beroendet mellan aktiviteter. Gyllberg beskriver hur 
komplexiteten i produktionssituationen ökar med minskade seriestorlekar som produceras mot 
kundorder med lägre grad av standardisering. Detta sammantaget ger att Rexam använder en 
mer standardiserad och automatiserad process, medan Ekovent och Ecolux utnyttjar en mer 
komplex teknologi. 

6.3.1 Budgetens syften och roll 
Chenhall beskriver hur företag vars arbetsprocesser är standardiserade och automatiserade, 
tenderar att arbeta mer med formella kontrollsystem och traditionella budgetar med mindre 
utrymme för avvikelser. Därutöver menar han att ju osäkrare projekt ett företag står inför, 
desto mindre tilltro till standardrutiner, program, planer och redovisade prestationsmått 
(Chenhall, 2003). Rexams budget är central och sorterad i måltal som är viktiga att följa vilket 
kan anses vara ett uttryck för att arbeta med ett formellt kontrollsystem. Ecolux anser att 
budgeten är ett viktigt styrmedel då det ger en övergripande bild över verksamheten. Då 
Ecolux inte har mycket löpande försäljning skapas svårigheter att förutsäga framtida intäkter 
och kostnader. Detta gör att budgeten görs mer övergripande utan att hålla fast allt för mycket 
vid korrekta uppskattningar av produktionsvolymen, vilket är i linje med teorin kring en mer 
komplex teknologi och osäkrare projekt. 
 
Då budgeten används som planeringsverktyg läggs fokus kring att göra upp en plan för och 
samordna olika funktioner i företagen. Denna roll anses viktig av samtliga företag i denna 
studie, särskilt av Ekovent och Rexam. Även om alla företag använder budgeten som 
planeringsverktyg, utformas budgeten på olika sätt med olika detaljrikedom, vilket gör att 
planeringsverktyget får olika karaktär. Rexam lägger stor fokus vid detaljerade måltal, vilka i 
sin tur avgör de bonusar som ska delas ut, medan Ecolux använder budgeten som en 
övergripande bild över verksamheten. Ecolux upplever svårigheter att prognostisera sina 
intäkter och kostnader, då man är beroende av stora projekt vilka kan ställas in eller 
senareläggas. Detta gör att budgeten inte kan vara alltför detaljerad då stora avvikelser ofta 
inträffar. På detta sätt används budgeten som planeringsverktyg annorlunda i Ecolux jämfört 
med Rexam, som har lättare att prognostisera sin framtida försäljning med en mer konstant 
efterfrågan, och en mer standardiserad produktionsprocess.  

6.4 Organisationsstrukturen och storleken 
Chenhall har redogjort för hur olika sätt som företag struktureras på påverkar arbetets 
effektivitet, individernas motivation, informationsflödet och kontrollsystemet. Han skildrar 
även hur företag, genom att växa i storlek, kan öka sin effektivitet vilket ger förutsättningar 
för specialisering och uppdelning av arbetet  (Chenhall, 2003). De tre företag som undersökts 
i denna studie är av olika storlek, med stora skillnader i antal anställda och omsättning. Det 
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minsta företaget, Ecolux, med cirka 30 anställda och en omsättning kring 30 miljoner kronor, 
gentemot det största företaget, Rexam, med runt 250 anställda samt en omsättning på tre 
miljarder kronor. I de mindre företagen (Ecolux och Ekovent) arbetar de anställda ofta på 
flera positioner med många olika arbetsuppgifter. Företagen är inte divisionaliserade på 
samma sätt som Rexam. Respondenten på Ecolux arbetar till exempel som ekonomichef, men 
ansvarar samtidigt också för IT och lager. Större organisationer har en annan struktur och 
oftast sker produktion på flera orter. I denna studie ingår Rexam i en stor internationell 
koncern och styrs väldigt mycket av sitt huvudkontor. Huvudkontoret styr inte bara över 
produktionstal och input, utan även över vilket styrsystem som ska användas. 

6.4.1 Budgetens syften och roll 
Chenhall har uttryckt hur stora organisationer med mer decentraliserad organisationsstruktur 
förknippas med formella, traditionella ekonomistyrningssystem (Chenhall, 2003). Då 
budgetens syften i tabell två analyseras kan man uttyda att företagens storlek och 
organisationsstruktur verkar ha störst påverkan på syftena kommunikation och samordning. 
Merchant har visat att en ökad storlek och diversifiering hos företag bidrar till ökade problem 
med kommunikation, samordning och kontroll. Större företag måste hantera fler kanaler för 
informationsspridning för att samordna alla enheter medan ett mindre företag kan 
kommunicera direkt genom personlig kontakt (Merchant, 1981) vilket är i linje med resultaten 
för denna studie. Budgeten används inte som instrument för kommunikation och samordning i 
lika hög grad av Ekovent och Ecolux, då dessa företags storlek och organisation gör att det 
inte finns ett sådant behov.   
 
Budgetens roll som planeringsverktyg anses mycket viktig i de större företagen, Ekovent och 
Rexam, med höga betyg till samtliga syften förutom kunskapsutveckling. Det minsta 
företaget, Ecolux, ser planeringen och resursfördelningen som mycket viktiga, men ger de 
övriga syftena lägre betyg. Då Ecolux har svårigheter med att prognostisera framtida 
försäljning samtidigt som man inte använder sig av produktkalkylering är detta förståeligt. 
Budgetens roll som motivationsverktyg, med de syften som ingår, har stor betydelse för 
Rexam. Ecolux betraktar målsättning som mycket viktig, men inte de övriga 
motivationssyftena. Ekovent ser samtliga motivationssyften som mycket viktiga förutom 
kommunikation och incitament. Att kommunikation har fått lägre betyg är inte förvånande då 
företaget endast har runt 60 anställda. 
  
Detta leder till uppfattningen att budgeten delvis har en roll både som planeringsverktyg och 
som motivationsverktyg i de studerade företagen. Rexam, det stora företaget, verkar dock se 
fler syften som viktiga, i jämförelse med Ekovent och Ecolux. Budgetens roll ser ut att skilja 
sig åt mellan företag av olika storlek, främst då syften som samordning och kommunikation 
inte ses som lika viktiga i företag av olika storlek och struktur. Förmodligen är det inte rollen 
som planerings- eller motivationsverktyg som förändras när företagen växer, utan det att fler 
syften får en viktig betydelse, varpå budgetens roll blir bredare. Det kan också tolkas att 
budgeten som ekonomiskt styrmedel i de tre företag som studerats är viktigare ju större ett 
företag är. Detta då Rexam arbetar med mycket noggranna, detaljerade budgetar, vilka har 
många viktiga syften. Tidigare studier som undersökt budgeten som styrmedel, har också 
oftast inriktats på större företag, just av anledningen att dessa företag använder sig av mer 
formella ekonomistyrningssystem (Chenhall, 2003).   
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6.5 Budgetprocessen 
Budgeten som produkt och arbetsprocessen med budgetering kan särskiljas (Ax, et al., 2005). 
Hur företag väljer att gå tillväga vid upprättandet av budgetar skiljer sig åt. Varje företag har 
sin egen arbetsprocess som oftast är unik. Budgetprocessen påverkas också av olika 
situationsfaktorer. Företagens storlek och organisation är viktiga faktorer för dess utformning, 
men även den externa miljön och teknologin påverkar budgetprocessen. 
 
I det största företaget, Rexam, styrs mycket av huvudkontoret. Företagets säljkår lägger 
grunden för hur mycket som ska produceras, men hela ekonomiavdelningen är involverad i 
budgetframtagandet. Denna arbetsmetod kan beskrivas som en nedbrytande process, där man 
upprättar budgeten uppifrån och går neråt. I processen fastställer en högre ledare företagets 
överordnade mål. Sedan ombeds lägre chefer att inkorporera dessa planerade resultat i sina 
budgetar (Nolan, 2005). Till skillnad från Rexam är betydligt färre personer engagerade i 
budgetprocessen för Ekovent och Ecolux. I dessa företag är det controllern respektive 
ekonomichefen som står för den största delen av budgetframtagandet. Trots att det endast är 
några personer som arbetar med budgeten, förekommer det en dialog mellan ledningsgruppen 
och företagets olika avdelningar. Detta ger att budgetprocessen för de två företagen kan 
beskrivas utifrån en nedbrytande iterativ process, då man kombinerar nedbrytningsmetoden 
med uppbyggnadsmetoden. Här förekommer det en dialog uppifrån och ner, vilken skapar ett 
möte mellan ledningens syn på de ramar som gäller och de olika ansvarigas önskemål och 
expansionsplaner (Kullvén, 2009). 
 
De studerade företagen följer alla upp budgeten under året, för att se om avvikelser har 
förekommit, och gör prognoser för resterande del av året. Det är vanligt förekommande att 
budgetar kompletteras med prognoser, vilket även Silstrand och Torstensson visade i sin 
undersökning, där 91 procent av företagen ansåg sig använda prognoser utöver budgeten 
(Silstrand & Torstensson, 2001). 
 
Respondenterna på Ecolux och Ekovent beskriver hur deras budgetarbete skiljer sig mycket 
från budgetarbete i stora företag, där det kräver betydligt större resurser och budgeten görs 
mer detaljerad. Budgetprocessen och de syften som budgeten har, påverkas i hög grad av den 
budgetansvarige i Ekovent. Sedan respondenten anställdes för fyra år sedan har budgetarbetet 
kraftigt utvecklats. Dessutom har planer framtagits för hur arbetet ska fortsätta förbättras, 
exempelvis genom att införa användandet av avdelningsbudgetar. Detta illustrerar hur 
ledningen eller den budgetansvarige har en stor betydelse för budgetprocessen och den roll 
budgeten uppfyller i ett företag.   
 
Den externa miljön och teknologin påverkar också budgetprocessen. Ett exempel på detta är 
Ecolux som har svårt att prognostisera framtida inkomster och utgifter då man är beroende av 
enskilda större projekt vilka kan försenas eller ställas in. Denna osäkerhet i den externa miljön 
gör att man ställer upp budgeten sent på året samt överväger att införa tolv månaders rullande 
prognoser. För Rexam, som har en löpande produktion med en mer konstant efterfrågan, är 
det lättare att prognostisera försäljningen, vilket ger möjlighet till en mer detaljerad budget 
vilken kan upprättas med större säkerhet av huvudkontoret. 
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6.6 Företagens belåtenhet med budgeten som ekonomiskt styrmedel och 
deras anpassning av budgeten till upplevda nackdelar 
Samtliga respondenter har antytt att budgeten är ett viktigt ekonomiskt styrmedel. Ekovent 
anser till och med att det är det viktigaste styrmedlet. Samtidigt som samtliga budgetens 
syften anses viktiga för företagens budget förutom kunskapsutveckling, upplever 
respondenterna också olika nackdelar med budgeten och budgetprocessen. Dessa nackdelar 
kan jämföras med den befintliga kritik som riktats mot budgeten som styrmedel. 
 
Wallander riktade kritik mot budgetens roll som planeringsverktyg då han menade att det är 
svårt att förutse vad som ska ske i framtiden, då företag befinner sig i en osäker omvärld 
(Wallander, 1994). Just denna kritik har också påpekats av respondenterna, som menar att 
budgeten bygger på osäker information. Förutsättningarna för framtiden ändras kontinuerligt 
och det är svårt att med säkerhet veta hur situationen blir nästa år. Silstrand och Torstensson 
visade i sin undersökning att företag oftast ansåg att budgeten inte kan signalera förändringar i 
omvärlden, att den snabbt blir inaktuell och att den baseras på osäkra prognoser (Silstrand & 
Torstensson, 2001). Ecolux försöker möta denna kritik genom att anpassa sin budgetprocess 
och budgeten som produkt. Företaget ställer upp sin budget så sent som möjligt på året, för att 
hantera svårigheten att förutsäga nästa års intäkter och kostnader. Man poängterar också 
vikten av att inte ha för detaljerade budgetar då dessa ofta blir missvisande. Detta då Ecolux 
arbetar med större projekt, vilka kan försenas eller på annat sätt förskjutas i tid. Om företaget 
istället hade arbetat med löpande produktion skulle budgeten säkerligen sett annorlunda ut. Då 
Ecolux anser att budgeten blir inaktuell så fort den är färdig, planerar de att börja arbeta med 
tolv månaders rullande prognoser som komplement. Respondenten på Ekovent poängterade 
hur det skulle bli svårt för företaget att ställa om och anpassa sig utifall att de skulle drabbas 
av en kris. Han beskrev systemet som ”trögkört”. Detta är nästan i linje med Ax beskrivning 
av att budgeten i en föränderlig omvärld kan inge en falsk säkerhet och dessutom verka 
konserverande samt skapa rigiditet i organisationen (Ax, et al., 2005).  
 
Hope och Fraser menade att budgetprocessen är för tidskrävande och kostsam, vilket kan ses 
som kritik mot budgetens roll som motivationsverktyg då fokus ligger vid processen (Hope & 
Fraser, 1997). Ax beskriver samma kritik och visar även hur budgeten kan verka 
suboptimerande, huruvida ansvar delegeras ut i organisationen (Ax, et al., 2005). Dessutom 
kan budgeten leda till ett internt politiskt spel där avdelningens tilldelade resurser förbrukas 
för att säkerställa att man inte får lägre anslag nästa år. I denna studie har företagen inte 
framfört kritik vad gäller att budgeten skulle vara alltför resurskrävande. De mindre 
företagens respondenter, Ekovent och Ecolux, beskriver hur budgetprocessen är relativt enkel, 
till skillnad från större företags process. Respondenten på det stora företaget, Rexam, anser 
inte att budgetprocessen är alltför resurskrävande. Däremot beskriver han hur man, om man 
inte förbrukar resurserna, riskerar att få minskade anslag nästa år. Han skulle hellre se 
besparingar som en positiv avvikelse istället för att de läggs in i budgeten. 
 
Samtidigt som de tre företagen upplever att det finns nackdelar med budgetanvändningen 
arbetar man med att anpassa budgeten efter företagens behov och deras förutsättningar vilka 
beror på de olika situationsfaktorerna. Detta för att förbättra verksamhetsstyrningen med 
budgeten som styrmedel. Fördelarna med budgeten överstiger nackdelarna och företagen är 
överlag belåtna med budgeten som ekonomiskt styrmedel och har inga planer om att överge 
den.  
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7. Slutsatser 
I detta kapitel sammankopplas uppsatsens syften med de resultat som framkommit i 
undersökningen. Kapitlet inleds med en slutdiskussion och avslutas med förslag till vidare 
forskning. 

7.1 Slutdiskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka budgetens roll i olika företag inom 
verkstadsindustrin och hur den har påverkats av den finansiella krisen samt under den 
efterföljande lågkonjunkturen.  Därutöver har syftet varit att utreda vilken påverkan andra 
externa och interna faktorer har på budgetens roll. 

7.1.1 Vilket inflytande har finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen haft på 
budgetens roll? 
Finanskrisen som startade 2007 och den efterföljande lågkonjunkturen har påverkat de 
undersökta företagen på olika sätt. Det var främst de ekonomiska förutsättningarna som 
förändrades, då omsättningen sjönk. Även kundernas beteenden ändrades, priserna pressades, 
konkurrensen ökade när färre projekt blev tillgängliga och det blev svårare att få kredit hos 
banker. Företagen har drabbats olika av krisen beroende bland annat på hur efterfrågan har 
påverkats. Rexam, som är marknadsledande i Norden, drabbades inte av ökad konkurrens 
eller osäkerhet under krisen. Detta beror på den mer konstanta efterfrågan av dess produkter. 
Ekovent och Ecolux utsattes däremot för en ökad konkurrens samtidigt som efterfrågan på 
deras produkter blev svårare att prognostisera, då projekt kunde försenas eller ställas in.   
 
Osäkerheten som en finanskris och lågkonjunktur för med sig påverkar inte bara företagens 
ekonomiska situation, utan även deras inre arbetsprocesser och då även budgeten som 
ekonomiskt styrmedel. I Ecolux som utsattes för ökad osäkerhet och konkurrens under 
lågkonjunkturen, fick budgeten en ökad betydelse under denna period. De andra företagen 
ansåg själva att arbetet med budgeten inte har påverkats av finanskrisen, vilket för Rexam kan 
förklaras med att företaget är marknadsledande. Marknadsledande positioner har inte 
associerats till en ökad betydelse för budgeten, trots en fientlig extern miljö (Merchant 1984, 
refererad till Chenhall, 2003). Ekovents budgetarbete har förändrats kraftigt sedan 2009, men 
denna utveckling förklaras framför allt av anställningen av en ny budgetansvarig. Detta 
illustrerar svårigheten att isolera en faktors betydelse från en annan, och vikten av att skaffa 
en helhetsbild över den situation företagen befinner sig i. 
 
Trots att respondenterna på de tre företagen uppger att budgetens roll inte har förändrats under 
lågkonjunkturen, ses det skillnader i de syften som budgeten används till idag, jämfört med 
hur budgeten uppfattades innan finanskrisen Då denna undersökning enbart har studerat tre 
företag är det inte möjligt att dra några generella slutsatser. Syften såsom planering och 
prognostisering, resursfördelning och uppföljning är lika viktiga idag som de var innan 
finanskrisen, vilket visar att budgeten fortfarande har en stark roll som planeringsverktyg. 
Denna roll har inte förändrats av den osäkra omgivningen i och med finanskrisen samt den 
efterföljande lågkonjunkturen. Däremot ses att motivationen har fått en ökad betydelse för 
Ekovent och Rexam, samtidigt som målsättningen ansågs mycket viktig av alla tre företag. 
Sammantaget tyder detta på att budgetens roll som motivationsverktyg har förstärkts.  
 
Det är dock svårt att isolera en faktors påverkan på budgeten, då ofta en eller flera andra 
faktorer kan ha inflytande på de förändringar som sker. Att budgetens roll som 
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motivationsverktyg till viss del har blivit viktigare, behöver inte enbart ha orsakats av 
finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen. Företagen själva anser att den inte har 
förändrats av finanskrisen och detta är också en indikator på att just finanskrisen inte behöver 
vara den enda faktor som påverkat budgetens något förändrade roll. Det kan finnas fler 
möjliga orsaker till denna förändring. Av den anledningen har också nästa problemfråga 
undersökts, vilken tittar närmare på andra faktorer som har inverkan på budgetens roll. 

7.1.2 Vilka andra faktorer har betydelse för och på vilket sätt påverkar de budgetens 
roll? 
Undersökningen har visat att även andra faktorer har betydelse för budgetens roll och 
budgetprocessen i de olika företagen. De faktorer som har undersökts närmare är teknologin, 
organisationsstrukturen och storleken. En faktor som har en påverkan på budgeten är 
teknologin. Rexam, som använder massproduktion och har en mer konstant efterfrågan, 
tenderar att hålla fast vid budgeten och undvika avvikelser. Ecolux, som använder en mer 
komplex teknologi och har svårigheter att förutsäga framtida intäkter samt kostnader använder 
istället budgeten som en övergripande bild med färre detaljer. När budgeten har en 
övergripande roll och inte är lika detaljerad ges förutsättning för att fokusera framåt istället 
för att analysera avvikelser. 
 
Företagsstorleken och organisationsstrukturen har också en påverkan på budgetens syften och 
dess roll i olika företag. Undersökningen visar att de två mindre företagen, Ekovent och 
Ecolux, lägger mindre tonvikt vid samordning och kommunikation. Detta är förståeligt då 
mindre företag är lättare att samordna utan lika stora behov av formella kanaler för 
informationsspridning. Företagens storlek och organisationsstruktur påverkar dessutom hur 
många syften budgeten har i de undersökta företagen. Budgeten ser ut att ha en bredare roll i 
det största företaget, Rexam, med fler viktiga syften och därigenom även utgöra ett viktigare 
ekonomiskt styrmedel. I de mindre företagen tenderar den att utgöra en övergripande bild av 
verksamheten medan den i det stora företaget är mer detaljerad och framstår som ett mer 
formellt styrmedel. Även budgetprocessen skiljer sig beroende på företagens storlek. I de 
mindre företagen, Ekovent och Ecolux, är betydligt färre personer involverade i processen och 
i det största företaget, Rexam, styrs mycket av huvudkontoret.  
 
Företagen är överlag belåtna med budgeten som styrmedel och har inga planer på att lämna 
budgeten. De förändringar man står i stånd till att genomföra hanterar de upplevda 
nackdelarna med budgeten. På detta sätt anpassas budgeten som styrmedel till de förhållanden 
som råder och de förutsättningar som de enskilda företagen har.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Under uppsatsens gång har flera alternativa frågeställningar väckts. Olika problemområden 
har diskuterats och undersökningen skulle ha kunnat genomföras på andra sätt om det funnits 
mer tid och resurser. Några exempel redogörs för nedan. 
 
Denna uppsats har behandlat budgetens roll i svenska verkstadsföretag efter finanskrisen. Det 
skulle vara intressant att genomföra en liknande studie bland företag inom andra branscher, 
exempelvis tjänsteföretag, för att se vilka likheter och skillnader som finns mellan 
branscherna. Företag som tillhör en annan bransch kan tänkas ha en annan syn på budgeten 
som ekonomiskt styrmedel. 
 



Naomi Facks och Ana Lucic                         Budgetens roll i finanskrisens fotspår – en studie av verkstadsföretag 
 

37 
 

Då denna studie inte kan bidra till några generella slutsatser, med tanke på antalet företag som 
studerats, skulle det vara av intresse att genomföra en kvantitativ studie. På så sätt kan svar 
erhållas från fler företag, vilket kan medverka till mer generaliserbara resultat. En tanke som 
väckts under arbetets gång är att utföra en longitudinell, uppföljande studie, var resultaten 
jämförs med Silstrand och Torstenssons undersökning från tiden innan finanskrisen (Silstrand 
& Torstensson, 2001). 
 
Ett annat förslag till framtida forskning som har diskuterats är att genomföra en ren fallstudie 
av enbart ett företag. I denna studie har enbart ekonomiansvariga och controllers intervjuats. 
Genom att istället intervjua fler anställda på samma företag, skulle man kunna se om budgeten 
och dess roll uppfattas annorlunda på olika hierarkiska nivåer.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
ALLMÄNT  

- Vilken är din nuvarande befattning? 
- Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
- Hur länge har du arbetat inom företaget med dessa arbetsuppgifter? 
- Berätta lite om företaget. Antal anställda? Omsättning? Bransch? Vad producerar ni?  
 

BUDGETEN 
- Beskriv hur er budgetprocess går till. Vilka deltar i budgetprocessen? Hur fastställs 

budgeten? 
- Hur mycket tid och resurser läggs ner på budgeteringen varje år? Hur många personer 

är involverade i budgetprocessen? 
- Hur viktigt styrmedel är budgeten för er? 
- Vilka fördelar finns det med att budgetera? 
- Vilka nackdelar finns? 

 
BUDGETENS ROLL 
 

- Vilken funktion har budgeten i ert företag? Vilka syften har budgetarbetet och 
budgeten i ert företag? 

 
I teorin uppfyller budgeten olika syften och roller för företagen. Vi undrar hur pass viktiga ni 
anser följande syften är, för ert företag. Ge ett svar på en skala från 1-5, där 1 är ”inte viktig 
alls” medan 5 är ”mycket viktigt”. 
 
Om ni anser att budgeten inte är lämplig för något av syftena, ber vi er att beskriva varför ni 
tycker så. Vi vill också be er att ge exempel på vilket sätt ert budgetarbete uppfyller dessa 
syften.  
 
Planering och prognostisering  
Kommunikation 
Samordning 
Kontroll 
Ansvarsfördelning 
Motivation 
Resursfördelning 
Målsättning 
Incitament 
Uppföljning 
Kunskapsutveckling 
Produktkalkylering 
 
FINANSKRISEN 

- Hur har den finansiella krisen och den aktuella lågkonjunkturen påverkat er? Export, 
försäljning, konkurrenter, möjlighet till banklån etc. 

- Påverkas er budget och budgetprocess av den aktuella krisen? I så fall på vilket sätt? 
- Anser ni att budgeten har fått en annan funktion eller syfte i den aktuella 

lågkonjunkturen?  
- Anser ni att budgeten får en viktigare roll under en lågkonjunktur?  
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FRAMTIDEN – 10 år. 

- Har ni några planer om att överge budgeten som styrverktyg? Varför, varför inte? 
- Vilken roll tror ni att budgeten kommer spela i framtiden för ert företag?  
- Tror ni att ert företag kommer använda budgeten för samma syften som idag? Om inte, 

vilka syften kommer spela en viktig roll i framtiden? 
 


