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Förord 
 

Som framtida controllers kommer vi ha en central roll i många företag där vi hjälper 

till att styra verksamheten. Vi har därför haft en stor nytta av vårt uppsatsämne. Vi har 

fått en större kunskap om hur företag idag arbetar med olika styrmedel och hur de 

kopplas till organisation, strategier och mål. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter för respektive företag. Utan ert 

deltagande hade inte vår studie kunnat genomföras så tack för er medverkan. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Fredrik Karlsson som genom sitt stora intresse i 

budgetfrågan har gett oss bra feedback under arbetets gång samt för hans bidrag till 

val av uppsatsämne. 

 

 

 

Växjö, 2011-05-27 

 

 

 __________________ __________________ 

 Daniel Claesson Tobias Kronvall 
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Sammanfattning 
 

Titel:  Budgetens utveckling – en studie bland multinationella industriföretag 

 

Datum: 2011-05-27 

 

Författare:  Daniel Claesson & Tobias Kronvall 

 

Handledare:  Fredrik Karlsson 

 

Examinator: Lars-Göran Aidemark 

 

 

Syfte:  Huvudsyftet med denna studie är att göra en uppföljning och jämförelse 

 av en studie av Arwidi & Samuelson (1991) där vi beskriver och 

 förklarar budgetens förändring, från den traditionella ekonomistyrningen 

 till dagens  moderna verksamhetsstyrning, i några ledande svenska 

 börsnoterade industriföretag. Delsyftet blir att undersöka vilka syften 

 med budgeten som framhävs hos företagen. Vidare vill vi undersöka 

 sambandet mellan organisation, strategier och budgetering samt hur det 

 påverkar företagets styrning. 

 

 

Metod:  I studien utgick vi från en kvalitativ metod. Vi använde oss av en 

 flerfallsstudie för att undersöka företagens syn på budgetering. Det 

 empiriska materialet insamlades med hjälp av telefonintervjuer. 

 Teoretiska utgångspunkten i studien har varit analytisk generalisering, 

 där vi med hjälp av det empiriska materialet förkastar eller bekräftar 

 tidigare teori. 

 

 

Slutsats: Industriföretag i vår studie har övergett budgeten och styr idag sina 

 verksamheter med prognoser och verksamhetsplaner. 

 Omvärldsförändringar har gjort att företagen agerar efter helt nya 

 förutsättningar vilket har påverkat organisation, strategier och mål samt 

 val av styrmedel. Vår studie visar att effekterna av förändrad 

 styrfilosofi är initierandet av förändrade styrmedel. Prognoser och 

 verksamhetsplaner är idag framträdande i våra undersökta 

 industriföretag som använder dessa styrmedel främst av två 

 anledningar. Prognoser hjälper företagen att snabbt identifiera 

 omvärldsförändringar med ambitionen att åtgärda dem innan de 

 inträffat. Verksamhetsplanens tydliga fokus på aktiviteter ger positiva 

 finansiella  effekter. Aktiviteterna ska därför vara i linje med 

 kundtillfredsställelse och organisatorisk tillväxt.  
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Abstract 
 

Titel:  Budget development – a study of multinational industrial companies 

 

Date: 2011-05-27 

 

Authors:  Daniel Claesson & Tobias Kronvall 

 

Supervisor:  Fredrik Karlsson 

 

Examiner: Lars-Göran Aidemark 

 

 

Purpose:  The main purpose of this study is to follow up and to do a comparison 

 of a study of Arwidi & Samuelson (1991) where we describe and explain 

 budget change, from the traditional budget to today´s modern business 

 management, in some of the leading listed Swedish industrial companies. 

 We will also examine which objectives of the budget are highlighted in 

 the companies. Further, we examine the relationship between 

 organization, strategies and budgeting and how it affects the company 

 management. 

 

 

Method:  In this study we used a qualitative approach. We used a multiple case 

 study to examine corporate approach to budgeting. The empirical data 

 were collected through telephone interviews. Theoretical basis of this 

 study is analytical generalization, where we with the help from empirical 

 evidence rejects or confirms earlier theory. 

 

 

 

Conclusions: Industrial companies in our study have abandoned budget and control its 

 activities today with forecasts and business plans. Global changes have 

 meant that companies act after new conditions which have affected the 

 organization, strategies, and choice of control instruments. Our study 

 shows that the effects of changes in management philosophy are the 

 initiation of changes in control instruments. Forecast and business plans 

 are now prominent in our surveyed companies that use these instruments 

 primarily for two reasons. Forecast helps companies to quickly identify 

 global changes with the aim of correcting them before they occurred. The 

 business plans clear focus on activities provides a positive financial 

 impact. These activities should therefore be in line with customer

 satisfaction and organizational growth. 
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1. Inledning 
Kapitlet inleds med en introduktion till vårt valda uppsatsämne. Därefter presenteras 

bakgrund och problemdiskussion. Utifrån bakgrund och problemdiskussion formulerar 

vi vår problemformulering. Kapitlet avslutas med uppsatsens syfte. 

 

1.1 Introduktion 

Budgetfrågan är något som ständigt debatteras, allt ifrån budgetens roll till den 

budgetlösa styrningen. I idéstadiet av vår uppsats kom vi i kontakt med en bok skriven 

av Olof Arwidi och Lars A. Samuelson som heter Budgetering i industriföretagets 

styrsystem. Boken publicerades 1991 och var resultatet av en studie som hade 

genomförts på 7 svenska multinationella industriföretag. Företagen som ingick i studien 

var Alfa-Laval, Asea Brown Boveri (ABB), Atlas Copco, Electrolux, LM Ericsson, 

Saab-Scania och Sandvik. Syftet med deras studie var att belysa ett antal frågor om 

budgetens och budgeteringens användning och utformning i stora multinationella 

industriföretag (Arwidi & Samuelson, 1991). Denna studie väckte vårt intresse och vi 

har därför valt att i denna examensuppsats göra en uppföljning för att se hur 

budgetarbetet har utvecklats i några industriföretag under de 20 år som har gått sedan 

studien genomfördes. Med tanke på den långa tidaspekten och att budgeten är central i 

styrsystemet är en uppföljning intressant för att undersöka hur och varför företagens 

inställning till budget har förändrats. Det har inte heller gjorts någon stor studie av 

multinationella industriföretag i Sverige på senare tid. 

 

1.2 Bakgrund 

”Budgeting is not merely control; it is not merely forecast; it is an exact and  

rigorous analysis of the past and the probable and desired future experience, with  

a view to substituting considered intention from opportunism in management.” 

(Edwards, 1937 – hämtad från Lindvall, 2001, s. 170) 

 

Ovanstående definition av budget fastställdes vid en internationell ekonomikonferens i 

Genéve 1930. Vid denna konferens deltog representanter från ett tjugotal länder som 

enades om budgetens syfte. Lindvall (2001) menar att det ständigt sker en utveckling av 

budget och dess syften vilket gör att metoder som idag kritiseras betraktades en gång i 
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tiden som lösningar på existerande problem. Budgetering är en gammal och sedan länge 

väletablerad metod, men dagens budgetering skiljer sig i utförande och innehåll mot 

tidigare decenniers budgetering. 

 

Den stora utvecklingen av budget tog fart i de första decennierna av 1900-talet. Företag 

som DuPont och General Motors bidrog stort till budgetens utveckling i samband med 

organisatorisk förändring och tillväxt i företagen (Arwidi & Samuelsson, 1991). Det 

blev vanligare med decentraliserade organisationer och med hjälp av budgeten som 

styrinstrument blev det möjligt för företag att effektivt styra och skapa kontroll över 

egna avdelningar och divisioner (Zhang & Zhang, 2008). Det var i takt med denna 

budgetutveckling som en ny befattning växte fram bland företag. Befattningen fick 

namnet controller och skapades i början av 1930-talet för att tolka och analysera 

ekonomisk information, men också för att samordna budgetarbetet (Arwidi & 

Samuelsson, 1991). 

 

Anthony & Govindarajan (2007) säger att det finns fyra huvudsakliga syften med 

budget: implementering av strategin, samordning, ansvarsfördelning och grund för 

utvärdering. Arwidi och Samuelsons (1991) definitioner, som numera får anses vara 

allmänt accepterade, delar in syftena i två grupper: traditionella syftena och de moderna 

syftena. Prognos, kontroll, planering och samordning kategoriseras som traditionella 

syften. Åtagande, motivation och kommunikation kategoriseras som moderna syften. 

Flertalet andra författare diskuterar också syften med budget och nämner utöver ovan 

nämnda t ex resursfördelning, incitamentsystem och uppföljning (Bergstrand, 2010; 

Lagerstedt & Tjerneld, 1991; Bergstrand & Olve, 1996). 

 

I Sverige användes budgeten från början som ett planeringsinstrument för att styra 

offentliga anslag till myndigheter som genomförde verksamhet för statens eller 

kommunens räkning (Bergstrand, 2010). Det var i början av 1950-talet som budgeten 

började implementeras i svenska företag med idéer och tankesätt influerat främst från 

USA. Initialt användes budgeten för att hjälpa till i planering, samordning och kontroll 

av företaget och därför klassificeras dessa syften som en del av den traditionella 

budgeten (Arwidi & Samuelsson, 1993). Det var även denna roll som dominerade i de 

amerikanska företagen vid denna tidpunkt (Sord & Welsch, 1958). Genombrottet för 
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budget som styrmedel i svenska företag inträffade under 1960-talet när företag började 

inrikta sig på långsiktig planering för att möta den ökade konkurrensen. Budgeten 

användes främst som ett styrinstrument för den kortsiktiga delen av den långsiktiga 

planen (Arwidi & Samuelsson, 1991). 

 

Oljekrisen under 1970-talet förändrade företagsklimatet och tog död på den långsiktiga 

planeringen. Budget som styrmedel levde fortfarande kvar, men det blev vanligare med 

översiktliga strategier, affärsplaner osv, som ersatte den detaljerade långsiktiga 

planeringen. Under 1980-talet påverkades budgeteringen stort av datoriseringen. Stora 

datamängder kunde bearbetas och behandlas snabbare. Teknologin har sedan dess haft 

en stor påverkan för hur information utnyttjas vilket skapar ändrade förutsättningar för 

budgeten och styrsystemet. (Arwidi & Samuelson, 1991) 

 

1.3 Problemdiskussion 

Sedan Arwidi och Samuelson publicerade sin studie för 20 år sedan har det inte 

resulterat i någon egentlig uppföljning av studien. Flera författare skriver att budgetens 

utformning och anpassning är under ständig utveckling och något som ansågs som 

välutvecklade metoder förr i tiden kan idag kännas gammalmodiga (Bergstrand, 2010; 

Lindvall, 2001; Arwidi & Samuelson, 1991). Med tanke på att det har gått 20 år sedan 

studien genomfördes är det sannolikt att det inträffat stora förändringar i företagens 

styrning. 

 

Syften och funktioner tar stor plats i diskussionen om budget. Det är syftena som 

återspeglas i hela arbetsprocessen med budget och därför är det en viktig del att 

uppmärksamma. Arwidi och Samuelson har i sin bok ett avsnitt med syftena och 

företagens förhållningssätt till dessa. Med tanke på företags komplexitet och skilda 

förutsättningar borde det innebära olika uppfattningar om vilka syften som framhävs 

och att det i så fall finns både olikheter, men också likheter i deras budgetarbete. Det är 

vidare intressant att undersöka om syftena som företagen ansåg var viktiga för 20 år 

sedan, fortfarande är viktiga idag. 

 

Lindvall (2001) säger att det till stor del är syftena som har bidragit till den kritik som 

uppstått kring budget och menar att nytillkomna syften försvårar budgetarbetet. Det kan 
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vara så att olika syften är motstridiga vilket i så fall betyder att en del syften prioriteras 

före andra. Handelsbankens tidigare VD Jan Wallander som är en känd kritiker till 

budget menar att det inte går att planera för framtiden eftersom det kan finnas stora 

skillnader mellan troligt och verkligt utfall. Budgeten vilar för mycket på förutsägelser 

och prognoser blir onödiga (Wallander, 1995). Lindvall (2001) menar att med så många 

olikartade syften och förväntningar är det inte överraskande att budgeten får utstå kritik. 

 

Det finns mycket teori om budget, men den är oftast ganska generell till sin karaktär. 

Det gör det svårt för företag att omvandla vad som skrivs i teorin och använda sig av det 

i praktiken. Arwidi och Samuelson (1991) tycker det blir tydligt när diskussionen om 

syftena lyfts fram och menar att uttalade syften i företag inte behöver överensstämma 

med ”verkliga” syften. En studie av Samuelson (1980) visar att planering var det syftet 

som betonades i litteraturen, men att det viktigaste syftet i flera av de studerade 

företagen var att markera åtaganden och ha en tydlig ansvarfördelning. Med 

utgångspunkt av att vi gör en uppföljning av en tidigare studie, kan vi presentera hur det 

faktiskt ser ut i företagen idag. Med vårt praktiska tillvägagångssätt får vi en inblick hur 

styrningen fungerar i ”verkligheten”. 

 

Den strategiska planeringen har en stor påverkan på budgetarbetet. Arwidi & 

Samuelson (1991) menar att det är strategierna i företaget som lägger ramarna får hur 

budgeten ska utformas. Kopplingen mellan strategi och budget är dock inte alltid 

självklar. Blumentritt (2006) menar att ett företags strategier, den strategiska planering 

och budgetarbetet har samma mål, vilket är att förbättra företagets resultat. Dessa bör 

därför vara integrerade med varandra, men oftast finns inte den kopplingen. Lindvall 

(2001) säger att det är svårt att utgå från företagets övergripande strategier och 

konkretisera i budgeten eftersom att företag blir mer och mer decentraliserade. I en 

studie av Merchant & Manzoni (1989) tillfrågades chefer i vilken utsträckning budgeten 

fungerar som hjälp för att implementera strategier. 61 procent av de tillfrågade svarade 

att den hjälper till i liten utsträckning. Vi vill i vår studie undersöka hur 

industriföretagen idag arbetar med strategisk planering samt hur väl strategier 

implementeras och bryts ner i organisationen i förhållande till budgeten. 
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Viktiga slutsatser i Arwidi & Samuelsons studie är att budgeteringen måste samspela 

väl med organisationen och andra delar av styrsystemet. Budgeteringen ska utgå från 

företagets strategier och med hjälp av budgeten konkritisera program för 

genomförandet. Det har stor betydelse vilken marknad företaget verkar på. En hög grad 

av turbulens kräver ett aktivt samspel mellan den strategiska och budgetmässiga nivån, 

medan i stabila situationer är sambanden enklare. Behovet att koppla olika typer av mål 

till budgetprocessens utformning och budgetens konkreta uppställningsformer 

framhålls. Problem med budgeteringen säger Arwidi & Samuelson är yttre och inre 

förutsättningar som har stor påverkan för hur budgeten utformas och anpassas i 

företaget. (Arwidi & Samuelson, 1991) 

 

Budgeteringen påverkas av både mikro- och makroekonomiska omständigheter. 

Organisationer har idag svårare att planera och implementera projekt i sin budget. 

Denna utveckling kommer av att det blir svårare för organisationer att förutsäga 

marknadsförhållandena (Khamooshi & Cioffi, 2009). Tidigt 90-tal genomfördes stora 

förändringar för att möta omständigheter utanför företaget påverkan. Den initierades av 

den teknologiska framfart som innebar en globalisering där det blev allt viktigare med 

snabb marknadsrespons och anpassning i ekonomistyrningen för att vara 

konkurrenskraftiga. De nya förutsättningarna uppmärksammas av många författare som 

menar att den traditionella budgeten börjat ifrågasättas och andra alternativ eller en 

förändring av budgeten initierats (Zhang & Zhang, 2008, Lindvall, 2001; Bergstrand, 

2010). Lindvall (2001) säger att företag mer och mer övergår till processorientering, 

som klassas som den moderna verksamhetsstyrningens kärna, vilket betyder förändrade 

synsätt på metoder, mätetal, styrfilosofi och medarbetarens roll. Lindvall (2001) menar 

vidare att stor del av den kritik som budgeten får riktas egentligen mot företagets hela 

ekonomistyrning eftersom budgeten utgör en väsentlig del av den traditionella 

ekonomistyrningen. Med tanke på det förändrade synsättet vill vi undersöka om 

budgeten fortfarande anses som ett viktigt styrinstrument i dagens industriföretag eller 

om företagen övergivit budgeten och infört andra styrmedel. 

 

1.3.1 Problemformulering 

Utifrån bakgrund och problemdiskussion formulerar vi följande problemfråga som 

ligger till grund för vår uppsats. 
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 Hur och varför har budget som styrinstrument förändrats i några ledande 

svenska börsnoterade industriföretag under de senaste tjugo åren och hur arbetar 

de med budget idag? 

 

1.4 Syfte 

Huvudsyftet med denna studie är att göra en uppföljning och jämförelse av en studie av 

Arwidi & Samuelson (1991) där vi beskriver och förklarar budgetens förändring, från 

den traditionella ekonomistyrningen till dagens moderna verksamhetsstyrning, i några 

ledande svenska börsnoterade industriföretag. Delsyftet blir att undersöka vilka syften 

med budgeten som framhävs hos företagen. Vidare vill vi undersöka sambandet mellan 

organisation, strategier och budgetering samt hur det påverkar företagets styrning. 
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2. Metod 
I kapitlet presenteras vår forskningsprocess. I studien utgick vi från en kvalitativ metod 

för att få innehållsrika svar från våra respondenter. Vi använde oss av en flerfallsstudie 

för att undersöka företagens syn på budgetering. Det empiriska materialet samlades in 

med hjälp av telefonintervjuer. Den teoretiska utgångspunkten i studien har varit 

analytisk generalisering, där vi med hjälp av det empiriska materialet förkastar eller 

bekräftar tidigare teori. 

 

2.1 Undersökningsmetodik 

I studien använder vi oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Vi ansåg att en 

kvalitativ undersökningsmetod var mest lämplig mot bakgrund av vårt syfte. Enligt 

Holme & Solvang (1997) finns det ett klart syfte med den kvalitativa metoden. Det 

centrala är att samla in information och beskriva helheten av ett sammanhang. Vi ska 

undersöka några börsnoterade företag där vi kommer fram till olika slutsatser. Vi vill 

skapa en djupare bild av vilken inställning företagen har till budget och hur de arbetar 

med budget. Trost (2010) säger att kvalitativ data ofta bygger på små urval och är därför 

inte representativa i statistisk mening. Yin (2007) instämmer och menar att vid statistisk 

generalisering drar forskaren slutsatser om en population med hjälp av empiriskt 

material som bygger på ett slumpmässigt urval. Vår ambition är dock inte att göra en 

statistisk generalisering utan istället jämföra vårt empiriska material med den tidigare 

studien och dra slutsatser kring deras teorier. Detta kallar Yin (2007) för analytisk 

generalisering. 

 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 

Arwidi & Samuelson (1991) säger att deras bok är tänkt att användas i högre utbildning 

vid universitet och högskolor samt i företag som funderar över hur budgeteringen bör 

utformas. Boken betraktas sedan en tid som en allmänt spridd lärobok med 

välutvecklade teorier. Företagen som ingick i deras studie presenteras inte var för sig 

utan författarna presenterar mer allmänt hur budgeten utformades i industriföretag vid 

den tidpunkten. Mot bakgrund av det och att vi gör en uppföljning av deras studie 

kommer vi använda oss av analytisk generalisering vad gäller studiens teoretiska 

utgångspunkt. Målet med detta är att utveckla och generalisera teorier genom en 
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fallstudie. Vidare använder forskaren sig av redan utvecklad teori som fungerar som en 

mall för att sedan jämföra med resultaten från fallstudien (Yin, 2007). I vår studie 

använder vi Arwidi & Samuelsons studie som utgångspunkt för jämförelsen. Med hjälp 

av insamlad empiri ska vi bekräfta eller förkasta deras teorier. Yin (2007) menar att det 

går att använda analytisk generalisering oavsett om fallstudien innehåller ett eller flera 

fall. 

 

2.3 Flerfallsstudie 

I vår studie har vi använt oss av en flerfallsstudie. Vid fallstudier utgår forskaren från ett 

helhetsperspektiv och försöker få med flera centrala aspekter. Fallstudier är lämpligt när 

forskaren vill studera processer och förändringar (Patel & Davidson, 2003). Med tanke 

på att vi gör en uppföljning och jämförelse av Arwidi & Samuelsons studie är det 

lämpligt med en flerfallsstudie. Vi vill skapa en djupare bild av vårt problemområde för 

att kunna förkasta eller bekräfta tidigare teori i enlighet med analytisk generalisering. 

 

2.4 Informationsinsamling 

För litteratursök har vi använt oss av Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö. Vi använde 

oss av Linnéuniversitetets databaser för att hitta relevanta artiklar om budgetering. 

Databaser som användes mest var Emerald, LibHub (tidigare ELIN) och BSP (Business 

Source Premier). Sökord vi främst använt oss av i sökandet av både litteratur och 

vetenskapliga artiklar är budget, budgetering, budgeting, beyond budgeting, forecast, 

better budgeting, strategic management, strategic planning, traditionell/traditional 

budget. Eftersom budgetfrågan har varit och är idag ett hett diskussionsämne har vi 

även, innan vi påbörjade vår uppsats, använt sökning via internet och då främst genom 

Googles sökmotor för att följa budgetfrågan i media, där tidningsartiklar och 

debattartiklar har hjälpt oss att skapa en förståelse för budgeten och dess område. 

 

2.5 Urval 

Arwidi & Samuelson använde i sin studie 7 svenska multinationella industriföretag. 

Med tanke på att vi gör en uppföljning föll det naturligt att utgå från samma företag. 

Sedan Arwidi & Samuelsons studie genomfördes har Saab-Scania delats och har nu 

verksamhet var för sig. Vi valde att kontakta båda dessa företag vilket gjorde att vår 

grundförutsättning var att kontakta 8 företag. Företagen kontaktades först via telefon där 
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vi gav en kort presentation av oss själva och att vi mot bakgrund av uppsatsens syfte 

önskade få kontakt med en budgetansvarig inom företaget. Väl i kontakt med en 

budgetansvarig gav vi en beskrivning av uppsatsen och att vi skulle genomföra en 

telefonintervju kring industriföretagens arbete med budget. 

 

Arbetet med att få en kontaktperson med god kunskap om företagets budgetarbete har 

ibland varit en komplicerad process. Företagen vi kontaktade är stora multinationella 

organisationer med en omfattande struktur och det har varit svårt för företaget att 

rekommendera en lämplig kontaktperson. I företag där vi hade svårt att få kontakt med 

en budgetansvarig valde vi att skicka ut intresseförfrågan via mail. 

 

Vi har haft en del bortfall från företag som ingick i den ursprungliga studien. Företagen 

som vi inte fick kontakt med eller som tackade nej var Electrolux, Atlas Copco, 

Sandvik, SAAB och ABB. Vi valde därför att utöka studien med SKF som visserligen 

inte ingick i den ursprungliga studien, men som vid den ursprungliga studien och än 

idag är en stor svensk ledande industrikoncern. Arwidi & Samuelsons teorier kring hur 

budget användes i industriföretag kan därför till stor del appliceras på SKF. De slutliga 

företagen som ingick i studien blev således Alfa Laval, Ericsson, Scania och SKF. 

Företag och respondenter för respektive företag presenteras nedan i tabellen. 

 

Företag Respondent Befattning Intervjutid 

Alfa Laval Per-Ola Johansson Finance & Support, 

Controlling & Consolidation 

34 min 

Ericsson Richard Smedberg 

Niklas Bill 

Group Function Finance 40 min 

Scania Fredrik Lindegren Industrial Control 37 min 

SKF Inger Eriksson Manager Group Controlling 33 min 

 

 

Vi anser inte att antalet bortfall har någon större påverkan på studien eftersom vi har 

analytisk generalisering som teoretisk utgångspunkt. Det är alltså inte antalet undersökta 

företag som är det mest centrala i vår studie utan det är vilka slutsatser vi kommer fram 

till. 

 

2.6 Intervju och insamling av primärdata 

Tabell 1: Respondent & företag (egen modell) 
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Insamling av primärdata har vi erhållit genom att använda oss av en kvalitativ intervju. 

Kvale & Brinkmann (2007) säger att det går att göra en analytisk generalisering från en 

intervjuundersökning oavsett analysform oberoende om det handlar om ett 

slumpmässigt urval eller inte. Därför valde vi denna typ av intervju eftersom kvalitativa 

intervjuer enligt Trost (2010) utmärker sig genom att man ställer enkla och raka frågor 

och får innehållsrika och komplexa svar tillbaka. Vidare säger Trost (2010) att genom 

kvalitativa intervjuer erhålls ett rikt material i vilket den som intervjuar kan urskilja 

intressanta mönster. Eftersom vi gör en uppföljning på industriföretags användning av 

budget, är det just åsikter och mönster i företagen som är intressant. Vi vill öka 

informationsvärdet och skapa djupare och mer fullständiga uppfattningar om det ämne 

vi studerar, vilket enligt Holme & Solvang (1997) uppfylls med en kvalitativ intervju.  

 

Av geografiska skäl och med tanke på antal företag som ingick i studien valde vi bort 

att genomföra intervjuer på plats hos företagen. Vi ansåg det mer praktiskt för oss att 

genomföra en telefonintervju. Ungefär en vecka innan telefonintervjuerna genomfördes 

skickade vi en sammanställning till respondenterna. I sammanställningen presenterade 

vi en kort sammanfattning av Arwidi och Samuelsons studie och centrala slutsatser som 

de kom fram till. Vi gav dem också en genomgång av vilka områden inom budgetering 

som vi skulle fokusera på i intervjun. 

 

Frågemallen (se bilaga 1) som användes vid intervjuerna är formulerad med 

semistrukturerade öppna frågor som utformades utifrån vår teoretiska referensram. En 

semistrukturerad intervju karaktäriseras av att svaren är öppna och att den intervjuade 

får utveckla sina idéer och tala mer utförligt. (Denscombe, 2009). Respondenterna fick 

en strukturerad direkt fråga om ett område inom budget, som de sedan kunde svara på 

fritt. Budgetarbetet är ett omfattande område och därför behövs utrymme för 

respondenterna att formulera svaren utefter egna erfarenheter och företagets ställning.  

 

Vid samtliga intervjuer använde vi oss av en högtalartelefon för att skapa en öppen och 

god kommunikation eftersom vi är två författare till arbetet. Vi använde oss av en 

bandspelare för att spela in varje intervju. Genom att vi spelade in intervjuerna kunde vi 

lägga fullt fokus på respondenternas svar och snabbt komma med följdfrågor utan att vi 

som intervjuare stördes av att anteckna deras svar. Vi transkriberade varje intervju 
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ordagrant för att sedan sammanställa den i sin slutliga form såsom den presenteras i 

empiriavsnittet. I vissa fall valde vi att göra en uppföljning via mail för att förtydliga 

eller utveckla svaren som vi fick genom telefonintervjun. 

 

2.7 Kvalitetsmått 

Vid fallstudier är främst begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och 

reliabilitet användbara för att uppvisa kvaliteten på studie (Yin, 2007). Hög validitet och 

reliabilitet indikerar hur väl övergången från den teoretiska till den empiriska nivån ger 

en bra beskrivning av den ”verkliga verkligheten” (Johansson & Lindfors, 1993). 

 

2.7.1 Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet syftar till att måtten som används inte har påverkats av för subjektiva 

bedömningar (Yin 2007). Vår uppfattning om budget och budgetering är behöver inte 

stämma överrens med läsaren såvida vi inte definierar tydligt vad vi avser med budget 

och budgetering. Inledningsvis definierar vi budget utifrån den tidigare studien 

kompletterat med allmänt accepterad teori. Det finns enligt Yin (2007) två steg för att 

uppfylla de krav som begreppsvaliditet innebär.  

1. Koppla studiens målsättning till de förändringar som ska studeras. 

2. Att vi valt ”rätt” mått för att beskriva förändringar. 

 

Studiens målsättning är att beskriva och förklara svenska industriföretags arbete med 

budget. Det gör vi utifrån en uppföljning från en tidigare studie med samma 

målsättning, för att urskilja den förändring som skett inom området. Vi avser att mäta 

samma faktorer som den tidigare studien gjorde och således använder vi oss av liknande 

upplägg. Skillnaden mellan studierna visar sig i hur aktuell teorin är eftersom den 

tidigare studien gjordes för 20 år sedan. Validitet finns när mätinstrumentet mäter vad 

som avses att mäta (Lundahl & Skärvad, 1999). Vår studie bygger på ett ämne som är 

en viktig del i ekonomistyrningen i börsnoterade företag. Börsnoterade företag och 

forskare har under lång tid varit engagerade i budgetfrågan och tillsammans undersökt 

budgetproblematiken. Övergången från teorin till det empiriska materialet borde således 

stämma överrens med vad vi avser att mäta. Det finns därmed en hög grad av 

överrenskommelse mellan den teoretiska och den operationella definitionen. Vi kommer 

inte använda oss av samma frågemall som Arwidi & Samuelsons gjorde eftersom den 
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inte finns tillgänglig för oss. Vi har dock försökt utläsa utifrån deras text vilka områden 

de diskuterat med företagen i studien. Även om vi inte har de specifika frågorna har vi 

kunnat identifiera teman som diskuteras. 

 

2.7.2 Intern validitet 

Intern validitet innebär att kunna jämföra olika mönster med varandra i analysen för att 

sedan ge förklaringar på varför vissa skeenden uppstår. Huruvida slutsatser är korrekta 

är problematiskt att svara på eftersom de är omöjligt att ta hänsyn till alla aspekter.  

Mönsterjämförelse är ett begrepp som används för att stärka den interna validiteten, dvs. 

mönster stämmer överrens med varandra (Yin, 2007). Våra slutsatser grundar sig på 

liknande, men uppdaterad, empiriinsamling i relation till tidigare studie. I vår studie 

tillämpar vi analytisk generalisering och därför kommer resultaten ställas mot den 

tidigare studiens resultat/teori. Det kommer finnas en överrensstämmelse mellan vår 

studie och tidigare studie utifrån struktur. Vi anser det därför legitimt att dra slutsatser 

på samma basis som Arwidi & Samuelson.  

 

2.7.3 Extern validitet 

Extern validitet innebär att resultatet från undersökningen kan generaliseras till andra 

företag eller områden. (Yin, 2007). Vår utgångspunkt med studien är inte att göra en 

statistisk generalisering till alla multinationella börsnoterade företag i Sverige utan, i 

enlighet med analytisk generalisering, kommer vi att jämföra med Arwidi & 

Samuelsons teorier och deras studie. 

 

2.7.4 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att studien skall kunna upprepas med samma förutsättningar och 

samma frågor. För att studien ska vara tillförlitlig krävs det att respondenterna får 

samma frågemall på samma premisser, det vill säga om studien genomförts igen skulle 

den ge samma resultat. för att detta ska gälla ska det råda ett statiskt förhållande (Trost, 

2010). Det är viktigt att ta hänsyn till reliabilitet i studier eftersom syftet är att minimera 

alla fel och skevheter i en studie. (Yin, 2007). Reliabilitet får i vår studie en annan 

innebörd eftersom vi ska upprepa en tidigare studie. Det är inte väl dokumenterat hur 

den tidigare studien gick till eftersom den saknar ett metodavsnitt. Att studien saknar ett 

metodavsnitt handlar snarare om att den är skriven i bokform och skriven som en 
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lärobok för universitet och högskolor. För att stärka vår reliabilitet ska vi bifoga 

frågemall och presentera de personer som ingått i vår intervjustudie. Den andra frågan 

som beaktas är huruvida vi kan lita på den information som samlats in (Jacobsen, 2007). 

Mottagna uppgifterna kontrolleras med företagen när vi sammanställt svaren för att 

säkerställa att vi uppfattat rätt. Vi har även skickat ut följfrågor i de fall där vissa svar 

behöver klargöras eller utökas. Trost (2010) betonar vikten av att vi som intervjuare 

förstår sammanhanget och följer upp och kontrollerar att vi har förstått det som vi vill 

undersöka. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras vår teoretiska referensram. Kapitlet inleds med en 

teoridisposition för att ge en överblick av teorins olika delar. Den teoretiska 

referensramen består av sex olika avsnitt och avslutas med en sammanställning.  

 

3.1 Teoridisposition 

Vår teoretiska referensram delas upp i sex delar. Den första är till för att öka förståelsen 

kring budgeten där vi beskriver hur budgeten har utvecklats från traditionellt styrmedel 

till dagens moderna styrning samt vilken roll budgeten har i företagets styrsystem. Vi 

presenterar även budgetens syften samt förklarar utvecklingen och problematiken med 

dessa. Del två berör utformningsperspektivet och här presenteras budgetprocessen – 

från budgetuppställandet till budgetuppföljningen. Vi beskriver även olika typer av 

budget som används i arbetet med budget. Avsnitt tre innefattar systemperspektivet och 

här presenteras huvudsakliga styrmedel som påverkar budgetens utformning. Fokus är 

på strategier, målsättningar, lednings- och styrfilosofi samt omvärldsförändringar. 

Fokus ligger alltså inte bara i hur själva budgetprocessen går till utan också att jämföra 

hur företag anpassar budgeten utefter olika förutsättningar. Vi tar även upp den 

förändrade syn på budget som vuxit fram på senare år. Sedan presenteras en 

sammanställning av Arwidi & Samuelsons bok där vi tar upp det mest centrala från 

deras studie. Avslutningsvis följer en sammanställning av Arwidi & Samuelsons studie 

och vår framtagna referensram. 

 

Arwidi & Samuelsons bok präglas av två huvudperspektiv:  

1. Utformningsperspektivet – går in på själva budgetprocessen, budgetgenomförandet 

och budgetuppföljningen.  

2. Systemperspektivet – betonar budgeteringens kopplingar till andra faktorer och då 

främst budgetens roll i relation till organisation, strategier och mål samt yttre och inre 

förutsättningar. (Arwidi & Samuelson, 1991) 

 

I vårt teorikapitel är fokus på dessa två perspektiv. Detta för att få en bra 

jämförelsegrund med Arwidi & Samuelsons studie. Figur 1 nedan illustrerar sambandet 

mellan teori och de två huvudperspektiven. 
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3.2 Från traditionell till modern styrverksamhet 

Forskare och företagsledare har under lång tid riktat fokus mot mätningar och mål i 

syfte att utvärdera hur verksamheten presterar. Ekonomistyrningens utformning och 

anpassning har dock endast riktat sig mot det finansiella. Agentteorins utvecklande 

innebar ökad uppmärksamhet till beteende i organisationen. Trots det konstaterades det 

att dagens ekonomistyrning inte gav en tillräckligt rik bild av interna processer (Otley, 

1999).  Lindvall (2001) menar att begränsa sig till ekonomisk information, förutsätter 

att mottagaren av informationen agerar på ett önskvärt sätt. Eftersom det ytterst handlar 

om mänskliga beslut så blir utfallet aldrig helt förutsägbart. Genom mer kunskap om 

verksamheten och det mänskliga beteendet kan företaget bättre prognostisera tänkbara 

utfall. Denna utveckling har resulterat i nya arbetsmetoder för kalkylering och 

budgetering.  Kaplan (1994) menar att metoderna integrerades anmärkningsvärt snabbt i 

företag och förankrades som allmän accepterad teori. De ämnen som han avser är 

activity-based cost (ABC), operational control system, balanced scorecard. 

 

Effektivitet och produktivitet är centrala begrepp i ekonomistyrningen. Mellan 

traditionell och modern styrning finns det en väsentlig skillnad gällande den yttre 

effektiviteten. Effektivitet handlar att göra rätt saker.. Modern syrning strävar efter 

information som kopplas till produkter och kundens intresse, dvs. kundorientering 

(Lindvall, 2001). Anthony & Govindarajan (2007) menar att ett bra ekonomysyrsystem 

tar hänsyn till mänskliga beteende. Det betyder att personliga mål ska vara utformade så 

att det överrensstämmer med verksamhetens mål. Detta beskriver den utveckling som 

Figur 1: Utformnings- och systemperspektivet (Egen modell)  
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skett inom ekonomistyrningens målöverrensstämmelse. Istället för att styra människor i 

en viss riktning ger man dem utrymme och skapar ramar för handlande.  

 

En del av den kritik som traditionella ekonomistyrningen fått bygger på att budgeten 

inte uppfyller de syften den är tänkt att uppfylla (Lindvall, 2001).  Den informationen 

som genereras kommer både för sent samt är förvrängd för att vara betydelsefull i  

beslut. Johnson & Kaplan (1987) menar att dessa problem kan löses genom att 

effektivisera informationsflödet i form av digitaliserade system integrerarade med 

övriga styr- och planeringsprocesser. På så sätt får företaget informationen snabbare och 

mer korrekt vilket bidrar till att effektivt styra verksamheten. 

 

Det ställs stora krav på att uppnå budget för exempelvis enheter i organisationen. Det 

leder till svårigheter för ansvariga att kostnadseffektivisera samt att förbättra 

produktiviteten. Företag blir styrda av budgeten (Johnson & Kaplan, 1987). En 

anledning till att företag blir styrd av budgeten i traditionella styrsystem är den 

ekonomiska ansvarsstrukturen där verksamheten var uppdelade i kostnadsenheter. 

Resurser var tilldelade enheter i budgeten och fokus var på hur dessa skulle disponeras. 

Övergången till verksamhetsstyrning innebar att enheterna omvandlades till 

resultatenheter i vilka fördelningsfrågan har fått mindre betydelse och 

prestationsorientering fått större betydelse (Lindvall, 2001).  

 

Ax & Ask (1995) beskriver hur inre effektivitet ska uppnås men säger att det snarare är 

riktlinjer för det, då övergången till praktik är unik. För att uppnå effektivt 

resursuttnyttjande används aktivitetsbaserad styrning och aktivitetsbaserade kalkyler. 

Det betyder att man delar upp företaget i olika slag av aktiviteter respektive drivare. 

Processorienteringens syfte är att uppmärksamma den inre effektiviteten för att 

identifierna både negativa och positiva aktiviteter för att förbättra och möta de externa 

behoven (Neely et al, 2003). Med processorentering är avsikten att uppmärksamma hela 

verksamheten och inte bara utifrån produktionen. Exempelvis är utvecklings- och 

lärandeperspektiv ett viktigt inslag för att motverka kortsiktikt tänkande Företag 

behövfer fokusera på perspektivet för att bättre möta kundernas behov i syfte att 

förbättra effektiviteten (Lindvall, 2001). 

 



 
23 

 

3.3 Budget – en del av företagets styrsystem 

Budgeten är en del av företagets totala styrsystem. Relationen mellan strategier, 

operativa planer och budget är viktig för att kunna relatera till budget. Budgeten är en 

central del i styrsystemen eftersom hela företaget medverkar och påverkas av både 

utformningen och anpassningen. Bestämda förutsättningar leder till ekonomiska 

bestämningar av olika slag (Arwidi & Samuelson, 1991). Arwidi och Samuelson 

(1991), med stöd från Bergstrand et al (1974), definierar budget som: 

 

”Ett dokument innehållande ett handlingsprogram och dess förväntade  

konsekvenser uttryckt i ekonomiska termer och baserat  

på vissa uttryckta förutsättningar för en given period” 

(Arwidi & Samuelson, 1991, s. 9) 

 

Anthony & Govindarajan (2007) beskriver budget som en verksamhetsplan med 

antagandet att de som förbereder budgeten också arbetar efter den. Greve (1996) menar 

att budget kopplar ansvariga till olika delar vilket inte är fallet vid prognoser och 

identifierar fyra egenskaper för att få en förståelse för begreppet budget. 

 Ansvar 

 Framåtriktad 

 Monetära termer 

 Periodisering 

 

Budgeteringen är en del av det formella styrsystemet som vanligtvis delas in i tre delar – 

strategisk planering, ettårsstyrning och operativ styrning. Den strategiska planeringen 

behandlar övergripande strategier och företagets långsiktiga frågor som exempelvis 

tillväxt. Ettårsstyrningens normala uppgift är att planera och göra uppföljning av 

verksamheten under en ettårsperiod. Ettårsstyrningen innehåller strategins precisering i 

mindre planer, i form av exempelvis budget. Inom den operativa styrningen behandlas 

mer ”dag till dag” aktiviteter (Olve & Samuelson, 2008). Nedan i figur 2 illustreras 

budgetens roll i det formella styrsystemet. 
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3.4 Budgetens syften 

Budgetens syften får stort utrymme i diskussionen om budget. Vissa författare väljer att 

betona ett fåtal grundläggande syften medan andra väljer att presentera en mer utförlig 

sammanställning över tänkbara syften. Nedan presenteras de syften som är vanligt 

förekommande i litteratur. Inledningsvis presenteras de traditionella och moderna 

syftena utefter Arwidi & Samuelsons (1991) teori. Avslutningsvis presenteras 

nytillkomna syften samt utveckling och problematik med syftena. 

 

3.4.1 Traditionella syften 

 Planering 

Genom planering kan företaget förutspå framtiden och ge direktiv till hur 

medarbetarna fullföljer sina arbetsuppgifter. Det upprättas ett framtidsprogram 

för hur styrningen i företaget ska fungera, allt från produktion till försäljning. 

Vidare ger det företagsledningen en överblick som kan avgöra om företaget styrs 

i rätt riktning. (Arwidi & Samuelson, 1991; Bergstrand & Olve, 1996; 

Bergstrand, 2010)  

 

 Prognos 

Budgetering 

Figur 2: Formellt styrsystem (Olve & Samuelson, 2008, s. 34) 
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Innebörden med syftet är enligt Arwidi och Samuelson (1991) att göra prognoser 

för resultat, likviditet, omsättning, balans etc. Bergstrand (2010) menar vidare 

att dessa prognoser bygger på budgetutfall för de perioder som redan är kända. 

 

 Kontroll 

Syftets uppgift är att kontrollera uppföljningen av budget, prestationer och 

effektiviteten i företaget (Arwidi & Samuelson, 1991). Det är svårt att göra det 

på ett objektivt sätt utan ett lämpligt kontrollinstrument eftersom frågan som 

måste få ett svar är: i jämförelse med vad? (Lagerstedt & Tjerneld, 1991) 

 

 Samordning 

Bergstrand (2010) väljer att klassificera samordning och kommunikation som ett 

syfte eftersom de belyser i stort sätt samma område. Arwidi & Samuelson 

(1991) menar dock att syftet visserligen belyser samordning mellan funktioner 

och avdelningar, men också samordningen mellan resultat och finansiering och 

väljer därför att särskilja samordning och kommunikation. 

 

3.4.2 Moderna syften 

 Åtagande 

Innebär att företagsledningen, mot grund av de prestationer som budgeterats, 

accepterar att delegera ansvar. Vidare utlovar de verksamhetsansvariga att de 

klarar av att fullfölja budgeten (Arwidi och Samuelson, 1991). 

 

 Motivation 

Budgeten skapar olika mål och förväntningar att uppnå. Medarbetare vill mäta 

sina prestationer och därför är det bra med uttalade mål för att ställa 

prestationerna i relation till något annat. Budgeteringen skapar dessa mål och på 

så sätt kan det öka motivationen hos medarbetarna. (Arwidi & Samuelson, 1991; 

Bergstrand, 2010) 

 

 Kommunikation 

Arwidi och Samuelson (1991) menar att kommunikation är nödvändigt för att 

informationsutbytet mellan avdelningar eller mellan ledning och enhetsansvariga 
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ska fungera effektivt. Bergstrand (2010) säger att kommunikation är viktigt 

eftersom det skapar en ”öppen dörr” mellan budgetansvariga vilket gör att 

företagets behov och problem kan diskuteras mellan kollegor. 

 

3.4.3 Nytillkomna syften 

 Ansvarsfördelning 

På senare tid har ansvarsfördelningen framhållits mer och mer i samband med 

budget. Bergstrand (2010) menar att om man klargör vem som har ansvaret 

framgår det också vem som ska förklara avvikelserna i budgeten. Följden blir att 

motivationen ökar för att undvika ogynnsamma avvikelser. Det kan också 

möjliggöra snabba beslut utan omfattande kontakter (Bergstrand & Olve, 1996). 

 

 Målsättningar 

Syftet betonar målsättningar till de olika resultatenheterna så att företaget kan 

arbeta decentraliserat utan att företagsledningen behöver detaljstyra 

verksamheten (Bergstrand, 2010).   

 

 Uppföljning 

Som uppföljningsunderlag kan budgeten utgöra värde inför den löpande 

styrningen under året (Bergstrand, 2010). Uppföljningssyftet framhävs i många 

företag som ett av de väsenligaste motiven till att ha en budget (Bergstrand & 

Olve, 1996). 

 

 Incitamentsystem 

I amerikanska företag har de länge arbetat med incitamentsystem anslutna till 

budgeteringen. På senare tid har det även blivit vanligare i Sverige där företag är 

mer öppna med att belöna medarbetare som bidrar till minskade kostnader och 

bättre resultat för företaget (Bergstrand, 2010). 

 

3.4.4 Utveckling och problematik 

Arwidi och Samuelson (1991) säger att det finns en skillnad mellan de traditionella 

syftena och moderna syftena. De traditionella har en relativ fokusering kring 

”dokumenten” där det är störst fokus på siffror, resultat osv. För de moderna syftena har 
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fokus skiftat från dokumenten till processen, där det blir viktigare att se vad budgeten 

bidrar till i stort. Alltså inte bara fokus på resultat. Det har inneburit förskjutningar i 

arbetsinsats och värderingar. Det är idag viktigare att se över hela processen (Lindvall, 

2001). 

 

Bergstrand (2010) betonar att budgeteringens syften har olika vikt i olika företag vid 

olika tillfällen, men menar att målsättningar är särskilt framträdande i dagens moderna 

ekonomistyrning. Ett decentraliserat arbetssätt är idag vanligare i stora företag och 

därför är det viktigt att utarbeta målsättningar för de olika resultatenheterna för att skapa 

ett självständigt arbete. Anthony & Govindarajan (2007) säger att den ”bästa” budgeten 

är den som har utmanande men uppnåeliga mål och menar att målen ska vara uppställda 

så att de skapar tillräckligt med motivation för ansvariga att uppnå dem. Författarna 

menar att statistiskt ska målen uppnås i 50 procent av fallen. 

 

3.5 Budgetprocessen 

Budgetprocessen delas in i fyra faser i ordningen budgetuppställande, 

budgetuppföljning, budgetanalys och budgetanvändande. I praktiken så behandlas dessa 

inte i fyra steg. De olika stegen sker ofta parallellt och det går således inte att urskilja 

strikt vilket moment som är under respektive fas. Budgetanalys innebär att dra lärdom 

och förbättra budgetarbetet utifrån det system budgeten behandlas. Budgetanvändandet 

innebär att använda informationen som erhållits genom beslutsfattande, 

informationsspridning osv. (Kullvén, 2009) 

 

Vi har valt att teoretiskt behandla budgetuppställande och budgetuppföljning som egna 

avsnitt. Vi anser att det inte behövs närmare beskrivning av budgetanalys och 

budgetanvändande eftersom de kommer till uttryck i flera andra avseenden. 

 

3.5.1 Budgetuppställande 

Vid budgetuppställandet finns det ett antal olika metoder och arbetssätt som ett företag 

kan använda sig av. De två traditionella metoderna är uppbyggnadsmetoden och 

nedbrytningsmetoden. De namnges även direkta metoder eftersom de involverar de 

olika befattningshavarna i princip endast en gång (Arwidi & Samuelson, 1991). 

Anthony & Govindarajan (2007) kallar metoderna för ”top down” och ”bottom up”. 
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Organisationens grundfilosofi har stor påverkan för vilken metod som används. I 

praktiken har det blivit vanligare med tiden att använda sig av en slags mellanform där 

organisationer använder sig av olika kombinationsmetoder eller en iterativ metod 

(Anthony & Govindarajan, 2007; Bergstrand, 2010). 

 

3.5.1.1 Uppbyggnadsmetoden 

Uppbyggnadsmetoden initieras med att förutsättningar och anvisningar fördelas av 

företagsledningen, som tar hänsyn till konjunktur och marknadsutvecklingen samt den 

huvudsakliga försäljningsinriktningen. När företagsledningen har fördelats sina 

anvisningar börjar budgeterarna bygga upp budgeten nerifrån och sedan fortsätter den 

vidare på högre hierarkiska nivåer tills den på nytt når företagsledningen igen. 

Uppbyggnadsmetoden fungerar bäst när de olika enheterna får arbeta relativt oberoende 

av varandra eller när förutsättningarna för budgeteringen är bestämt på förhand. 

Metoden kan skapa en del diskussioner eftersom de inlämnade förslagen ska samordnas 

sektionsvis och avdelningsvis. Dessa diskussioner brukar ta lång tid för att 

budgetförslagen på lägre nivåer kan vara i behov av att omarbetas innan de skickar 

vidare till högre nivåer. (Bergstrand, 2010; Arwidi & Samuelson, 1991) 

 

Bergstrand & Olve (1996) säger att uppbyggnadsmetoden är i allra högsta grad 

motivationsskapande eftersom arbetsprocessen gör att budgeterarna är med och arbetar 

fram den faktiska budgeten från grunden. Bergstrand (2010) menar att den uppskattas 

för att den är ”demokratisk” och ger medarbetarna chansen att bidra med synpunkter 

och tankar innan budgeten färdigställs. Med deras medbestämmande och delegering 

känner de ett stort åtagande till budgetprocessen. Processen kan dock ta lång tid och det 

finns risk att den förslagna budgeten inte stämmer överens med företagsledningens mål 

och anvisningar. 

 

3.5.1.2 Nedbrytningsmetoden 

Vid nedbrytningsmetoden börjar budgetarbetet vid företagsledningen som lägger fram 

ekonomiska mål till de närmaste cheferna. Dessa bryter i sin tur ner dem olika målen till 

medarbetare längre ner i hierarkin. Processen fortgår tills målen når den lägsta nivån i 

budgetnivån för att sedan vända och följa ett liknande mönster som 

uppbyggnadsmetoden. Innan budgetförslaget går vidare till nästa nivå måste de 
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preciserade målen uppfyllas. Om inte målen uppfylls kan budgetförslaget gå tillbaka till 

ledningen som då får ta ställning till om de ska fastställa eller begära ytterligare 

ansträngningar ska göras för att nå målen. (Olve & Samuelson, 2008) 

 

Med nedbrytningsmetoden kan det bli svårt att engagera och motivera medarbetare i 

tillräcklig utsträckning som budgetarbetet kräver (Bergstrand & Olve, 1996; Anthony & 

Govindarajan, 2007). Det har gjort att nedbrytningsmetoden betraktas som 

”odemokratisk” (Bergstrand, 2010). Vidare säger Bergstrand (2010) och Olve & 

Samuelson (2008) att metoden fungerar bäst när det krävs en stark ledning, exempelvis 

vid en ekonomisk kris där företagets lönsamhet är pressad. 

 

3.5.1.3 Kombinations- och iterativ metod 

Vid kombinationsmetoden präglas budgetuppställandet av att de bästa egenskaperna 

från uppbyggnads- och nedbrytningsmetoden kombineras. Företagsledningen arbetar 

utifrån nedbrytningsmetoden genom att klargöra för medarbetare målsättningar, ramar 

och vilken inriktning på arbetet de önskar sig. Vidare arbetar budgeterare och 

medarbetare efter uppbyggnadsmetoden där medarbetarnas synpunkter samlas in och 

bearbetas. Därefter preciseras förutsättningarna innan det faktiska budgetuppställandet 

börjar. (Bergstrand, 2010) 

 

Den iterativa metoden präglas av att budgeten omarbetas i flera varv i samband med 

budgetuppställandet för att hela tiden göra förbättringar. I praktisk mening betyder det 

att budgetarbetet överlåts till budgeterare på lägre nivåer. Sedan ger företagsledningen 

sina synpunkter och bearbetningen fortsätter i samma process. Denna process, 

åtminstone delar av budgeten, kan i vissa fall gå flera varv innan budgeten fastställs 

(Olve & Samuelson, 1996). Bergstrand (2010) menar att metoden möjliggör bättre 

precision, men kan också skapa en känsla av hopplöshet bland medarbetarna eftersom 

budgeten aldrig tycks bli färdigställd. Bergstrand (2010) säger vidare att den iterativa 

metoden är, ur teknisk mening, ett mycket bra planeringsverktyg, men att det kan 

kännas tungt för medarbetare att göra om en process flera gånger vilket kan påverka 

deras motivation i negativ bemärkelse. 

 

3.5.2 Budgetuppföljning 
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Budgetuppföljning innebär att ställa utfallsvärden i relation till budgeterade värden 

(Kullvén, 2009). Enligt Olve & Samuelsson (2008) finns det flera syften med 

budgetuppföljningen men de urskiljer två huvudsyften. 

 Fastställa orsaker till avvikelser för att sedan åtgärda dem i syfte att eliminera 

negativa tendenser.  

 Ge underlag för prestationsbedömning och belöningar 

 

Betydande händelser kan innebära en förändring av både strategi och affärsplan. För att 

hantera detta behövs ett system som ger tidiga signaler. Framförallt gäller detta 

förändringar i företagets externa miljö. Eventuell turbulens på företagets marknader är 

avgörande för frekvensen på rapporter. Rapporterna kompletteras också med 

förklarande kommentarer för en tydligare och mer förklarande bild. (Olve & 

Samuelsson, 2008). Att företag kontinuerligt gör uppföljningar skapar underlag för 

budgetanvändandet. Den information som framkommer används när beslut av olika slag 

ska tas. Det ska också nämnas att positiva avvikelser är minst lika viktig. Genom 

budgetuppföljning skapas ett positivt lärande (Kullvén, 2009). Bergstrand (2010) menar 

att budgetuppföljningen skapar underlag för kommande prognosframställning eftersom 

utvecklingstendenser kan identifieras.  

 

Budgetuppföljning ska bestå av regelbundna planerade möten. Dels för att förklara 

varför det blev avvikelser men framförallt en diskussion om vad som i framtiden kan 

göra för att uppnå budget eller prognos (Bergstrand, 2010). Hur ofta 

budgetuppföljningar genomförs och omfattningen varierar i företagen. Eventuell 

turbulens på företagets marknader är avgörande för frekvensen av uppföljningen. (Olve 

& Samuelsson, 2008) 

 

3.6 Olika typer av budget 

Företag kan använda sig av olika budgettyper vid framställandet av budgeten. Det som 

skiljer de olika budgettyperna åt är hur ofta en ny budgetuppställning genomförs (se 

figur 3 nedan). Nedan presenteras fyra olika budgettyper. 
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3.6.1 Fast budget 

Utgångspunkten med den fasta budgeten är att budgetera i huvudsak endast en gång om 

året. I svenska företag har den klassiska budgeten oftast varit fast. Det växte emellertid 

fram att företag kompletterade med kvartalsvis sammanställda prognoser för resten av 

det pågående budgetåret som komplement till den färdiga budgeten. Prognoserna var 

enklare att förstå än budgeten, men hade ofta lite otydlig status eftersom den färdiga 

budgeten fortfarande gällde i formell mening. (Bergstrand, 2010) 

 

Sett ur företagets styrningsperspektiv ansågs länge den fasta budgeten ha bäst 

egenskaper. Den fastställs vid ett bestämt tillfälle och utgör sedan ett tydligt underlag 

för budgetuppföljningen (Bergstrand, 2010). Dock finns det en del kritik mot 

färdigställd budget eftersom den har uppenbara brister som jämförelsegrund. Budgeten 

blir ofta snabbt inaktuell. Vidare kan det skilja upp till 18 månader mellan 

budgeteringstillfället och det faktiska utfallet (Lindvall, 2001). Det är mot bakgrund av 

det som många företag väljer att komplettera med kvartalsprognoser eftersom det ger 

bättre underlag för successiv planering och anpassning under året. Den fasta budgeten 

med kompletterande prognoser har blivit mycket vanlig bland företag (Bergstrand, 

2010). 

 

3.6.2 Reviderad budget 

Med en reviderad budget omarbetar man vid planerade mellanrum budgeten för den del 

av året som återstår. Det gör att den sista omarbetningen blir kortare än den första. 

Genom att göra det kan företaget anpassa budgeten till det verkliga händelseförloppet, 

Fast 

Reviderad 

Rullande 

Rörlig 

Figur 3: Budgettyp (Bergstrand, 2010, s. 119) 
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vilket skapar värde ut teknisk synpunkt. En nackdel kan vara att medarbetare tappar 

respekten för fastställda budgetsiffror eftersom de ändå snart kommer att revideras. Vid 

budgetuppföljningen skapas det också problem eftersom det inte är självklart vilken 

budget som skall följas upp. (Bergstrand, 2010) 

 

3.6.3 Rullande budget 

Med en rullande budget utarbetas vid varje planeringstillfälle, exempelvis varje kvartal, 

en ny budget som gäller för 12 månader framåt (Bergstrand & Olve, 1996). Bergstrand 

(2010) menar att synpunkterna som finns om reviderad budget gäller i stor grad även för 

den rullande budgeten. Utifrån en teknisk synpunkt är dock den rullande bättre än den 

reviderade eftersom att företaget vid varje budgeteringstillfälle ser ett år framåt. Den 

rullande budgeten kan även skapa bekymmer av liknande anledningar som den 

reviderade gör, vilket kan göra att medarbetarna tappar motivationen. Den rullande 

budgeten brukar också kallas långsiktig budget på grund av att företaget alltid ser ett år 

framåt. 

 

3.6.4 Rörlig budget 

En rörlig budget är främst vanlig i organisationer som saknar självständigt arbete. 

Budgeten anpassas till en avgörande variabel, vanligtvis försäljningsvolymen. Fungerar 

bra i divisioner eller enheter som har uppgiften att bara sälja eller producera de 

kvantiteterna som dem blir tilldelade. Budgeten görs rimligtvis om när de ser det 

verkliga volymutfallet eftersom att kostnaderna ska vara anpassade till den verkliga 

volymen som ska säljas eller produceras. (Bergstrand, 2010) 

 

3.7 Huvudsakliga styrmedel 

I detta avsnitt presenterar vi huvudsakliga styrmedel som påverkar företagens 

utformning av ekonomistyrningssystemet. Arwidi & Samuelson (1991) ser budgeten 

som en del av företagets totala styrsystem. Det finns olika relationer mellan strategier, 

operativa planer och budgetar. Författarna menar att det beror på företagets yttre och 

inre förutsättningar vilka funktoner som är viktiga. Förändras förutsättningarna bör även 

budgeteringen anpassas. En utvecklad teori är den så kallade ”contingency theory”. 

Teorins utgångspunkt är att det inte finns någon generell metod för att leda och 

organisera ett företag i alla typer av situationer, utan det gäller att anpassa 
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ekonomistyrningssystemets utformning till företagets förhållanden (Haldma & Lääts, 

2002; Sillince, 2005). Sambandet illustreras i figur 4 nedan. 

 

 

 

 

3.7.1 Strategier och målsättningar 

Enligt Anthony & Govindarajan (2007) skapar den strategiska planeringen fyra 

förutsättningar för organisationer. För det första skapar det en ram/modell för att 

utveckla budgeten. Det skapar också ett styrningsverktyg för ledare och chefer. Vidare 

gör det att chefer tänker långsiktigt och till sist skapar det ett sätt att anpassa chefer till 

den långsiktiga planeringen (Anthony & Govindarajan, 2007). Den strategiska 

planeringen sker inte bara vid ledningen/huvudkontoret. I moderna storföretag med 

många decentraliserade enheter sker den strategiska planeringen både vid den högsta 

ledningen, men också längre ner i de organisatoriska nivåerna (Anthony & 

Govindarajan, 2007; Bengtsson & Skärvad, 2001) 

 

Den ökade instabiliteten i företags omgivning medför problem i den strategiska 

planeringen. Om företag ska hantera omvärldsförändringar ställer det krav på att den 

strategiska planeringen ska vara både flexibel och kreativ (Hamel, 1996). Grant (2003) 

säger att den strategiska planeringsprocessen har blivit mer decentraliserad, mindre 

ledningsdriven och mer informell på grund av osäkerhet i miljön. Av samma anledning 

ligger den strategiska planeringen närmre i tiden. Grant (2003) menar vidare att den 

strategiska planeringen används i mindre grad som ett beslutsunderlag. Företagen 

Figur 4: Styrmedel (Omarbetad från Haldma & Lääts, 2002, s. 384) 
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tillåter beslutsfattande på decentraliserad nivå eftersom anpassningsförmågan och 

responsen är snabbare mot externa förändringar. 

 

Mintzberg (1994) menar en implementering av strategier genom strategisk planering 

inte uppfyller de syften den avser. För att i företag framgångsrikt implementera 

strategier måste företagsledare förstå skillnaden mellan strategisk planering och 

strategisk tänkande. Strategisk planering, som mynnar ut i finansiella mål, försvårar för 

företaget att se deras verkliga vision. Vidare menar Mintzberg (1994) att strategier 

egentligen handlar om att fånga information från företagets inre och yttre förhållanden 

för att se samband som leder till en riktning och vision i företaget. Dock poängterar 

Mintzberg (1994) att strategisk planering inte ska tas bort som ett styrinstrument utan 

istället ska framtagandet fokusera på processen som leder fram till strategierna. 

Övergripande strategier ska fungera som en katalysator som uppmuntrar medarbetare att 

tänka strategiskt. Lindvall (2001) säger att relationen mellan företagets strategier och 

budget kan ifrågasättas eftersom budgeten inte alls understöder implementeringen av 

företagets strategier. De strategiska målsättningarna är inte av sådan kvalité att en 

tillämpning på budget är möjlig. Strategierna är helt enkelt för övergripande och tunna 

för att preciseras i budgeten. 

 

3.7.2 Lednings- och styrfilosofi 

Budgetens utformning och användning påverkas stort av vilken ledningsfilosofi 

företaget använder sig av för att styra verksamheten. En del i ledningsfilosofin är den 

grad av styrfilosofi som tillämpas. Styrfilosofin kan utformas efter tre olika styrformer: 

direktstyrning, program- och ramstyrning eller målstyrning. Val av styrform har en 

direkt påverkan för hur decentraliserad organisationen är eftersom direktstyrning 

karaktäriseras av hård styrning medan målstyrning av en lös styrning. (Arwidi & 

Samuelson, 1991). Enskilda syften framhävs mer eller mindre beroende på vilken 

styrform företaget använder (Bergstrand & Olve, 1996). 
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3.7.2.1 Direktstyrning 

När företag använder sig av direktstyrning är det vanligt att budgeten görs upp centralt. 

Ledningen bestämmer i detalj vilka åtgärder som medarbetarna skall genomföra. 

(Bergstrand & Olve, 1996; Arwidi & Samuelson, 1991). Bergstrand (2010) menar att 

direktstyrningen är vanlig, sett ur ett historiskt perspektiv, eftersom traditionellt har 

företag styrts utan mycket funderande kring styrsystemets utformning. Idag är det 

framför allt i mindre företag som direktstyrning är mest effektiv. Bergstrand & Olve 

(1996) säger att vid direktstyrning är budgeten viktig som planeringsinstrument och som 

uppföljningsunderlag. Den verkar dock sällan motiverande för medarbetare eftersom 

deras påverkan vid utformningen av budget är väldigt liten. Budgeten fungerar mer som 

handlingsplanering än som prestationsstyrning. 

 

3.7.2.2 Program- och ramstyrning 

Mellan direktstyrning och målstyrning finns en mellanform som fortfarande ger 

medarbetare direktiv, men skapar mer frihet i budgetens utformning. Vid 

programstyrning använder sig företagsledningen av skriftliga dokument som fördelas 

till de olika enheterna. Det är inte längre fokus på direkt kontroll av att arbetet blir 

korrekt utfört utan istället litar ledningen på indirekta metoder som exempelvis 

kvalitetskontroll och budgetuppföljning (Bergstrand, 2010). Ramstyrning är också en 

typ av mellanform som förutom målen även behandlar olika ekonomiska ramar för 

verksamheten. Det betyder att vissa på förhand bestämda restriktioner måste följas, men 

vilka metoder eller medel som används är upp till medarbetarna (Arwidi & Samuelson, 

1991). Bergstrand & Olve (1996) säger att till skillnad från direktstyrning finns det i 

Figur 5: Styrningsfilosofi (Omarbetad från Arwidi & Samuelson, 1991, s. 37) 



 
36 

 

mellanformen större möjligheter för medarbetare att påverka budgetens utformning och 

detaljer, vilket kan ha en positiv motivationseffekt. 

 

3.7.2.3 Målstyrning 

Målstyrningen kompletterar eller ersätter programstyrningen. Den karaktäriseras av en 

lös och översiktlig styrning som inriktar sig på att ställa upp och följa mål för 

medarbetarna. Vid målstyrning avtalar företaget med divisioner, enheter och 

medarbetare om vad som skall göras men ger dem frihet att planera och utföra sitt 

arbete (Arwidi & Samuelson, 1991, Bergstrand, 2010). Det är viktigt att ta tillvara på 

medarbetarnas kompetens och erfarenheter (Svensson, 1997). I slutändan är det själva 

målstyrningen som är det viktiga – företaget vill veta att resultatet uppnås, inte hur det 

uppnås (Lindvall, 2001). 

 

En del kritik har riktats mot målstyrning eftersom det finns en skillnad mellan den 

teoretisk framtagna målstyrningen och hur det faktiskt fungerar i praktiken. Den 

teoretisk framtagna målstyrningen uppfattas som ett näst intill idealiskt upplägg för 

organisationen, men i själva verket kan programstyrning återspeglas i styrningen. Det 

leder till att organisationen har ett målstyrningssystem med programstyrda budgeter 

vilket skapar en diskussion om vem som egentligen bestämmer (Bergstrand & Olve, 

1996). Bergstrand (2010) säger att friheten blir mer begränsad än vad många 

medarbetare tror. Lindvall (2001) menar vidare att det är svårt att sammanfatta hela 

verksamheter i ett fåtal mål. Det kan göra att andra viktiga mått än de som mäts inte 

prioriteras. 

 

3.7.3 Omvärldsförändringar 

För en framgångsrik ekonomistyrning måste företag vara mottagliga för 

omvärldsförändringar. Fler företag försöker vinna marknadsandelar samtidigt som 

konkurrensen hårdnar med den tilltagande globaliseringen (Lindvall, 2001). Företag 

påverkas av den externa miljön på flera sätt. När företaget ser förändringar i den externa 

miljön är det viktigt att förstå samspelet med den interna miljön för att identifiera 

aktiviteterna som påverkas. Den interna och externa miljön ska samspela och inte ses 

som separata faktorer. Externa miljön och de faktorer som kan påverka är oändligt 

många och det är viktigt att förstå komplexiteten. Genom att endast fokusera på de 
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viktigaste externa faktorerna missar företaget se alla hot och möjligheter (Worthington 

& Britton, 2009). 

 

Styrningen påverkas mycket av den ökade globaliseringen. Det var ett antal faktorer i 

omvärlden som initierade gränsöverskridandet. Klimatet under kalla krigets år var 

begränsade av institutionella, politiska och ekonomiska murar. I modernare tid kan man 

se tydliga exempel på att globaliseringstanken har ökat. Ett exempel är Europeiska 

Unionen som i princip innebär att det inte finns några gränser mellan länderna i Europa. 

Företag som tidigare haft en monopolställning på en marknad avreglerades. Ett exempel 

är när telekommunikationsmarknaden avreglerades vilket öppnade nya möjligheter för 

bland annat Ericsson. Globaliseringen har öppnats möjligheter för företag att vinna 

marknadsandelar men också konsekvenser. Insyn och samordning har blivit allt 

viktigare inslag i ekonomistyrningen. (Lindvall, 2001) 

 

I början på 60-talet konstaterades det att företag måste utformas efter speciella 

förutsättningar och den situation som föreligger. Ett företag som verkar i en marknad 

som är turbulent med snabba marknadsförändringar så blir det viktigare att 

produktansvaret ligger nära marknaden. De enheter som ligger nära marknaden kan 

bättre identifiera spår av förändring och snabbt inta lämpliga åtgärder. I stabila 

branscher är det inte lika viktigt. (Samuelson, 2004) 

 

3.8 Förändrad syn på budget 

Under 1990-talet växte kritiken mot budgetering allt starkare. En som fick stort 

genomslag i den svenska debatten och som riktade stark kritik mot budget var 

Handelsbankens förra VD Jan Wallander. I mitten av 1990-talet publicerade Jan 

Wallander sin bok Budgeten – ett onödigt. I boken, som många ansåg ha en mycket 

genomtänkt kritik, gav han sin syn på budget. Kritik som lyfts fram var bland annat att 

budgetarbetet är kostsamt, tidskrävande, arbetskrävande och den blir snabbt föråldrad. 

Budgeten ger mindre fokus på verksamhetens helhet och den bygger ofta på antaganden 

och estimat från tidigare budgetar. (Lindvall, 2001; Bergstrand, 2010; Olve & 

Samuelson, 2008). Nedanstående citat sammanfattar Jan Wallanders inställning till 

budget: ”Min slutsats blir att i bästa fall är budgetarbetet ett slöseri med resurser och i 

sämsta fall direkt farligt för företaget” (Wallander, 1995, s. 63). 
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Efter publiceringen av Wallanders bok lyftes flera företag fram som hade avskaffat 

budgeten. Stora börsnoterade företag som Handelsbanken, Volvo, Atlas Copco och 

Trelleborg hade valt att frångå budgeten (Lindvall, 2001). Intresset från andra företag 

att följa efter visades vara ganska stort. En undersökning av 104 svenska börsnoterade 

företag från 1996 visade att 90 procent av företagen fortfarande använde budget, men 

att i 40 procent av företagen var det aktuellt att förändra eller avskaffa budgeten (Ewing 

& Samuelsson, 1998). 

 

I vissa fall kan det vara så att budgeten sägs vara avskaffad, men att den lever kvar i en 

omarbetad form. Lindvall (2001) säger att koncernledning och högre nivåer inte längre 

inkräver budget, men det kan samtidigt på lägre nivåer inom företaget vara viktigt att 

planera och följa upp verksamheten, vilket gör att budget, eller olika varianter av den, 

fortfarande lever kvar. Ett alternativ till budgeten har blivit att företag börjat arbeta med 

affärsplaner. Skillnaden mellan budget och affärsplaner kan ibland (utifrån sett) vara 

liten eftersom det finns betydande likheter i form av vilka områden som behandlas och 

hur företaget använder produkten för att styra verksamheten. Det som betonas med 

affärsplaner är att företaget vill lyfta fram en förändrad styrning och att arbetsprocessen 

inte bara ska fokusera på siffror (Lindvall, 2001). Ekholm & Wallin (2000) visar i sin 

studie att det är vanligt med en kombination av olika styrmedel. Vanligast i studien var 

en kombination av budgetar, rullande prognoser och ibland balanserat styrkort. 

 

3.8.1 Better budgeting 

Nedan presenteras två begrepp som uppmärksammas i samband med budgetfrågan – 

better budgeting och prognoser. Better budgeting är ett relativt nytt begrepp vars 

huvudtanke är att budgeten behöver utvecklas och anpassas till dagens moderna 

informationssamhälle.  

 

En budget bestämmer i förväg hur människor uppträder i en given situation.  Budgetens 

ursprungliga funktion var att kontrollera kostnader för att inte ”slösa” bort investerarnas 

pengar.  Ur denna kontroll utvecklades budgeten till att uppnå ett visst finansiellt 

resultat för olika enheter, det vill säga man upprättade ”fixed performance contracts”. I 

princip så krävde ledningen ett visst resultat även om faktorer utanför ansvarigas 
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område påverkade resultatet.  Följden blir oönskat och ibland oetiskt beteende. (Hope & 

Fraser, 2003) 

 

Hope & Hope (1997) menar att budget som den används idag är utformad för att verka i 

industrisamhället.  Istället borde den vara utformad utifrån de nya förutsättningarna i 

informationssamhället som kräver större fokus på kunder. Hope & Hope (1997) menar 

att försök till att ändra fokus med budget mot informationssamhället misslyckas 

eftersom man försöker tillföra något nytt till något som var konstruerat för 

industrisamhället. Hela budgetsystemet måste anpassa sig till informationssamhället, 

och det innebär fokus på utveckling, service, kvalitet, snabb respons och medvetenhet i 

organisationen. Neely (2003) tar upp tillvägagångssätt som kan förbättra budget och 

planeringsprocessen. Activity based budgeting, value based management och profit 

planning är tekniker som hjälper företag att planera och kontrollera efter vad som skapar 

värde i företaget.  Alla beslut analyseras utifrån vilka aktiviteter som skapar värde för 

kunderna. Sambandet mellan strategier och budgetering blir också lättare att identifiera. 

Neely (2003) tar upp rullande budget och prognoser som den tekniken som har störst 

potential för better budgeting. Resonemanget grundar sig i att rullande budget och 

prognoser eliminerar tidfördröjningsproblem som den traditionella budgeten är kritisk 

mot. Neely (2003) menar vidare att better budgeting löser flera problem med traditionell 

budget men långt ifrån alla. Den utvecklingen budget har tagit har varit i rätt riktning 

men att företagsledare måste vara mer radikala för att överkomma alla problem med 

traditionell budget. Det menar även Hope & Fraser (2003) som säger att företag strävar 

efter att uppnå flera framgångsfaktorer såsom kontinuerlig innovation, låga kostnader, 

lojala kunder och effektiv styrning. Trots att företag upprättar ekonomistyrsystem som 

ska klara av att samordna dessa faktorer leder det till ett misslyckande att göra så. 

Ambitionen vad ett ekonomistyrsystem ska åstadkomma och hur den egentligen 

anpassas skiljer sig. The Balanced Scorecard har förvisso tagit hänsyn till flera aspekter 

men verkligheten visar att Balanced Scorecard ses som ett komplement till den årliga 

budgetcykeln, som fortfarande ses som kärnan i ekonomistyrning. De här 

förändringarna får inte full effekt eftersom problemet är att kulturen är så svår att 

förändra och att företaget oftast faller tillbaka på det gamla sättet att tänka. 
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Hope & Hope (1997) menar att prognoser uppmanar enhetsansvariga att dela resurser 

genom hela organisationen efter kapacitet. Prognoserna är rullande planer med fokus på 

förväntade intäkter och inte på kostnadskontroll som är avsikten med budget. På grund 

av att fokus förflyttar sig från kostnadskontroll till värdeskapande kan prognoserna tas 

fram snabbare eftersom företaget inte är styrda och begränsade av kostnader. Av samma 

anledning kan prognoser uppdateras kontinuerligt vid förändrade förutsättningar.  För 

att det ska vara möjligt att upprätta objektiva prognoser måste information vara 

tillgänglig för alla enheter samt måste det finnas ett samband mellan aktiviteter och 

värde för att kunna identifiera vilka processer som är värdeskapande. Hope & Fraser 

(2003) pekar på att alla faktorer som påverkar ekonomistyrningen måste vara 

sammanhängande. Vidare säger Hope & Fraser (2003) att det inte hjälper att blanda 

gammalt och nytt. I radikalt decentraliserade organisationer kan ansvariga själv uppnå 

resultat utan inblandning av ledningen, det vill säga enheten är inte styrd av en plan 

eller överrenskommelse. Det skapar en stor ansvarskänsla och uppmuntrar självständiga 

beslut. Delegerat ansvar ner i organisationen är vanlig förekommande men oftast inom 

vissa ramar för kontroll. 

 

Hope & Fraser (2003) menar att den traditionella budgeten står i konflikt med 

övergripande strategiska mål och för att uppnå visionen behöver hela 

ekonomistyrsystemet förändras samt ett nytt sätt att tänka för företagsledare. 

Exempelvis kommer chefer att acceptera svåra mål om de inte utvärderas och belönas 

på basis av målen. Istället bör det användas relativa mål såsom benchmarking. 

Användning av relativa mål gör att målen för enheter inte behöver omarbetas.  Eftersom 

benchmarking innebär att man utvärderar sin verksamhet i förhållande till de som 

uppfattas bäst inom varje verksamhetsområde, kommer enheter att sträva mot att 

maximera lönsamheten. För att belöningar inte ska påverka företaget negativt, som det 

ofta gjorde vid traditionell budget, så baseras även det på benchmark. Chefer i 

organisationen är inte bundna till att uppnå ett visst resultat och då finns det heller inga 

incitament att suboptimera. Det som behöver förändras enligt Hope & Fraser (2003) är 

från ”fixed targets” till ”relative improvement contract”. 
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3.8.2 Prognoser i relation till budget 

Rullande prognoser är ett vanligt sätt att antingen ersätta budgeten eller att använda som 

komplement till budgeten (Ekholm & Wallin, 2000). Anthony & Govindarajan (2007) 

menar att prognoser är en förutsägelse om vad man tror kommer att ske i företaget. I 

kontrast till budget är prognoserna ingen plan över aktiviteter som ska utföras för att 

uppnå ett önskvärt resultat. Budgeten är fast och kan därför bli inaktuell vid förändrat 

företagsklimat. Den osäkerhet som finns i den externa miljön idag, har medfört att 

företag använder sig av rullande prognoser. Det mest vanliga är att prognoserna görs 

varje kvartal i en 12 månaders tidsperiod framåt.  Detaljrikedomen i prognoserna är 

generellt mindre i förhållande till budget. Fördelen med rullande prognoser är att 

företaget får en aktuell bild av den förväntade utvecklingen. Det är oftast controllers 

som gör de här prognoserna men det är av största vikt att det förs en diskussion med 

enhetsansvariga som har den värdefulla informationen om enhetens inre och yttre miljö 

(Samuelsson 2004).  Anthony & Govindarajan (2007) nämner några karaktäristiska drag 

för prognos i relation till budget. 

 En prognos behöver inte ha sin utgångspunkt i monetära termer. 

 Det finns ingen bestämd tidsperiod för prognoser 

 Prognoser behöver oftast inte godkännas av ledningen 

 Prognoser uppdateras kontinuerligt vid förändringar i företagets situation. 

 Avvikelser i prognoser utvärderas inte 

 

Förenklat kan sägas att prognos är ett planeringsinstrument och budget är både ett 

planerings- och kontrollinstrument. En budget kan aldrig revideras eftersom då skulle 

kontrollinstrumentet sakna betydelse.  Det slutliga resultatet skulle vara samma som det 

budgeterade. Eftersom prognoser uppdateras kvartalsvis eller oftare blir det 

problematiskt för företagsledare att utvärdera resultatansvarigas prestationer. Istället för 

att jämföra budget mot utfall gör företag prestationsbedömningar exempelvis varje 

kvartal eller mot årliga prestationsmål. (Samuelsson, 2004) 

 

Bergstrand (2009) menar att prognoser som görs för en tidsperiod utan rullningar möter 

samma problem som den traditionella budgeten gällande slutdatum. Problemet är att det 

ger incitament att slösa resurser vid slutet av planeringscykeln. Rullande prognoser 

löser detta eftersom varje kvartal görs en ny prognos så företaget hela tiden ligger 12 
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månader framåt. Till innehållet är prognoser begränsat till det viktigaste som fanns i 

budget för att snabb kunna upprätta dem och därför kan prognoser upprättas för varje 

enhet i ett företag då det inte är tidskrävande. Hope & Fraser (2004) menar att 

prognoser är av betydelse i avseende att: 

 Prognoser hjälper till att styra verksamheten i linje med aktieägarnas 

förväntningar 

 Hjälper operationella chefer att fatta beslut 

 Prognoser är ett viktigt underlag för att vidta åtgärder 

 

Myers (2001) menar att resultatet är viktigt i prognosstyrning eftersom utfall och 

prognoser kan kombineras för att få ett aktuellt resultat i prognosperioden. 

Resultatansvariga har också större fokus på kommande kvartal då de inte kan förlita sig 

på presterade resultat. Ekholm & Wallin (2000) säger att prognoser som uppdateras ofta 

och kontinuerligt är ett mycket bättre styrningsinstrument jämfört med den årliga 

budgeten. Clarke (2007) menar att vid införandet och användandet av prognoser är det 

viktigt att belöningar och åtagande inte ska kopplas till prognoser eftersom den bygger 

på mest sannolika utfall. Information från den externa miljön är av största betydelse när 

företag upprättar prognoser. Utan den informationen skulle prognoserna vara ett utkast 

från vad man redan vet. Prognosen ska ha en ägare, vilket betyder att den enheten som 

upprättar prognosen ska också använda den. Prognosen hjälper och uppmanar 

enhetsansvariga att se risker och möjligheter som sträcker sig utanför bokslutet. En 

prognos som inte utfaller som företaget förväntade accepteras eftersom det är faktorer 

som inte kunde identifieras som orsakade avvikelsen. 

 

3.9 Budgetering i industriföretagets styrsystem 

Hittills i vårt teoriavsnitt har vi presenterat ”dagens verklighet” av budgeten och dess 

användande och tillämning i teorin. I följande avsnitt presenteras en sammanställning av 

Olof Arwidi och Lars A. Samuelsons bok Budgetering i industriföretagets styrsystem. 

Boken var resultatet av deras studie som de genomförde på svenska multinationella 

industriföretag för tjugo år sedan. Nedan presenteras det mest centrala från utformnings- 

och systemperspektivet i deras studie. 
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3.9.1 Praxis i multinationella verkstadsföretags budgetering 

Arwidi & Samuelson urskiljer några utmärkande egenskaper i budgeteringen i 

multinationella industriföretag.  

 Målstyrning riktas mot divisioner eller affärsområden och budgeten uppfattas 

som ett åtagande. Företag går mot målstyrning från att tidigare haft mycket 

inslag av direktstyrning. Det skapa förutsättningar till en decentraliserad 

organisation eftersom målstyrning ger mer handlingsfrihet. 

 Budgetprocessen initieras med att utgå från mål och strategier. Budgetarbetet 

sker i olika delar av verksamheten och en nära dialog mellan de organisatoriska 

delarna är av betydelse för att budget och organisation ska överrensstämma.  

 Generellt så uppfattas resultat, -räntabilitetsmätning och internpris viktiga inslag 

i budgetprocessen. 

 Budgetering är ett verktyg som uppmärksammar behovet av investeringar och 

finansiering och det sker med hjälp av olika typer av budgetar. 

 

3.9.2 Relation mellan strategi, organisation och budget 

Utifrån studien är kopplingen mellan organisatoriskt ansvar och hur den återspeglar i 

budgeterna det mest centrala. Det ska finnas en logik mellan organisationen och 

budgeten. Samspelet mellan dessa två är viktigt för ett framgångsrikt styrsystem. 

Exempelvis ska inte hela budgetansvaret ligga på koncernen i ett divisionaliserande 

företag. Utgångspunkten är strategierna, som initierar budgeten, men för att realisera 

dessa mynnar strategierna ut i aktiviteter och program som återfinns i olika budgetar. 

Att skapa ett aktivt ansvarstagande i hela organisationen är utmärkande för 

multinationella industriföretag. 

 

Ledningsfilosofi väger tungt när man väljer vägar för att övergripande hantera 

planerings- och styrproblem. Svenska industriföretag är högteknologiska och att 

utveckla nya produkter är en process som sträcker sig över lång tid. Förändringar i 

företagets inre miljö är relativt förutsägbara och därför fungerar och accepteras 

ettårsbudgetar. Långsiktig strategisk planering är ett tydligt fokus. Branschen har som 

redan nämnts långa produktutvecklingscykler, samtidigt måste initierandet av en ny 

produkt ligga rätt i tiden. Är företaget konjunkturberoende blir ”timingen” av 

investeringar centrala. Hur väl företag reagerar på förändringar i sin omvärld beror på 
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rörligheten i aktiviteter och resurser. Fokus i företag kan dock allmänt sägas blivit mer 

kortsiktig. Kraven från ägare och kapitalmarknad att hela tiden visa resultatförbättringar 

ses vara en stor anledning till kortsiktigt tänkande. Nackdelen är att det blir på 

bekostnad av långsiktiga utvecklingsstrategier. 

 

Budgetens syfte formuleras olika beroende på vilken ledningsfilosofi som styr företaget.  

En företagsledare betonade de ekonomiska målen som betydelsefulla för att styra 

verksamheten. Målen anger riktingen men att uppföljningen av dessa var ledningens 

viktigaste instrument för att följa verksamheten. Denna filosofi återspeglar sig i 

företagets internt formulerade syften. De interna syftena var att den godkända budgeten 

ska vara en riktlinje för hur verksamheten bedrivs under året. Frångår man riktlinjerna i 

budgeten kommer det påverka alla delar i verksamheten. Det ska alltid finnas en 

prognos för hur verksamhetsåret kommer sluta. Negativa avvikelser i budgeten ska 

åtgärdas, för att snabbt återgå till den fastställda budgeten. Budgetarbetet börjar med att 

ledningen sätter upp förväntningar. Rapportering i den löpande verksamheten följs upp 

och kopplas till den resultatutveckling som är budgeterad. Vid en ogynnsam utveckling 

krävs det åtgärdsprogram för att inte frångå den ursprungliga budgeten. 

 

”Ett handlingsprogram kompletterat med siffror”, så beskriver en koncernchef 

budgeten. Framförallt avses budgeten som ett handlingsprogram där prognostiserade 

resultatet ska kopplas samman med det förväntade affärsläget. Arbetet bedrivs 

decentraliserat och varje enhet har åtagande mot budget. Processen och den 

organisatoriska förankringen är viktig för kvaliteten på budgeten. Det betonas att 

budgetering ska ses som en planeringsprocess och mindre som en kontrollprocess. I de 

svenska industriföretagen är samordning av företagets olika delar en utmaning på grund 

av storlek och hög tillväxt. För att uppnå samordning och kommunikation har 

utformningen av budgetsystemet central betydelse. 

 

I industriföretag är det vanligast att ettårsbudget används. Den strategiska planeringen 

är däremot inte tidsbestämd och anger riktlinjer för verksamheten. Den kan dock 

omarbetas om förutsättningarna för företaget förändras. Styrsystem i industriföretagen 

kan beskrivas som en triangel med strategisk planering i toppen som följs av den 

administrativa styrningen som slutligen leder fram till aktivitetsstyrningen. Denna 
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process påverkas av olika faktorer, såsom relationen mellan de olika delarna i 

styrsystemet, hur återföringsinformationen hanteras samt relation till den yttre miljön. 

Hur alla delarna relaterar till varandra beror på organisationens uppbyggnad. 

 

Divisionaliserade företag möter problematik i hur och vilka som ska arbeta fram den 

strategiska planeringen. Det positiva med flera personer inblandade är möjlighet till 

allsidig belysning från företagets olika delar. Det negativa med flera personer 

inblandade är en kompromiss av strategier och leder således till förlust av renodlade 

strategier.  

 

Strategiska planeringen är rekommendationer över faktorer att ta hänsyn till. Stor vikt 

läggs vid att den strategiska planeringen skall mynna ut i olika slags ekonomiska mål 

för enheterna. Det är vanligt att företag inom verkstadsindustrin använder 

flerstegsprocessen eftersom den tar hänsyn till både ”action planning” och 

”performance control” samt begränsar den strategiska planeringen till ett steg.  

Arwidi & Samuelson (1991) delar in industriföretagen i tre olika planeringsformer 

beroende på relationen mellan företagets strategier och budget. Den första kallas iterativ 

planering (tre faser). Den andra kallas strategisk planering och budgetering (två faser). 

Den sista kallas strategisk budgetering (en fas). 

 

I industriföretagen används i huvudsak trestegsprocessen och encykelplanering. Nedan 

följer trestegsprocessen: 

 Den första fasen är övergripande strategisk planering. Koncernledningen och 

ansvariga för affärsområden förmedlar huvudtankar i vilken riktning 

organisationen ska nedåt i organisationen. 

 När den övergripande strategin är förmedlad ska dessa konkretiseras till 

handlingsplaner. I denna fas integrerar affärsområden och divisioner. Det 

bestäms planeringsprojekt, investeringsplaner och periodbaserade planer på tre 

till fem års sikt. Dessa utgör underlag för den tredje planeringsfasen. 

 En diskussion som leder fram till målbestämmelse för företagets olika delar. Det 

resulterar i budgetar som gäller för företagets olika delar. 

  



 
46 

 

En cykelplanering innebär att budgetering är det dominerande planeringsinstrumentet. 

Koncernledningen har fokus på den siffermässiga utvecklingen. Analysinstrumentet av 

stor vikt för att kunna vidta åtgärder vid ogynnsam utveckling.  Den stora skillnaden 

från de andra processerna är att mål för de olika enheterna på koncernnivå formuleras på 

ett konkret sätt. Denna process är förankrat med en hög grad av självständighet i den 

löpande verksamheten. Inom de givna målen och förutsättningarna har 

affärsområde/division möjlighet att efter den egna organisatoriska och 

marknadsmässiga förutsättningar arbeta självständigt. Hänsyn till andra organisatoriska 

delar tas innan den löpande verksamheten startar för planeringsåret, avseende priser och 

kvantitet.   

 

Arwidi & Samuelsson menar att den ideologi som finns hos företagen betonar vikten av 

att urskilja olika organisatoriska enheter på olika nivåer där ansvarsstyrning kan 

genomföras inom ramarna för strategier, program och planer. De menar vidare att om 

den strategiska planeringen blir mer kvalitativt inriktad på teknik och marknader och 

mer kontinuerlig samt inriktad på handlingsplaner kommer budgetar att överta 

långtidsplaneringen.  

 

3.9.3 Mål och budget 

Målbestämning för olika organisatoriska enheter är en av budgetprocessens viktigaste 

uppgifter. De svenska industriföretagen kan generaliseras till tre typfall hur dem 

förhåller sig till budgetmål. I det första fallet går företaget från allmänna förutsättningar 

till budgetmål. Restriktioner från ledningen är relativt få och det ges mer utrymme att 

budgetera fritt. Oberoende enheter skapar bra förutsättningar till att komma fram till 

budgetmål genom allmänna förutsättningar. Oftast startar inte budgetprocessen med 

målantaganden utan med en bestämning av olika förutsättningar. I det andra fallet börjar 

budgetarbetet med att företagsledningen anger allmänna förutsättningar och mål. 

Förslagen diskuteras mellan de olika funktionerna och alternativ arbetas fram. Tredje 

fallet är en budgetprocess som har sin grund i mål från tidigare planeringsprocess. 

Allmänna förutsättningar integreras i den strategiska planeringen som vanligtvis 

avslutas med en formell plan. Det är den formella planen som ses som utgångspunkt för 

budgeteringen. 
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3.9.4 Budgetprocessen 

Större industriföretag är uppbyggda efter koncernledning, affärsområde, division, 

funktioner. Samverkan mellan de olika enheterna i budgetarbetet är extra viktig om de 

är beroende av varandra. Exempelvis får internpriser stor betydelse eftersom olika 

komponenter ofta säljs mellan divisioner och marknadsbolag i affärsområdena. Det 

ökade behovet av intern samordning leder till att företag blir organisatoriskt styrda och 

omfattande intern byråkrati. Det är anledningen till att industriföretag har börjat 

divisionalisera och decentralisera sin verksamhet. Industriföretagen ser fördelen med 

fler självständiga resultatenheter. Denna utveckling har medfört att koncernledningen 

fått en mindre betydande roll men är fortfarande aktiv i budgetarbetet gällande 

ansvarsfördelning, samordning och kommunikation/planering. 

 

Budgetering möter samordningssvårigheter vid internprissättning baserade på 

kostnader. Industriföretag har delprodukter som det inte finns något marknadspris på 

och följaktligen krävs kostnadsbaserade priser. Det är inte okomplicerat då det krävs ett 

omfattande informationsutbyte mellan enheter. Industriföretag kategoriseras till 

tillverkande företag och för samordningen mellan tillverkning och försäljning svarar 

kapacitets- eller huvudplanering. Eftersom det redan finns detaljerade planer behövs det 

inte beskrivs ingående i budgeten. Den operativa verksamheten har redan insikt i hur 

arbetet ska bedrivas.  

 

3.9.5 Budgetuppställande 

I större svenska industrikoncerner används i huvudsak kombinationsmetoden och 

kombinationsmetoden med en iteration. Båda dessa metoder utgår från 

uppbyggnadsmetoden. Företaget utgår från en målsättningsdiskussion och de 

förutsättningar som föreligger. Skillnaden är att en kombinationsmetod med iteration 

återkommer budgetförslaget för att diskuteras en andra gång.  

 

3.9.6 Budgetuppföljning 

Koncernledningen upprättar omfattande uppföljningar på kvartal, helår och 

nyckeltalsuppföljningar. Divisionernas rapporter är operativt inriktade på orderingång, 

fakturering och preliminärt resultat för divisionen. Koncernledningen är intresserad av 

att ta del av dessa rapporter eftersom uppgifter om orderingång och fakturering visar om 
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det är fortsatt tillväxt eller om det finns tendenser till stagnation.  Avvikelser mellan 

budget och utfall används huvudsakligen för två syften. Alarmfunktionen som hjälper 

företaget att agera vid en ej önskvärd utveckling. För att uppföljningen ska uppfylla sitt 

syfte måste rapporterna vara aktuella och uttrycka centrala nyckelfaktorer. 

Diagnosfunktionen hjälper företag att identifiera varför avvikelser uppkommer. Det 

krävs att rapporterna är detaljrika för att hitta förklaringar. Arwidi & Samuelsson säger 

att riktlinjen bör vara att undersöka de avvikelser som företaget misstänker är onormala.  

 

3.9.7 Prognos och revideringar 

I större industriföretag görs en bedömning huruvida budget fortfarande kan hållas eller 

om den behövs revideras. För att kunna göra den bedömningen använder sig företagen 

av prognoser. Informationen i prognosen hanteras olika i företagen. En del divisioner 

diskuterar prognoserna med ledningen medan andra administrativt ger informationen 

med förklarande kommentarer. Vad företag använder beror främst på ledningsfilosofi. 

De som tillämpar en hård styrning är mer aktiva och diskuterar detta ingående mellan 

ledning och division till skillnad från lös styrning. Arwidi & Samuelson menar att 

prognoser är ett vikigt komplement till budgeten. 

 

3.10 Sammanställning 

Nedan presenteras en sammanställning av vår framtagna teori och Arwidi & 

Samuelsons studie. Sammanställningen har sin fokus i utformnings- och 

systemperspektivet. Varje avsnitt avslutas med hur vi har utformat frågemallen utefter 

vald teoridel. 

 

Från traditionell till modern styrverksamhet 

Ekonomistyrningens utformning och anpassning har under lång tid riktats mot det 

finansiella. Detta uppfattades som ett problem eftersom enbart ekonomisk information 

förutsätter att mottagaren agerar på ett önskvärt sätt samt att ansvariga blir styrda av 

budgeten. Idag är det vikigare med fokus på processen som leder fram till budget än på 

dokumentet. Detta är centralt i vad flera författare kallar processorientering. Vikten vid 

den yttre effektiviteten har också fått en framsjukten position i den moderna styrningen.  
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En viktig förändring i dagens företag är övergången från kostnadsenheter till 

resultatenheter. Fokus har flyttats från kostnadskontroll till prestationsorientering i 

många företag. Ett decentraliserat arbetssätt är idag vanligare i stora företag och att 

utarbeta målsättningar för de olika resultatenheterna i syfte att ge förutsättningar för 

självstyre. Modern verksamhetsstyrning har inneburit att fokus flyttats från dokumenten 

till processen. Vilket går att utläsa i vilka syften som finns med budget. Traditionella 

syften var prognos, kontroll, planering och samordning. De moderna syftena är 

åtagande, motivation, kommunikation. På senare tid har även andra syften tillkommit: 

Ansvarsfördelning, målsättningar, incitamentsystem och uppföljning.  

 

Vi ansåg det bättre att utläsa budgetens syfte utifrån en djupgående diskussion snarare 

än att ställa direkta frågor om syften. Exempelvis har frågor om företagens arbetssätt 

följts upp av frågor som: vad är syftet med detta? 

 

Utformningsperspektivet 

Budgetprocessen initieras av en strategisk planering och realiseras i olika budgetar. 

Dessa budgetar är sedan underlag för den operativa styrningen i enheterna. Mer konkret 

så börjar processen med budgetuppställande. Huvudsakligen finns det två metoder. De 

kallas uppbyggnadsmetoden och nedbrytningsmetoden. Skillnaden mellan metoderna är 

på vilken nivå budgetarbetet börjar. I uppbyggnadsmetoden anger ledningen riktlinjer 

som utgångspunkt för enheterna att budgetera utifrån. I nedbrytningsmetoden är det 

konkreta mål satta av ledningen som ska brytas ner till enheterna.  I praktiken är det 

dock vanligare att använda sig av mellanformer såsom kombinationsmetoder eller en 

iterativ metod som har för avsikt att kombinera de bästa egenskaperna från 

ursprungsmetoderna. När budgeten är fastställd är denna ett åtagande för 

budgetansvariga. Budgetuppföljningen är betydelsefull för att kunna utvärdera 

verksamheten, då budget ställs mot utfall. Vilken typ av budget som används får 

konsekvenser för uppföljningen. 

 

För att få en omfattande empiri som berör utformningsperspektivet använde vi följande 

centrala diskussionsfrågor: 

 Vad använder ni för typ av budget och hur ofta gör ni den? 

 Hur går budgetprocessen till? Och vad initierar den? 
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 Vilka parametrar tar ni hänsyn till i processen? 

 Vilka deltar i budgetprocessen och hur fördelas ansvaret? 

 Hur arbetar ni med budgetuppföljning, och vilka gör den? 

 Hur hanteras budgetavvikelser? Vem/Vilka bär ansvaret? 

 

Utformningsperspektivet Arwidi & Samuelson 

Budgetprocessen initieras med att utgå från mål och strategier I budgetutformningen har 

koncernledningen fått en mindre betydande roll på grund av decentralisering.  Vid 

ansvarsfördelning, samordning och kommunikation har de fortfarande en viktig och 

aktiv roll. Styrsystem i industriföretagen kan beskrivas som en triangel med strategisk 

planering i toppen som följs av den administrativa styrningen som slutligen leder fram 

till aktivitetsstyrningen.  Företagen möter samordningssvårigheter vid internprissättning. 

Oavsätt hur internpriser sätts leder det till komplikationer. Företagen som undersöktes i 

Arwidi & Samuelsons studie använde sig i huvudsak av kombinationsmetoden eller 

kombinationsmetoden med en iteration. Uppföljningen i företagen var framförallt viktig 

för koncernledningen för att se om det är fortsatt tillväxt eller om det finns tendenser till 

stagnation. 

 

Systemperspektivet 

Budgeten är en del av företagets totala styrsystem och relationen mellan organisation, 

strategier, operativa planer, prognoser och budgetar är viktigt att förstå. Framförallt då 

företagets inre och yttre förutsättningar ändras.. Den strategiska planeringen uppfyller 

flera syften. Den skapar en ram och grundförutsättningar för att utveckla budgeten. 

Ledningen ser den strategiska planeringen som ett styrningsverktyg. Resultatet blir ett 

mer långsiktigt tänkande i hela organisationen. Hur företag ska hantera den strategiska 

planeringen beror mycket på de yttre förutsättningarna. I modern tid har det blivit ökad 

instabilitet i omgivningen. Det ställer stora krav på att den strategiska planeringen ska 

vara både flexibel och kreativ. En del författare menar att idag så saknas dessa 

egenskaper. För att framgångsrikt implementera strategier så måste företagsledare förstå 

skillnaden mellan strategisk planering och strategiskt tänkande. Strategier ska fungera 

som en katalysator som uppmuntrar medarbetare att tänka strategiskt. De strategiska 

målsättningarna är inte alltid av sådan kvalité att en tillämpning på budget är möjlig. På 

grund av den turbulenta miljön har den strategiska planeringsprocessen blivit mer 
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decentraliserad, mer informell, mindre ledningsdriven samt fokuserar den på en kortare 

tidsperiod.  

 

Författare delar upp olika styrformer till hård respektive lös styrning. Direktstyrning 

kategoriseras till hård styrning och ledningen bestämmer i detalj vilka åtgärder som 

medarbetarna skall göra. Det är vanligt att budgetarbetet sköts centralt. Program- och 

ramstyrning är en mellanform som ger medarbetare direktiv, men skapar mer frihet för 

enheterna i budgetarbetet. Vid målstyrning avtalar ledningen med divisioner och enheter 

om vad som ska göras men ger dem möjlighet att själva planera och driva sin 

verksamhet. Målstyrningen har fått kritik för hur det faktiskt fungerar i praktiken. Att 

organisationen har ett målstyrningssystem men med programstyrda budgetar.  

 

När företaget ser förändringar i den externa miljön är det viktigt att förstå samspelet 

med den interna miljön för att identifiera aktiviteterna som påverkas. Externa miljön 

och de faktorer som kan påverka är oändligt många och det är viktigt att förstå 

komplexiteten. Genom att endast fokusera på de viktigaste externa faktorerna missar 

företaget se alla hot och möjligheter. 

 

För att få en omfattande empiri som berör systemperspektivet använde vi följande 

centrala diskussionsfrågor:  

 Hur hanteras prognoser i relation till budget? 

 Hur är företaget uppbyggt och vilken grad av autonomi har enheten? Hur 

relaterar olika delar med varandra, ex interpriser? 

 Hur arbetas den strategiska planeringen fram? 

 Hur formuleras målsättningar och hur förmedlas det ut i organisationen? 

 

Systemperspektivet Arwidi & Samuelson 

Målstyrning riktas mot divisioner eller affärsområde och budgeten uppfattas som ett 

åtagande.  Det skapar förutsättningar för en decentraliserad organisation. Kopplingar 

mellan organisatoriskt ansvar och hur det återspeglas i olika budgetar är av stor 

betydelse. Aktivt ansvarstagande i hela organisationen är utmärkande för 

industrikoncerner. Framförallt är samspelet mellan organisation och budget viktig för ett 

bra styrsystem. Ettårsbudgetar accepteras eftersom industrikoncerner har långa 
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utvecklingstider och förändringar i företagets inre miljö sker mer sällan. Långsiktig 

strategisk planering är ett tydigt fokus. 

 

Stor vikt läggs vid att den strategiska planeringen skall mynna ut i olika slags 

ekonomiska mål för enheterna och därför är det vanligt att industrikoncerner använder 

sig av flerstegsprocessen. Den tar hänsyn till både ”action planning” och perpormance 

control”. I industrikoncernerna är målbestämningen viktig eftersom den initierar 

budgetarbetet.  

 

Förändrad syn på budget 

Ett alternativ till budgeten är att arbeta med affärsplaner. Det finns stora likheter med 

budget men det företag vill uppnå med affärsplaner är ett större fokus på aktiviteter och 

mindre på siffror. De författare som skrivit om ”better budgeting” menar att budget i 

traditionell mening är utvecklad för att verka i industrisamhället. De tar vidare upp 

tillvägagångssätt som gör budgeten mer inriktade mot informationssamhället. Fokus ska 

vara på utveckling, service, kvalité, snabb respons och medvetenhet i organisationen. 

Uppfattningen är att rullande budget och prognos är den teknik som har störst potential 

för ”better budgeting” eftersom eliminerar den tidsfördröjningen som den traditionella 

budgeten fick kritik för.  Prognoserna är rullande planer med fokus på förväntade 

intäkter och inte på kostnadskontroll som är avsikten med budget.  Information från den 

externa miljön är av stor betydelse när företag upprättar prognoser. Om prognoserna 

skulle bortse från den externa miljön skulle de vara ett utkast från vad man redan vet. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras vårt empiriska material som vi erhållit från våra intervjuer 

med företagen. Det empiriska materialet har vi erhållit genom telefonintervjuer med 

respondenterna på respektive företag. Företagen presenteras utefter bokstavsordning. 

 

4.1 Alfa Laval 

Alfa Laval grundades 1883 och är idag en ledande global leverantör av produkter och 

lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Alfa Laval är 

verksamma i nära 100 länder och har drygt 12 000 anställda inom koncernen. Alfa 

Laval hade 2010 en nettoomsättning på 24,7 miljarder kronor och ett resultat på 4,3 

miljarder kronor. Alfa Laval är ett börsnoterat aktiebolag och Alfa Laval-aktien är 

noterad på NASDAQ OMX Stockholm Large Cap-lista (Alfa Laval, 2010). Den 26:e 

maj 2011 var Alfa Lavals totala marknadsvärde cirka 55,7 miljarder kronor 

(www.avanza.se). 

 

Alfa Lavals affärsidé: 

”Alfa Lavals tre nyckelteknologier samt medarbetarnas tekniska kompetens och 

applikationskunnande utgör viktiga förutsättningar för att affärsidén ska kunna 

förverkligas. Detta stöds av bolagets globala organisation som direkt och indirekt 

verkar i ungefär 100 länder, men också av den kontinuerliga satsningen på att 

vidareutveckla produkter, marknader och försäljningskanaler.” 

(Alfa Laval, 2010, s. 14) 

 

 

Vi har intervjuat Per-Ola Johansson som arbetar som redovisningschef på Alfa Lavals 

kontor i Lund. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med bokslut och 

prognoser. Han har arbetat på sin nuvarande position i 5 år. 

 

4.1.1 Organisation, mål och strategier 

Alfa Laval har en matrisorganisation med två säljande divisioner (Equipment-divisionen 

& Process Technology-divisionen) som är inriktade på olika segment och en 

tillverkande division (Operationsdivisionen) som styr verksamheten operativt. 

Operationsdivisionen innebär att producera och leverera samtliga produkter på samtliga 
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marknader i rätt tid, rätt kvalitet och till rätt kostnad. Det finns 30 stora 

produktionsenheter världen över. Vid sidan om divisionerna finns det stödfunktioner. 

(Alfa Laval, 2010) 

 

Alfa Laval styr verksamheten mot finansiella mål för tillväxt, lönsamhet och 

avkastning. Detta uppnår Alfa Laval genom investeringar i både organisk och förvärvad 

tillväxt samt satsningar i forskning och utveckling. Investeringarna ska öka värdet på 

företaget och en bra årlig utdelning till aktieägare. Strategin innefattar utveckling av 

nuvarande teknologier, eftermarknadsaffären och nya marknadskoncept. De finansiella 

målen som verksamheten styrs utifrån är faktureringstillväxt, rörelsemarginal och 

avkastning på sysselsatt kapital. Målen ska visa företagets ambitionsnivå för tillväxt, 

lönsamhet och kapitalanvändning.  Alfa Laval använder även finansiella riktvärden för 

att styra verksamheten och de används för att precisera ramarna som ett komplement till 

övergripande målen. Vid sidan om de finansiella målen används icke finansiella mål för 

tillväxt, lönsamhet och kapitalanvändning. För forskning och utveckling anser Alfa 

Laval att 35-40 lanserade produkter per år är optimalt för bästa möjliga avkastning. 

(Alfa Laval, 2010) 

 

Per-Ola säger att varje enhet i divisionerna har en ledning och en juridisk funktion med 

ett administrativt ansvar. Detta är genomgående för hela organisationen. 

Ansvarsfördelningen mellan olika personer är dock inte helt uppenbar, eftersom vissa 

juridiska enheter har ett specifikt ansvar. Koncernledningen har väldigt tydliga mål och 

strategier, men dessa bryts inte ner på enhetsnivå i större utsträckning. Per-Ola säger att 

enheterna ska jobba efter att stödja den övergripande strategin och att fokus ligger på att 

aktiviteter ska mynna ut i positiva finansiella effekter. 

 

Organisationen är utformad så att avrapporteringen sker frekvent och varje ansvarig i 

divisionerna sitter med i koncernledningen. På så sätt kan koncernledningen stämma av 

med affärsidé. Per-Ola menar att affärsidén är tydlig i avseende på branscher, kunder 

osv. Om enheterna håller sig inom dessa riktlinjer har de stor frihet. Per-Ola menar att 

Alfa Lavals tydliga affärsidé och budskap gör det lätt för ansvariga att agera i en 

specifik situation. 
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4.1.2 Förhållande till budget 

Alfa Laval använder inte budget utan jobbar med rullande prognoser. Per-Ola menar 

dock att man kan ifrågasätta detta utifrån hur de verkligen hanterar informationen 

eftersom fokusmässigt, styrmässigt och analysmässigt blir det större tyngd på prognoser 

som faller in under kalenderåret. Men officiellt använder de 12 månaders rullande 

prognoser. Avskaffandet av budget har medört mindre fokus på siffror och större fokus 

på aktiviteter, vilket är positivt menar Per-Ola. Vidare säger han att det är viktigare att 

ha färdriktningen klar, snarare än hålla kolla på tusenlappar hit och dit. 

 

4.1.3 Styrmedel 

De rullande prognoserna är hela tiden 12 månader framåt och uppdateras varje kvartal. 

Arbetet med prognoser tas fram långt ner i organisationen, ner på monteringsstationer 

och maskiner. Per-Ola bedömer att prognoserna är väldigt detaljerade. Respektive 

ansvarig levererar siffror till ett system för prognosframställning. Prognosarbetet 

initieras med att det finns långsiktiga strategier som ska ligga till grund för satsningar 

och aktiviteter som skall göras. Det finns också strategier som är på kortare sikt och då 

handlar det främst om prioriteringar som inte är uttryckta i ekonomiska tal. Varje enhet 

har 12-15 controllers med delansvar som jobbar mot enhetsansvariga för att upprätta 

prognoser. Per-Ola säger att det hela tiden finns en uppföljning. Jämförelsen görs 

prognos mot utfall och prognos mot prognos. Vidare menar han att eftersom Alfa Laval 

jobbar 12 månader framåt finns det alltid möjlighet att jämföra kvartal och helårsvärden. 

Per-Ola säger att stora avvikelser uppkommer av förändringar i konjunkturen och övriga 

förändringar i omvärlden. I en mer normal situation så följer Alfa Laval de aktiviteter 

som är planerade och uppvisar då inte någon betydande avvikelse. 

 

Per-Ola säger att Alfa Lavals delegerade process med flera personer inblandade i 

prognosarbetet kan vara för tidskrävande. Det finns delar i organisationen där det inte 

skapar tillräckligt med värde för att göra det så ofta som varje kvartal. Medan i andra 

enheter med snabbt föränderligt klimat är det speciellt viktigt att göra prognoser, kanske 

till och med oftare än varje kvartal. Samtidigt tycker Per-Ola att Alfa Laval har bra 

systemstöd för hantering av information. 
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4.1.4 Syften och funktioner 

När prognosen är godkänd och rapporterad, är det ramen för den personens ansvar och 

befogenheter. Per-Ola menar att det är viktigt att alla enheter tänker och resonerar efter 

samma förutsättningar. Det är inte hållbart om någon enhet jobbar utifrån andra 

förutsättningar. Alfa Lavals enheter säljer utifrån marknadsbaserade internpriser och för 

att öka motivationen hos enhetsansvariga kopplas belöningar till resultat. Det finns inga 

belöningar som är kopplade till hela organisationen. 

 

Per-Ola menar att uppföljning görs både frekvent och på flera relativt låga nivåer. Det är 

controllers som gör uppföljningar på sina respektive enheter. Ett väldigt tydlig mål med 

uppföljning som företagsledningen har är att Alfa Laval ska vara förutsägbara. 

Kvartalsrapporten som lämnas till börsen ska vara som de förutspådde. 

 

Per-Ola säger att rullande prognoser bidrar till att Alfa Laval tvingas planera framåt i 

tiden och hela tiden driva förbättringar som påverkar positivt. Rullande prognoser ger 

inte ansvariga någon möjlighet till att slappna av. 

 

4.2 Ericsson 

Ericsson grundades 1876 och är idag en världsledande leverantör av 

telekommunikationsutrustning och relaterade tjänster till operatörer för mobila och fasta 

nät. Över 1000 nätverk i mer än 175 länder använder sig av Ericssons nätutrustning och 

40 procent av alla mobilsamtal görs via deras system. Den 31 mars 2011 hade hela 

Ericssonkoncernen 91 546 anställda (www.ericsson.com/se). Ericsson hade år 2010 en 

nettoomsättning på 203,3 miljarder kronor och ett resultat på 11,2 miljarder kronor. 

Figur 6: Verksamhetsplan & prognos Alfa Laval (egen modell) 
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Ericsson är ett börsnoterat aktiebolag och Ericssonaktien (A- och B-aktie) är noterad på 

NASDAQ OMX Stockholm Large Cap-lista (Ericsson, 2010). Den 26:e maj 2011 var 

Ericssons totala marknadsvärde cirka 301,6 miljarder kronor (www.avanza.se).  

 

Ericssons vision är: 

”att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld. Det är en värld där 

alla kan använda telefoni, data, bilder och video för att utbyta idéer och information 

när och var de vill. Vi strävar efter att göra livet rikare och enklare, göra 

kommunikation tillgänglig för alla och skapa nya sätt att göra affärer.” 

(Ericsson, 2010, s. 1) 

 

Vi har intervjuat Richard Smedberg och Niklas Bill som arbetar på Ericssons 

huvudkontor i Stockholm inom Group Function Finance. Båda har arbetat över 20 inom 

Ericsson. Richard har arbetat större delen av sin karriär centralt på huvudkontoret 

medan Niklas har mycket erfarenhet från utlandet. 

 

4.2.1 Organisation, mål och strategier 

Ericsson är en multinationell koncern med huvudkontor i Stockholm. Verksamheten 

består av fem affärssegment varav tre av dem tillhör Ericsson och två av dem är joint 

ventures, Sony Ericsson och ST-Ericsson, där Ericsson äger 50 procent i vardera 

företag. Ericssons tre affärssegment - Networks, Multimedia och Global Services, bryts 

ner i 10 regioner världen över. Från dessa regioner bryts verksamheten ner i enheter 

placerade geografiskt utefter marknader och kunder. 

 

Richard betonar att konsolidering av resultatet är väldigt centralt hos Ericsson. Alla 

regioner och produktområden har ett konsoliderat ansvar att rapportera in till 

huvudkontoret i Sverige i svenska kronor. Alla enheter ute i regionerna har normalt sin 

egen lokala valuta, men det konsolideras i svenska kronor och det är den valutan som är 

Ericssons koncernredovisningsvaluta. 

 

Ericsson strategi är att fortsätta vara den drivande kraften inom telekombranschen. 

Ericsson vill växa genom att öka sina marknadsandelar inom vissa områden samt 

genom förvärv av små och medelstora företag. Detta möjliggörs av en stark 
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balansräkning inklusive en tillräckligt stor kassa för att kunna agera och ta vara på 

möjligheter som uppstår. Ericsson menar att detta är särskilt viktigt med tanke på 

dagens ekonomiska läge. Ericson har fyra koncernmål som innebär att växa snabbare än 

marknaden, branschens bästa rörelsemarginal, god kassagenerering och joint ventures 

ska visa bättre resultat. Företagets huvudmål är att öka försäljningen och att förbättra 

rörelsemarginalen och årets resultat. Vidare ska detta uppnås genom fokus på kostnader 

och intern effektivitet. Det övergripande målet för verksamheten är att skapa mervärde 

för aktieägarna. En viktig del i organisationen är tekniskt ledarskap och målet är 

förstklassig prestanda samt vara drivande inom branschen. Ericsson har en av 

branschens största FoU-organisationer. Förutom finansiella mål som ska styra 

verksamheten finns icke-finansiella. Kundtillfredsställelse är en nyckelfaktor och 

genom undersökningar utvärderar de kundnöjdheten. Medarbetarnas motivation är 

också en icke-finansiell mått, där företaget mäter i humankapitalindex. (Ericsson, 2010) 

 

För den långsiktiga strategiska planeringen arbetar Ericsson med affärsplaner som 

brukar sträcka sig 3 år framåt i tiden. Affärsplanerna arbetas fram av ledningen som 

förmedlar ambitioner och övergripande strategiska planer utan att gå in på detaljnivå i 

verksamheten. Richard säger att det handlar exempel om att bryta sig in på nya 

marknader, utveckla en ny produkt, best in class margeting osv. Det gäller också att ha 

ett bra samarbete med Ericssons samarbetspartners Sony Ericsson och ST-Ericsson. 

Affärsplanerna bryts sedan ner på de tre olika affärssegmenten. Från affärssegmenten 

bryts målen ner till de 10 olika regionerna som sedan bryter ner till enheter och till sist 

ner till kunddimensionerna. Exempelvis om ledningen har satt ett mål på 100 för 

koncernen så fördelas det 40, 30, 30 mellan de 3 olika affärssegmenten. Sedan är det 

upp till affärssegmenten att fördela ut det till regionerna och till sist ända ner till 

kundnivå. Richard säger att det är en lång process, men att allt hänger ihop rent 

matematiskt, från botten till toppen. Richard säger vidare att det säkert är många som 

har synpunkter på om det är värt att ägna så mycket tid åt det, men menar att det alltid 

finns diskussioner om förändring. 

 

4.2.2 Förhållande till budget 

Användningen och benämningen av budget är idag mycket begränsad inom Ericsson. 

Richard säger att de för 10 år sedan formellt tog död på begreppet budget och menar att 
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det är lite av en lek med ord beroende på vad man menar med budget. När man talar om 

mindre enheter så har de kostnadsställen och olika kostnader som fångas upp. I det fallet 

gör de en typ av budget varje år för den linje som ska följas, en så kallad linjebudget. I 

den meningen lever det kvar. Sen när de pratar om stora strategiska delar av divisioner 

och affärsområden då används inte budget i det avseendet. Då handlar det mer om att 

föra en dialog med ansvariga chefer där målen för nästkommande kalenderår är viktigt. 

Richard betonar dock att det beror på hur man definierar ordet budget och menar att de 

använder något som liknar budget som arbetsprocess, framför allt på lägre nivåer, för att 

planera och sätta mål för framtiden. Niklas säger vidare att det fokuseras främst på 

target, alltså målen för framtiden. 

 

4.2.3 Styrmedel 

Idag jobbar Ericsson med prognoser och target (målprocess). Målprocessen tas fram 

innan jul och gäller för kommande kalenderår. I den presenteras mål och förutsättningar 

för nästkommande år så att verksamheten styrs i rätt riktning. I januari är första gången 

som Ericsson gör en prognos för det innevarande året. Målprocessen för året är då klar 

vilket gör att de har data från målprocessen med sig när de tar fram prognoserna. Sedan 

görs det kvartalsvisa uppdateringar av prognoserna för helåret med fokus på kommande 

kvartal. Richard säger att det är viktigt att målprocessarbetet och prognosarbetet inte 

krockar med varandra eftersom det kan störa målprocessen och därför kommer 

prognoserna in först när året börjar. 

 

Prognoserna tas fram ute bland enheterna. Richard säger att centralt (koncernnivå) är 

det få personer som ägnar sig åt prognoser. Det är väldigt mycket kopplat till deras 

försäljningsenheter ute i regionerna. Det är enheterna som känner sin marknad bäst och 

därför är det lämpligt att dem ansvarar för prognoserna. Bolaget i Sverige med 

huvudkontoret går under namnet EAB (Ericsson Aktiebolag) och har en försäljning på 

över 100 miljarder per år. Richard menar att det inte finns någon där centralt som kan 

bedöma att Ericsson kommer att sälja 110 miljarder nästa år. De sitter för långt ifrån 

marknaden och är helt beroende av representanter ute i regionerna som rapporterar till 

bolaget i Sverige vad de ska sälja för nästa år. Det är alltså inte den legala enheten i 

Sverige som gör prognoserna utan de sammanställer uppgifterna från de som sitter 

närmast kunderna. Richard säger dock att det inte alltid är lätt att göra dessa prognoser. 
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En viss försäljning är lättare att förutspå som exempelvis återkommande service-

business som ofta är återkommande varje månad. I andra avseenden är det svårare 

eftersom Ericsson säljer mycket mjukvara. Det är inte en leverans i vanlig mening utan 

det kan vara att de uppdaterar koder i system som öppnar upp för ny funktionalitet. Det 

sker ingen fysisk leverans, men det är fakturor upp mot 300 miljoner kronor. 

 

Prognoserna presenteras som kortfattade resultaträkningar. Richard säger att det 

viktigaste i prognoserna är försäljningen och kostnad sålda varor eftersom det ger 

underlag för att bedöma marginalen. De kvartalsvisa uppdateringarna menar Richard är 

på ganska stor detaljnivå. Det är inte lika detaljerat som i utfallsrapporteringen, men 

med fokus på kunder och affärsområde. Affärsområdena delas upp i olika 

produktområden som bryts ner i cirka 15 olika objekt. Kunderna bryts ner från de 10 

olika regionerna. I figur 7 nedan illustreras målprocess och prognoser i Ericsson. 

 

 

 

 

4.2.4 Syften och funktioner 

Ericsson använder inte prognoser eller target som ett kontrollinstrument i första hand. 

Richard menar att det handlar istället om att planerna och sätta mål för framtiden. 

Ericsson ska utvecklas i linje med de strategier och målsättningar som företaget har. 

Richard säger att Ericsson använder andra metoder och mätningar där kontrollaspekten 

betonas mer. Ett exempel är KPI (Key Performance Indicator) som fungerar som ett 

slags kontrollinstrument, där Ericsson kontrollerar och mäter kvalité och effektivitet 

inom verksamheten. 

 

På Ericsson är det viktigt att ha ett centralt grepp på verksamheten. Samordningen och 

kommunikationen sker till stor del centralt. Richard säger att i en sådan stor 

Figur 7: Målprocess & prognos Ericsson (egen modell) 
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organisation som Ericsson, med verksamhet i många länder, är det viktigt med ett 

centralt grepp för att styra verksamheten. Richard betonar dock att det centrala greppet 

berör framför allt de strategiska processerna och målprocessen, bokslut. Dessa är 

allmänt väldigt hårt reglerade centralt. Alla enheter och regioner är ihopkopplade i ett 

stort affärssystem. Enheterna har inget eget ansvar att bygga sina egna 

redovisningssystem, allt är gemensamt och sammanställs i ett centralt 

konsolideringssystem vid huvudkontoret i Stockholm. 

 

Samordning och kommunikation speglas också i samband med Ericssons hantering av 

internpriser/transferpriser. Richard menar att transferpriser inte har någon betydelse 

eftersom Ericsson mäter hela verksamheten konsoliderat, tvärs igenom organisationen. 

Exempelvis om Sverigebolaget säljer med en vinst på 40 och enheterna ute i regionerna 

säljer med en vinst för 20 är det en sammanlagd vinst på 60 och det är vad den 

organisatoriska enheten får sig tillgodoräknat. Richard säger vidare att transferpriser 

inte är viktigt för att mäta lönsamheten. Niklas tillägger att ingen på Ericsson behöver 

fundera över transferpriser eftersom dem inte påverkas av resultat. Det är en liten grupp 

centralt som ansvarar för transferpriser och ser till att fördela vinsterna från 

dotterbolagen, resten av organisationen kan släppa det. Niklas menar att det sparas 

mycket resurser och meningslösa diskussioner. 

 

Belöningssystem förekommer inom Ericsson, men de använder inte ordet bonus utan 

Richard säger att Ericsson istället använder sig av rörlig lönedel, vilket många 

befattningshavare inom Ericsson har. Det är för det mesta kopplat till olika finansiella 

mål. Exempelvis om målet för försäljning är 100 och utfallet blir 110 så tillfaller en viss 

procent, från den positiva avvikelsen, den rörliga lönedelen. Richard menar att detta 

genomsyrar en stor del av organisationen. Niklas tillägger att vinster är också mycket 

kopplat till delar i företaget som tar stora risker. Niklas menar att exempelvis R&D-

avdelningen (Research and Development), som utvecklar ny teknologi och nya 

produkter, är ett tydligt exempel på en avdelning som har höga risk. 

 

Uppföljning och åtgärdsprogram är en vikig del för Ericsson. Utfallet ställs i relation till 

de framtagna prognoserna. Huvudkontoret har månatliga möten med varje region där 

ansvariga chefer berättar om deras situation och vad de tror om framtiden. Förekommer 
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det negativa avvikelser som exempelvis att de inte klarar av att täcka sina egna 

kostnader är det viktigt att inta åtgärder för att styra tillbaka på rätt linje. Det kan betyda 

att de skär i kostnaderna, omfördelar resurser osv. Richard menar att det är en del av det 

dagliga arbetet att hela tiden agera i förhållande till utvecklingen och förutsättningarna. 

Uppföljningen blir därför också viktig för att skapa konkurrenskraftiga produkter och 

priser så att kunderna är nöja med Ericssons produkter och tjänster. 

 

Planeringen är det som framhävs mest på Ericsson. Richard säger att det är viktigt för 

det handlar om att planera resurser. Ericsson är en stor koncern med massor av 

människor som är beroende av Ericsson som arbetsgivare och det gäller att planerna 

försäljning och skapa kontakt med kunder osv. Det är en enorm process och därför 

krävs det mycket planering. Planeringen är även det som sätter ramarna för 

målprocessen. Richard betonar att planering är viktigt vare sig det rör sig om 

koncernnivå eller en mindre enhet. På koncernnivå gäller det att planera för framtiden i 

mer övergripande strategiska frågor. På lägre nivåer är det en chefs skyldighet att 

planera utefter de förutsättningar han/hon har på sin marknad. En genomgång av 

personal, kostnader, försäljning etc för att planera för framtiden. 

 

4.3 Scania  

Scania grundades 1891 och är idag en av världens ledande tillverkare av tunga lastbilar 

och bussar (www.scania.com). Scania är verksamt i ett hundratal länder världen över 

och har cirka 35 000 anställda. Scania hade år 2010 en nettoomsättning på 80,5 

miljarder kronor och ett resultat på 9,1 miljarder kronor. Scania är ett börsnoterat 

aktiebolag och Scaniaaktien (A- och B aktie) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm 

Large Cap-lista (Scania, 2010). Den 26:a maj 2011 var Scanias totala marknadsvärde 

cirka 119,9 miljarder kronor (www.avanza.se). 

 

Scanias kärnvärden: 

”Scanias kärnvärden genomsyrar hela företagskulturen och påverkar det dagliga 

arbetet. Kunden först, Respekt för individen och Kvalitet hör starkt samman och 

tillämpas som en helhet. Kärnvärdena utgör basen för Scanias företagskultur och är 

utgångspunkten för all affärsutveckling.” 

(Scania, 2010, s. 6) 
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Vi har intervjuat Fredrik Lindegren som arbetar på Scanias huvudkontor i Södertälje. 

Fredrik är ansvarig för ekonomi, controlling och redovisning inom produktion på 

Scania. Inom Scania har Fredrik arbetat i 16 år och på sin nuvarande position har han 

varit i 6 år. 

 

4.3.1 Organisation, mål och strategier 

Scania är en multinationell koncern med huvudkontor i Södertälje. Scania delas upp i 

fyra olika marknader – lastbil, buss, motorer och tjänster. Varje marknad bryts ner i 

olika segment med produktions-, försäljnings, och serviceenheter placerade världen 

över utefter marknader och kunder. 

 

Koncernen Scania har en liten ledningsgrupp (excecutive board) och i den sitter en VD, 

en utvecklings- och inköpsdirektör, en produktionsdirektör, en CFO och sen två 

marknadsdirektörer – en som är chef över företagets marknadssida vars huvudsyfte är 

att styra segment i försäljning och översätta marknadskrav till nya produkter och en som 

är chef för sales- och service nätverket. Ungefär en tredjedel av de 35 000 anställda 

arbetar inom produktion och hälften arbetar inom sales och service. Marknadssidan är 

uppdelad i olika affärsområden som buss, marinmotorer och lastbilar som var för sig har 

fyra stycken divisioner. Fredrik säger att produktionen är en global produktionsapparat 

som stöttar hela Scanias verksamhet. 

 

Scanias övergripande strategier delas in i sex områden. Ständiga förbättringar där stor 

vikt läggs på metoder snarare än på traditionella resultatmått. Ett väl utvecklat 

modulsystem så att kunder kan få en optimerad produkt efter specifik efterfrågan. 

Försäljnings- och servicenät ska vara placerade så det ger närhet till kunder. Flexibel 

produktion möjliggörs genom korta stabila ledtider och en global produktionsstruktur. 

Tvärfunktionellt arbetssätt som innebär en integrerad försäljning, marknadsföring, 

forskning, utveckling, produktion och inköp. Helhetssynen är en viktig strategisk tanke 

för Scania. För långsiktig tillväxt arbetar Scania för att maximera kundens intäkter och 

minimera kostnaderna. Fokus ligger på att växa tillsammans med kunderna inom 

lönsamma marknader och segment. Scania ställer inte upp finansiella mål för koncernen 
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i traditionell mening utan organisationen utvärderas löpande och anpassas efter de 

investeringar som behövs för att säkerställa Scanias tillväxt. (Scania, 2010) 

 

Inom Scania är den långsiktiga strategin och målsättningar mycket viktiga. Fredrik 

säger att de långsiktiga målen gäller för cirka 5-6 år framåt i tiden och det är respektive 

enhets ansvar att beskriva och planera hur de tar sig dit. Fredrik menar att det inte alltid 

behöver betyda en rak resa utan att det på kort sikt kan betyda högre kostnader och 

sämre produktivitet för att via förbättringar nå en högre produktivitet och lägre 

kostnader framöver. 

 

4.3.2 Förhållande till budget 

Fredrik säger att Scania använde budget fram till slutet av 90-talet. Budgeten togs fram 

en gång om året och var en ram för nästkommande år baserat på en viss 

försäljningsvolym. Budgeten gjordes på kontonivå så att det blev en komplett resultat- 

och balansräkning. En årlig genomgång av kostnader med hög detaljrikedom. I slutet av 

90-talet valde Scania att frångå budgeten och Fredrik säger att det var främst på grund 

av två anledningar. För det första blev budgeten snabbt föråldrad. När de kom fram till 

maj-juni så kunde volymer och marknader vara olika från vad man trodde i september 

året innan i samband med budgetuppställandet. Värdet av budgeten blev således låg. För 

det andra har budgeten en tendens att skapa hamstring och att ansvariga lägger buffertar 

i budgeten för att kunna göra sig av med pengarna. Fredrik säger att det beteendet, där 

man skapar budgetramar, ville de få bort inom Scania och valde därför att införa 

prognoser i verksamheten. Fredrik tillägger att han tror budget fungerar bättre på mindre 

företag med fåtal anställda som behöver ramar att arbeta efter och att det blir svårare att 

använda sig av budget i producerande bolag eftersom det händer mycket i deras 

omvärld. 

 

4.3.3 Styrmedel 

Idag använder sig Scania av rullande prognoser i sin verksamhet. Fyra gångar om året 

görs en ny prognos och vid varje upprättande gör Scania en prognos för fyra kvartal 

framåt. Fredrik säger att fokus ligger framför allt på kommande kvartal och de tre 

nästkommande kvartalen (2, 3 och 4) är för att få styrfart framåt. Fredrik säger vidare att 

rullande prognoser passar mycket bättre in i Scanias verksamhet eftersom när kvartalet 
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har passerat jämförs utfallet med prognosen. Detta för att få direkt feedback på hur 

Scania ligger till mot marknaden. Det finns inte samma utrymme att skapa 

”budgetramar” för att göra sig av med pengarna. Fredrik säger också att i och med att 

Scania gör kvartalsvisa prognoser kan de revidera utefter det marknadsläge som råder 

och på så sätt agera snabbt på förändringar i omgivningen. 

 

Enligt Fredrik finns det fem anledningar till varför Scania använder sig av prognoser. 

1. Prognoser skapar kostnadsmedvetenhet och ansvarskänsla genom delaktighet. 

Skulle Scania inte göra prognoser finns det risk att medarbetare inte skulle vara 

angelägna att jobba med sina kostnader. 

2. Den långsiktiga planeringen är viktigt för Scanias framtida tillväxt. Fredrik 

menar att prognoser ger underlag så att Scania styrs mot rätt framtid. På 

toppnivå i företaget blir prognoser extra viktig för att säkerställa att hela 

företaget är på väg åt rätt håll. 

3. Det är viktigt att förankra framtida kostnader i flera nivåer i verksamheten. 

Prognoser skapar en överrenskommelse mellan chefer och medarbetare. 

4. På övergripande nivå kan CFO via prognosen säkerställa att hela företaget är på 

väg åt rätt håll. Han ser vad dem i produktion säger om framtida kostnader. Är 

det så att Scania lanserar en ny produkt så finns risken att kostnaderna går upp 

men det kan ju vara någonting bra om den produkten kommer generera mycket 

intäkter. 

5. Prognoser ger uppdateringar av kassaflödet. På toppnivå och mot styrelsen är det 

viktigt att få en kassaflödesprognos, så de får en indikation på hur Scania ligger 

till kassaflödesmässigt under de kommande 4 kvartalen. 

 

Scania använder också något som de kallar för planeringsprocess. Denna 

planeringsprocess startar högt upp i företaget där företagsledningen varje månad 

planerar produktions- och försäljningsvolym framåt. Fredrik säger att denna process är 

viktig eftersom Scania då kan dimensionera så att produktion och marknad går i takt. 

Vidare är processen viktig eftersom de kan förmedla planer till deras underleverantörer, 

som kan förbereda sig för kommande produktion. Fredrik menar att startskotten för 

verksamheten alltid är en produktionsvolym och några centrala förutsättningar som 

exempelvis transportkostnader, leverantörskrav, löneutveckling osv. 
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Planeringsprocessen uppdateras fyra gånger om året med nya förutsättningar för 

verksamheten. 

 

 

 

 

4.3.4 Syften och funktioner 

Prognoser är viktigt eftersom det skapar en dialog mellan chefsnivåer om framtida 

ambitionsnivå. Fredrik menar att i och med att de fyra gånger per år gör framåtriktade 

prognoser har de möjlighet att påverka kostnaderna. Om företaget inte tycker att 

framtida kostnadsnivån är acceptabla så kan ju cheferna stryka aktiviteter som inte ryms 

för tillfället. Hade bokslut varit styrmedlet så går inte detta, aktiviteterna och dess 

kostnader hade då redan varit ett faktum - reaktionstiden blir mycket längre. 

 

Ansvarfördelning och kostnadsmedvetenhet är viktigt inom Scania och Fredrik menar 

att det framhävs också i arbetet med prognoserna. Fredrik säger att de vill att 

prognoserna ska ”vara på riktigt” och inte att man gör dem för någon annans skull. Med 

tanke på att prognosarbetet sker långt ner i nivåerna känner fler medarbetare större 

delaktighet och tar mer ansvar. Det skapar en bra dialog i enheterna. Fredrik tillägger att 

prognoserna förmodligen skulle kunna göras högre upp i organisationen och estimera 

lika ”rätt” som när de gör dem nedifrån och upp. Men det är inte utefter det syftet som 

prognoserna görs, utan det är för att skapa en delaktighet och motivera alla delar i 

verksamheten att arbeta mot gemensamma mål. 

 

Samordning och kommunikation mellan enheter och divisioner menar Fredrik har stor 

betydelse i framför allt utvecklingsprocessen. Om exempelvis en ny motor ska 

utvecklas sker det genom ett utvecklingsprojekt som tvärfunktionellt genom 

Figur 8: Planeringsprocess & prognos Scania (Egen modell) 
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verksamheten kommer överens om hur mycket motorn får kosta. Produktion, marknad, 

utveckling och inköp samarbetar tillsammans för att få ett bra pris för den nya motorn. 

Internprissättning skapas då på den här överrenskomna målsättningen, skulle det vara så 

att det kostar mer eller mindre så blir det en målavvikelse. Så internpriserna använder 

Scania för att få fram målavvikelse jämfört med vad som togs fram i 

utvecklingsprojektet. 

 

Löpande under kvartalen gör Scania uppföljningar med produktionsenheterna för att 

jämföra hur de ligger till mot prognoserna. Uppföljningen sker alltid bara mot första 

kvartalet i prognosen eftersom att kvartal 2, 3 och 4 kommer att ersättas av en ny 

prognos. Fredrik säger vidare att något som de infört inom Scania, framför allt inom 

produktion, är att använda sig av verkliga kostnadstrender. Fredrik menar att en inte så 

produktiv diskussionen är att jämföra prognos mot prognos för då jämför man gissat 

med gissat och därför är det mer relevant att jämföra med ”verkligheten”. 

 

Inom Scania används belöningssystem som är grundat på hela företagets resultat. Hela 

verksamheten jobbar alltså mot gemensamma mål. Fredrik säger att vinster inte återförs 

till enheterna eftersom de på Scania inte vill att produktionschefer ska bry sig om 

vinster.  Återföring av vinster kan göra att produktionsenheterna blir alldeles för 

självständiga och inte arbetar efter företagets gemensamma mål. Produktionsenheterna 

ska fokusera på produktion och inte på affärsmanskap. Fredrik menar att det bästa är 

ifall produktionsenheterna går +/- 0 för då producerar de precis till den kostnad som 

utlovat. 

 

4.4 SKF 

SKF grundades 1907 och är idag den ledande globala leverantören av produkter, 

lösningar och tjänster inom rullningslager, tätningar, mekatronik, service och 

smörjsystem. SKF är representerat i mer än 130 länder och har drygt 44 000 anställda 

inom koncernen. SKF hade år 2010 en nettoomsättning på 61 miljarder kronor och ett 

resultat på 7,5 miljarder kronor. SKF är ett börsnoterat aktiebolag och SKF-aktien (A- 

och B aktie) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Large Cap-lista (SKF, 2010). 

Den 26:a maj 2011 var SKF:s totala marknadsvärde cirka 83,2 miljarder kronor 

(www.avanza.se). 
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SKF:s affärsidé: 

”Att stärka SKF:s globala ledarskap och bibehålla en lönsam tillväxt genom att vara 

det självklara valet: 

 för våra kunder, återförsäljare och leverantörer 

 för våra medarbetare 

 för våra aktieägare” (SKF, 2010, s. 2) 

 

Vi har intervjuat Inger Eriksson som arbetar på SKF:s huvudkontor i Göteborg inom 

Manager Group Controlling. Inger arbetsområde är att styra koncernen i övergripande 

ekonomiska och strategiska frågor. 

 

4.4.1 Organisation, mål och strategier 

SKF:s verksamhet är huvudsakligen indelad i tre divisioner - Industrial Division, 

Service Division och Automotive Divisions. Varje division fokuserar på olika 

kundsegment och till antalet är dessa 40 stycken. Inger säger att divisionerna är 

ömsesidig beroende och förser varandra med produkter, tjänster och kunskap i syfte att 

leverera högkvalitativa produkter till respektive divisions kunder. I divisionerna finns 

affärsenheter som totalt uppgår till cirka 400. Arbetet med affärsplan och prognoser 

konsolideras upp från affärsenheter till division för att slutligen konsolideras upp till 

koncernnivå. 

 

SKF har långsiktiga finansiella mål som innebär fastställda procenttal i rörelsemarginal, 

årlig försäljningstillväxt och avkastning på sysselsatt kapital. SKF har flera strategier 

som stödjer de finansiella målen. SKF säger att de idag har strategier som mer fokuserar 

på kundtillfredsställelse. Ett led i ökad kundtillfredsställelse är att få verksamheten 

mindre vertikalt integrerad. Enligt SKF:s koncernstrategi ska det vara fokus på 

aktiviteter som stödjer lönsam tillväxt. (SKF, 2010) 

 

I enlighet med SKF:s vision att vara decentraliserade ska inte enheterna detaljstyras, 

utan enheterna har eget ansvar och divisionerna ska agera som ett stöd. Inger säger att 

enheterna har en ledningsgrupp och ekonomiavdelning med precis samma ansvar som 

om det vore ett eget bolag, vilket är nödvändigt då en del enheter omsätter upp mot 5 
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miljarder kronor. Enheternas kontakt med division sker genom vad SKF kallar 

”reviewmeeting”. Det innebär att enheter och division träffas för att diskutera 

koncernens övergripande strategier och mål och hur de ska brytas ner. Parterna kommer 

överrens och rapporterar upp till koncernen. Enheterna jobbar med en egen strategisk 

karta och därför kommer mycket av strategierna också underifrån menar Inger. Denna 

process kategoriseras till det mötet som kallas strategisk reviewmeeting som sträcker sig 

över 4-5 års sikt. Den kortsiktiga är mer inriktad mot vad enheterna har tänkt göra för 

aktiviteter. 

 

SKF:s mäter produktivitet i TVA (Total Value Income) och det är operating income 

minus kostnaden för kapitalbindning. Inger säger att SKF har en generell marginal på 

17 procent men att alla divisionerna inte har möjligheten att nå det nyckeltalet utan det 

gäller framför allt Automotive Division. 

 

4.4.2 Förhållande till budget 

SKF använder inte begreppet budget på grund av att den är väldigt mycket inriktad på 

siffror och kostnader. SKF använder istället affärsplan som enligt Inger är lite mer än 

budget eftersom affärsplan fokuserar på aktiviteter och processer. Inger menar också att 

siffrorna är ett resultat av aktiviteterna och därför är det viktigare för koncernen att ha 

en förståelse för om företaget gör rätt saker. Affärsplanen fungerar lite som en budget 

rent siffermässigt men att en affärsplanen bedömer resultatet av verksamheten och hur 

kapitalet ser ut snarare än att hålla koll på kostnaderna. Så förutom siffror levereras en 

verksamhetsplan för kommande året. 

 

4.4.3 Styrmedel 

SKF använder prognoser parallellt med affärsplanen. Prognoser gör SKF mars, juni, 

september och en affärsplan på hösten som gäller för kommande år, som är presenterad 

och klar i november. Inger säger att de inom SKF diskuterar för kommande år 

möjligheten att övergå till rullande prognoser men är för närvarande i början av den 

diskussionen och har inte tagit ett beslut i frågan. I SKF:s decentraliserade organisation 

gör varje enhet en affärsplan och tre prognoser under året och informationen 

konsolideras sedan upp i organisationen. 

 



 
70 

 

SKF:s divisioner hanterar uppföljning av stora avvikelser i prognoser mot utfall 

eftersom divisionerna har den värdefulla kunskapen om marknaden och efterfrågan. 

Inger menar att stora avvikelser ofta beror på makroekonomiska faktorer som SKF inte 

kan påverka och säger vidare att prognoser är resultatet av förändringar i omvärlden.  

SKF har stort fokus på aktiviteter som ska utföras och att siffror då kan få en 

underordnad betydelse. Gör företaget aktiviteter som är i linje med den strategiska 

processen, kan en avvikelse för ett enskilt år vara berättigad. Den strategiska kartan som 

enheterna jobbar efter har diskuterats fram tillsammans med divisionerna och den måste 

ligga i linje med företagets övergripande strategi. 

 

Prognosprocessen initieras med att affärsplanen anger förutsättningar för verksamheten. 

Koncernen anger en tidsplan för prognoserna och sedan får divisionerna bryta ner det 

till enheten. Utformandet av prognoserna är väldigt detaljerat siffermässigt och 

kostnader bryts ner på en låg nivå. SKF utgår huvudsakligen mycket ifrån 

försäljningsvolym vid upprättandet av prognoser. Inger säger att försäljningsvolym 

anpassar de verksamheten efter. 

 

 

 

 

4.4.4 Syften och funktioner 

Det viktigaste med prognoser och en affärsplan menar Inger är att det finns flera ögon 

som ser om SKF är på väg mot rätt håll. Rapporterna görs på enhetsnivå men 

konsolideras upp till koncernen som kan se ifall det passar in i helheten. Det är också 

viktigt att koncernen ser över divisionerna, annars finns det risk för att de suboptimerar 

sin verksamhet. SKF tycker därför att kommunikation genom vad de kallar 

reviewmeeting är av största vikt för att styra verksamheten. Enligt Inger måste det 

finnas ett enhetligt system så divisionerna får ett visst format på informationen som 

Figur 9: Affärsplan & prognos SKF (Egen modell) 
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kommer in. Tidsplanen är också viktig för möjligheten samordning av verksamheten 

och det diskuteras mellan koncernen och divisionerna. 

 

Det sker ingen kommunikation mellan enheter för att bestämma internpriser. Inger säger 

att för 5-6 år sedan var policyn att tillverkande enheter och säljande enheter skulle 

komma överrens om priset gemensamt, men idag är internpriser centraliserat från 

divisionerna. SKF:s ambition är dock att det i framtiden ska styras från koncernnivå. 

Inger säger att internprismodellen bör vara mer schematisk. Anledningen till att det idag 

sköts centraliserat är att det var tidskrävande och tillförde inte verksamheten särskilt 

mycket. Inger menar att det finns både för och nackdelar med att låta internpriser 

bestämmas på högre nivåer i företaget. Företaget måste förstå att det får en påverkan på 

affären så vinsterna genereras utifrån de förutsättningar enheterna får i internpriser. 

 

Enheterna drivs väldigt självständigt och har en egen processutveckling och egen 

affärsutveckling, men enheterna har möjlighet att få hjälp med aktiviteter från 

exempelvis R&D (Research & Development) och använda deras kompetens. Inger säger 

dock att SKF:s enheter har begränsningar gällande processutveckling. Koncernen har 

mer övergripande strategier om teknologi och förändrad tillverkning. Exempelvis tester 

av ny teknologi ska inte enheterna hålla på med utan de ska fokusera på att ha en 

produktiv maskinpark.  
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5. Analys 
I detta kapitel presenterar vi vår analys. Analysen delas in i två delar. Första delen 

utgör den empiriska analysen där vi beskriver och jämför de undersökta företagen i vår 

studie. Den andra analysdelen presenteras utifrån vårt syfte där vi analyserar orsaken 

till budgetförändringen, vilka effekter det orsakat samt relationen mellan organisation, 

strategier, mål och styrmedel. 

 

5.1 Empirisk analys 

I den empiriska analysen beskriver och jämför vi de undersökta företagen i vår studie. 

Samma rubriker som i empirin används för att ge en sammanhängande läsning. 

 

5.1.1 Organisation, strategier och mål 

De undersökta företagen i studien är alla globala industrikoncerner med ledande 

positioner på marknaden. Företagen omsätter ungefär mellan 50 och 200 miljarder varje 

år och har verksamhet över hela världen. Alla företagen är noterade på börsen, vilket 

gör det möjligt att köpa och sälja aktier i företagen. Företagen i studien är 

organisatoriskt uppbyggda på ett liknande sätt. Alla företag har sitt huvudkontor i 

Sverige som har det övergripande organisatoriska ansvaret. Företagen delas upp i 

koncern, affärssegment/divisioner och enheter. Alfa Laval består av två säljande 

divisioner och en tillverkande division. Ericsson består av fem affärssegment, varav två 

är joint venture. Scania delas upp i marknader som bryts ner i divisioner. SKF delas upp 

i tre divisioner. I affärssegmenten och divisionerna finns det produktions-, försäljnings- 

och serviceenheter som placeras utefter marknader och kunder. 

 

Utifrån vår studie går det att utläsa en hög grad av decentraliserad styrning. Företagen är 

tydliga med att en decentraliserad styrning är nödvändig för att skapa tillväxt och 

konkurrensfördelar. Alfa Lavals enheter har stor handlingsfrihet om de håller sig inom 

vissa riktlinjer. Varje enhet har en ledning och en juridisk funktion med ett 

administrativt ansvar och det är genomgående i hela organisationen. I enlighet med 

SKF:s vision ska enheterna inte detaljstyras. Enheterna har ett eget ansvar och 

divisionerna ska agera som stöd. Varje enhet har exempelvis en mindre ledningsgrupp 

och ekonomiavdelning för att uppnå självstyre. Inom Scania har också varje enhet ett 

eget ansvar att planera sin verksamhet. Planeringen sker utifrån Scanias övergripande 
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strategier och mål. Ericsson säger att en decentraliserad organisationsstruktur är 

nödvändigt för skapa tillväxt och fortsatt konkurrenskraft. 

 

I vår intervju med Ericsson betonade de konsolideringen som en viktig faktor. 

Enheterna styrs decentraliserat, men de har ett ansvar att rapportera konsoliderat till 

huvudkontoret i svenska kronor eftersom det är Ericssons koncernredovisningsvaluta. 

Även inom SKF framkom det att enheterna styrs decentraliserat, men att rapporter 

konsolideras upp i koncernen. SKF säger att det är bra med ett övergripande grepp 

centralt annars finns det risk att divisionerna supoptimerar deras verksamhet. Inom Alfa 

Laval sker avrapporteringen ganska frekvent, från enheterna till division upp till 

koncernledning. Alfa Laval menar att det är bra med avrapportering uppåt i företaget 

eftersom det ger koncernledningen underlag för att stämma av med affärsidé och 

strategier. Inom Scania sammanställs också rapporterna konsoliderat vid huvudkontoret 

där huvuddelen av det administrativa arbetet utförs. Varje enhet har ett eget ansvar att 

beskriva hur de ska utvecklas i takt med de långsiktiga målen, men rapporteringen 

konsolideras sedan upp i organisationen. Med konsolideringen visar företagen att det är 

viktigt att stämma av att koncernen går åt rätt håll. Med så stora organisationen behövs 

det att system som effektivt kan samla in information för att snabbt agera ifall problem 

uppstår. 

 

Samtliga företag i studien använder strategier och mål som utgångspunkt för 

verksamheten. Strategierna är övergripande och tydliga i sin karaktär. Samtliga företag 

betonar att tillväxt är centralt för koncernen, antingen förvärvad eller organisk tillväxt, 

och att fokus ligger på investeringar och aktiviteter som stödjer tillväxten. SKF, framför 

allt, arbetar mycket med decentraliserad strategisk planering. Alla enheter jobbar efter 

egen strategisk karta vilket gör att strategierna även tas fram underifrån. På SKF är detta 

nödvändigt eftersom att alla enheter har olika förutsättningar och därför behövs det en 

strategisk planering från dem som sitter närmast marknaden och kunderna. I övriga 

företag framhävs den decentraliserade strategiska planeringen inte i samma utsträckning 

som i SKF, men det går ändå att urskilja ett liknande tankesätt. När koncernerna är så 

decentraliserade behövs det någon form av strategisk planering på lägre nivåer för att 

utveckla och planera för framtiden. Det är uppenbart att det finns skillnader i 



 
74 

 

förutsättningar med tanke på olika marknadssegment, land, försäljningsenhet, 

produktionsenhet osv. 

 

Alla företag, förutom Scania, arbetar med finansiella mål i verksamheten. Alfa Lavals 

finansiella mål är faktureringstillväxt, rörelsemarginal och avkastning på sysselsatt 

kapital. Finansiella mål som Ericsson använder sig av är bland annat rörelsemarginal, 

försäljnings- och resultatökning. SKF har långsiktiga finansiella mål såsom 

rörelsemarginal, årlig försäljningstillväxt och avkastning på sysselsatt kapital. Trots att 

flertalet av företagen har finansiella mål som hjälper till att styra verksamheten är det 

stort fokus på aktiviteter och metoder. Scania, som inte använder finansiella mål, tycker 

det är viktigare att ständigt förbättra metoder än att använda sig av traditionella 

resultatmått. Utvärderingen görs löpande och anpassas efter de investeringar som 

behövs för att säkerställa Scanias tillväxt. Alfa Laval har finansiella mål, men det är 

enheternas ansvar att arbeta för att stödja den övergripande strategin och att fokus ligger 

just på aktiviteterna. Alfa Laval menar att om företaget lägger rätt fokus på aktiviteterna 

så kommer det mynna ut i positiva finansiella effekter. SKF, som har finansiella mål, är 

också tydliga med att fokus ska ligga på aktiviteterna. Siffrorna är resultatet av 

aktiviteterna och därför är det viktigare för koncernen att ha en förståelse för att 

företaget gör rätt saker. 

 

Vi kan utläsa av företagen i studien att finansiella mål givetvis är viktiga. I slutändan är 

det omsättning, resultat osv som visar hur det går för företaget. Det är dock inte de 

finansiella målen som står i fokus. Företagen är tydliga med att aktiviteterna styr. Gör 

företaget rätt saker kommer det att bryta ut i positiva finansiella effekter, det är vikigt 

att betona. 

 

5.1.2 Förhållande till budget 

Samtliga företag i studien har idag frångått budgeten i sina verksamheter. Alfa Laval 

har övergett budgeten i sin verksamhet och arbetar idag med rullande prognoser. Det 

kan dock inom Alfa Laval urskiljas liknande styrtänk som när företaget använde budget. 

Detta eftersom likt en fast ettårsbudgetering ligger fokus nu på kalenderåret. 

Analysmässigt och styrmässigt är prognoserna som infaller under kalenderåret viktigast. 

Avskaffandet av budgeten inom Alva Laval har dock inneburit ett mindre fokus på 
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siffror och större fokus på aktiviteter. Inom Ericsson tog de för 10 år sedan formellt död 

på begreppet budget. Men det går att utläsa att budgeten i någon form lever kvar. I vår 

intervju med Ericsson framgick det att budgetens existens beror på vilken nivå i 

företaget som man avser. Bland mindre enheter som planerar och sätter mål för 

framtiden förekommer det något som liknar budget som fångar upp olika kostnader. I 

stora strategiska och centrala frågor används inte budget, utan det är just på lägre nivåer 

där det behövs ett planeringsinstrument för att fånga upp kostnadsställen som budgeten 

kan urskiljas. Scania har sedan slutet av 90-talet övergett budgeten i sin verksamhet och 

arbetar idag med rullande prognoser. Budgeten togs fram årligen som en komplett 

resultat- och balansräkning med en genomgång av kostnader. Anledningen till att 

Scania övergav budgeten var att den blev snabbt föråldrad vilket gjorde att värdet av 

budgeten blev låg. Budgeten ansågs också skapa budgetramar som gjorde att man 

genom budgeten kunde lägga buffertar för att göra sig av med pengarna. SKF använder 

inte heller budget eftersom den är mycket inriktad på kostnader och siffror. SKF 

använder istället affärsplaner, som i vissa avseenden liknar budget, men fokus ligger nu 

på aktiviteter och processer istället för att bara titta på kostnaderna. 

 

Vi kan se ett tydligt samband mellan företagens svar till varför budgeten övergavs. Det 

blev för stort fokus på kostnader, vilket inte passar in i deras verksamheter idag. 

Koncernerna idag är uppdelade i resultatenheter vilket gör att budgeten inte har samma 

roll i företagen.  

  

5.1.3 Styrmedel 

Samtliga företag har, som tidigare nämnts, övergett budgeten. Studien visar dock att 

företagen fortfarande använder sig av ettårsstyrning i en omarbetad form där mål, 

strategier och aktiviteter har en central betydelse. Företagen har olika benämningar, men 

syftet är i stora drag lika, vilket är att förmedla en verksamhetsplan för kommande år. 

Alfa Laval har en verksamhetsplan som initieras av företagets långsiktiga strategier och 

bryts sedan ner i aktiviteter och prioriteringar som inte är uttryckta i monetära termer. 

Ericsson kallar sin ettårsstyrning för målprocess. Den tas fram innan jul och gäller för 

kommande kalenderår. I den presenteras vilka mål och aktiviteter som gäller för 

nästkommande år. I Scania styr de sin verksamhet med en så kallad planeringsprocess 

där företaget presenterar förutsättningar för produktions- och försäljningsvolym framåt. 
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Planeringsprocessen är viktig eftersom Scania kan dimensionera så att produktion och 

marknad går i takt. I SKF används affärsplan för ettårsstyrningen. Affärsplanen 

presenteras i november och gäller för kommande år. Affärsplanen liknar budgeten till 

viss del siffermässigt, men SKF säger att affärsplanen levererar inte bara siffror utan en 

verksamhetsplan med aktiviteter för kommande år. 

 

Vi kan utläsa i studien att alla företag använder sig av olika typer av verksamhetsplaner 

(affärsplaner). Rent styrmässigt har den samma roll som budget, det vill säga samtliga 

företag använder verksamhetsplaner för sin ettårsstyrning. 

 

Samtliga företag i studien använder sig idag av prognoser. I alla koncerner sker 

prognosframställandet på ganska låg nivå och sedan konsolideras det upp i företagets 

nivåer. I Alfa Laval och Scania används rullande prognoser som hela tiden ligger 12 

månader framåt och som uppdateras varje kvartal. I Ericsson används det prognoser 

som är av reviderad karaktär. I januari varje år framställs första prognosen och sedan 

uppdateras prognoserna kvartalsvis för helåret. I SKF använder de också prognoser av 

reviderad karaktär, men där presenteras den första prognosen vid andra kvartalet och 

sedan görs kvartalsvisa uppdateringar för helåret. Det framkom även i studien att SKF 

diskuterar att till nästkommande år övergå till rullande prognoser, men att de för 

närvarande är i början av den processen. 

 

5.1.4 Syften och funktioner 

Det vi kan urskilja i studien är att planeringen har en mycket framträdande roll i 

företagen vilket till stor del beror på att företagen idag använder prognoser. Prognoser 

ger företagen underlag för att planera framåt och med frekventa uppdateringar, i 

jämförelse med traditionell budget, blir planering framåtstyrd. Ericsson säger att de 

planerar för framtiden så att koncernen utvecklas i linje med sina strategier och 

målsättningar. Ericsson betonar att planeringen är viktig vare sig det rör sig om 

koncernnivå eller mindre enheter. Det är en enorm process och därför krävs det mycket 

planering. Alfa Laval säger också att planeringen är viktig. Prognoserna bidrar till att 

Alfa Laval tvingas planera framåt i tiden och hela tiden driva på förbättringar som 

påverkar positivt. 
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Två budgetsyften, samordningen och kommunikationen, fick stort utrymme i samband 

med interprissättning. Studien visar att de flesta företagen använder sig av en central 

styrning gällande interpriser. Inom Ericsson sköts internpriser centralt från 

huvudkontoret och har liten betydelse eftersom hela verksamheten mäts konsoliderat. På 

SKF är internpriserna styrda centraliserat från divisionerna därför sker det ingen 

samordning eller kommunikation mellan enheter gällande detta. SKF hade för 5-6 år 

sedan en policy att tillverkande enheter och säljande enheter gemensamt skulle komma 

överens om internpriser, men att det nu sköts av divisionerna. SKF:s ambition i 

framtiden är att internpriser ska styras från koncernnivå. Ericsson och SKF har liknande 

argument till varför internprissättningen sköts centralt. Ericsson säger att det sparas 

mycket resurser och meningslösa diskussioner och SKF säger att det tidigare systemet 

framförallt var tidskrävande. I Scania är internprissättningen mer decentraliserad och 

där framhävs samordningen mer.  

 

5.2 Analys - utveckling 

I denna analysdel utgår vi från vårt syfte med studien, det vill säga fokus ligger i att 

förklara budgetens utveckling och förändring sedan Arwidi & Samuelsons studie 

genomfördes. Vi analyserar vilka faktorer som initierade förändringen och vilken 

påverkan det haft på organisation, strategier och mål. 

 

5.2.1 Från budget till moderna styrmedel 

I Arwidi & Samuelson studie är budgetanvändningen mycket utbredd bland 

industriföretagen och utgör en stor del av företagens totala styrsystem. Industriföretagen 

använder budget som ett styrinstrument, vanligtvis en fast budget som ligger under 

kalenderåret. Som komplement till budgeten användes prognoser. Varje kvartal eller 

oftare gjordes en bedömning av helårsutfallet. Prognosen fungerade som en bedömning 

av huruvida budget kan hållas eller behöver justeras. Arwidi & Samuelson menar att 

prognoser har på senare tid fått en synnerligen viktig roll som komplement till budget. I 

vår studie kan vi se att prognoser fortfarande har en synnerligen viktig roll som ett eget 

styrmedel, snarare än som ett komplement. Vidare ser vi att denna utveckling har 

inneburit avskaffandet av budget. Utvecklingen mot att avskaffa budget såg man redan 

på sent 90-tal. En undersökning av Ewing & Samuelson från 1998, 7 år efter Arwidi & 

Samuelsons bokpublicering, visade att 40 procent av 104 undersökta svenska 
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börsnoterade företag hade tankar på att förändra eller avskaffa budgeten. Vår studie 

visar att det nu är verklighet i de undersökta industrikoncernerna. Flera författare skriver 

om den kritik som budgeten får utstå. Det nämns att den bland annat är kostsam, blir 

snabbt föråldrad och fokuserar på kostnader istället för verksamheten som helhet 

(Lindvall, 2001; Bergstrand, 2010; Samuelson, 2008). Våra undersökta företag för 

samma resonemang om varför de övergav budgeten. Det betonas framförallt att den var 

för kostnadsinriktad och att budgeten inte passar in i dagens växlande företagsklimat. 

Företagen menar att det idag krävs styrmedel som ger möjlighet att planera framåt. 

Prognoser har fått en framskjuten position i företagets styrsystem men den verkar inte 

själv. Den position som budget tidigare hade i styrsystemet, har ersatts med vad många 

företag idag kallar verksamhetsplan. Företagen i vår studie menar att verksamhetsplanen 

har mer fokus på aktiviteter och mindre fokus på siffror. Vi menar att denna förändring 

kommer utav ett större fokus på effektivitet i ekonomistyrningen, dvs att göra rätt saker. 

Det betonar även Lindvall (2001) som säger att modern verksamhetsstyrning är 

kundorienterat.  

 

Förändringen av styrmedel till verksamhetsplan och prognoser initieras av 

omvärldsförändringar i företagets externa miljö. Det är en utveckling som inbegriper en 

förändring i strategi, styrfilosofi och organisationsstruktur. Vilket vi argumenterar för i 

kommande avsnitt. 

 

5.2.2 Omvärldsförändringars påverkan på strategi och styrfilosofi 

Det har gått över 20 år sedan Arwidi & Samuelson publicerade sin studie. Fram tills 

idag har det skett väsentliga förändringar i omvärlden som påverkat företagen i deras 

styrning av verksamheten. Omvärldsförändringar har i ett historiskt perspektiv varit en 

katalysator för en förändrad styrning. Lindvall (2001) menar att det ständigt sker en 

utveckling av budget och metoder. Det är viktigt att förstå att metoder som idag 

kritiseras, betraktades en gång i tiden som lösningar på existerande problem. Det är med 

den insikten samtliga våra företag har övergett budgeten. Budgeten hjälper inte längre 

företagen att styra sin verksamhet effektivt utefter rådande marknadsklimat. Historiskt 

under det senaste seklet har det inträffat en rad händelser som haft en stor påverkan på 

budgeten. Arwidi & Samuelson (1991) skriver om den stora budgetutvecklingen de 

första decennierna av 1900-talet där företag som DuPont och General Motors var 
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pionjärer för budgetens stora framfart. Zhang & Zhang (2008) menar att det blev 

vanligare med decentraliserade organisationer och budgeten hjälpte företag att effektiv 

styra divisioner och enheter. På 1960-talet ökade betydelsen av långsiktig planering för 

att möta den hårdare konkurrensen. Budgeten användes då som ett kortsiktigt styrmedel 

av den långsiktiga planen. Under 1970-talets oljekris fick budgeten mindre fokus. 

Budgeten levde fortfarande kvar, men det blev vanligare med bland annat översiktliga 

strategier och affärsplaner som ersatte den långsiktiga planeringen. Under 1980-talet 

påverkades budgeten stort av datoriseringen som framförallt gjorde att företagen kunde 

använda och utforma budgeten effektivare eftersom att stora datamängder kunde 

bearbetas och behandlas snabbare. Det är i denna framfart av datoriseringen som Arwidi 

& Samuelson genomför sin studie och det har nu gått 20 år sedan studien genomfördes. 

Under dessa år har det pågått en radikal förändring i framförallt omvärldsfaktorer som 

förändrat företags organisationsstruktur, strategier och mål, synen på omvärlden osv. 

Det har också gjort att företags ekonomistyrningssystem genomgått en tydlig 

förändring. Arwidi & Samuelson visade redan i deras studie att yttre och inre 

förhållanden har en stor påverkan när det gäller att anpassa ekonomistyrningssystemets 

utformning. Vi presenterar i nedanstående text vilken påverkan det haft på dagens 

industriföretag. 

 

Omvärldsförändringar i modern tid är den ökade globaliseringen. Ett tydligt exempel är 

enligt Lindvall (2001) uppkomsten av EU som ökar möjligheten för företag att etablera 

sig på nya marknader. Samtidigt som det blir svårare för företag att vinna 

marknadsandelar då flera aktörer konkurrerar på samma marknad. Det är tydligt att 

företagen i vår studie har uppmärksammat och svarat på den ökade konkurrensen. I vår 

studie framhålls kundtillfredsställelse i övergripande mål och strategier som en 

nyckelfaktor för tillväxt. I de flesta företag finns övergripande finansiella mål för 

verksamheten där rörelsemarginal är mest återkommande. Det betonas dock att de 

finansiella målen är resultatet av aktiviteterna. Det är viktigare för företagen att ha en 

förståelse för att företaget gör rätt saker. Företagen i studien menar att gör man 

aktiviteterna i linje med övergripande strategier så kommer det mynna ut i positiva 

finansiella effekter. När företaget upprättar verksamhetsplaner utgår de ifrån mer 

preciserade strategier. Generellt i företagen finns det en strategisk planering som är på 

mellan 3-5 år. Arwidi & Samuelson studie visar att långsiktig strategisk planering är ett 
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tydligt fokus hos industriföretagen. Arbetet fram till ettårsplaneringen går i 3 steg. Från 

övergripande strategier till strategisk planering för att mynna ut i en budget för olika 

enheter. Det kan kategoriseras till en nedbrytningsmetod för strategier eftersom det går i 

ordningen koncernledning, affärsområde/division till enheterna. Vår studie har inslag av 

samma mönster med skillnaden att enheter också upprättar strategiska kartor. I våra 

intervjuer framkom det att mycket av övergripande strategier var influerade underifrån. 

Det finns således en kombinationsmetod i strategiarbetet. Studien visar också att det inte 

alltid är nödvändigt att bryta ner strategier och mål till enheterna. Det är strategier som 

handlar om att bryta sig in på marknader och utveckla nya produkter. Om dessa är 

tydliga ska enheterna arbeta efter att stödja den övergripande strategin. Detta stämmer 

väl överrens med Mintzberg (1994) som menar att övergripande strategier ska fungera 

som en katalysator som uppmuntrar medarbetare att tänka strategiskt. Vi anser att 

företagen i vår studie gör det relativt enkelt för enheter att hantera situationer och 

vägval. Egna strategiska kartor tar hänsyn till den externa omgivningen för en specifik 

enhet samtidigt som betydelsefulla övergripande strategier har ett tydligt fokus. 

Mintzberg (1994) ansluter sig till strategiskt tänkande snarare än strategisk planering. 

På så sätt kan strategiska planer utvecklas i lägre nivåer i organisationen. Vidare menar 

Grant (2003) att anledningen till att den strategiska planeringen blivit mer 

decentraliserad är osäkerhet i den externa miljön. Utifrån vår studie ser vi konkurrensen 

om kunder som den största anledningen till varför strategisk planering sker 

decentraliserat. Företagen i vår studie fokuserar den strategiska planeringen på nya 

marknader, nya produkter och kunder. Företagen behöver upptäcka behovsmönster på 

lång sikt. En anledning som vi tycker har mindre betydelse är exempelvis oväntade 

svängningar i finansmarknaden. Från vad vi utläser från företagen har upprättandet av 

decentraliserade prognoser en viktigare uppgift för att se tendenser i den externa miljön.  

 

Arwidi & Samuelsons studie visar en utveckling mot målstyrning, från att tidigare haft 

mycket inslag av direktstyrning. Det är först idag vi ser effekterna av målstyrningens 

påverkan på organisationen. Utifrån vår studie kan vi se att företagen använder en hög 

grad av målstyrning och det har påverkat organisationen att bli mer decentraliserad. 

Målstyrningens grundförutsättningar är enligt Arwidi & Samuelson (1991) och 

Bergstrand (2010) att ledning avtalar med divisioner, enheter och medarbetare om vad 

som ska uppnås, men ger dem största möjliga frihet att planera och styra sin 
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verksamhet. Detta uppmärksammar även Anthony & Govindarajan (2007) som menar 

att istället för att styra människor på ett visst sätt ger företaget dem utrymme och skapar 

ramar för handlandet. Utifrån vår studie betonar företagen att en decentraliserad 

organisation är nödvändigt för att skapa tillväxt. Företagen betonar vikten av att ge 

enheterna handlingsfrihet. Lindvall (2001) menar att i slutändan är det själva 

målstyrningen som är det viktiga. Företaget vill veta att resultatet uppnås, inte hur det 

uppnås. I det stora perspektivet ser vi att om enheterna skulle detaljstyras faller syftet 

med företagens styrsystem, som är att rapporter upprättas decentraliserat. I vår studie 

ser vi en lös styrning som har delegerat ansvaret för strategisk planering, 

verksamhetsplaner och prognoser. Svensson (1997) menar att det är viktigt att ta tillvara 

på medarbetarnas kompetens och erfarenheter. Företagen i studien säger att de har en 

väldigt decentraliserad organisation med oberoende enheter eller ömsesidigt beroende 

enheter. I företagens arbetssätt kan vi dock urskilja en centralisering till följd av 

datoriseringen och konsolideringen. Datoriseringen var i Arwidi & Samuelsons studie 

inte alls utbredd. Flera företag idag pekar på att konsolidering är viktigt. Från 

enhetsnivå till koncernnivå ska rapporter inkomma relativt frekvent. Syftet med detta 

arbetssätt är enligt företagen att koncernledning ska stämma av med affärsidé och mål. 

Med hjälp av tekniskt avancerade datorsystem är överföring av information mellan de 

organisatoriska delarna inget problem, vilket flera av respondenterna poängterade. Vi 

tror dock att negativa rapporter till koncernledningen kan ge dem incitament att försöka 

detaljstyra enheterna. Koncernledningen har det övergripande ansvaret och har också 

befogenheter till att göra justeringar i enheternas verksamhet. Vi kan också utläsa en 

centralisering som en följd av att division eller koncern bestämmer internpriser. Två av 

företagen i vår studie bestämmer internpriser på division eller koncernnivå. 

Meningslösa diskussioner som i slutändan gav lite värde är argumenten till varför 

enheterna inte bestämmer internpriser. Vidare så har internpriser ingen betydelse för 

verksamhetens resultat eftersom resultatet konsolideras till koncern. Det betonas särskilt 

i ett företag. Med denna utgångspunkt anser vi att enheter inte kommer att utvärderas på 

basis av vad de faktiskt presterat, utan det sker i viss mån godtyckligt av 

division/koncern. Bergstrand (2010) säger att medarbetare vill mäta sina prestationer 

och därför ska prestationerna ställas i relation till mål. Av den anledningen kan 

motivationen påverkas negativt hos medarbetare. 
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Arwidi & Samuelson säger i deras studie att internpriser har stor påverkan för hur 

samordningen och kommunikationen sker inom företaget eftersom komponenter ofta 

säljs mellan enheter och divisioner. Författarna menar att det krävs ett omfattande 

informationsutbyte mellan enheterna för att inte stöta på samordningssvårigheter mellan 

enheter. Resultatet i vår studie visar att de undersökta företagen använder sig numera av 

en ganska central styrning gällande internpriser. Utifrån studien är det oftast divisioner 

eller huvudkontor som sköter interpriserna centralt.  

 

5.2.3 Prognosstyrning – ett resultat av förändrad strategi och styrfilosofi 

Samuelson (2004) menar att det är viktigare att produktansvaret ligger närmare 

marknaden om företaget verkar i en turbulent miljö. Alla företag i vår studie är globala 

ledande industrikoncerner och det kan alltid diskuteras huruvida företagen verkar i en 

turbulent miljö. Allmänt kan dock sägas att företagsklimatet är idag hårdare jämfört 

med för 20 år sedan. Vi tänker exempelvis på den oväntade finanskrisen som initierades 

2008 som skapade stora problem för främst banker men också företag. I Arwidi & 

Samuelsons studie visar de att rörligheten i aktiviteter och resurser är avgörande för hur 

omvärldsförändringar påverkar företaget. Här kan vi se en förändring gentemot hur 

företag arbetar idag mot den externa miljön. Vi vill poängtera att Arwidi & Samuelsons 

iakttagelse stämmer med företags uppfattning idag, men att fokus tidigare var på att 

hantera oväntade omvärldsförändringar när de inträffat. Idag har företag som 

ambitionen att identifiera omvärldsförändringar i företaget innan de inträffat. Det ser vi 

främst i användningen och betydelsen av framåtstyrda prognoser i företagens 

verksamhet. Clarke (2007) säger att information från den externa miljön är av största 

betydelse när man upprättar prognoser. Utan den informationen skulle prognoserna vara 

ett utkast från vad man redan vet. I detta avseende har en decentraliserad organisation 

uppenbara fördelar. Prognoser upprättas i den del av företaget som har bäst kunskap om 

marknaden. Decentraliserade enheter känner också ett ansvar att göra det eftersom de är 

självstyrda.  

 

I Arwidi & Samuelsons studie kommer de fram till att det måste finnas en logik mellan 

organisationen och budget för ett väl fungerande styrsystem. Vi delar denna uppfattning 

men vi ifrågasätter logiken mellan en decentraliserad organisation och budget. I Arwidi 

& Samuelsons studie använder företagen budget samtidigt som de går mot 
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decentralisering och målstyrning. Enligt Hope & Hope (1997) misslyckas försök till att 

ändra fokus med budget eftersom man försöker tillföra något nytt till något som var 

konstruerat för industrisamhället. Vidare menar Hope & Hope (1997) att hela 

budgetsystemet måste ändras mot informationssamhället. Att företagen i vår studie har 

övergett budgeten bekräftar Hope & Hopes (1997) argument. Trots att företagen i 

Arwidi & Samuelson studie gick mot målstyrning och decentralisering var det inte 

förenligt med budget. Det krävdes andra styrmedel för att anpassas och vara 

konkurrenskraftig i informationssamhället.  

 

Samtliga företag i vår studie har infört prognoser i sin verksamhet som antingen är av 

rullande eller reviderad karaktär med kvartalsvisa uppdateringar. Rullande och 

reviderade prognoser har samma arbetssätt som rullande och reviderad budget. Vid 

rullande budget, enligt Bergstrand & Olve (1996), utarbetas vid varje planeringstillfälle, 

exempelvis varje kvartal, en ny budget som gäller för 12 månader framåt. Vid reviderad 

budget, enligt Bergstrand (2010), omarbetar företaget vid planerade mellanrum 

budgeten för den del av året som återstår. Med tanke på den stora utvecklingen som 

skett sedan Arwidi & Samuelsons studie är införandet av prognoser inte överraskande. I 

vår studie betonar företagen att prognoserna ger underlag att styra mot en önskad 

framtid. Prognoserna ses också som ett verktyg för den centrala ledningen att få aktuella 

rapporter för att säkerställa rätt riktning. I alla företag upprättas prognoserna 

decentraliserat. Hope & Hope (1997) säger att fokus är flyttat från kostnadskontroll till 

värdeskapande vilket gör att prognoser kan tas fram snabbare eftersom företaget inte är 

styrd av prognoserna. Worthington & Britton (2009) menar att det är viktigt för företag 

att fokusera på både interna och externa faktorer för att se hot och möjligheter. Företag 

måste idag rikta större fokus på marknader och kunder för att vara konkurrenskraftiga i 

informationssamhället. Därför passar prognoser bättre in i dagens industriföretag 

eftersom de med hjälp av prognoser kan styra företaget mot en framåtriktad marknad 

och uppmärksamma förändringar i omvärlden snabbare. 

 

Vi kan se en tydlig trend mot att exaktheten i dokumenten är allt mindre viktig i 

styrsammanhang. Det är mer fokus på processen och arbetet efter dokumentet som 

uppmärksammas i företagen. Detta är ett resultat av en prestationsorientering som 

eftersträvas i företagen. Lindvall (2001) pekar på att övergången från kostnadsenheter 
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till resultatenheter innebar ökat fokus på prestationsorientering. I Arwidi & Samuelsons 

studie identifierades det också en förflyttning i syftet med budget, från dokumentet till 

processen. Hope & Fraser (2003) säger att förändringarna inte får full effekt eftersom 

problemet är att kulturen är så svår att ändra och att företaget oftast faller tillbaka på det 

gamla sättet att tänka. Arwidi & Samuelsons studie visar ett styrsystem i förändring där 

företagen visade ambitionen att förändra styrfilosofi mot en renare form av målstyrning. 

Eftersom budget förutsätter i viss mån kostnadsenheter får inte prestationsorientering 

full kraft i företaget. I vår studie ser vi att företagen övergav budget för att den var för 

kostnadsinriktad. Företagen har implementerat styrmedel som ligger mer i linje med 

målstyrning och decentralisering. 

 

5.2.4 Verksamhetsplanen ökar i betydelse 

En intressant aspekt som kan framhållas i vår studie är att det inte är en självklarhet att 

budgetering som arbetsprocess är helt övergiven utan snarare den traditionella budgeten. 

Vår studie visar att företagen helt har övergett den traditionella budgeten som fokuserar 

på kostnader och inriktar sig numera på aktiviteter och processer. En anledning till att 

det fortfarande urskiljs en budgetstyrd ”arbetsprocess” kan vara att företagen i vår 

studie är börsnoterade. Det betyder att de har en mängd olika åtaganden och 

skyldigheter mot exempelvis intressenter, leverantörer och framförallt aktieägare. Det 

gör att företagens fokus ligger på kalenderåret, men att företagen med hjälp av 

exempelvis rullande prognoser även har en framåtriktad styrning. Att företagen i vår 

studie förstår vikten av att skapa bra förutsättningar för sina aktieägare märks också 

tydligt i deras strategier där exempelvis investeringar och tillväxt ska gynna 

aktieägarna. Skapa bra relationer med sina aktieägare uppmärksammas även av Arwidi 

& Samuelson i deras studie som säger att det kan bidra till en kortsiktig planering. 

Arwidi & Samuelson menar att kraven från ägare och kapitalmarknad att hela tiden visa 

resultatförbättringar anses som en bidragande orsak till kortsiktigt tänkande. Idag 

liksom då är aktieägare beroende av offentlig information som företagen tillhandahåller. 

Företagen försöker genom bokslut, finansiella rapporter, årsredovisning, prognoser osv 

att förmedla en snabb och effektiv kommunikation till sina intressenter. En sådan 

informationsbearbetning leder till att företagen blir styrda av kalenderåret.  
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Företagen i vår studie har, som tidigare nämnts, övergett budgeten och använder idag 

andra styrmedel. Utifrån studien går det dock att utläsa att företagen använder sig av ett 

annat formellt styrmedel i form av verksamhetsplaner (affärsplaner). Lindvall (2001) 

säger att det blivit vanligare att företag använder sig av affärsplaner som alternativ till 

budgeten. Vår studie visar att det nu är verklighet i de undersökta företagen som alla 

använder sig av olika verksamhetsplaner i sin ettårsstyrning. Benämningen skiljer sig en 

del bland företagen från bland annat affärsplaner till målprocess, men alla använder den 

som en del av den formella ettårsplaneringen. Det vill säga företagen styr verksamheten 

under kalenderåret. Utvecklingen mot verksamhetsplaner som alternativ till budget är 

inte överraskande. Med tanke på företags tydliga fokus på aktiviteter och metoder i våra 

undersökta industriföretag ser vi att verksamhetsplaner har fått ökad betydelse.  

 

Tidigare i analysen skrev vi att det fortfarande kan urskiljas en styrtänk som liknar 

budgetstyrningen bland företagen och återkopplade det till företagens ställning till 

börsen. Kopplingen mellan verksamhetsplan och budget och vilken roll de har i det 

formella styrsystemet gör att vi även i den aspekten kan urskilja ett mönster varför 

budgetstyrningen lever kvar till viss del. Enligt Samuelson (2008) består det formella 

styrsystemet av tre olika delar – strategisk planering, formell styrning (ettårsstyrning) 

och operativ styrning. Det formella styrsystemet fungerar som en pyramid där den 

strategiska planeringen formulerar övergripande strategier och mål. Målen och 

strategierna bryts ner i mindre planer till den formella styrningen. Vid den operativa 

styrningen behandlas aktiviteter av daglig karaktär. Både verksamhetsplaner och 

budgetens roll i det formella styrsystemet är i den formella styrningen. Innehållet och 

hur företagen styr med hjälp av styrmedlen är av olika karaktär, men målet är det 

samma - styra verksamheten under ett år. Lindvall (2001) menar att skillnaden mellan 

budget och affärsplan kan uppfattas som liten eftersom det finns likheter i vilket 

områden som berörs och hur de används för att styra verksamheten. Företagen i vår 

studie påpekar dock att det är skillnader i just innehåll och vad som presenteras i 

verksamhetsplanerna, i jämförelse med budget. Det har inneburit en förskjutning från 

den kostnadsinriktade budgeten till den aktivitetsstyrda verksamhetsplanen. 

 

Tidigare i analysen skrev vi att det budgetsyfte som framhävs mest i prognoserna var 

planering. Företagen i vår studie betonade att prognoserna ger företaget möjlighet att 
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planera och styra verksamheten framåt. Verksamhetsplanen har som sagt en liknande 

roll som budget i det formella styrsystemet, men budgetens syften är framtagna för 

budget och det gör att en jämförelse till verksamhetsplaner och till viss del prognoser 

inte blir rättvis. Nedan försöker vi dock att visa hur och varför några av syftena har en 

förändrad roll i våra undersökta industriföretag. 

 

Arwidi & Samuelson (1991) delar in syftena i två kategorier – traditionella och 

moderna. De traditionella innefattar planering, prognos, kontroll och samordning. De 

moderna innefattar åtagande, motivation och kommunikation. I Arwidi & Samuelsons 

studie visar de att samordning och kommunikation var vikigt i dåtiden industriföretag 

för ett fungerande budgetsystem. Idag ser vi i vår studie att det inte krävs samma grad 

av samordning och kommunikation av främst två anledningar. Företagen har övergett 

budgeten och därför behövs inte längre en stark samordning mellan enheter i syfte att 

sammanställa budgeten. Företagen har också en hög grad av decentralisering och många 

enheter är inte beroende av varandra eftersom de har ett eget självstyre. 

 

Bergstrand (2010) tar upp en del av de nytillkomna syftena som har fått ökad betydelse 

efter Arwidi & Samuelsons studie. Bergstrand (2010) nämner ansvarsfördelning, 

målsättningar, uppföljning och incitamentsystem. I vår studie går det framförallt att 

utläsa olika målsättningar. Bergstrand (2010) menar att målsättningar gör att företaget 

kan arbeta decentraliserat utan detaljstyrning. Det ser vi tydligt i våra undersökta 

industriföretag som har en tydlig decentraliserad organisationsstruktur. Företagen 

skickar ut, med hjälp av framförallt verksamhetsplaner, olika typer av mål och vilka 

aktiviteter som företaget bör fokusera på. Enheterna får sedan arbeta självständigt, men 

i linje med företagets strategier och målsättningar. I Arwidi och Samuelsons studie 

utgörs målsättningar av budgeten, där budgeten lägger målen för vad som sak uppnås. 

 

Kontrollsyftet har en viktig betydelse i samband med budget. Det framhävs också i 

Arwidi & Samuelsons studie att företagen kontrollerar att budgeten eftersträvas och att 

uppföljning av budget sker. I dagens industriföretag framhävs inte kontrollaspekten i 

lika hög grad eftersom styrmedlen som företagen använder inte kräver samma typ av 

kontroll. Idag är det fokus på aktiviteter och kontrollaspekten framhävs mer i 

övergripande frågor för att se att verksamheten styrs i rätt riktning. 
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5.2.5 Sammanställning 

Nedan jämför vi dagens industriföretag med Arwidi & Samuelson genom att använda 

oss av en skala. Vi graderar faktorer som har haft en central betydelse i vår analys.  

Skalan är graderad relativ tyngdpunkt, från låg till hög, som symboliserar vilken 

betydelse varje faktor har i vår studie relativt tidigare studie.  

 

 

  

 

Strategisk planering 

 – Dagens industriföretag 

 – Arwidi & Samuelson 

 

Målstyrning 

 – Dagens industriföretag 

 – Arwidi & Samuelson 

 

Decentralisering 

 – Dagens industriföretag 

 – Arwidi & Samuelson 

 

Resultatenheter 

 – Dagens industriföretag 

 – Arwidi & Samuelson 

 

Ettårsstyrning 

 – Dagens industriföretag 

 – Arwidi & Samuelson 

 

Budget 

 – Dagens industriföretag 

 – Arwidi & Samuelson 

 

Prognoser 

 – Dagens industriföretag 

 – Arwidi & Samuelson 

 

Relativ tyngdpunkt 

 Låg  Hög

 

 X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



 
88 

 

Fokus på aktiviteter 

 – Dagens industriföretag 

 – Arwidi & Samuelson 

 

Framåtriktad styrning 

 – Dagens industriföretag 

 – Arwidi & Samuelson 

 

Fokus finansiella mål 

 – Dagens industriföretag 

 – Arwidi & Samuelson 

 

Fokus på  

omvärldsförändringar 

 – Dagens industriföretag 

 – Arwidi & Samuelson 

 

 

Syften (verksamhetsplan & prognoser kontra budget) 

 

Planering 

 – Dagens industriföretag 

 – Arwidi & Samuelson 

 

Samordning 

 – Dagens industriföretag 

 – Arwidi & Samuelson 

 

Kontroll 

 – Dagens industriföretag 

 – Arwidi & Samuelson 

 

Åtagande 

 – Dagens industriföretag 

 – Arwidi & Samuelson 

 

Målsättningar 

 – Dagens industriföretag 

 – Arwidi & Samuelson 
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenteras vår slutsats. Utifrån vår forskningsfråga besvarar vi hur och 

varför budgeten som styrinstrument förändrats samt hur undersökta företag arbetar 

med budget idag. Vi avslutar kapitlet med egna reflektioner kring uppsatsämne. 

 

I vår uppsats har vi använt oss av en forskningsfråga som har varit vår utgångspunkt i 

studien. Nedan presenteras vår slutsats gällande denna forskningsfråga. 

 

 Hur och varför har budget som styrinstrument förändrats i några ledande 

svenska börsnoterade industriföretag under de senaste tjugo åren och hur 

arbetar de med budget idag? 

 

Industriföretag i vår studie har övergett budgeten och styr idag sina verksamheter med 

prognoser och verksamhetsplaner. Budgetens tydliga fokus på kostnader är den främsta 

anledningen till att företagen av övergett budgeten. Omvärldsförändringar har gjort att 

företagen agerar efter helt nya förutsättningar vilket har påverkat organisation, strategier 

och mål samt val av styrmedel. Vi ser denna utveckling som konsekvent under senaste 

seklet där konkurrens och tillväxt har varit utlösande faktorer till förändring. På senare 

tid är det framförallt den ökade globaliseringen som medfört större kundfokus i 

företagens strategier. Vidare har detta inneburit större fokus på effektivitet i styrningen. 

Det resulterar i att företagen styr verksamheten genom aktiviteter som ligger i linje med 

modern verksamhetsstyrning. Arwidi & Samuelson visade i sin studie ökad grad av 

målstyrning. Vår studie visar att effekterna av ökad målstyrning är initierandet av 

förändrade styrmedel. Prognoser och verksamhetsplaner är idag framträdande i våra 

undersökta industriföretag som använder dessa styrmedel främst av två anledningar: 

1. Prognoser hjälper företagen att snabbt identifiera omvärldsförändringar med 

ambitionen att åtgärda dem innan de inträffat. 

2. Verksamhetsplanen tydliga fokus på aktiviteter ger positiva finansiella effekter. 

Aktiviteterna ska därför vara i linje med kundtillfredsställelse och organisatorisk tillväxt 

 

Sambandet illustreras i figur 10 nedan. 
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6.1 Egna reflektioner 

Arwidi & Samuelson skriver att arbetet med deras bok blev mer utdraget och 

omfattande är vad som ursprungligen avsetts. Anledningen till detta menar författarna 

beror på den rikedom på aspekter och problemområden som budgeteringen innehåller. 

Under tiden som vi har skrivit denna uppsats är vi beredda att dela åsikt med Arwidi & 

Samuelson. Det har varit en omfattande, men intressant arbetsprocess där vi fått ta del 

av budgetens roll i dåtidens industriföretag och samtidigt undersökt den stora 

förändringen i dagens industriföretag sedan Arwidi & Samuelsons bok publicerades. 

Det har som sagt varit ett omfattande projekt att göra en uppföljning på deras studie 

med tanke på den rikedomen av aspekter. Hade vi dock bara valt att fokusera på en del i 

studien, exempelvis budgetprocessen, så tror inte vi att uppföljningen hade gett en 

rättvis bild. Det är tack vare det omfattande materialet som vi har kunnat se helheten 

och faktiskt kunnat visa hur industriföretagen styr sin verksamhet utefter strategier, 

organisation, styrmedel osv. 

 

Figur 10: Slutsatsmodell (egen modell) 
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Vi uppmärksammar att även om vi i denna studie visat att en del av Arwidi & 

Samuelsons teorier inte längre stämmer måste man se det ur ett historiskt perspektiv. 

Teorierna som Arwidi & Samuelson presenterade i sin bok var i allra högsta grad 

aktuella i dåtidens industriföretag och med tanke på den långa tidsaspekten är det inte 

förvånande att det inträffat en förändring bland företagen. Det intressanta ur vår 

synpunkt har hela tiden varit hur det har förändrats och varför. 
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Bilaga 
 

Frågemall 

 

Inledande frågor 

 Vilken position har du inom företaget och vilka arbetsuppgifter har du? 

 Hur länge har du arbetat på din nuvarande position? 

 

Organisation, strategier och mål 

 Hur centraliserat/decentraliserat skulle du beskriva att ert företag är? (dvs. vilken 

grad målstyrning ni har) 

 Utgår ni från övergripande strategier när budgeten utformas? (ex långsiktig 

strategisk planering) 

 Hur mycket påverkas ni av ledningens krav och målsättningar? 

 Vilka är de viktigaste mått och målen som ni utgår ifrån? (ex externa eller 

interna) Vad använder ni för typ av budget och hur ofta gör ni den? 

 Hur är företaget uppbyggt och vilken grad av autonomi har enheten? Hur 

relaterar olika delar med varandra, ex interpriser? 

 Hur arbetas den strategiska planeringen fram? 

 Hur formuleras målsättningar och hur förmedlas det ut i organisationen? 

 

Budgetprocessen 

 Vad använder ni för typ av budget och hur ofta gör ni den? (ex fast, rörlig) 

 Arbetar ni med prognoser som komplement till budgeten? 

 Under vilken tidsperiod pågår er budgetprocess? 

 Vilka faktorer utgår ni ifrån när ni ställer upp er budget? (ex föregående års 

budget) 

 Hur går budgetprocessen till? Och vad initierar den? 

 Vilka parametrar tar ni hänsyn till i processen? 

 Vilka deltar i budgetprocessen och hur fördelas ansvaret? 

 Hur arbetar ni med budgetuppföljning, och vilka gör den? 

 Hur hanteras budgetavvikelser? Vem/Vilka bär ansvaret? 
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 Hur hanteras prognoser i relation till budget? 

 Hur arbetar ni med budgetuppföljning, vem eller vilka gör uppföljningen? 

 Gör ni bara uppföljningar på den slutliga budgeten eller gör ni även uppföljning 

rörande effektiviteten i budgetprocessens utformning och användande? 

 Hur hanteras eventuella budgetavvikelser? Vem bär ansvaret? 

 

Avslutande frågor 

 Anser ni att budgeten har några nackdelar – skapar den problem? 

 Vet ni om funnits tankar inom ert företag att överge budgeten och i så fall 

varför? 


