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Sammandrag: 

Budgeten har traditionellt använts som medel för planering av verksamheten, som så 
kallat styrmedel. Budgeten har då fungerat som en fastslagen verksamhetsplan, oftast 
för det kommande kalenderåret. Resursallokering, uppställnig av målsättningar och 
uppföljning har gjorts i relation till budgeten. I och med att omgivningen idag är allt 
mer volatil och oförutsägbar ät tidigare, har denna slags styv plan visat sig 
dysfunktionell, och kritiserats starkt som planeringsmedel. Problemet beror på att 
dagens osäkra omgivning kräver mer flexibilitet och reaktionsförmåga av bolagen än 
tidigare. För att reagera på omgivningen har behovet av nya, reaktivare 
planeringsmedel, så som prognos eller rullande budget ökat markant. Dock används 
budgeten fortfarande av de flesta bolag, vilket kan anses motstridigt. Syftet med denna 
avhandling är att klargöra, hur den upplevda osäkerheten i omgivningen inverkar på 
bolagens upplevda nytta av budget respektive prognos och rullande budget som 
planeringsmedel.  

Genom kvalitativ forskning i form av djupintervjuer undersöktes hur den upplevda 
osäkerheten i omgivning inverkade på hur bolagen upplevde nyttan av budget, 
prognos och rullande budget som planeringsmedel. Avhandlingen fann tydliga 
samband. Det visade sig att i en osäker omgivning upplevs budgeten problematisk som 
planeringsmedel, medan prognos eller rullande budget upplevs nyttiga som reaktivare 
planeringsmedel. I en säker omgivning upplevs budgeten fungera väl som 
planeringsmedel, och prognos och rullande budget medför liten eller ingen nytta som. 
En möjlig förklaring till varför budgeten fortfarande används av de bolagen kritiserar 
den kunde identifieras. Budgeten skall särskiljas från budgeteringsprocessen, som 
upplevs medföra nytta både hos bolag i säker samt osäker omgivning.  

Nyckelord: Budget, prognos, rullande budget, planering, styrmedel, 

verksamhetsplan, osäker omgivning, PEU, kontingensteorin 
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1 INLEDNING 

1.1 Problemområde 

Budgeten har använts med många olika syften i bolaget (Hope och Fraser, 2000). En av 

budgetens främsta uppgifter är att planera fördelningen av bolagets resurser för det 

kommande verksamhetsåret. Man ställer även målsättningar för verksamheten, och 

uppföljning av verksamheten i görs i förhållande till budgeten. Då man använder 

budgeten i denna mening kallas den för styrmedel (Jensen, 2003). Ofta är även bolagets 

belöningssystem förknippat till budgeten. Då de budgeterade målsättningarna uppnås 

belönas de ansvariga cheferna (Jensen, 2003). 

Även om budgeten länge använts som styrmedel i bolaget kan man identifiera problem 

med den i dessa syften (Jensen, 2003; Hope och Fraser, 2000). Det hävdas att budgeten 

som styrmedel bidrar till att resurserna är fast allokerade, och ändringar är svåra eller 

omöjliga att göra. Detta hämmar bolagets förmåga att anpassa och förnya sin verksamhet 

under budgetperioden (Hope och Fraser, 2000). Budgeten kan även ge upphov till 

oärliga beteendemönster, så som kostnadsmanipulering, för att nå budgeterade mål. 

Detta kan i längden ha en mycket värdeförstörande inverkan på företagsverksamheten 

(Jensen, 2003; Buckstein, 2004). Problemen med budgeten som styrmedel är även 

starkt förknippade till den osäkra omgivningen idag. Den allt mer volatila och 

oförutsägbara omgivningen kräver att bolagen har en förmåga att anpassa och förnya sin 

företagsverksamhet, speciellt i fråga om planering av företagsverksamheten samt 

reaktionsförmåga på förändringar i omgivningen (Henttu-Aho och Järvinen, 2013). 

1.2 Avhandlingens syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka ifall den upplevda osäkerheten i 

omgivningen inverkar på den upplevda nyttan av budget respektive prognos och rullande 

budget som medel för planering av verksamheten. 

1.3 Avgränsningar  

Avhandlingens forskning är begränsad till fem djupintervjuer med ekonomiansvariga i 

bolag. De intervjuade är från Finland och Norge. Denna avhandling behandlar inte andra 

alternativ till budgeten som planeringsmedel än prognos och rullande budget. 
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1.4 Avhandlingens struktur 

I kapitel två presenteras relevant teori för denna avhandling: Ekonomistyrning, 

styrsystem, ekonomistyrningens kontingensteori och omgivningens osäkerhet. Vidare 

beskrivs budgetens användning som planeringsmedel, samt varför den anses 

problematisk i detta användningssyfte. Därefter presenteras teoretiska lösningar på 

problemen: Prognos och rullande budget. Till sist sammanfattas kapitlet. 

I kapitel tre presenteras tidigare forskningsresultat. Resultat av budgetens användning i 

bolag presenteras först. Därefter presenteras resultat av budgetens användning i osäker 

omgivning. Till följande presenteras resultat av användningen av prognos och rullande 

budget i osäker omgivning. Slutligen sammanfattas de tidigare forskningsresultaten. 

I kapitel fyra presenteras forskningsfrågan, forskningsmetod, forskningens sampel och 

datainsamling, samt beskrivs validitet och reliabilitet i forskningen. Till sist 

sammanfattas forskninsuppgiften. 

I kapitel fem presenteras resultaten av avhandlingens forskning. För varje bolag i 

intervjuerna presenteras den upplevda osäkerheten, användningen av budget och 

budgetering respektive prognos och rullande budget, i underrubriker. Först presenteras 

resultaten av bolagen vars omgivning upplevs osäker, sedan bolagen vars omgivning 

upplevs säker. Slutligen sammanfattas kapitlet. 

I kapitel sex analyseras resultaten i förhållande till tidigare forskningsresultat. 

Presentationen av resultat är uppdelad enligt följande: Bolagens upplevda osäkerhet i 

omgivningen, budget och budgetering samt prognos och rullande budget i bolagen. 

Slutligen sammanfattas analysen. 

I kapitel sju konkluderas avhandlingen. Även förslag på fortsatt forskning presenteras. 
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2 TEORETISK BAKGRUND 

2.1 Inledning 

Till följande preseneteras teori inom området. Kapitlet börjar med att presentera 

centrala begrepp för avhandlinegns syfte: Ekonomistyrning, stysystem samt 

ekonomistyrningens kontingensteori. Därefter presenteras teori om budgeten som 

bolagets medel för planering: Användning och problem med budgeten som medel för 

planering. Därefter presenteras prognos och rullande budget som hypotetiska sätt att 

tackla budgetens problem som planeringsmedel i bolag. 

2.2 Ekonomistyrning och styrsystem 

Enligt Malmi och Brown (2008) är termen ekonomistyrning1 problematisk att definiera. 

Detta beror på att termen i tidigare forskning definierats på olika sätt av olika författare. 

Både bredare och snävare omfattningar av termen ekonomistyrning har använts, vilket 

innebär en skillnad i omfattningen av operationer som inkluderas i termen 

ekonomistyrning. Flera författare, så som Chenchall (2003), har i nyare forskning gett 

termen ekonomistyrning gett följande definition: 

En sammansättning av operationer så som budgetering och 
kostnadsberäkning. (Författarens egen översättning, s. 291) 

Ax et al. (2015) menar att termen ekonomistyrning innebär styrning av bolagets 

begränsade resurser, för att uppnå bolagets finansiella och strategiska målsättningar. 

Ekonomistyrningen är alltså i grunden ett system bestående av operationer, med vilka 

man planerar verksamheten och vilka enheter eller alternativa projekt resurserna skall 

allokeras till för att man skall uppnå uppsatta målsättningar. Målsättningarna ställs i 

planeringsprocessen, som är en del av ekonomistyrningen. Ekonomistyrning innebär 

även praktiska genomförandet av planer, uppföljning av verksamheten och 

variansanalys vid avvikelser som uppstår. Termer inbegriper även intern och extern 

kommunikation i form av finansiell information, så som finansiell rapportering. I 

praktiken genomförs detta med bolagets styrsystem2. Styrsystemen består av medel, 

som stöder ledningen i en organisation att styra verksamheten mot dess målsättningar, 

och implementera strategiska objektiv i verksamheten. (Anthony och Govindarajan, 

2007) Chenchall (2003) definierar termen styrsystem vidare: 

                                                      
1 Eng. Management Accounting 
2 Eng. Management Control System 
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En bredare term innefattande system för ekonomistyrning samt andra slags 
kontroller, så som individuella och gemensamma kontroller. (Författarens egen 
översättning, s. 291) 

Chenchall (2003) menar att kontroller är sätt av uppföljning av verksamheten med andra 

ord att kontrollera att verksamheten är styrd mot sina målsättningar. Styrsystem är 

vidare definierade av flera författare. Fisher (1995) menar att syftet i styrsystem är att 

skapa operationer, omständigheter och kontroller, som motiverar organisationen till att 

uppnå på förhand uppställda målsättningar. Merchant och Van der Steede (2007) menar 

att kontroll av verksamheten även kan inkludera medel för strategisk utveckling och i 

organisationen, det vill säga kontroll av att även strategiska målsättningar nås. Vidare 

menar Abernethy och Wai (1996) att kontrollsystem är en kombination av 

kontrollmedel, formade och implementerade av ledningen för att styra organisationen 

till att uppnå sina målsättningar. Kontrollsyftet i ekonomistyrning är alltså kontroll av 

att verksamheten är styrd mot och uppnår målsättninar, även strategiska. Malmi och 

Brown (2008) definierar termen styrsystem enligt följande: 

System, regler, förfaranden, värdesättningar och övriga aktiviteter ledningen 
implementerat för att styra organisationens beteende, då dessa bildar ett 
sammanhängande system. (Författarens egen översättning, s. 290) 

Vidare diskuterar Malmi och Brown (2008) att planering även kunde vara en del av 

styrsystemet, eftersom det skapar medvetenhet om målsättningar i organisationen. 

Detta är i linje med Abernethy och Wai (1996) och Ax et al. (2015). Malmi och Brown 

(2008) skiljer därfter mellan två planeringshorisonter. Den första är planering av 

operationer, oftast för de kommande 12 månaderna eller kortare tid. Detta har ett 

taktiskt fokus. Den andra är långsiktig planering, som strävar till att forma medel- och 

långsiktiga operationer. Detta har ett strategiskt fokus. De menar att planeringen ställer 

upp målsättningar för de verksamma delarna av organisationen, vilket styr individernas 

insatser och beteenden inom dessa. Planeringen definierar även vad som skall uppnås i 

förhållande till målsättningarna, och klargör nivån av insatser och beteenden som 

förväntas av organisationen. Dessutom kan planeringen medföra koordination genom 

organisationen för att uppnå gemensamma målsättningar, och på det sättet kontrollera 

att individer i organisationen arbetar för de önskade resultaten för organisationen.  

Merchant och Van der Stede (2007) skiljer mellan budgetering som bildar det så kallade 

finansiella kontrollsystemet, samt strategisk planering, där ledningen planerar 

strategiska målsättningar, som inte nödvändigtvis har finansiella drag. Med andra ord 

kan planering, som en del av kontrollsystemet, delas in i två olika slags metoder: 
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kortsiktig planering av finansiella operationer, exempelvis i form av en 12 månaders 

budget, samt långsiktigt planering av operationer, som strävar till att uppnå strategiska 

målsättningar. 

Styrsystem innefattar alltså system formade för att styra verksamheten mot uppsatta 

målsättningar. En debatt om hur styrsystem skall definieras har pågått under åren, men 

gemensamt för de presenterade definitonerna i detta kapitel är följande: Ett styrsystem 

är medel som strävar till att styra verksamheten mot uppsatta målsättningar, 

implementerade av ledningen. Malmi och Brown (2008) utvecklar definitionen av 

styrsystem vidare till att omfatta även planering som en del av styrsystemet, så länge 

planeringen syftar till att nå målsättningarna i organisationen. Planeringen kan delas in 

i kortsiktig och långsiktig planering. Detta är i linje med Merchant och Van der Stede 

(2007). Sammanfattat är styrmedel planering och kontrollering av att verksamheten för 

att styra den mot att nå uppställda målsättningar. 

Till följande presenteras ekonomistyrningens kontingensteori, som fungerar som 

teoretisk grund för forskningen om ekonomistyrning i organisationer, och styrsystem i 

bolag. 

2.3 Ekonomistyrningens kontingensteori 

Kontingensteorin är en central och ofta använd teori inom ekonomistyrning. Den 

kontingensbaserade synen på forskning om ekonomistyrning fick fortfäste under 1970- 

och -80-talen.  (Granlund och Lukka, 2017) Kontingensteorin i ekonomistyrningen 

uppstod till svars på det universalistiska synsättet på ekonomistyrning, vilket utgick från 

att det finns en optimal form av kontrollsystem, som är lämplig i alla omständigheter och 

för alla organisationer. Det universalistiska synsättet utgår alltså från att det existerar ett 

optimalt sätt att forma operationella processer, som strävar till att maximera 

effektiviteten i organisationen, så som styrsystem. (Fisher, 1995) Ekonomistyrningens 

kontingensteori, som är utgångspunkten i denna avhandling, utgår i stället från att det 

inte existerar en generell organisationsstruktur som skulle vara optimal för alla 

organisationer. Det avgörande för den optimala organisationsstrukturen är däremot 

organisationens omgivning. I praktiken betyder detta att både interna och externa 

faktorer i organisationens omgivning, exempelvis teknologi, organisationens storlek 

eller konkurrens, avgör den optimala strukturens form för organisationen ifråga.  

I fråga om ekonomistyrning innebär kontingensteorin att det inte finns ett enda 

generellt, optimalt styrsystem för alla bolag. Det avgörande för styrsystemets utformning 
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är hur bolagets omgivning ser ut, och vilka krav den ställer på styrsystemet i fråga. De 

faktorer som påverkar styrsystemets form är interna och externa faktorer. Exempel är 

bolagets teknologiska grad och teknologins utvecklingstakt, organisationens strategier, 

storlek eller osäkerheten i omgivningen. Det har menats att ifall ett bolags styrsystem 

avviker från dess potentiela, optimala form, hämmas bolagets verksamhet. (Burkert et 

al., 2014)  

Den kontingensbaserade redovisningsforskningen har länge strävat till att söka 

förståelse för ekonomistyrningens roll och dess funktioner i organisationer, samt hur 

dessa beror på organisationens omgivning. Även om brister i den kontingensbaserade 

forskningssynen på ekonomistyrningen har debatterats, fortstår teorins etablerade plats 

i forskningsgenren. (Hall, 2016) Eftersom denna avhandlings syfte är att undersöka hur 

osäkerhet i omgivningen påverkar bolagens val av planeringsmedel, i detta fall budget, 

prognos eller rullande budget, kommer kontingensteorin att fungera som utgångspunkt 

i forskningen.  

I följande kapitel behandlas begreppet osäkerhet i omgivningen närmare. 

2.4 Osäkerhet i omgivningen 

Osäkerhet i omgivningen är ett mått som används för att mäta hur olika faktorer i 

bolagets omgivning inverkar på dess val av styrsystem. (Burkert et al., 2014) Den externa 

omgivningen har traditionellt ansetts vara en kraftigt inverkande, kontextuell variabel i 

den kontingensbaserade forskningen om ekonomistyrning, och är därför grunden till 

denna forskningsgren. Den mest undersökta aspekten av extern omgivnig är osäkerhet. 

Osäkerhet i omgivningen är därför en fundamental variabel då man undersöker 

styrsystemens utformnng enligt kontingenssynsättet. (Chenchall 2003) Vad innebär 

osäkerhet i omgivningen? Enligt Chenchall (2003) kännetecknas osäkerhet i 

omgivningen av situationer var man inte kan förutse omgivningens utveckling eller 

sannolikheter för utvecklingen. För att understryka vad osäker omgivning innebär gör 

Chenchall (2003) en distinktion mellan osäker omgivning och risk, som ofta kan 

uppfattas vara samma faktor. Risk kännetecknas av situationer var man kan uppskatta 

sannolikheten för att vissa omständigheter kommer att ske. Skillnaden mellan risk och 

osäkerhet i omgivningen är alltså möjligheten att förutsäga utvecklingen av 

omständigheterna runt bolaget, och i att kunna uppskatta sannolikheten för olika 

potentiella scenarier. I fråga om osäkerhet i omgivningen är det alltså svårare att förutse 

omständigheternas utveckling.  
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Granlund och Lukka (2017) beskriver vidare osäkerhet i omgivningen som variabel i 

forskningen om styrsystemens formning. Osäkerhet i omgivningen är en brett 

identifierad faktor, som påverkar dagens industrivärld. Konceptet osäker omgivning har 

även allmänt erkänts vara komplext. Omgivningens osäkerhet kan bero på flera olika 

orsaker, samt förekomma i olika former och intensiteter. Även om omgivningens 

osäkerhet är ett centralt och etablerat koncept, diskuteras det hur osäkerhet i 

omgivningen egentligen skall mätas. Granlund och Lukka (2017) presenterar två 

kategoerier som tidigare forskning traditionellt delat osäkerhet i omgivningen in i. Den 

första kategorin är upplevd osäkerhet i omgivningen (PEU3), som mäter osäkerhet som 

den externa omgivningen medför. Den andra kategorin är Task Uncertainty (TA), som 

mäter upplevd osäkerhet i omgivningen orsakad av teknologisk utveckling. I denna 

avhandling undersöks hur den upplevda osäkerheten i omgivningen, PEU, inverkar på 

hur bolagen format sina styrsystem.  

Även om osäkerhet i omgivningen, som orsakats av externa faktorer, har undersökts på 

olika sätt, har upplevd osäkerhet i omgivningen (PEU4) frekvent använts. (Granlund och 

Lukka, 2017) Enligt Lueg och Borisov (2014) medför upplevd osäkerhet i omgivningen 

att beslutsfattare i organisationer upplever en brist på kritisk information om 

omgivningen. Detta resulterar i svårigheter hos beslutsfattarna att förutspå 

förutsättningar och resultat av sina beslut och handlingar i interaktion med den osäkra 

omgivningen. Den upplevda osäkerheten har alltså ett beteendemässigt närmandesätt 

till problematiken av beslutsfattandets relation till den osäkra omgivningen. I praktiken 

undersöks då beteenden hos beslutsfattare i relation till oförutsägbara förändringar i 

omgivningen. Den upplevda osäkerheten i omgivningen undersöker därmed inte den 

”objektiva” osäkerheten i omgivningen, utan hur osäker beslutsfattarna upplever sin 

omgivning. Man undersöker alltså den subjektivt upplevda situationen hos 

beslutsfattare. Dessa utgångspunkter hör traditionellt till beteendevetenskaplig 

forskning. Data samlad genom fältundersökningar, så som intervjuer, observationer 

eller enkäter, är det lämpliga sättet att samla data för att mäta PEU. (Lueg och Borisov, 

2014) Sammanfattningsvis är alltså omgivningens upplevda osäkerhet, eller PEU, ett sätt 

att undersöka den subjektiva upplevelsen hos beslutsfattare om hur osäker omgivningen 

för deras organisation är. Denna osäkerhet beror på en betydande informationsbrist hos 

                                                      
3 Perceived Environmental Uncertainty 
4 Perceived Environmental Uncertainty 
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beslutsfattarna, då de inte kan uppskatta hur utfallet av deras handlingar ser ut i 

framtiden på grund av att omgivningen är osäker och oförutsägbar.  

Hoque (2004) beskriver faktorer i omgivningen, vilkas utveckling är allt svårare att 

förutspå. Så som konstaterats i föregående kaptiel kan faktorerna i omgivningen vara 

antingen externa eller interna. Exempel på externa faktorer är förändringar i 

konkurrens, lagstiftning eller utveckling av teknologi. Dessa faktorer inverkar på hur 

bolagets styrystem formas, för att optimalt kunna anpassa sig och reagera på 

förändringar i omgivningen. Då omgivningen blir allt mer svårt förutsägbar och volatil, 

exempelvis på grund av snabb teknologiutveckling, har bolagen lagt allt mer betoning på 

att skapa flexiblare styrsystem som frigör bolagen till att regarea på förändrade 

omständigheter i omgivningen. (Hoque, 2004) Chenchall (2003) sammanfattar att 

osäkerhet i den externa omgivningen påverkar styrsystemens utformning. Ju osäkrare 

omgivningen är, destu flexiblare och mer externt fokuserade tenderar bolagens 

styrsystem att måsta vara. 

Till följande behandlas budget som planeringsmedel i bolaget. Begreppen budget och 

budgetering beskrivs mer ingående, för att ge förståelse i dessa planeringmetoders 

egenskaper och vad de innebär som planeringsmedel i bolag. Vidare presenteras även 

problem med budget och budgetering som planeringsmedel. 

2.5 Budget som planeringsmedel 

Att budgeten haft en så viktig roll i bolagens ekonomistyrning kan enligt Hansen et al. 

(2003) ha grund i Anthonys (1965) forskning, som var bland den första inom 

ekonomistyrning. I sin forskning särskiljde Anthony (1965) på bolagets kontrollmedel 

och bolagets strategiska planering, och fokuserade sin forskning på kontrollmedel. 

Forskningen om ekonomistyrning kom hädanefter att basera sig på budgeten, eftersom 

den var allmänt använd som kontrollmedel i organisationer. Budgeten följde generellt 

redovisningsperioden, vilket medförde standarder med hjälp av vilka olika bolags 

prestationer kunde pålitligt jämföras mot varandra. Detta underlättade forskningen och 

generaliseringen av resultat. Den traditionella, årliga budgeten har på grund av dessa 

orsaker haft en central och etablerad roll i forskningen om ekonomistyrning. 

Så småningom kom forskningen om ekonomistyrningen även att omfatta ledningens 

informationsbehov i fråga om planering och kontroll av verksamhetens utfall, och vilka 

medel som används i dessa syften. I forskningen om ekonomistyrning lades även allt 

större fokus på strategi-implementering och värdeskapande i bolaget. (Ittner och 
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Larcker, 2001) Budgeten anses dock fortfarande vara en hörnsten i de flesta bolags 

ekonomistyrning, och användningen av den är mycket etablerad och utspridd. (Hansen 

et al., 2003) Denna centrala roll hos budgeten i bolag är utgångspunkten i forskningen 

om ekonomistyrningen än idag. I denna avhandling undersöks användningen av den 

traditionella, årliga budgeten. Merchant och van der Stede (2007) definierar den 

traditionella budgeten enligt följande: 

En kortsiktig finansiell plan, som oftast görs upp för det kommande fiskala 
året. Budgeten speglar organisationens ansvarsstruktur, och innehåller 
nödvändig information om bolagets omsättning, kostnader och tillgångar. 
(Författarens egen översättning, s. 243) 

Sammanfattat innebär budgeten alltså en fastslagen finansiell plan för bolagets 

verksamhet för det kommande året, mot vilken bolagets prestationer evalueras. (de Waal 

et al., 2011) Ax et al. (2015) menar att budgeten är en plan för att uppnå bolagets 

strategiska målsättningar under en bestämd framtida period. Även om de hävdar att 

termen budget i verkligheten är mer komplex än i dess snäva definition, definierar de 

budgeten enligt följande: 

En budget uttrycker strävanden, förväntingar och åtaganden för en 
organisation, gällande ekonomiska konsekvenser för en kommande period. (s. 
195) 

Även budgeteringsprocessen har en viktig roll i forskningen om budget. (de Waal et al., 

2011) De Waal et al. (2011) definierar budgeteringsprocessen enligt följande: 

Budgeteringsprocessen innebär en dialog mellan bolagets olika 
verksamhetsnivåer. Den resulterar i en överenskommelse av finansiella 
målsättningar för den kommande budgetperioden. (Författarens egen 
översättning, s. 319) 

Budgeteringen är alltså en process där bolagets olika verksamhetsnivåer gemensamt 

deltar och diskuterar framtida målsättningar och gör upp planer för hur målsättningarna 

skall nås. Detta är i linje med Ax et al. (2015), som menar att budgeteringsprocessen är 

planering för olika delar av bolaget, som sedan sammanställs till en budget, det vill säga 

en plan för den kommande perioden. Budgetering är alltså en form av planering, som 

fokuserar på den närmaste framtiden, exempelvis det kommande året indelat i månader 

eller veckor. Ax et al. (2015) definierar även budgetering: 

Budgetering är en metod för ekonomisk styrning vilken innebär uppställande 
och användande av budgetar. (s. 196) 
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Till följande presenteras budgetens huvudsakliga användningssyften i bolagen: Som 

medel för planering och styrning. I korthet behandlas även budgetens syfte som 

kontrollmedel. 

2.5.1 Budget och budgetering som planeringsmedel  

Denna avhandlings syfte är att undersöka budgetens roll som medel för planering av 

verksamheten. Till följande presenteras en genomgång av budgetens användning som 

planeringsmedel och vilken nytta den kan medföra i organisationer. Även 

budgeteringsprocessen beskrivs mer ingående.  

Sivabalan et al. (2009) menar att har budgeten traditionellt använts som medel för att 

planera bolagets verksamhet och styra den till att nå budgeterade målsättningar genom 

att allokera resursern i bolaget. Med hjälp av budgeten informeras bolagets enheter om 

vilka resurser de har till sitt förfogande, och styrs deras beteende mot att nå de uppsatta 

målsättningarna. Budgetens information är även viktig för externa intressenter. Många 

börslistade bolag gör upp budget och andra kortsiktigare prognoser för att svara på 

informationskrav externa intressenter och marknaderna ställer på dem. 

Budgeteringsprocessen är den process som skapar budgeten. I budgeteringsprocessen 

förhandlar enheter och beslutsfattare om fördelningen av tillgångar, och gör val mellan 

olika alternativa planer för framtiden. 

Malmi och Brown (2008) menar att budgeten är grunden för de flesta styrsystemen och 

har en så gott som universell spridning. Det beror på att budgeten är en användbar plan, 

som sammanför olika processer i organisationen till en gemensam handlingsplan. 

Budget som handlingsplan har många syften, främst planering av verksamheten och 

evaluering av utfall mot budgeterade värden. Däför har budgeten varit ett användbart 

planeringsmedel i organisationer av flera olika slag. Även om budgeteringen alltså 

traditionellt haft flera olika användningssyften, har dess betydande roll varit att planera 

verksamheten och sedan uppfölja och evaluera utfallet mot dessa planer. Detta är i linje 

med Ax et al. (2015), som beskriver budgetens och budgeteringens roll som 

planeringsmedel. De menar att budgeteringen engagerar hela organisationen till att 

planera verksamheten för en viss period framåt. Implementering av organisationens 

strategi spelar en central roll i formandet av handlingaplerna i budgeteringsprocessen. 

Den färdiga budgeten, som är ett resultat av budgeteringen, används sedan som 

referenspunk vid uppföljning av verksamheten och vid slutlig prestationsevaluering.  
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Sponem och Lambert (2016) menar att budgetens nytta är som högst då beslutsfattarna 

deltar i budgeteringsprocessen. Detta är i linje med Derfuss (2009) och Chong och 

Mahama (2014). De menar att beslutsfattarnas involvering i budgeteringsprocessen är 

en central del av nyttan hos budgeten. Sponem och Lambert (2016) understryker även 

vikten av diskussion under budgeteringsprocessen. Att diskutera en budget baserad på 

handlingsplaner och strategiska objektiv upplevs medföra större nytta än att endast 

diskutera budgeter på finansiell nivå. De menar att nyttan av budgeten är hög då den 

fungerar som redskap för involvering i diskussioner om aktuella händelser eller problem 

i verksamheten. Då skapas en dialog om aktualiteter samt strategiska handligsplaner i 

bolaget, vilket medföra stor nytta.  

Även Bergstrand (2003) beskriver budgetens traditionella syften i bolaget. Han nämner 

exempelvis budgetens roll som planeringsmedel, som ger en plan för vad som skall 

verkställas under den kommande perioden. Budgeten ställer upp målsättningar för den 

kommande periodens verksamhet. Budgeten medför kommunikation mellan enheter 

som verksamhetens problem och lösningar på dessa. Budgeten fungerar som bas för 

uppföljning av verksamheten gentemot budgeterade målsättningar. Detta konkluderar 

vad Sivabalan et al. (2009) och Malmi och Brown (2008) menar om budgeten som 

verksamhetsplan, och budgeteringen som en process bolagets olika enheter deltar i, och 

som skapar kommunikation. Det är även i linje med Sponem och Lambert (2016) och 

Derfuss (2009) samt Chong och Mahama (2014), som menar att upplevda nyttan av 

budgeten är som högst då den skapar diskussion och deltagande av enheter inom 

bolaget. 

Förutom som planeringsmedel har budgeten traditionellt haft även andra 

användningssyften i bolaget. Sivabalan et al. (2009) beskriver två syften med budgeten 

som kontrollmedel: Som medel för kostnadskontroll och som ledningens medel att 

kontrollera verksamhetens utfall. Då budgeten används för intern kostnadskontroll 

planeras fasta kostnadstak i budgeteringsprocessen, vilka de verkliga konstnadsnivåerna 

sedan jämförs mot. Då upptäcks avvikelser mellan kostnadstaken och det verkliga 

utfallet. Då budgeten används som ledningens kontrollmedel fungerar den som ett 

formellt godkännande för handlingar för den kommande perioden. Den fungerar som 

medel för ledningen att kommunicera finansiella förväntningar neråt i organisationen. 

Ax et al. (2015) beskriver även dessa syften hos budgeten som kontrollmedel. Budgeten 

använd som underlag för uppföljning av verksamheten och som ledningens medel för att 

sprida budskap om exempelvis förväntningar ut i bolaget. 



 

 

16 

Sammanfattningsvis har budgeten traditionellt använts som en gemensam 

verksamhetsplan för bolaget. Den innefattar och kommunicerar bolagets 

resursallokering och operationer i finansiella termer för den kommande budgetperioden. 

Budgeten används även för uppställande av målsättnigar och uppföljning av 

verksamhetens utfall mot dessa, samt som medel för kostnadskontroll i bolaget. 

Budgeteringen är den planeringsprocess som resulterar i en budget. Budgeteringen 

innebär en dialog mellan bolagets olika enheter, var man bestämmer vilka investeringar 

eller andra handlingsplaner skall verkställas under budgetperioden. Till följande 

genomgås vilka problem kan uppkomma med budgeten som planeringsmedel i bolagen. 

2.5.2 Problem med budgeten som planeringsmedel 

Även om den traditionella budgeten har en etablerad och utspridd användning som 

bolagets planeringsmedel, har den även omfattande kritiserats för att ha brister i detta 

syfte. Till följande presenteras den centrala kritiken mot budget som planeringsmedel. 

Wallander (1999) menar att budgeten, som görs på en årlig basis och är nära anknuten 

till årsredovisningen, riktar fokus mot bolagets prestationer bakåt i tiden istället för på 

hur bolaget presterar i förhållande till nutida omständigheter. En årlig cykel är inte 

naturlig för företagsverksamheten, eftersom verksamheten är fortfortlöpande och 

omständigheterna förändras ständigt. Därför skall evaluering och beslut angående 

verksamheten inte göras en gång om året, som i samband med budgeteringen. I detta 

hänseende hämmar budgeten bolagets förmåga att förnya och anpassa sin verksamhet. 

Wallander (1999) kritiserar även budgetens roll som styrmedel på grund av att den helt 

bygger på en uppskattad utveckling av framtiden. Eftersom det är svårt att förutspå 

framtida händelser, är budgetens förträfflighet svår att garantera på så långsikt. Enligt 

Wallander sker det alltid förändringar i omständigheterna, varför bolaget måste ha 

färdigheter att anpassa verksamheten. Budgeten leder alltså lätt till att det uppstår en 

konflikt mellan den fasta resursallokeringen och bolagets anpassningsbehov till 

omgivningen. 

Ekholm och Wallin (2001) beskriver liksom Wallander (1999) varför kritiken mot 

budgeten som planeringsmedel ökat de senaste årtiondena. De menar att budgeten är 

fokuserad på att upprätthålla intern kontroll, så som kostnadskontroll. Eftersom 

värdebildande inte längre uppstår endast från en effektiv intern kontroll, har budgeten 

har tappat sin roll som värdebildande medel i bolaget. De menar att värdeökning idag 

uppstår från att kunna anpassa sig till externa faktorer. Bolag idag måste kunna reagera 
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på förändrade omständigheter, och konstant sträva till att förnya sig för att behålla sin 

konkurrenskraft. Ekholm och Wallin (2001) konstaterar att budgeten är ett för stelt 

medel för planering av verksamheten i dagens omgivning. 

Bergstrand (2003) fortsätter att beskriva problem med budgeten. Han menar att kritiska 

inställningar till budgeten existerat redan länge, och att dessa fått fotfäste genom 

Wallanders (1999) grund för kritik mot budgeten, beskriven ovan. Bergstrand (2003) 

beskriver ofta förekommande problem med budgetanväningen. Han nämner exempelvis 

att budgeten är arbetsdryg att uppgöra och görs med information som väldigt snabbt blir 

föråldrad. Budgeten binder resurser, och de kan vara väldigt svårt att ändra på det senare 

vid förändrade omständigheter. Budgeten skapar en onaturlig cykel för verksamheten, 

som egentligen är fortfortlöpande. Budgeten byggs upp av vaga antaganden om 

framtiden som sällan stämmer överens med det verkliga utfallet. 

Libby och Lindsay (2003) beskriver vidare problem förknippade med budgetens styvhet. 

Då de budgeterade värdena en gång fastslagits ändras de mycket sällan eller aldrig. Detta 

gäller även om omständigheterna runt bolaget oförväntat förändras. Ävenom budgeten 

därmed blir föråldrad och oanvändbar, fortsätter man ofta att använda den. Detta har en 

hämmande effekt på företagsverksamheten: Bolagets anpassningsförmåga försämras, då 

dess resurser år bundna av en fastslagen budget. Även om budgeten bidrar till 

kostnadskontroll försämras tillväxtmöjligheterna jämsides. Enligt Buckstein (2004) 

bidrar budgeten även till att bolaget gärna håller sig till investeringsbeteenden som 

tidigare har konstaterats säkra och riskfria, istället för att ta risker genom nya, 

ambitiösare projekt. 

Hope och Fraser (2003) identifierar även flera problem med budgeten som 

planeringsmedel. Budgeteringsprocessen är väldigt arbetsdryg och tidskrävande ifråga 

om ledningens insatser. Budgeten upplevs opålitlig och besvärlig, hindra innovativitet 

på grund av en fast resursallokering samt hindra bolagen från att svara på omgivningens 

förändringar, så som ökad konkurrens. Budgeten förlamar även initiativtagandet och 

reaktionsförmågan på marknadsförändringar hos den personal som är närmast 

marknaden, eftersom de inte kan inverka på resursfördelningen eller investeringsobjekt 

då alla val redan är fastslagna i budgeten. 

Hansen et al. (2003) konkluderar budgetens problem som planeringsmedel: 

budgeteringsprocessen är väldigt tidskrävande och nyttan av den är sällan lika stor i 

förhållande till denna möda. Budgeten hämmar reaktionskapabiliteten, och är ofta ett 
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hinder för att fönya verksamheten. Detta stämmer överens med Libby och Lindsays 

(2003) och Hope och Frasers (2003) kritik mot hinder för innovationer. Budgeten är 

även ofta fokuserad på konstnadsminimering och -kontroll, istället för värdeökning eller 

genomförande av strategier i verksamheten. Dessutom uppdateras budgeten sällan, 

oftast endast årligen, och är baserad på vaga gissningar om framtiden. Sammanfattat 

menar Hansen et al. (2003) budgeten många hämmande effekter på verksamheten 

relaterade till styvhet, kortsiktigt fokus och vaga antaganden som grund för 

verksamhetens planering. 

Budgeten kan även anses ha andra brister än som planeringsmedel. Som kontrollmedel 

kritiserats budgeten för att leda till hämmande beteendemönster, exempelvis en 

självcentrerad syn på sin egen enhets verksamhet, istället för hela bolagets gemensamma 

bästa. (Bergstrand, 2003) Buckstein (2004) och Hansen et al. (2003) menar att 

budgeten kan leda till resultatmanipulation. Exempelvis kan budgetens kostnadstak leda 

till kostnadsmanipulation genom att man flyttar kommande utgifter till följande 

verksamhetsperiod för att öka periodens vinst, eller för att periodens kostnadstak redan 

är uppnått och man inte vill överskrida det. I längden har dessa slags beteenden hos 

beslutsfattare ofta en värdeförstörande effekt på bolagets verksamhet. Libby och Lindsay 

(2003) och (de Waal et al., 2011) nämner även budgeteringsprocessens resursdryghet 

som ett problem. Budgeteringen kräver en hög nivå av detalj, och dyra upprepningar i 

processerna sker mellan olika verksamhetsnivåer i bolaget. Budgeteringen är därför 

orimligt tids- och resurskrävande i förhållande till nyttan av dess användning. 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att budgeten utsatts för omfattande kritik i 

dessa traditionella användningssyften. Kritiken omfattar budgetens brister som 

planeringsmedel idag: Den är för styv och binder resurser samt ändras inte under 

verksamhetsperioden, vilket hindrar innovativitet och reaktionsförmåga till 

omgivningen. Budgeten bygger ofta på vaga antaganden, som sällan är valida 

referenspunkter och kan inte användas till att reflektera och bedöma det verkliga utfallet 

mot. Budgeteringen är för arbetsdryg i förhållande till nyttan av budgeten som 

verksamhetsplan. Eftersom budgeten ofta används som kostnadstak, kan den även 

medföra kostnadsmanipulation då man inte vill överskrida budgeterade värden. Detta 

har även en värdehämmande effekt på verksamheten i längden.  

Till följande presenteras hur problemen med budgeten kan tacklas med reaktivare 

styrmedel: Prognos och rullande budget. 
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2.6 Prognos och rullande budget 

Till följande presenteras prognos och rullande budget som en lösning på budgetens 

brister som planeringsmedel. 

Enligt ekonomistyrningens kontingensteori finns det alltså inte ett generellt system för 

styrning av företagsverksamheten. Valet av passande styrmedel beror därför på de 

specifika omständigheterna runt bolaget. (Otley, 1999) Bunce et al. (1995) menar att den 

traditionella budgeten är dysfunktionell som planeringsmedel, och inte möter bolagens 

behov. Därför behövs nya medel för att utföra de syften budgeten haft. De hävdar att ett 

nytt budgetsystem, som skulle ersätta det gamla, inte kan lösa problemen; i stället 

behövs ett mera övergripande styrsystem. Budgeten kan vara en integrerad del av detta 

system, inte en enskild process som den traditionella budgeten är nu. De menar alltså att 

bolagen behöver ett styrsystem, som förenar budgeten med reaktiva medel för 

fortfortlöpande planering och förbättring av verksamheten. Även Otley (1999) 

presenterar tankar om vilka egenskaper bolagets kontrollsystem borde ha. Med 

kontrollsystem menar han ett system för ledning och styrning av bolagets prestation. 

Otley (1999) lyfter fram centrala frågeställningar, bland annat hur man skall ställa 

målsättningar och mäta prestationer, forma informations- och belöningssystem och hur 

strategier skall genomföras i verksamheten. Han poängterar att bolagen borde 

fortfortlöpande förnya sina sätt att angripa dessa frågor, eftersom omgivningen idag 

konstant förändras. Även Otley (1999) menar därmed att bolagens styrsystem i allt större 

grad skall vara fortfortlöpande, och bestå av anpassningsbara helheter med olika medel 

och processer för planering av verksamheten. Även Ekholm and Wallin (2001) menar att 

traditionell budgetering kan användas för interna processer i bolaget, men måste 

kompletteras med medel som kan regaera på externa faktorer. Det finns alltså konsenus 

bland författare om att styrsystemet idag behöver vara ett mer omfattande system för 

planering av verksamheten, implementering av strategi, som möjliggör fortlöpande 

förnybarhet i förhållande till den förändrande omgivningen. Budgeten kunde vara en del 

av detta system, men i en mer inskränkt roll än tidigare. Som kompletterade, reaktivare 

medel till budgeten nämner Ekholm och Wallin (2001) rullande budgetering, som görs 

exempelvis månatligen eller kvartalsvis. De menar att fördelarna med rullande budget 

är betydande. Rullande budget är inte ett lika stelt medel för planering som budget. 

Rullande budgeten är flexibel och baserar sig inte på fasta siffror, som inte kan ändras 

fortlöpande senare.  
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Neely et al. (2003) undersöker hur man kan förbättra den traditionella budgeten genom 

så kallade Better Budgeting-tekniker. Detta är ett svar på behovet av mer reaktiva 

lösningar i styrsystemet. Exempelvis nämner de rullande budget, eller prognos, som 

kompletterande medel till budgeten. De motiverar rullande budget och prognos som 

alternativ enligt följande: 

Rullande budget eller prognos är exaktare och har en bättre reaktionsförmåga 
på förändrade omständigheter än den traditionella budgeten. Rullande 
budgetering eller prognostisering minskar även oönskat beteende, som en fast 
budget ofta uppmuntrar till, så som resultatmanipulering. Rullande budget 
eller prognos har det största potentialet som medel till att förbättra 
budgeteringsprocessen. (Författarens egen översättning, s. 24) 

Ax et al. (2015) definierar vidare prognos och rullande budget. De skiljer mellan prognos 

och rullande budgetering. Prognosen är en uppskattning av hur verksamheten kommer 

att utvecklas under den återstående budgetperioden. I rullande budgetering flyttas 

budgethorisonten konstant framåt: Man gör exempelvis månads- eller kvartalsvis en ny 

budget för en viss period. Då behålls konstant utsikten över en viss period framåt. Man 

reviderar även de tidigare budgetarna för att motsvara den aktuella verkligheten, ifall 

omständigheterna har förändrats sedan budgeteringen av dem skett. Genom rullande 

budgetering hålls bolagens budget, eller handlingsplan, uppdaterad i förhållande till 

omständigheterna i omgivningen för en viss tid framåt. Den rullande budgeten 

kompletterar oftast budgeten, vilket skapar ett mer omfattande och fortfortlöpande 

styrsystem.  

Bergstrand (2003) beskriver rullande budget som en budget som med bestämda 

mellanrum uppdateras enligt förändringar i omgivningen. Den rullande budgeten har en 

bestämd horisont som flyttas framåt vid varje ombudgetering, vilket medför en 

långsiktigare och fortlöpande syn på verksamheten och dess planering. Detta är i linje 

med rullande budgeteringens definition av Ax et al. (2015). Bergstrand (2003) beskriver 

även rullande prognoser. Rullande prognos är ett sätt att komplettera en traditionell 

budget. Rullande prognoser görs fortlöpande längs med året, men endast till 

budgetperiodens slut. Skillanden till rullande budget är alltså att horistonten inte flyttas 

framåt, alltså har rullande prognos en kortsiktigare syn på verksamheten. Även detta är 

i linje med Ax et al. (2015). 

Prognos och rullande budget har dock jämställts i litteraturen om styrsystem, eftersom 

de ofta har samma användningssyfte i bolagen och termerna ofta därför används 
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parallellt. Henttu-Aho och Järvinen (2013) klargör det parallella förhållandet mellan 

prognos och rullande budget: 

Rullande budget förstås ofta som en synonym för rullande prognos eller 
fortlöpande budgetering. Oftast är det en revision av den existerande budgeten 
eller ett sätt att ombudgetera siffor. (Författarens egen översätning, s. 767) 

Termerna rullande budget och rullande prognos har alltså ofta använts för att beskriva 

fortlöpande planering av verksamheten. Skillnaden i de två medelen kretsar främst kring 

användningssyftet: Prognos används för att förutse kommande förädringar i 

omgivningen, medan rullande budget innebär en fortlöpande allokering av resurser i 

enligthet med verkliga, förändrade omständigheter. (Ax et al., 2015, Bergstrand, 2003) 

För att kompensera budgetens brister kan man omforma styrsystemet så att budgeten 

återstår som en del av der. Medel som har en bättre reaktionsförmåga, exempelvis 

prognos eller rullande budget, kan kombineras med budget för att tackla bristerna i 

budgeten som hämmar verksamhetens förnybarhet. I denna avhandling kommer båda 

termerna prognos och rullande budget att användas för att beskriva mer fortfortlöpande, 

uppdaterade och reaktiva planeringsmedel bolagen tagit ibruk för att komplettera sitt 

styrsystem och budgeten. 

I likhet med Henttu-Aho och Järvinens (2013) konstaterande om prognosens och 

rullande budgetens liknande användningssyften i bolag, kommer prognos och rullande 

budget som planeringsmedel att granskas i jämsides i denna avhandling som alternativ 

till budgeten som planeringsmedel. 

2.7 Sammanfattning av teori 

Ekonomistyrning är en debatterad term, som innebär ett system av medel, som används 

av ledningen för att planera och genomföra bolagets operationer för att nå uppsatta 

målsättningar. Termen styrsystem har även givits flera olika definitioner. Gemensamt 

för dem är att styrsystemet omfattar de olika medelen som används i ekonomistyrningen. 

Styrsystem innefattar kontrollmedel för verksamheten, exempelvis för uppföljning av 

verksamhetens utfall och avvikelseanalys. Vidare har även planering inkluderats i 

definitionen av styrsystem. Planeringen i styrsystemet kan bestå av antingen kortsiktig, 

taktisk planering, eller långsiktig, strategisk planering. Planeringen består av 

uppställande av målsättningar för bolagets olika enheter och allmänt i bolaget, samt 

planerande av med vilka operationer dessa målsättningar skall nås; så kallad 

verksamhetsplan. 
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Ekonomistyrningens kontingensteori är en etablerad teoretisk synvinkel på forskning 

om ekonomistyrning. I forskning om ekonomistyrning innebär kontingensteorin att det 

inte finns en allmän form av stysystem, som skulle vara optimal för alla bolag i alla 

omgivningar. Istället beror den optimala formen på styrsystemet på den specifika 

omgivningen bolaget verkar i. Omgivningen kan ha egenskaper som väsentligt inverkar 

på kraven på bolagets styrsystem. Exempel är teknologisk utveckling, konkurrens eller 

osäkerhet i omgivningen. Variabeln omgivningens osäkerhet som inverkan på formen av 

bolagens styrsystem har en etablerad roll i forskningen om styrsystem. Man har ofta 

använt sig av måttet PEU5, som undersöker den upplevda osäkerheten i omgivningen 

hos beslutsfattare i bolaget. Utgångspunkten är att en upplevd osäkerhet i omgivningen 

beror på en informationsbrist hos beslutsfattarna, då de inte kan förutse konsekvenserna 

av sina beslut och handlingar i den osäkra omgivningen.  

Budgeten har haft en etablerad roll som objekt för forskning i fråga om styrsystem. Detta 

beror på att den traditionellt och utbrett använts som bolagens styrmedel: För att 

allokera resurser, ställa målsättningar, fastslå kostnadstak och uppfölja verksamheten. 

Budgeten definieras som en plan för den kommande verksamhetsperioden, ofta 

kommande kalenderåret. Budgeten uppgörs i budgeteringsprocessen. Budgeteringen är 

en process var den kommande verksamheten diskuteras mellan bolagets olika enheter, 

och man avgör vad som skall uppnås i framtiden och hur det skall göras, exempelvis 

genom att uppgöra handlingsplaner. Även målsättningar uppställs i 

budgeteringsprocessen. Dessa kan vara kortsiktiga målsättningar bundna till 

budgetperioden, eller långsiktiga, strategiska målsättningar, för framtida verksamhet på 

långsikt. Dock har det visat sig att de uppstår problem med budget som planeringsmedel 

i förhållande till en osäker omgivning idag. Osäker omgivning är en ofta använd variabel 

i ekonomistyrningens kontingensteori, då man undersöker omgivningens inverkan på 

bolagens styrmedel. Då omgivningen är alltmer osäker, volatil och förändras allt 

snabbare, har budgeten visat sig vara ett stelt planeringsmedel. Budgeten kan hämma 

företagets reaktions- och anpassningsförmåga till förändringar i omgivningen. Ett behov 

av nya planeringsmedel för att kunna svara på den volatila omgivningen uppstår alltså. 

Prognos och rullande budget som planeringsmedel har presenterats som lösningar på 

dessa nya krav. Prognos och rullande budget är reaktivare och mer fortfortlöpande medel 

för planerande av verksamheten. De möjliggjör att bolaget kan anpassa sin verksamhet 
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till förändringar i omgivningen och undvika att verksamheten hämmas, så som då 

budgeten används. 

I följande kapitel presenteras vilka resultat tidigare forskning kommit fram till i fråga om 

användningen av budgeten, problem med budgeten som planeringsmedel i osäker 

omgivning, samt användning av prognos och rullande budget som planeringsmedel i 

osäker omgivning. 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

Till följande presenteras tidigare forskning av hur bolag upplever budget, prognos och 

rullande budget som medel för planering i säker och osäker omgivning. Först presenteras 

fall i vilka bolagen upplevt nytta av budgetens som planeringsmedel. Sedan presenteras 

forskning vars resultat visar att den upplevda nyttan av budgeten anses låg som 

planeringsmedel i en osäker omgivning. Sedan presenteras forskning vars resultat 

beskriver den upplevda nyttan av prognos och rullande budget som planeringsmedel i 

en osäker omgivning.  

3.1 Budgeten används fortfarande 

Budgeten i dess traditionella syften har upprepat kritiserats. Dock har många bolag 

behållit i alla fall delar av budgeten i olika användningssyften: Exempelvis som medel för 

styrning och kontroll. Till följande presenteras forskningsresultat som indikerar på att 

budgeten fortfarande används och upplevs nyttig som planeringsmedel, även om den 

allmänt är kritiserad. 

Ekholm och Wallin (2000) undersöker hur ekonomiansvariga i 650 stora finska bolag 

förhåller sig till budgetkritiken, samt vilken roll och upplevda nytta budgeten har i 

bolagen. Undersökningen gjordes genom enkät, och svarsandelen var 25,8 %. Ekholm 

och Wallin (2000) delar in bolagen i konservativa och radikala bolag enligt ifall bolagen 

behållit sin budget, respektive ifall de minskat dess roll eller till och med avstått från den.  

De konstaterar att även om flera bolag identifierar problem med den traditionella 

budgeten, tänker de inte avskaffa den. 85,7 % av svarandena använder fortfarande 

budgeten. Dessa bolag kallades konservativa bolag. Dessa bolag har inte som avsikt att 

avstå från budgeten, men kan tänka sig komplettera den i framtiden med andra 

planeringsmedel (se kapitel 3.3). Ekholm och Wallin (2000) finner att konservativa 

bolagen dock fortfarande använder budgeten i vid utsträckning i följande syften: 

planering, kontroll och evaluering av verksamheten. De konkluderar att den traditionella 

budgeten behövs för att uppehålla intern effektivitet i bolaget, men måste kompletteras 

av andra planeringsmedel. Angelakis et al. (2010) ger även en översikt av i vilka syften 

budgeten används i grekiska och finska bolag. 

Angelakis et al. (2010) undersöker vilka styrsystem som används i grekiska och finska 

bolag, den upplevda nyttan av dem och betoningen av dem i framtiden. De granskar 

vilken roll den traditionella budgeten har i bolagen och vilken nytta de upplevder av den, 

samt i vilken hur bolagen kommer att betona budgetens användning i framtiden. 
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Angelakis et al. (2010) kommer fram till att budgeten har en stark roll i bolagen: 98 % 

avbolagen använder budgeten för kostnadskontroll, 74 % för att planera och styra 

bolagets finansiella situation, resurser och aktiviteter, 68 % för planerande av dagliga 

processer och 64 % som grund för chefers kompensationer. Dessutom är budgetens 

användningsgrad "hög" i följande syften: Planera bolagets finansiella ställning, 

koordinera processer mellan bolagets enheter samt evaluera chefers prestationer. 

Budgetens syften som medför "stor upplevd nytta" var följande: Som medel för 

kostnadskontroll som medel för prestationsevaluering av chefer, samt som medel för att 

koordinera processer mellan bolagets enheter och planera kassaflöden. Alltså var den 

upplevda nyttan av budgeten i dessa roller stor. Enligt Angelakis et al. (2010) förväntar 

sig bolagen att i framtiden få "stor upplevd nytta" av budgeten i följande syften: För 

kostnadskontroll, för att koordinera processer mellan enheterna, för att evaluera 

chefernas prestationer och för att planera kassaflöden. Sammanfattningsvis har 

budgeten alltså en betydande roll i fråga om planering, kostnadskontroll och 

prestationsevaluering Man kan också dra slutsatsen att bolagen upplever att budgeten i 

framtiden kommer att vara mycket viktigt i fråga om kostnadskontroll och allokering av 

resurser mellan enheter. Libby och Lindsay (2010) hittar även bevis för budgetens starka 

ställning hos nordamerikanska bolag. 

Libby och Lindsay (2010) hittar bevis för budgetens starka ställning bland 

nordamerikanska bolag. Libby och Lindsay (2010) kommer fram till att 80 % av 

kanadensiska och 77 % av amerikanska bolag använder budgeten som kontrollmedel, 

och att 94 % av dessa inte tänker avskaffa budgeten inom närmaste framtiden. 90 % av 

alla bolagen anger att budgeten tillför ett "positivt värde" Majoriteten av de 

nordamerikanska bolagen använder alltså fortfarande budgeten idag, och upplever att 

den medför ett betydligt värde för dem. Frow et al. (2010) beskriver vidare budgetens 

användning i ett bolag. 

Frow et al. (2010) undersöker genom en fallstudie budgetens användning i ett bolag 

Fallstudien gjordes bland annat genom intervjuer och analys av finansiella rapporter. 

Bolaget verkade globalt inom teknologi- och serviceindustrin.  Bolaget använde sig av 

budget, så kallade kontrollplaner, vilka uppgjordes av beslutsfattarna i bolaget och 

illustrerade hur finansiella målsättningar skulle uppnås. Dessa planer uppgjordes genom 

en process som krävde horisontal förhandling och samarbete mellan beslutsfattarna, för 

att analysera ifall de planerade operationerna skulle komma att uppnå bolagets 

strategiska målsättningar. Processen påminde alltså om en traditionell 
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budgeteringsprocess. Alla budgetens traditionella syften som planeringsmedel ansågs 

inte oanvändbara. Bolaget upplevde att budgeten medförde finansiella disciplin i fråga 

om på förhand uppsatta mål, då beslutsfattarna måste reagera på oförutsägbara 

förändringar i omgivningen för att nå de finansiella målen. Frow et al. (2010) 

konkluderar att helt avstå från budgeten inte är optimalt för organisationer, eftersom de 

planerade och fastställda kostnads- och vinstmålen i budgeten är viktiga referenspunkter 

för att beslutsfattarna, även i en osäker omgivning. Sandalgaard (2012) hittar även bevis 

för att budgeten fortfarande används i bolag. 

Sandalgaard (2012) undersöker förhållandet mellan upplevd osäkerhet i omgivningen 

och avskaffandet av den traditionella årliga budgeten. Undersökningen gjordes genom 

en enkät som skickades till ekonomichefer i 608 på måfå valda största danska bolagen. 

Svarsandelen var 40,5 %. Bolagen delades in i två grupper i enlighet med Ekholm och 

Wallin (2000) enligt inställningen till budgeten: Konservativa bolag, som fortfarande 

använde budgeten, samt radikala bolag, som övervägde eller hade antingen delvis eller 

helt avskaffat budgeten. Sandalgaard (2012) kom fram till att konservativa bolag 

fortfarande använde använde budgeten: 83 % av bolagen använde fortfarande 

traditionell budget, och endast 4 % av bolagen hade avskaffat den traditionella årliga 

budgeten, 2 % höll på att avskaffa den och 11 % övervägde att avskaffa budgeten. 

Budgeten används alltså av en stor majoritet av bolagen i Sandalgaards (2012) 

undersökning, och han kan inte finna bevis för att bolagen skulle uppleva att budgeten 

måste avskaffas på grund av osäkerhet i omgivningen.  Däremot finner Sandalgaard att 

bolagen gärna kompletterar budgeten med rullande prognos (se kapitel 3.3). Sponem 

och Lambert (2016) beskriver i vilka syften budgeten upplevdes medföra nytta i bolag. 

Sponem och Lambert (2016) söker bättre förståelse om budgetanvändning genom en 

kvalitativ- samt klusteranalys. Undersökningen gjordes genom att skicka ut en enkät åt 

franska, österrikiska och schweitziska ekonomiansvariga. Sammanlagt 269 svar erhölls 

(svarsandel 21,3 %). Genom svaren undersöktes hur olika användningssätt och -former 

hos budgeten var associerade med den upplevda nyttan av budgeten.  Svaren delades 

sedan in i fem kluster. I det första klustret hade budgeteringsprocessen en viktig roll i 

planerandet av verksamheten: strategiskt och långsiktigt planerande, förutseende av 

olika slags scenarieradaption samt adaption till dessa, samt att ge en allmän överblick av 

verksamheten, resursallokeringen och beslutsfattandet. Planeringen skedde inte genom 

så kallad top-down-princip, det vill säga genom att ledningen ger färdiga budgetmål och 

-värden, som man sedan skall genomföra i budgeten, utan direktörerna i bolaget deltog 



 

 

27 

aktivt i budgeteringsprocessen. Belöningssystemen var inte förknippade till budgeten, 

men den användes för prestationsevaluering i fråga om hur ackurata prognoser 

beslutsfattarna lyckades göra. Budgeten definierade enheternas ansvar, plikter och 

kommunikation mellan verksamhetsnivåer, och var ett centralt medel för cheferna. Även 

om få ändringar eller omprognostiseringar gjordes, upplevdes inte budgeten vara 

oflexibel eller hämma innovationer. Dock upplevdes att budgeten kunde medföra ett 

opportunistiskt beteende i budgeteringsprocessen och ibland framträda som en ritual i 

bolaget.  

Sammanfattningsvis används budgeten fortfarande i bolag, och de upplever nytta av den 

i bland annat följande syften: Kostnadskontroll, chefers prestationsevaluering och 

planering av verksamhet. Även budgeteringsprocessen kunde anses viktig. Dock 

upplever bolag att budgeten som planeringsmedel bör kompletteras, ofta med mer 

fortlöpande och reaktiva planeringsmedel. 

3.2 Budget i osäker omgivning 

Henttu-Aho och Järvinen (2013) undersöker genom en fältstudie hur budgetens roll 

formats i fem industriella bolag, som fungerar i en osäker omgivning utan cykliska 

variationer och med allt intensivare konkurrens. Undersökningen gjordes genom 

semistrukturerade djupintervjuer med ekonomichefer (CFO6) controllers i bolagen 

under åren 2007-2008. I flera av bolagen identifierades problem med budgeten främst i 

dess användning som planeringsmedel. Budgeten upplevdes bli föråldrad väldigt snabbt. 

Den traditionella budgeteringsprocessen upplevdes vara väldigt resurskrävande och 

tidsdryg med tanke på att budgeten genast var föråldrad och dess praktiska 

användbarhet därmed var mycket liten. Omgivningens volatilitet orsakade även att det 

var svårt att förutse både kostnader och inkomster. I ett bolag hade budgeteringens roll 

i målsättningsprocessen minskat och försvunnit, eftersom det var omöjligt att ställa upp 

mål i den volatila omgivningen. I ett annat bolag hade budgeten använts för uppsättning 

av årliga målsättningar. Då man märkte att att budgeten inte under flera års tid stämt 

överens med fluktuationerna i omgivningen, försvann dess roll som grund för 

målsättning så småningom. De intervjuade förutsåg att budgetens roll i den nära 

framtiden kommer att ändras som resultat av den allt mer fluktuerande omgivningen. 

Då den traditionella budgetens användbarhet så småningom minskade, ökade pressen 

på mer proaktiva planeringsmedel parallellt. Bolagen uttryckte sitt behov av mer 
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flexibilitet i planeringen; exempelvis nämdes rullande prognostisering som ett relevant, 

ersättande planeringsmedel. Sponem och Lambert (2016) hittar även bevis på att 

budgeten inte upplevs nyttig som planeringsmedel av bolag i osäker omgivning. 

Sponem och Lambert (2016)  undersöker hur bolagen upplever budgeten bland annat i 

osäker omgivning, samt vilka andra brister de upplever i budgeten som planeringsmedel 

i franska, österrikiska och schweitziska bolag. De delade in bolagen i kluster. Även om 

Sponem och Lambert (2016) inte direkt använder sig av måttet upplevd osäkerhet i 

omgivningen (PEU7), kan man i svaren identifiera typiska drag som beskriver den 

upplevda osäkerheten i omgivningen. Svaren från enkäten delades in i fem olika kluster 

enligt budgetens roll i bolagen, samt upplevda nyttan av den. I tre av klustrena kunde 

man identifiera att den osäkra omgivningen inverkade på den upplevda nyttan av 

budgeten som planeringsmedel. I det andra klustret var budgeten grund för 

prestationsevaluering. Den upplevdes dock som en orättvis plan som var påtvingad av 

ledningen, enligt så kallad top-down-princip, eftersom alla slutliga beslut, begränsningar 

samt gränsvärden avgjordes och ålades av ledningen även om själva formella 

budgeteringsprocessen började med att information samlades av de lägre 

verksamhetsnivåerna, enligt så kallad bottom-up-princip. De budgeterade 

målsättningarna reviderades inte under året. Budgetens målsättningar nåddes sällan på 

grund av den volatila omgivningen bolaget verkade i. Budgeten kunde då inte längre 

användas för att styra verksamheten, och ny, uppdaterad information behövdes för att 

komplettera budgetens roll som planeringsmedel. Prognostisering gjordes längs med 

året, men den påverkade inte själva budgeten eller uppställda målsättningarna. Detta 

ansågs frustrerade av cheferna, vars belöningssytem var bundet till budgeten. Budgeten 

var inte kopplad till eller ett medel för att genomföra strategin i bolaget. Den ansågs vara 

varken responsiv eller interaktiv, och inte passande för att reagera på förändringar i 

omgivningen. I det fjärde klustret var budgetens målsättnigar lättare att nå. Dock 

upplevdes budgeteringsprocessen för lång. Variansanalys gjordes sällan, och 

beslutsfattarna var endast måttligt involverade i budgeteringsprocessen varför den inte 

ansågs fungera som bas för diskussion i bolaget. Budgeten användes knappt i 

prestationsevaluering och dess staretgiska roll var svag. Budgeteringen ansågs hindra 

samarbete och medföra kortsiktig syn på verksamheten. Processen ansågs komplex, 

sakna kreativitet, vara för generell och vara för tidskrävande för att kunna övervakas.  I 

det femte klustret upplevdes även problem med budgeten. Nyttan och omfattningen av 
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budgetens användning var lägre än i alla andra kluster, medan budgetens svårigheter 

ansågs högre än i de andra klustren. Beslutsfattarna hade väldigt liten roll i 

budgeteringen, och processen var odetaljerad och oformaliserad. Budgeten ansågs vara 

en obligatorisk uppgift och att dess uppgörelse ett allmänt krav. Budgeteringsprocessen 

ansågs vara en bluff, eftersom den varken gjordes enligt bottom-up-princip, även om den 

officiellt sades uppgöras så, eller med någon som helst förhandling mellan enheter i 

bolaget. Detta resulterade i att budgeten var endast svagt kopplad till handlingsplaner, 

och målsättningar nåddes sällan. Eftersom variansanalys gjordes sällan, fungerade 

budgeten inte heller som grund för diskussion om förändringar i omgivningen. Budgeten 

användes endast som ett strikt finansiellt medel för resursallokering och som mått på 

konsumerade resurser under året. Eftersom budgeten inte egentligen styrde 

verksamheten, kallades den indikativ eller riktgivande. Becker et al. (2016) beskriver hur 

den ekonomiska krisen under åren 2007-2008 påverkade på bolags upplevda nytta av 

budgeten som planeringsmedel.  

Becker et al. (2016) undersöker hur den osäkra omgivningen orsakad av ekonomiska 

krisen år 2008 inverkade på bolagens användning av budgeten i olika syften. 

Undersökningen gjordes genom en empirisk analys av tre enkäter kombinerat med 

arkivdata från åren 2008-2009, som reflekterade den ekonomiska krisen 2007-2008. 

Urvalet bestod av ekonomiansvariga i tyska, österrikiska och schweitziska bolag, och 

bestod av sammanlagt 290 godtagbara svar (svarsandel okänd) för den huvudsakliga 

analysen. Ekonomiska krisen medförde att omgivningen blev osäkrar och svårare 

förutsägbar, och ändrades snabbare än tidigare. Becker et al. (2016) undersöker den 

osäkra omgivningens inverkan på budgeten som planeringsmedel hos tyska, österrikiska 

och schweiziska bolag. De finner att då omgivningen blev osäkrare på grund av den 

ekonomiska krisen, blev även den redan godkända budgeten så snabbt föråldrad, att man 

måste budgetera om, även om detta var mycket tidskrävande och dyrt. De finner även att 

ett bolag påverkades av den förändrade omgivningen till den grad att de hamnade 

budgetera om, eftersom de tidigare antagandena om framtiden visade sig vara helt 

orealistiska. Budgeten blev även mindre användbar för planering och kontroll av 

verksamheten ju längre verksamhetsåret led. Angelakis et al. (2010) 

Angelakis et al. (2010) undersöker budgetens användingssätt och upplevda nyttan av den 

i olika syften i grekiska och finska bolag. Angelakis et al. (2010) kommer fram till att 

budgetens nytta i följande syften kommer att minska i framtiden: Som evalueringsgrund, 

som medel för planering av dagliga aktiviteter och som chefernas kompensationsgrund. 
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I framtiden kommer budgeten inte att anses lika viktig i dessa syften. Detta menar att 

detta verkar stämma överens med den allmänna insikten om att en allt mer volatil 

omgivning inverkar på bolagets möjlighet att förutse framtida händelser, vilket minskar 

den fasta budgetens användning för evaluerings- och planeringssyften.  

Resultaten i tidigare forskning verkar stöda den allmänna kritiken mot budget som 

planeringsmedel i en osäker omgivning. Resultaten visar att då omgivningen upplevs 

alltmer osäker, blir budgeten parallellt alltmer oanvändbar som planeringsmedel. I 

resultaten upplevdes budgeten bli väldigt snabbt föråldrad som verksamhetsplan då 

förändringar i omgivningen skedde. Detta innebar att den inte längre kunde användas 

för resursallokering, styra verksamheten eller uppföljning av utfallet. Den ansågs även 

för arbetsdryg att upprätta, då nyttan som verksamhetsplan var så låg. Till följande 

presenteras användningen av två reaktivare och fortfortlöpande planeringsmedel, med 

vilka bolagen tacklat problemen med budgeten i osäker omgivning: Prognos och rullande 

budget som planeringsmedel. 

3.3 Prognos och rullande budget i osäker omgivning 

Till följande presenteras fallundersökningar på bolag som behållit den traditionella 

årsbudgeten men kompletterat den i dess dysfunktionella syften. 

Ekholm och Wallin (2000) undersöker budgetens användning i bolag. De menar att de 

flesta bolag identifierar svaga områden hos budgeten, så som att budgeten inte signalerar 

förändringar i omgivningen. Detta kan tolkas som att bolagen ser budgeten som ett 

mindre fungerande medel för planering av verksamheten i en exterm omgivning som 

förändras. Ekholm och Wallin (2000) undersöker även bolagens inställningar till 

rullande prognoser, vilka ses som det huvudsakliga alternativet till den traditionella 

budgeten. Ekholm och Wallin (2000) menar att även om en stor del av bolagen inte 

avskaffat budgeten, förhåller de sig positivt till rullande prognoser, vilket kan indikera 

på avsikter att ändra på styrsystemet i en snar framtid. Baserat på kommentarer gjorda 

av de undersökta konkluderar Ekholm och Wallin (2000) även att nya metoder, som 

kombinationer av finansiella och icke-finansiella indikatorer samt rullande prognoser, 

är mer passande för bolagen idag. Frow et al. (2010) hittar bevis för att rullande 

budgetering är ett sätt att anpassa planeringsmedelen till en osäker omgivning.  

Frow et al. (2010) undersöker budgetens användning i ett internationellt bolag som 

verkar i osäker omgivning. Omgivningen präglades av ökad konkurrens och teknologisk 

utveckling, vilket ställde krav reaktionsförmåga och fortfortlöpande allokering av 
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resurser, exempelvis utveckling av och investeringar i nya produkter. Traditionell 

allokering av resurser enligt årsbudgeten kunde alltså inte göras. Kraven hade tacklats 

med en flexiblare intern process, så kallad förtfortlöpande budgetering (continuous 

budgeting). Fortfortlöpande budgetering påminde mycket rullande budgetering. Den 

fortfortlöpande budgeteringen var en central del i att fortlöpande analysera varianser 

mellan budgeterade mål och utfallet, och i att omallokera resurser vid behov. 

Fortlöpande budgeteringen var alltså ett mera reaktivt sätt att planera verksamheten i 

förhållande till aktuella händelser i omgivningen. Fortfortlöpande budgetering innebar 

att beslutsfattarna vid press från omgivningen fick en möjlighet att enligt eget omdöme 

prioritera och redigera planer för resursallokering vid plötsliga händelser. Dessa nya 

planer för resursallokeringen skulle alltid kunna motiveras, och genomfördes oftast först 

efter förhandlingar mellan beslutsfattarna. Fortfortlöpande budgetering medförde enligt 

Frow et al. (2010) att beslutsfattarna kunde motiveras till att nå finansiella och 

strategiska målsättningar, både personliga och hela organisationens och kunde enklare 

hållas ansvariga för dem. På detta sätt diskuterades bolagets riktining fortlöpande, och 

den kunde styras mot bättre ifall omständigheterna ändrades. Detta optimerades 

beslutens utfall. Bolaget använde alltså fortfortlöpande, eller rullande, budgetering för 

att planera verksamheten till att anpassa den till förändringar i omgivningen. Till 

följande beskriver Libby och Lindsay (2010) nordamerikanska bolags 

budgetanvändning.  

Libby och Lindsay (2010) undersöker budgetens ställning bland nordamerikanska bolag. 

I fråga om budgetens inverkan på bolagets anpassningsförmåga anger 56 % av de 

kanadensiska bolagen och 49 % av de amerikanska bolagen att de gör budgetrevideringar 

längs med året, exempelvis månatligen, kvartalvis eller ad-hoc. 20 % av de amerikanska 

bolagen anger att de använder rullande budgetar. Libby och Lindsay (2010) menar att 

bolagen i relativt hög mån tillåter revidering av budgeten. Bolagens 

prestationsevaluering är ofta inte bunden till den fasta budgeten, utan revideras 

fortfortlöpande, för att bättre motsvara verkligheten. Dock kommer Libby och Lindsay 

(2010) fram till att budgeten är fortfarande viktig som bolagens kontrollsystem. Istället 

för att avskaffa budgeten helt, är bolagen alltså benägna att anpassa den; de anser alltså 

att budgeten kan i hög mån anpassas till bolagens behov och omgivningen. Budgetens 

problem som för stram resursallokering är möjlig att tackla med rullande budget, för att 

möta de krav som ställs på bolagen av dagens osäkra omgivning. Sandalgaard (2012) 

finner även stöd för att budgeten används som ett komplement till budgeten, för att bilda 

ett mera flexibelt planeringsmedel. 
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Sandalgaard (2012) undersöker i vilken mån budgeten och rullande prognos används i 

bolag idag. Han delade in bolagen i enlighet med Ekholm och Wallin (2000), beroende 

på ifall bolagen avskaffat den traditionella budgeten, delvis avskaffat den, eller överväger 

att göra så: radikala respektive konservativa bolag. För att mäta den upplevda 

osäkerheten i omgivningen används måttet PEU8. Sandalgaard (2012) finner att en ökad 

osäkerhet i omgivningen idag kunde förklara varför moderna bolag är missnöjda med 

sin budget - och varför de avskaffat eller överväger att avskaffa budgeten. Han kom fram 

till att de radikala bolagen oftare använder rullande prognoser, icke-finansiella mått, 

mindre detaljerade budgetar samt lägger mindre fokus på budgetuppföljning. Dock har 

en del ändå valt att bevara budgeten. Dessa har gjort budgeteringsprocessen mindre 

tidskrävande och minskat dess roll som en verksamhetsplan för året. Sandaalgard (2012) 

finner dessutom ett samband mellan ökad konkurrens och användning av rullande 

prognoser. De menar att det skulle indikera på att bolagen använder rullande prognos 

som ett komplement till budgeten, för att lösa problemen med budgetens styvhet. 

Bolagen anser att avskaffandet av budgeten inte är det absoluta sättet att lösa budgetens 

problem. Budgeten kan anpassas för att fylla de krav omgivningen idag ställer, 

exempelvis med hjälp av rullande prognos. Henttu-Aho och Järvinen (2003) beskriver 

vidare hur rullande prognos användes i finska bolag i osäker omgivning som ett 

kompletterande planeringsmedel till budget 

I sin studie undersöker Henttu-Aho och Järvinen (2013) hur finska bolag som verkade i 

en osäker omgivning valt att kombinera den traditionella budgeten med andra slags 

metoder, för att bättre anpassa sin verksamhet till nya omständigheter på marknaden. I 

det första bolaget började man förenkla budgeten till en så kallad årlig plan, som 

kompletterades med rullande prognoser. Man ville inte längre använda termen budget, 

utan införde i stället begreppet årlig plan. Denna planeringsprocess påminde dock om 

traditionell budgetering i flera hänseenden: Man fastställde strategier, mål och 

aktiviteter i den. Planen var referenspunkt för prestationsevalueringen och grund för 

belöningar. Alla dessa egenskaper påminde om den traditionella budgeten. Rullande 

prognoserna fungerade som ett viktigt medel för planering, eftersom de gav uppdaterade 

och realistiska perspektiv av förändringarna på marknaden, och fungerade därför bra 

som redskap även för avvikelseanalyser (analys av gap mellan mål och utfall). Vidare 

granskar Henttu-Aho och Järvinen (2013) ett bolag var budgeten användes, men då den 

inte reflekterade fluktuationer på marknaden upplevde man att den inte var 
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funktionsduglig för planering av verksamheten. Därför började man planera genom att 

månatligen göra upp rullande prognoser för 12 månader framåt i tiden. Detta nya sätt att 

styra verksamheten började även i detta bolag kallas för årlig plan. I planen ingick även 

budgetliknande förhandlingar och planen måste godkännas av översta ledningen. Planen 

och möjligheterna att nå målsättningarna evaluerades fortgående med hjälp av de 

rullande prognoserna och avvikelseanalyser, vilka sedan gav upphov till korrigerande 

handlingar. Många budgetliknande drag fanns alltså kvar även i detta bolags årliga plan. 

Henttu-Aho och Järvinen (2013) sammanfattar dessa bolags nya system enligt följande: 

I båda bolagen verkade den årliga planen användas i de roller budgeten tidigare haft, det 

vill säga för planering och målsättning. Även belöningarna var delvis bundna till de fasta 

budgeterade målsättningarna i den årliga planen. Henttu-Aho och Järvinen (2013) 

konstaterar att den årliga planen därför långt endast var en variation av den årliga 

budgeten. Dock hade den förenklats jämfört med en traditionell budget, och 

kompletterats med exempelvis rullande prognoser för planering. Sponem och Lambert 

(2016) finner vidare bevis för hur prognoser användes i samband med osäker omgivning. 

Sponem och Lambert (2016) undersöker hur budgeten kompletterats i franska, 

österrikiska och schweitziska bolag för att svara på en omgivning som ständigt förändras. 

De delade in budgetens användning i kluster. I det andra klustret hade budgetens brister 

tacklats med en ofta förekommande omprognostisering av budgeten. Orsaken var att ny, 

uppaterad data måste produceras för att komplettera budgeten, eftersom budgeten inte 

längre kunde styra verksamheten. Budgetens beskrivs vara för stel för att svara på 

förändringar i omgivningen, så som förändringar i valutakurser och materialkostnader. 

Man prognostiserade fortlöpande under året för att kunna anpassa sig till marknadens 

förändringar, och hålla de månatliga resultatprognoserna så ackurata som möjligt. I 

kluster nummer tre gjordes prognoser regelbundet längs med året. Dessa ansågs som en 

del av budgeten; ett bolag beskrev sin budget som ett månatligen uppdaterat medel. 

Denna budget var dock inte en traditionell årsbudget, eftersom den uppdaterades 

konstant med hjälp av prognoserna, och därför hölls uppdaterad i förhållande till 

omgivningen. Den reaktivare budgeten ansågs viktig som medel för implementering av 

strategi, resursallokering, kostnadskontroll och både extern och intern kommunikation 

mellan verksamhetsnivåer. Den nya budgeten ansågs även vara ett centralt redskap för 

att diskutera omgivningens förändringar. Den positiva inställningen till budgeten kunde 

förklaras med att den konstant kompletterades med uppdaterade, månatliga prognoser, 

som höll budgeten aktuell och skapade diskussion om förändringar i omgivningen. 

Budgeten kompletterades med fortlöpande prognostisering, som gjorde den uppdaterad 
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och mera reaktiv till förändringar i omgivningen. Budgeteringsprocessen verkade även 

vara uppskattad: I samband med budgeteringen uppstod diskussion mellan 

verksamhetsnivåerna och gemensam planering om framtida operationer. Becker et al. 

(2016) finner bevis för att budgeten kompletteras med prognostisering i osäker 

omgivning. 

Becker et al. (2016) kommer fram till att bolag vars omgivning blev osäkrare på grund av 

den ekonomiska krisen 2008, anpassade sina styrsystem till att bli mer reaktiva än 

tidigare. Tidigare hade bolag använt traditionell budget för att planera sin verksamhet. 

De bolag som började sin planeringsprocess då den ekonomiska krisen redan var igång 

försökte göra sin verksamhet flexiblare och med snabbare reaktionsförmåga, ifall olika 

antaganden som gjorts i planeringsskedet visade sig vara felaktiga, vilket ofta var fallet. 

De försökte starta planeringsprocessen senare under året, för att den skulle reflektera de 

aktuellaste möjliga omständigheter. Flera av bolagen hade även ökat prognostiseringens 

andel som planeringsmedel, eller ökat prognostiseringens frekvens och detaljnivå. 

Becker et al. (2016) konkluderar att den ekonomiska krisen verkade ha resulterat i en 

mer fortfortlöpande planering i bolagen, antingen genom att ombudgetera eller genom 

prognostisering. Detta berodde på att omgivningen var osäker och svårt förutsägbar, och 

budgeten inte längre var lika användbar som planeringsmedel i denna omgivning. 

Den tidigare forskningen om hur bolag i en osäker omgivning anpassat sina 

planeringsmedel till förändringar i omgivningen är enhetlig om att prognostisering och 

rullande budget tagits i bruk i dessa situationer. Ur forskningsresultaten framgår att 

prognos och rullande budget anses tackla de problem budgeten medför som 

planeringsmedel i osäker och volatil omgivning. Resultaten visar att budgeten dock kan 

förbli som en del av styrsystemet, men har kompletterats med prognos och rullande 

budget för att skapa ett reaktivare planeringssystem. 

3.4 Sammanfattning tidigare forskning 

Den traditionella budgetens etablerade roll i bolaget grundar sig långt på den betydelse 

den haft tidigare (Hansen et al., 2003). Tidigare har bolagens centrala behov varit ett 

medel för kostnadskontroll och planering av kassaflöden. Då har budgeten fungerat som 

ett ypperligt redskap, eftersom den medfört en stram resursallokering och uppföljning 

av verksamhetens utfall gentemot budgeterade mål (Sivabalan et al. 2009). I och med att 

omgivningen idag är allt mer volatil, osäker och konkurrensmässigt utmanande, har 

även bolags behov av redskap för planering, styrning och kontroll av verksamheten 
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ändrats (Wallander, 1999). Budgeten, vars fasta resursallokering och verksamhetsplan 

tidigare medfört säkerhet och kontroll (Sivabalan et al., 2009), medför idag problem för 

bolag som vill anpassa sin verksamhet till en osäker omgivning i ständig förändring 

(Libby och Lindsay, 2003). Budgeten kritiseras därför för att idag vara dysfunktionell 

och oanvändbar, och hämma förnybarheten, och i slutändan hela företagsverksamheten 

(Wallander, 1999; Libby och Lindsay, 2003). 

Budgeten är alltså kritiserad, både i ekonomistyrningsteorin och av verkliga bolag. 

Budgeten är en kvarleva från tider då bolagens främsta konkurrensfördel var 

kostnadskontroll. Idag är företagsvärlden mer komplex och trender förnyas snabbare. 

Därmed ställs nya krav på bolagen. Prognos och rullande budget anses som lämpliga 

planeringsmedel för att främja bolagens reaktionsförmåga och -förnybarhet i 

förhållande till omgivningen. Prognos och rullande budget har därför utbrett tagits i bruk 

av bolag, som upplever att deras omgivning är för osäker och oförutsägbar för att 

budgeten skall kunna användas som huvudsakligt planeringsmedel. (Ekholm och Wallin 

2000, Frow et al. 2010, Libby och Lindsay, 2010, Sandalgaard 2012, Henttu-Aho och 

Järvinen 2013, Sponem och Lambert 2016, Becker et al. 2016) 
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4 FORSKNINGSUPPGIFT 

4.1 Inledning 

Denna avhandlings forskningsuppgit består av en kvalitativ forskning. I detta kapitel 

kommer forskningsfrågan, forskningsmetoden, sampel och datainssamling samt 

reliabilitet och validitet beskrivas med utgångspunkt i den kvalitativa 

forskningsmetoden. Det valda upplägget strävar till att beskriva forskningens 

fortskridande så sammanhängande som möjligt.  

4.2 Forskningsfråga 

I detta kapitel presenteras avhandlingens forskningsfråga. 

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur den upplevda osäkerheten av 

omgivningen (perceived environmental uncertainty, PEU) inverkar på den upplevda 

nyttan hos budget samt prognos och rullande budget som planeringsmedel. 

Mer specifikt strävar avhandlingen alltså till att hitta samband mellan den upplevda 

osäkerheten i omgivningen (PEU) och hur nyttig bolagen upplever att budgeten är som 

planeringsmedel. Det undersöks vidare hur nyttig prognos och rullande budget upplevs 

som planeringsmedel. De centrala delarna i forskninfsfrågan är alltså den upplevda 

osäkerheten i omgivningen (PEU), den upplevda nyttan hos budget samt upplevda 

nyttan i prognos och rullande budget i planering av verksamheten. För att förenkla 

forskningsfrågan analyseras prognostisering och rullande budgetering jämsides. 

Intervjufrågorna presenteras i bilaga 1.  

Forskningsfråga: Inverkar den upplevda osäkerheten i omgivningen 

(PEU) den upplevda nyttan hos budget respektive prognos och rullande 

budget som planeringsmedel? 

4.3 Forskningsmetod 

I detta kapitel beskrivs vetenskapssynen för kvalitativa undersökningar i form av 

djupintervjuer. Vetenskapssynen är relevant för at förstå valet av forskningsmetod, samt 

dess för- och nackdelar. 

Matthew och Sutton (2011) beskriver forskning genom kvalitativt intervjuande. 

Kvalitativt intervjuande, så som djupintervjuer, kan vara strukturerade, vilket innebär 

att frågorna är identiska i varje intervju. Detta strävar till att försöka bevara så hög nivå 
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av reliabilitet och upprepningsbarhet som möjligt i svaren. I denna avhandlings 

forskning användes därför strukturerade intervjuer för att få så jämförbara och 

upprepningsbara resultat som möjligt. Eftersom en nackdel i djupintervjuer är att den 

intervjuade kan tolka frågorna subjektivt eller förstå frågan fel, användes för varje fråga 

stödmeningar eller definitioner, som användes ifall den intervjuade inte förstod frågans 

syfte eller dess termer. Exempelvis definierades budgeten som en 12 månaders 

ekonomisk plan för affärsverksamheten. Djupintervjufrågorna bestod av 11 stycken 

frågor (se bilaga 1) som översattes från svenska till både finska och engelska. Detta var 

nödvändigt, eftersom två av intervjuerna gjordes på finska och två på engelska. En 

intervju gjordes på svenska. Frågornas syfte var att få den intervjuade att beskriva den 

upplevda osäkerheten i sin omgivning och bolagets användning av budget och 

budgetering som planeringsmedel. Vidare utreddes ifall de intrevjuade upplevde 

problem med budgeten och budgeteringen som planeringsmedel, samt hur dessa tacklat 

eventuella problem. Ifall de intervjuade upplevde problemen med budget och 

budgetering, utreddes användningen av alternativa medel för verksamhetsplanering, i 

detta fall med fokus på mer framåtblickande planeringsmedel. Det ställdes även en fråga 

om uppställandet av målsättningar och evaluering av verksamheten i förhållande till 

budgeten. Tyngdpunkten i frågorna låg dock på planering i bolaget. Två av frågorna 

bestod av bakgrundsfrågor, vilka var bolagets industri och omsättning. Intervjuerna 

bandades in, varefter de transkriberades. Intervjuerna gjordes på svenska, finska och 

engelska, beroende på vilket språk den intervjuade prefererade. Intervjun för 

marknadsundersökning gjordes på svenska, intervjuerna för detaljhandel och privata 

läkartjänster på finska, och intervjuerna för oljebolaget (samt vindkraften) och 

mjukvaraprogrammen för infrastruktur på engelska. För att få så jämförbara svar som 

möjligt, sattes stor uppmärksamhet på att frågornas innebörd och syfte språkmässigt 

skulle vara så homogena som möjligt på de olika språken. Frågorna på dessa tre språk 

finns presenterade i bilaga 1.  

4.4 Sampel och datainsamling 

Samplet i den kvalitativa undersökningen bestod alltså av djupintervjuer med tre 

ekonomichefer och två controllers i fem nordiska bolag. Intervjuerna gjordes under juni-

augusti 2016. Bolagen varierade i fråga om industri, storlek och nationalitet. Tre av 

bolagen var finska och två norska. Storleken mättes i omsättning för det fiskala året 2015. 

Bolagen valdes slumpmässigt, men med fokus på industrin de verkade på. 

Undersökningen strävade till att undersöka olika industrier. Industrierna i samplet 

bestod av följande: Marknadsundersökning, privata läkartjänster samt detaljhandel; 
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dessa tre var finska bolag. Samplet bestod även av ett bolag som producerade 

mjukvaraprogram för infrastruktur (förfarfattarens egen översättning, originell term 

"Software Program for Infrastructures") samt ett bolag som opererade på industrin för 

oljeutvinning till sjöss (författarens egen översättning, originell term "Offshore drilling 

for oil industries"); dessa två var norska bolag. Den intervjuade i oljebolaget kunde 

parallellt beskriva även ett annat bolags planeringsvanor. Bolaget verkade på industrin 

för vindkraft på land (egen översättning, originell term "Onshore windcraft"). Den 

intervjuade kunde beskriva dessa två bolags omgivningar samt planeringsvanor i det 

syfte avhandlingens forskningsfråga ämnade undersöka, varför båda bolagen kunde ingå 

i samplet. För att bevara de intervjuades anonymitet anges inte de intervjuades namn 

eller bolagens namn. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Till följande beskrivs validitet och reliabilitet i forskning. Dessa två typer av fel i 

forskningen bör identifieras och minimeras, eftersom de väsentlig kan förvränga 

resultaten, ifall de forskande inte tar dem i forskninsmetoden. Till följande presenteras 

Teorell och Svenssons (2007) beskrivning av termerna validitet och relibilitet närmare.  

Enligt Teorell och Svensson (2007) präglas den vetenskapliga undersökningen av 

potentiella mätfel. Felen kan vara systematiska eller osystematiska. Systematiska fel 

upprepar sig förutsägbart, det vill säga man kan förutse att en viss grad av över- eller 

underskattaning av det undersökta fenomenet förekommer då man undersöker det, 

vilket kan innebära ett mätfel som kan påverka resultatet. Osystematiska fel är däremot 

slumpartade och oförutsägbara. De förekommer till exempel vid skillnader i den 

svarandes eller den undersökandes uppfattningar eller tolkningar av en och samma 

fråga, vilket kan leda till ett mätfel som påverkar resultatet. För att minska förekomsten 

av dessa mätfel, försöker varje undersökning uppnå god validitet och reliabilitet. 

Validitet innebär frånvaro av systematiska fel, medan reliabilitet innebär frånvaron av 

osystematiska fel. 

I kvalitativ forskning, i detta fall djupintervjuer, minskas dessa fel i formandet av 

intervjufrågorna I denna avhandling har potentiella osystematiska fel minskats genom 

att ställa de intervjuade så exakta frågor som möjligt, samt ge bakgrundsinformation om 

ämnet eller använda termer i intervjufrågorna, ifall de intervjuade inte förstod frågans 

innebörd. På så sätt försäkrades, att de erhållna svaret reflekterar de omständigheter och 

fenomen som verkligen undersöks i avhandlingen. För att inte vägleda de svarande gavs 
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dock inga konkreta svar, som skulle ha kunna påverka deras intuitiva svarande. Detta 

var väsentligt för att få så reliabila svar som möjligt. 

4.6 Sammanfattning av kapitlet 

I denna avhandling gjordes en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade 

djupintervjuer. Samplet bestod av fem intervjuade i bolag på olika industrier, 

nationalitet och storlek. Sammanlagt kunde erfarenheterna av sex olika bolag användas 

i undersökningens. Syftet var att utreda hur osäker de intervjuade upplevde bolagets 

omgivning, samt vilken nytta de upplevde att budget respektive prognos och rullande 

budget hade som bolagets planeringsmedel. För att minimera eventuella osystematiska 

fel gjordes frågorna så exakta som möjligt, både i fråga om att språkmässigt motsvara 

varandra samt att motsvara avhandlingens syfte. 
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5 RESULTAT 

5.1 Inledning 

Eftersom djupintervjuerna var strukturerade blev resultaten huvudsakligen jämförbara. 

Intervjuerna transkriberades, och relevanta delar och insikter plockades ur dem. De 

insikterna användes för att analysera industrin, PEU samt den upplevda nyttan av 

budget respektive prognos, men med betoning på planering av verksamheten. 

Som tidigare har konstaterats har inte en enhetlig slutsats för varför budgeten, 

oberoende av att den är kritiserad i planerings- och styrsyftet, fortfarande används av 

bolag för planering av verksamheten.  Därmed stävar detta kapitel till att presentera de 

delar av resultaten som kunde lösa frågan. 

Till följande presenteras de fem djupintervjuernas resultat. Resultaten har delats upp 

enligt hur den intervjuade upplever bolagets omgivning: Lätt förutsägbar (säker) eller 

svårt förutsägbar (osäker). Fyra av bolagen upplever sin omgivning osäker: 

oljeutvinning, detaljhandel, marknadsundersökning och mjukvaraprogram för 

infrastrukturer. Vidare upplever två bolag sin omgivning säker: privata läkartjänster och 

vindkraft. Orsaken till att det presenteras sex stycken bolag är att en av de intervjuade 

kunde återge erfarenheter från två olika bolag: oljebolaget och vinkraftsbolaget. I denna 

avhandling har även budgeten och budgeteringsprocessen skiljts åt; distinktionen 

strävar till att djupare beskriva budgetens syften som planeringsmedel. 

Kapitlena är delade enligt följande. Först beskrivs upplevda osäkerheten i omgivningen 

(PEU). Sedan beskrivs upplevda nyttan hos budget som medel för planering. Till sist 

beskrivs upplevda nyttan hos prognos som medel för planering. Citat av de intervjuade 

används för att upplysa motiveringar, och hur bolagen format sina styrsystem för att 

anpassa sig till omgivningen. Den intervjuades identitet samt bolagets namn anges inte, 

dock anges industrin och bolagets omsättning. 

Nedan är sammanställt information om de intervjuade och bolagen. 
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Tabell 1 Sammanfattning av de intervjuade 

 
Bolag Intervjuades 

position 

Bolagets 

nationalitet 

Industri Omsättning 

(2015) 

PEU9 

1 VP Finance Norge Oljeutvinning 1,2 miljarder 

USD 

Osäker 

2 Controller Finland Detaljhandel 11 miljarder 
EUR  

(hela 
koncernet) 

Osäker 

3 CFO Finland Marknadsundersökning 13,5 miljoner 

EUR 

Osäker 

5 Divisionscontroller Norge/ 

internationellt 

Mjukvaraprogram för 

infrastrukturer 

130 miljoner 

NOK 

Osäker 

 

4 CFO Finland Privata läkartjänster 28 miljoner 

EUR 

Säker 

6 CFO Norge Vindkraft N/A Säker  

 

I slutet av kapitlet presenteras även en sammanfattning av resultaten i en tabell. 

 

5.2 Omgivningen upplevs osäker – Högt PEU10 

Till följande beskrivs intervjuerna av de fyra bolagen som upplevde sin omgivning osäker 

och svårt förutsägbar. Dessa fyra omgivningar var mycket olika, men alla ställde nya krav 

på bolagens planeringsmedel. Dessa fyra industrier är: oljeutvinning, detaljhandel, 

marknadsundersökning och mjukvaraprogram för infrastruktur. Till följande beskrivs 

hur bolagen upplevde sin omgivning, budgeten och budgeteringen som planeringsmedel, 

                                                      
9 Perveived Environmental Uncertainty 
10 Perveived Environmental Uncertainty 
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samt ifall de använde prognostisering och hur nyttig de upplevde den som 

planeringsmedel. 

5.2.1 Oljeutvinning 

Den första intervjun gjordes med en ekonomichef som arbetade på ett norskt bolag, som 

verkade på industrin för oljeutvinning till sjöss. Oljeutvinningen var som verksamhet 

volatil och mycket känslig för förändringar i omgivningen, så som att något gick sönder 

på oljeflottan och plötsliga reparationsbehov uppstod. 

5.2.1.1 Upplevd osäkerhet i omgivningen – PEU 

Omgivningen oljebolaget verkade upplevdes väldigt osäker och svårt förutsägbar. 

Verksamheten var fragil och komplex i och med att oljeflottorna bestod av flera rörliga 

komponenter och olika aktiviteter, och man inte kunde förutse hur dessa reagerade till 

omgivningen. Med andra ord fanns det mycket som kunde gå fel i verksamheten. Såhär 

beskrev ekonomichefen situationen: 

Det är så många rörliga saker på gång, så många aktiviteter och flera 
personer ombord på flottorna... Så många saker som kan gå fel. Så komplext. 

Ett plötsligt behov av reparationer innebar stora kostnader, eftersom reparationerna var 

komplexa och dyra, men även för att bolaget gick miste om all inkomst då produktionen 

måste avbrytas.  

Ifall något hände på oljeplattformen, då det är den enda plattformen där ute 
på havet någonstans, då förlorar du 100 % av din inkomst under en månads 
tid. 

Dessa plötsliga reparationer var svåra att förutse och budgetera på förhand. 

Konsekvenserna av plötsliga fel var alltså kostnadsmässigt mycket stora, eftersom 

reparationsbehovet ledde till en hel kedja av aktiviteter. Den intervjuade beskriver 

problematiken med osäkerheten i omgivningen: 

Det är mycket svårt och dyrt ute till sjöss, eftersom ifall något går fel, låt oss 
säga ute på Nordsjön eller Indonesien eller i Mexiko, eller någonstans ute i 
världen... Då kan utrustningen kosta kanske en miljon dollar, men det kommer 
att kosta två miljoner dollar att transportera det ut till havet och installera det.  

Sammanfattat betydde alltså en plötslig händelse på oljeflottan en kedja av dyra 

operationen, som man helt enkelt inte kunde förutse. Till följande beskrivs hur budgeten 

och budgeteringen användes i bolaget. 
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5.2.1.2 Budget och budgetering 

I oljebolaget hade budgeten roll som ett "riktgivande" kostnadstak för basverksamheten 

i bolaget. Den viktigaste funktionen hos budgeten var kostnadskontroll. Man gjorde en 

detaljerad och uttömmande kostnadsbudget, som gav ett kostnadstak för året och 

fungerade som grund för att analysera verkliga kostnader som avvek från budgeterade 

värden. Dock var problemet att budgeten i detta syfte att den hämmade 

kostnadseffektiviteten i bolaget, eftersom den hade en kortsiktig horisont. Budgeten 

ledde till ett "budgetårstänkande", vilket innebär att man koncentrerade sig på och 

planerade kostnader endast tills budgetårets slut. Under det andra halvåret av 

budgetperioden tappade man utsikten över vad som skulle ske de kommande 3-6 

månaderna, och utsikten blev hela tiden kortare. I slutet av året var utsikterna mycket 

korta, och vid slutet av året hade man en "två månaders horisont". Den intervjuade 

beskriver problemet med den kortsiktiga horisonten: 

Nackdelen med budgeten var att under den andra halvan av kalenderåret 
förlorade man liksom översikten av vad som skulle hända de kommande 3-6 
månaderna, och utsikten blev hela tiden kortare och kortare. Och detta ledde 
till suboptimala beslut.  

Denna kortsiktiga syn på verksamheten ledde till att det förekom kostnadsmanipulering 

i slutet av året, speciellt i fråga om stora, dyra reparationer. Man undvek att reagera på 

förändringar i omgivningen, för att minska eller helt undvika plötsliga, obudgeterade 

kostnader. I längden kunde detta beteendemönster leda till bortfall av potentiella 

inkomster på grund av att man undvek investeringar, eller större kostnader än befogat, 

eftersom man inte utförde reparationerna då det vore kostnadseffektivast. Dessa 

förluster kunde ha undvikits genom en mera fortlöpande synvinkel på verksamheten. 

Med kalenderårsbudgeten ville en del personer kanske inte göra reparationer 
i slutet av året, eftersom de nått årets kostnadstak i budgeten. Även om det 
skulle ha varit mycket fördelaktigare att göra det i december. Men man gjorde 
det istället följandea år. Så man undvek det helt, vilket är ett ganska 
suboptimalt beslutsfattande. 

Budgeteringen inleddes genom att göra antaganden för det kommande året, och man 

fick en ungefärlig bild av konsekvernerna av dessa. Sedan presenterades denna 

uppskattnig av kommande verksamheten till bolagets ledningsgrupp. I detta möte 

presenterade ledningen eventuella projekt som de önskade att skulle prioriteras, 

nedskärningar av kostnader eller expandering till nya länder. Budgeteringen ansågs 

därmed ha många positiva sidor. Budgeteringen ledde till diskussion om vad som skulle 

göras och prioriteras i organisationen under det kommande året. Budgeteringen ledde 
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till en bottom-up-planering, där alla i organisationen tillsammans planerade vad som 

skulle göras under det kommande året och detta sedan presenterades till ledningen.  

Budgeteringsprocessen i sig självt fungerade väldigt bra, det var något vi 
verkligen gillade. Eftersom det verkligen var den enda tidpunkten på året då 
organisationens alla arbetare och direktörer planerade vad vi skulle göra de 
kommande 12 månaderna, och konsekvenserna av detta, och vad som skulle 
prioriseras. 

Den intervjuade menade alltså att budgeteringen bidrog till ett mer helhetsmässigt 

planerande, där hela organisationen deltog, och upplevde att denna slags 

planeringsprocess var till nytta. Till följande beskriver den intervjuade prognosens och 

rullande budgetens användning i bolaget. 

5.2.1.1 Prognos och rullande budget 

För att tackla problemen budgeten medförde hade bolaget tagit i bruk en rullande 

budget, som gjordes för de kommnde 15 månaderna. Den rullande budgeten gav ett 

fortfortlöpande perspektiv på verksamheten. Den underlättade bolagets 

reaktionsförmåga och fortlöpande allokering av resurser vid oväntade händelser, som 

man måste reagera på omedelbart och som innebar stora, extra kostnader (exempelvis 

reparationer). Rullande budgeten hjälpte i att ändra riktning i verksamheten genom att 

man planerade verksamheten fortfortlöpande i förhållande till förändringar i 

omgivningen, göra justeringar samt kombinera operationer, så at de kunde göras i 

samverkan, så att man uppnådde potentiella skalfördelar. I längden minskade detta på 

helhetskostnaderna.  

Ifall vi vet på förhand att vi ändå kommer att ha en betydande reparation i 
december, kunde vi vända om och göra justeringar i verksamheten, så att 
reparationen kunde göras i samband med andra aktiviteter, som redan 
planerats in. 

Den rullande budgeten inverkade även på att alla i organisationen hade ett gemensamt, 

långsiktigt fokus samt prioriteringar. 15-månadersaspekten var extremt viktig för att 

uppnå långsiktiga planer och strategier. Detta långsiktiga fokus underlättade att undvika 

suboptimalt beslutsfattande. Det blev lättare att godkänna stora, plötsliga kostnader för 

reparationer året runt, då verksamhetens horisont hela tiden flyttades framåt; det 

minskade på kostnadsmanipulering i fråga om reparationer. Det var alltså lättare att nå 

strategiska målsättningar på långsikt. Detta var en klar nytta jämfört med årsbudgeten. 
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Den rullande budgeten var liksom på långsikt, så att det var enklare att 
acceptera sådana fall (plötsligt behov av reparationer) och att undvika 
suboptimala val. Eller i alla fall att försöka undvika! 

Nackdelen med den rullande budgeten var kostnadsbudgeteringen. En fortlöpande 

kostnadsudgetering kvalitet ansågs låg, då en uttömmande kostnadsbudget var för 

resurskrävande för att göras månatligen. Man upplevde även att den månatliga rullande 

kostnadsbudgeteringen hade en "top-down approach", det vill säga istället för att planera 

kostnaderna tillsammans i organisationen gav ledningen färdiga kostnadstak. 

5.2.2 Detaljhandel 

Bolaget som verkade på industrin för detaljhandel hade nyligen varit med om betydande 

förändringar i omgivningen. Detta innebär betydande förändringar i bolagets 

planeringsvanor, eftersom budgeten inte mera var en valid verksamhetsplan eller 

referenspunkt.  

5.2.2.1 Upplevd osäkerhet i omgivningen – PEU 

Tidigare hade man i detaljhan delbolaget upplevt att omgivningen vari mycket stabil och 

lätt att förutse. Det hade sällan skett förändringar som skulle ha påverkat verksamhetens 

förutsättningar, exempelvis inträde av nya konkurrenter eller förändringar i lagstiftning. 

I och med allt mer förändringar i industrin, exempelvis i mervärdesskatt eller i reglering 

om öppettider, hade omgivningen blivit allt mer osäker och svår att förutse. Den 

intervjuade upplevde att dessa slags förändringar ökat under de senaste åren, vilket varit 

oförväntat på den traditionellt så stabila industrin. Följande citat beskriver situationen: 

Dessa slags förändringar ökar från år till år, även på en sådan här industri, 
som varit ganska stabil, och vars business borde vara ganska stabil. 

Även om bolagets marknadsandel var betydande, skyddade marknadspositionen inte 

bolaget från dessa slags förändringar i omgivningen: 

Även om vår marknadsandel är 45 %, och har varit väldigt stabil, och vi inte 
egentligen har utländska konkurrenter... Dessa förändringar, så som 
förändringar i lagstiftningen, kräver nog att vi måste kunna svara på 
efterfrågan. 

Med andra ord höll industrin på att ändras, från en tidigare stabil och förutsägbar 

omgivning till en omgivning var förändringar förekom allt oftare. Till följande beskrivs 

budgeten och budgeteringsvanorna i bolaget. 
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5.2.2.2 Budget och budgetering 

Budgeteringen i bolaget gjordes varje höst. Budgeteringsprocessen ansågs ha positiva 

sidor, så som att hela kedjan måste planera sin verksamhet samtidigt, ställa 

målsättningar och rapportera detta uppåt i koncernen. Dock uppelvdes budgeteringen 

även ha negativa egenskaper: Eftersom själva processen ansågs vara väldigt omfattande, 

upplevdes det svårt att rymma en så stor process till budgeteringstidpunkten. Då 

omgivningen blivit allt mer osäker, hade även nyttan av den traditionella budgeteringen 

minskat. I den nya situationen, med en omgivning som ändrades allt oftare, kunde man 

basera budgeteringen endast på det föregående årets budget, till skillnad från tidigare 

år. Tidigare hade man kunnat basera budgeten på flera tidigare års budgetar, och då 

lättare upptäcka föregående trender eller andar slags utvecklingar, och ta dessa i hänsyn 

då man budgeterade. 

Eftersom omgivningen tidigare varit relativt stabil, hade hade samma cykler och trender 

upprepats årligen. I den före detta omgivningen hade budgeten därför fungerat bra som 

planeringsmedel. Tidigare hade budgeten gjorts med grund i tidigare års utfall, eftersom 

samma cykler upprepades årligen. Budgeten hade även fungerat väl för att planera 

kommande kostnader, då de var relativt förutsägbara från år till år. Budgeten gjordes 

även för att en kalenderårsfokus i allmänhet var ett etablerat sätt att se på verksamheten 

inom detaljhandelsindustrin. 

Allt, all statistik och alla föreningar som följer med hur marknaderna 
utvecklas, är bundna till kalenderåret. Det är antagligen huvudorsaken till 
varför vi följer ett kalenderår åt taget. 

Då omgivningen blivit allt mer osäker hade även nyttan av den traditionella budgeten 

minskat. Exempelvis hade plötsliga förändringar i lagstiftningen nyligen skett. Dessa 

hade trätt i kraft de sista dagarna i december. Budgeten, som gjorts under hösten, var 

föråldrad genast då den togs i bruk det nya året: 

Så var det senast (föregående år), första dagen i januari var vår budget redan 
föråldrad, för att man under höstens budgetering inte kunnat ta i akt 
förändringarna i öppettiderna. Eftersom detta var en så märkvärdig situation, 
som inverkade så mycket på siffrorna, var det sedan någon som budgeterade 
fullständigt om. 

Uppföljningen och rapporteringen av verksamhetens utfall hade tidigare jämförts med 

budgeten och föregående års utfall. Detta hade gjorts med utgångspunkt i att budgeten 

var ”rätt”. Då omgivningen ändrats hade budgetens roll i uppföljningen blivit mindre, 

eftersom den inte längre var lika aktuell som tidigare.  
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5.2.2.3 Prognos och rullande budget 

Bolaget var i en brytningsfas, då man på grund av förändringarna i omgivningen nyligen 

tagit i bruk prognostisering som planeringsmedel. Orsaken var att budgeten genast 

upplevdes föråldrad, och upplevdes därför som ett dåligt medel att analysera utfallet 

med.  

Prognosen gjordes månatligen för de kommande 18 månaderna, med andra ord för det 

aktuella kalenderåret samt inpå därpå följande år. Vid intervjutidpunkten hade 

förändringarna i omgivningen skett precis innan det tidigare kalenderåret. Detta innebar 

att verksamhetens omgivning skiljde sig märkvärdigt från tidigare åres prestationer, från 

och med det föregående året och framåt. Prognosen byggde därmed på det pågående 

årets utfall, jämfört mot föregående års utfall, och dess utveckling. Det föregående årets 

utfall upplevdes vara den enda valida referenspunkten för verksamheten. Dock var 

användningen av prognostisering i bolaget i en mycket tidig fas, vilket innebar att 

användningen av den sannolikt ännu utvecklas. Dock hade upplevelserna hittils varit 

goda: 

Då prognosen tagit ibruk har den visat sig vara mycket nyttig. 

Man övervägde även att använda rullande budgetering som planeringsmedel, men detta 

steg hade inte ännu tagits. Den intervjuade menar att prognostiseringen i bolaget måste 

utvecklas och etableras förän rullande budgeten skulle börja användas. Noterbart är 

ändå att den förväntades hämta mervärde som planeringsmedel i framtiden i förhållande 

till den osäkra omgivningen. 

5.2.3 Marknadsundersökning 

Bolaget som verkade på industrin för marknadsundersökning hade även nyligen upplevt 

förändringar i sin omgivning och i interna krav. Dessa förändringar innebar utmaningar 

för planeringen av verksamheten.  

5.2.3.1 Upplevd osäkerhet i omgivningen – PEU 

Den intervjuade beskriver bolagets omgivning som allt mer osäker. Stora förändringar i 

kundernas verksamheter har medfört att bolagets omgivning inte var lika lätt 

förutsägbar som tidigare. Det hade blivit svårare att göra långsiktiga planer. Den 

intervjuade beskriver att bolaget till ”missat” med planeringen under ett antal år, och 

inte nått de resultat man antagit att kommer att nås. Den intervjuade beskriver 

situationen: 
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I varje kundsegment finns det stora saker som håller på att hända, till exempel 
mediasektorn, som håller på att genomgå en revolution av teknologisk 
förändring, och retail-sidan, var alla (två stora bolag för detaljhandel i 
Finland) har stora problem. Det är väldigt svårt för oss att liksom göra en 
långsiktig plan. 

Med andra ord var det exempelvis teknologiska förändringar som påverkade kundernas 

verksamhet.  

Den intervjuade nämner även koncernens interna krav på bolagets ekonomistyrning. 

Eftersom bolaget var del av ett större, internationellt koncern, krävdes en viss slags 

rapportering, som inte alltid uppfattades som ändamålsenlig av den intervjuade: 

Vi hade en längre tid, då personer uppe i ledningen ville ha mera och mera 
information, så att rapporteringsmängden ökade och ökade. Så en enorm 
proces startar. Det är en livsfarlig situation om någon där uppe frågar fel 
frågor, för de är väldigt dyra. 

Bolaget upplevde alltså både externa utmaningar i form av en allt mer osäker omgivning, 

samt utmaningar i den interna omgivningen, som ställde krav på ekonomistyrningen. 

5.2.3.1 Budget och budgetering 

I bolaget för marknadsundersökning nämner intervjuade flera nackdelar med budgeten. 

Exempelvis nämns hur budgeten skulle göras in i minsta detalj både på månadsnivå, 

kundnivå och kontonivå, ett helt år i förskott. Även om det upplevs direkt omöjligt att 

förutspå kostnader för enskilda kunder ett år på förhand, skulle detta göras. 

Det är helt omöjligt att åstadkomma vettiga siffror på den detaljnivån. Så det 
är väldigt frustrerande att budgetera direkta kostnader för en viss kund redan 
i oktober, då du inte har en aning om vad du kommer att sälja åt kunden 
följandea års oktober. Så du bara kastar en siffra fram, så tar man någon 
procent, låt oss säga typ 35 %, och så sätter man siffran dit, och det finns 
ingenting bakom det. 

Den intervjuade menar att det inte gick att förutspå kommande kundprojekt så detaljerat 

som budgeten krävde ett år i förväg. I detta fall var lösningen att hitta på en siffra, och 

härleda kostnaden med utgångspunkt i den. Den intervjuade menar att problemen var 

en följd av att bolaget var en del av en stor, internationell koncern. Budgeten verkade 

uppgöras genom top-down-princip:  

Eftersom (koncernets namn) är en koncern som fokuserar på siffror, skall det 
budgeteras in i minsta detalj. 

Därifrån (koncernledningen) kommer budgetdirektiven, hur vi skall göra och 
hur rapportera budgeten uppåt för analys. Så det är ju det som styr oss. 
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Även om budgeten fungerade som grund för bolagets bonusmål, som inte redviderades 

under verksamhetsåret, fanns ett annat problem med budgeten: den ”glömdes” bort 

väldigt snabbt: 

Budgeten mer eller mindre glöms bort i februari; det enda som lever kvar är 
bonusmålen, de är liksom spikade. Men efter mars jämför vi inte verksamheten 
med budgeten, den försvinner från alla våra resultaträkningar. 

Det fans alltså flera nackdelar i budgeten som planeringsmedel. Den intervjuade nämnde 

sammanlagt tre problem: Det var väldigt svårt att planera verksamheten på den 

detaljnivån som krävdes av koncernledningen; man kunde inte påverka på kraven; 

budgeten blev föråldrad följandean omedelbart, och kunde inte sedan användas som 

referenspunkt för verksamhetens utfall.  

I bolaget budgeterade man skillt omsättningen på kundnivå, enligt vissa kund- och 

produktsegment, samt skillt för kostnaderna. Sedan konsoliderades budgeten. Tidigare 

började budgeteringsprocessen redan i augusti, varefter en ny version gjordes i 

september, oktober och december. Budgeten godkändes slutligen i december. Under den 

aktualla tidpunkten hade ledningen dock gett direktiv om att man kunde börja budgetera 

först i september. Den intervjuade beskriver: 

Den (planeringsprocessen) har förkortats, vilket är väldigt bra. 

Första versionen görs i september, vilket ju är mycket bättre. Ett par versioner, 
och så blir den godkänd. Det är ju väldigt bra! 

Parallelt med den ekonomiska delen av budgeteringen uppgjordes även en skriftlig del. 

I skriftliga delens planeringsprocess funderade man gemensamt i bolaget vilka samband 

skulle göras under det kommande året, för att verksamheten skulle utvecklas under det 

fortlöpande året och i framtiden. Man hade olika ”produktutvecklingsprojekt”, som 

definierade vad man skulle fokusera på. Processen beskrivs av den intervjuade: 

Det är ju ett sätt att att fundera, en gång per år i samband med 
budgeterigsprocessen, vad vi måste göra för att hållas som ett framgångsrikt 
företag. Då skriver vi ner sakerna och utvecklar de här projektplanerna, och 
så rullas de vidare. 

Den strategiska planeringen på långsikt var alltså konkluderad i budgeteringsprocessen. 

Resultatet skickades vidare till koncernledningen, som avgjorde om budgeten och 

verksamhetsplanerna godkändes.  
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Den intervjuade upplevde problem med de praktiska sidorna i budgeteringen, med andra 

ord själva planeringsmedelen, som gjorde processen väldigt arbetsdryg. De medel man 

hade till förfogande var inte tillräckligt avancerade; den intervjuade byggde upp formler 

tillsammans med controllern i Excel-filer. Dessa kunde inte användas av den övriga 

personalen. I detta fall var koncernets passivitet och förfarandesätt ett problem. 

Vi är en del av en stor koncern, så vi kan inte själva investera i någonting, utan 
det borde komma från en högre nivå. Men man (koncernledningen) har inte 
haft tid med att göra någonting åt den saken. 

Budgeteringsprocessen upplevdes alltså vara opraktisk och arbetsdryg. Eftersom 

koncernledningen hade stor inverkan på hur man kunde arbeta i bolaget, upplevde den 

intervjuade att det inte fanns mycket man kunde ändra på. Dock hade 

budgeteringsprocessen förkortats, vilket verkade vara ett välkommet initiativ från 

koncernledningen. Till följande beskrivs upplevelser av budgetens använding som 

planeringsmedel. 

5.2.3.2 Prognos och rullande budget 

Så som ovan beskrevs nämnde den intervjuade att budgeten inte längre använde som 

referenspunk efter marsmånad, eftersom den redan var föråldrad. Bolaget uppgjorde 

istället en prognos, som uppdaterades kvartalsvis, alltså tre gånger om året. Kvartalsvis 

prognostiseringen upplevdes fördelaktig, eftersom man kunde jämföra det verkliga 

utfallet mot uppdaterade referenspunkter, istället för att mot budgeterade värdena som 

ansågs felaktiga redan från början. Detta gav en mer realistisk bild av verksamhetens 

status i förhållande till omgivningen. Den intervjuade beskriver användningen av 

prognosen: 

Det är bättre att jämföra (utfallet) mot något som är aktuellt, istället för 
budgeten, som visade sig vara helt felaktig och som alla visste att var fel. 
Därför är det bättre att se på nytt på värdena, och konstatera att så här ser det 
ut nu, och det här är vad vi kan uppnå, låt oss se om vi lyckas med det. 

Prognosen användes som jämföresle i tre månader tills man gjorde en nya prognos. Den 

upplevdes fördelaktig, då man kunde följa med verksamhetens utfall mot uppdaterade 

värden, istället för budgeten, vars siffror var fel redan från början. 
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5.2.4 Mjukvaraprogram för infrastruktur 

Det norska bolaget som producerade mjukvaraprogram för infrastruktur hade nyligen 

blivit uppköpt av en internationell koncern. Detta hade inneburit förändringar i bolagets 

omgivning. Vad detta innebar för bolagets planeringsmedel beskrivs till följande.  

5.2.4.1 Upplevd osäkerhet i omgivningen – PEU 

Det norska bolaget som producerade mjukvaraprogram för infrastrukturer hade ett år 

före intervjun blivit uppköpt av ett internationellt bolag inom samma industri. Efter 

fusionen ställdes nya krav på bolagets ekonomistyrning, då koncernen bland annat 

krävde kvartalsvis rapportering och uppföljning av verksamheten, samt rullande 

budgetering. 

Detta gör vi för att kunna rapportera åt (ledningsgruppen) på det sättet som 
de vill. Eftersom de frågar efter rapporter och vill ha månatligen uppdaterade 
prognoser. 

Omgivniningen upplevdes osäker i det hänseendet, att oförutsedda inköpsbehov kunde 

uppstå plötsligt under verksamhetsåret. Omsättningen kunde även variera; det som 

förutsetts kanske inte uppnåddes.  

5.2.4.2 Budget och budgetering 

Tidigare (i det självständiga bolaget) uppgjordes en detaljerad budget för de kommande 

12 månaderna. Budgeten bestod av olika kostnads- och omsättningsposter, som 

konsoliderades till en budget. De budgeterade siffrorna var även målsättningarna för 

året, och dessa målsättningar reviderades oftast inte. Budgeten var grunden för årliga 

bonusar, i detta fall var det budgeterade EBIT måttstocken för belöningarna. Med andra 

ord hade budgeten en stark roll i bolaget, både som finansiell plan, och som grund för 

målsättningar och belöningssystem. 

Den intervjuade nämner dock flera nackdelar med användningen av traditionell budget. 

Även i detta bolag medförde budgetårstänkandet ett restriktivt tankesätt då det gällde 

plötsliga kostnader eller investeringar. Ifall man nått periodens kostnadstak och en icke-

budgeterad kostnad uppstod, valde man lätt att skjuta upp kostnaden till följande år. 

Detta kunde hämma verksamheten, då det kunde ha varit kostnadseffektivare, eller hade 

helhetsmässigt ökat omsättningen, om inköpet gjorts genast. Den intervjuade förklarar 

problematiken: 
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I slutet av året tänker man kanske, att okej, nu har vi överskridit 
kostnadsbudgeten, och då skjuter du upp saker till följandea år. 

Och vi skar ner på inköp, kanske inte så smart, men vi skar ner på exempelvis 
datortillbehör, något som skulle ha varit billigare att köpa nu istället för 
följandea år... Kanske det skulle ha gjort oss till ett bättre företag, eller ökat 
vår omsättning, ifall vi gjort investeringen genast istället för att skjuta upp 
den. 

Även i det tidigare bolaget verkade det som att budgeten delvis gjordes för att den ”skulle 

göras”. Eftersom bonusarna och dividenderna åt bolagets anställda var bundna till de 

budgeterade målsättningarna, upplevde man att budgeten måste göras. 

Eftersom vi var ett företag ägt av de anställda var det svårt att övergå till en 
rullande budget, eller till en långsiktigare syn på verksamheten, eftersom vi 
måste följa denna dividendmodell. 

Vi följde budgeten mycket strikt.   

Själva budgeteringen verkade dock upplevas fördelaktig i bolaget. Efter att ha 

konsoliderat ihop budgeten diskuterade ledningsgruppen budgeten tillsammans, och 

gjorde upp strategiska riktlinjer för kommande ett till tre åren. Man fattade beslut på 

”strategisk nivå”. Dialog mellan olika verksamhetsnivåer uppstod, då poster i budgeten 

utreddes. Slutligen fattade ledningsgruppen ett beslut, som skickades ut i bolaget. Detta 

var ett sätt att kommunicera ”hur man kommer att arbeta följandea år”. Den intervjuade 

beskriver de positiva sidorna i budgeteringsprocessen: 

Det positiva med en sådan här budget är att vi verkligen satt ner tillsammans 
för att fatta dessa strategiska beslut, vi gjorde tid för det. Och vi hade en riktig 
diskussion om hur vi skall gå framåt. 

Efter företagsköpet slutade man budgetera på traditionellt vis, eftersom man inte längre 

använde den årliga budgeten. I övrigt upplevdes skiftet bort från den traditionella 

budgeten som en fördelaktig förändring, men återigen nämnde den intervjuade 

budgeteringens positiva egenskaper, som var saknade: 

Vad jag saknar från den tidigare årliga budgeten är att man sitter ner med tid 
och med budgeten, och ledningsgruppen verkligen tänker strategiskt. 

I samband med företagsköpet infördes även uppgörandet av en ”långsiktig plan”, även 

på initiativ av koncernledningen. Eftersom bolaget varit en del av koncernen endast en 

kort tid, hade man inte ännu hunnit uppleva detta planerande i praktiken. Långsiktiga 

planen hade många liknande drag som budgeteringsprocessen, även om den inte gjordes 

lika ofta i alla bolag i koncernen, istället med ett till två års intervaller. Planen innebar 
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att man grundligt gick igenom verksamheten, och på en väldigt detaljerad nivå 

förklarade verksamheten och vad man ansåg att skulle hända i den de kommande tre till 

fyra åren. Detta gjordes inte endast i form av siffror, utan även verbalt. Den intervjuade 

beskrev planeringsprocessen enligt följande: 

Du måste verkligen beskriva hur du kommer att nå dina siffror de kommande 
fyra åren. 

Den (långsiktiga planen) är mera detaljerad än den (traditionella budgeten) vi 
hade, men jag tror det kommer att bli som mötet jag talade om i fråga om den 
traditionella budgeten. 

Med andra ord motsvarade den långsiktiga planen budgeteringen på flera sätt, då man 

analyserade verksamheten på djupet, samt hur långsiktiga målsättningar skall nås och 

vad som potentiellt kunde påverka denna process. Detta planerande påminnde om den 

strategiska planeringen budgeteringen medförde, så som den intervjuade också nämnde. 

5.2.4.3 Prognos och rullande budget 

Efter företagsköpet togs rullande budget i användning i bolaget, eftersom det krävdes av 

koncernledningen. Rullande budget gjordes för de påföljande 15 månaderna, med 

speciellt fokus på de kommande två till tre kvartalen. Rullande budgeten ansågs ha flera 

fördelar jämfört med traditionella budgeten. Den rullande budgeten gjorde det enklare 

att planera fortfortlöpande mellan verksamhetsåren. Man var förberedd för det 

kommande året, och visste på förhand att verksamheten var i linje men följandea års 

verksamhet. Rullande budgeten upplevdes dessutom lätt att uppehålla, då man 

regelbundet uppdaterade den månatligen.  

Sammanfattningsvis kunde de intervjuade beskriva de omfattande problem som 

användningen av budget som planeringsmedel medför i en osäker omgivning. Budgeten 

föråldrades för snabbt, vilket eliminerade nyttan av dens användning på flera olika sätt, 

exempelvis som referenspunkt för verksamhetens utfall eller som plan för kundprojekt. 

En detaljerad budget ansågs även omöjlig att göras för ett helt år framåt, och upplevdes 

ibland som ett obligatoriskt måste utan befogade orsaker. Den upplevdes även medföra 

ett suboptimalt beslutsfattande, då man skjöt upp kostnader för att undvika att 

överskrida den aktuella budgeten, vilket på längden var hämmande för verksamhetens. 

Dock upplevdes budgeten medföra nytta i snäv roll som kostnadsplan för året. 

Budgeteringen anses även av de flesta vara en nyttig planeringsprocess, då man planerar 

verksamheten tillsammans i bolaget, ofta på långsikt och med strategiskt fokus. Eftersom 

omgivningen är så oförutsägbar, måste bolagen hitta nya sätt att fortlöpande planera sin 
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verksamhet. De intervjuade beskriver hur prognos och rullande budget används för att 

regagera på förändringar i omgivningen, exempelvis genom fortlöpande uppföljning 

med uppdaterade siffor, vilket ger en realistiskare bild av verksamhetens utveckling. De 

intervjuade nämner även att då planeringshorisonten ständigt flyttas kan verksamheten 

planeras med ett fortfortlöpande perspektiv, och suboptimala beslut undvikas. 

Till följande beskrivs bolagen som upplever sin omgivning säker, samt deras användning 

och upplevda nytta av budget, prognos och rullande budget som planeringsmedel. 

5.3 Omgivningen upplevs säker – Lågt PEU11 

Två av de intervjuade upplevde sin omgivning som säker och lätt att förutsäga. Dessa två 

omgivningar hade en del gemensamma drag: verksamhetsåret utgjordes av årliga cykler, 

och plötsliga förändringar förekom inte. Bolagen verkade inom industrierna för privata 

läkartjänster och vindkraft på land.  Till följande beskrivs hur bolagen upplevde sin 

omgivning, budgeten och budgeteringen som planeringsmedel, samt ifall de använde 

prognostisering och hur nyttig de upplevde den som planeringsmedel. 

5.3.1 Privata läkartjänster 

Till följande presenteras bolaget som erbjöd privata läkartjänster. Den intervjuade 

beskrev en mycket traditionell användning av budgeten som planeringsmedel, som 

fungerade väl i den säkra omgivningen.   

5.3.1.1 Upplevd osäkerhet i omgivningen – PEU 

Den intervjuade berskriver bolagets omgivning som stabil och lätt förutsägbar, även om 

industrin för privata läkartjänster i allmänhet håller på att genomgå en stor förändring 

enligt den intervjuade. 

Det här är ju ingen hype-industri, där tillväxten kan vara 50 % ett år och sedan 
rasa 50 % på ett år. 

Omgivningens stabilitet inverkar även på verksamhetens utveckling; det förekommer 

inte så stor tillväxt i verksamheten från år till år. Den intervjuade beskriver: 

Det är kanske inte affärsmässigt så bra, men tekniskt sett en fördel, att vår 
marknad är i ett så stabilt läge. 

                                                      
11 Perveived Environmental Uncertainty 
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Med andra ord är omgivningen bolaget för privata läkartjänster verkar på stabil och lätt 

förutsägbar. Inga stora förändringar brukar ske, varken i fråga om tillväxt eller 

minskning av efterfrågan. 

5.3.1.2 Budget och budgetering 

Budgeten användes som referenspunkt för uppföljning av utfallet under året. Utfallet 

jämfördes mot budgeten längs med året, och rapporter av eventuella avvikelser skickades 

till styrelsen med kommentarer på vad avvikelserna berodde på. De månatliga 

uppföljningsrapporterna var allmänn information i bolaget, som följdes av de anställda. 

Den intervjuade tyckte denna månatliga uppföljning mellan budgeterade siffror och 

utfallet skapade positivt ekonomiskt fokus och medvetande i bolaget: 

Det skapar ett slags ekonomiskt tänkande hos människor; de lägger märke till 
sådana här saker. 

Människorna följer nog noggrant dessa rapporter. Ifall månaden (utfallet) är 
klart mindre än budgeten eller samma månad tidigare år, börjar människor 
nog undra och fundera vad det beror på.  

Med andra ord upplevdes budgeten användbar som en verksamhetsplan som inte 

ändrades längs med året. Detta berodde på att omgivningen var stabil, och inte krävde 

att bolaget skulle behövde göra större förändringar i planen längs med året. Dessutom 

upplevdes även att uppföljningen medförde ett ekonomiskt tänkande i bolaget. Budgeten 

användes även som grund för målsättningarna i bolaget. De budgeterade 

målsättningarna reviderades inte längs med året, utan var fastspikade. 

Bolagets budgetering gjordes på hösten. Budgeten uppgjordes utgående från det 

föregående årets egentliga utfall samt de senaste 12 månadernas prognostiseringar. 

Olika ansvarsområden hade delats ut i bolaget, och de ansvariga skulle analysera den 

nuvarande situationen och ifall de anser att det kommer att ske tillväxt eller minskning 

under det kommande året. Slutligen konsoliderades budgeten, och skickades vidare till 

ledningen i december för godkänannde. Den intervjuade beskrev de positiva 

egenskaperna hos budgeteringen: 

Man kan ju tänka att det är ett gammalmodigt sätt att göra saker på, men 
fördelarna är nog att planerna blir gjorda. 

5.3.1.3 Prognos och rullande budget 

Bolaget gjorde en prognos, som uppdaterades en gång på våren och 2-3 gånger om 

hösten. Uppdateringen av prognosen gjordes i då utfallet av verksamheten blev känt, så 
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att prognosen motsvarade den nyaste informationen. Prognoserna skickades också till 

styrelsen. Dock upplevdes det inte att en fortfortlöpande, månatlig prognostisering 

behövdes i bolaget, eftersom omgivningen var så stabil och inga större förändringar 

brukade ske. Den intervjuade beskriver frågan: 

Privata läkartjänster är i allmänhet en sådän industri, att ingen tillväxt sker 
från år till år. Så det har inte funnits så stor orsak att ändra dem (budgeterade 
värden) mitt i året. 

Eftersom omgivningen upplevdes stabil och förutsägbar, upplevdes inte ett behov av mer 

avancerat planeringssytem än vad man hade. Den intervjuade beskriver: 

Detta (verksamheten) är på en så stabil grund att det relativt simpla system vi 
använder räcker väl till för oss. Nu och då har vi utrett saken, men ett mer 
sofisticerat budgeteringssystem skulle inte hämta något mervärde i 
verksamheten i förhållande till den nuvarande situationen. 

Även om prognostisering användes i bolaget hade den en marginell roll i planeringen av 

verksamheten, eftersom budgetens värden inte ändrades enligt prognosen. Prognosens 

användes främst för att upptäcka eventuella gap mellan budgeten och utfallet, samt att 

kommentera dem åt styrelsen. Eftersom omgivningen var stabil upplevdes inte heller att 

en mer omfattande användning av prognosen, eller ett mer sofisticerat planeringsmedel 

skulle tillföra något mervärde i verksamheten. 

5.3.2 Vindkraft 

Bolaget i vindkraftindustrin beskrevs av den intervjuade som arbetade på oljebolaget 

(kapitel 5.2.1).  Vindkraftsbolaget var möjligt att innefatta i samplet, eftersom den 

intervjuade beskrev budgeteringsvanorna i bolaget tillräckligt omfattande för att 

frågorna i denna undersökning blev besvarade, och en helhetsuppfattning om bolagets 

upplevelser om sin omgivning och sina planeringsvanor kunde fås.  

5.3.2.1 Upplevd osäkerhet i omgivningen – PEU 

Vindkraftsbolagets omgivning bestod av mycket tydliga cykler per år. Vindkraftsverken 

var i bruk en del av året, och resten av året kunde uppehåll och reparationer utföras utan 

att avbryta produktionen. Kostnader för exempelvis reparationer samt inkomster kunde 

därför förutses, planeras och budgeteras på förhand, så det sällan förekom stora 

överraskningar eller avvikelser i kostnaderna. Kostnadsnivåerna var även generellt 

mycket stabila, vilket ytterligare gjorde planeringen enklare. Eftersom bolaget var delvis 

finansierat med banklån inverkade även bankernas krav på stabilitet och långsiktighet 

verksamheten. Verksamheten planerades då i enlighet med dessa krav. Alla dessa 
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faktorer bidrog till att omgivningen upplevdes vara förutsägbar. Följande citat av den 

intervjuade beskriver omgivningen: 

Vindkraftsindustrin är mycket stabil. Om något händer är det bara att skicka 
en bil och ersätta det söndriga; konsekvenserna är mycket små. 

Det fungerade ganska bra, vi var ganska duktiga på att förutse kostnader och 
kände väl till kostnadsnivåerna. Det var inte mycket avvikelser i kostnaderna. 

5.3.2.2 Budget och budgetering 

Kalenderårsbudgeten gjordes en gång om året. Budgeten var mycket detaljerad, och den 

gjordes gemensamt av alla i organisationen, genom så kallad bottom-up-princip. 

Budgeten upplevdes fördelaktig, eftersom den fungerade parallellt med 

redovisningsperioden, och för att alla i organisationen deltog i processen. Budgeten 

verkade även göras för att ”det hörde till”, eller på grund av att man traditionellt ”skulle” 

göra en budget årligen. Såhär motiverades det: 

Kalenderårsbudgeten var något vi bara skulle göra, eftersom det är något som 
hör till att man skall göra. 

Det var inte endast bolagets interna intressen som bidrog till att budgeten upplevdes 

nyttig som planeringsmedel. Även yttre intressenter, i detta fall bankerna, ställde krav 

på att bolaget skulle ha ”en seriös plan”, så som den intervjuade beskrev budgeten. 

Motiveringen löd vidare: 

Vår verksamhet är bekostad med lån, en hel del av lån, och de facto är vi 
mycket nära styrda av banker, på en väldigt detaljerad nivå faktiskt. 
Bankerna är väldigt oroliga för variationer, så de vill endast att allt hålls 
stabilt. Så allt detta bidrar till att ha noggranna planer och 
uppehållningssystem för vindkraftverken. 

Budgetens nytta som redskap för uppföljning av verksamheten, eftersom man 

budgeterade reparationer som man visste skulle göras på förhand. Därför uppstod sällan 

oväntade avvikelser, och man behövde inte reagera på förändringar eller gap mellan 

budgeterade målsättningar och utfall. 

5.3.2.3 Prognos och rullande budget 

Även i detta bolag övervägdes att ta i bruk en rullande prognostisering. Dock valde man 

att inte använda rullande prognos, eftersom den upplevdes för resurs- och tidskrävande 

i förhållande till erhållna nyttan. Industrin var relativt lätt att förutse, och det var lätt 

budgetera kommande kostnader, så ingen fortlöpande uppföljning eller revidering av 

budgetens värden ansågs nödvändig. Följande motivering illustrerar beslutet: 
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Vi upplevde att vi inte vinner så mycket på att göra den (rullande prognos) i 
denna industri, eftersom vindkraftsindustrin är förutsägbar. 

Så vi skippade det, det var så mycket extra arbete för oss! 

 

5.4 Sammanfattning av kapitlet 

Detta kapitel beskrev hur osäker de fem intervjuade upplevde osäkerheten i sitt bolags 

omgivning, samt vilken nytta de intervjuade upplevde av budgete respektive prognos och 

rullande budget som planeringsmedel. De intervjuades upplevelser av omgivningens 

osäkerhet kunde delas in i två tydliga grupper, upplevd osäker omgivning (oljeutvinning, 

detaljhandel, marknadsundersökning samt mjukvaraprogram för infrastrukturer) och 

upplevd säker omgivning (privata läkartjänster och vindkraft). 

I alla bolag använde man budget i någon grad som planeringsmedel, främst för 

kostnadskontroll (bolagen i osäker omgivning) men även som helhetsmässig 

verksamhetsplan för det kommande året samt referenspunkt för verksamhetens utfall 

(bolagen i säker omgivning). Bolagens upplevelser om budget som planeringsmedel 

varierade, men den osäkra omgivningen verkade medföra att budgeten upplevdes vara 

föråldrad för snabbt, och inte därför egentligen medförde någon nytta som planerings- 

och uppföljningsmedel. I den säkra omgivningen verkade budgeten fungera väl som 

planeringsmedel. Budgetering utfördes även i alla bolag, även om den i ett bolag kallades 

för långsiktig plan (mjukvaraprogram för infrastrukturer). Bolagen verkade oberoende 

av omgivning vara nöjda med planeringsprocessen som skapade gemensam dialog i 

organisationen, men den upplevdes även för arbetsdryg och tidskonsumerande. 

Prognostisering eller rullande budgetering gjordes i alla bolag i osäker omgivning, 

medan bolagen i säker omgivning använde den i marginell grad (privata läkartjänster) 

eller hade prövat den, men konstaterat att den inte tillförde tillräckligt stor nytta som 

planeringsmedel i förhållande till mödan att uppgöra den (vindkraft). 

Nedanför är de centrala delarna av resultaten summerade i tabell. 
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Tabell 2 Sammanfattning av resultaten 

Bolag Industri PEU12 Budget Budgetering Prognos 

1 Oljeutvinning Osäker Låg nytta Hög nytta Hög nytta 

2 Detaljhandel Osäker Låg nytta Hög nytta, 

men 
resurskrävande 

Hög nytta 

3 Marknadsundersökning Osäker Låg nytta Låg nytta, 
resurskrävande 

Hög nytta 

4 Mjukvaraprogram för 
infrastruktur 

Oäker Låg nytta Hög nytta Hög nytta 

5 Privata läkartjänster Säker Hög nytta Hög nytta Låg nytta 
/ 
användes 
inte 

6 Vindkraft Säker  Hög nytta Hög nytta Låg nytta 

 

I följande kapitel kommer undersökningens resultat att analyseras i relation till tidigare 

forskning. Även undersökningens limitationer presenteras. 

                                                      
12 Perveived Environmental Uncertainty 
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6 ANALYS OCH LIMITATIONER 

6.1 Allmänn diskussion om kapitlet 

I detta kapitel binds avhandlingens resultat ihop med tidigare forskningsresultat. 

Analysen reflekterar likheter och skillnader i resultaten, samt hur dessa kan anknytas till 

teorin inom ämnet.  

Syftet med denna avhandling var att undersöka hur den upplevda osäkerheten i 

omgivningen inverkar på bolagens upplevda nytta av budget respektive prognos och 

rullande budget som planeringsmedel. Den kvalitativa forskningen gjordes genom fem 

djupintervjuer, där bolagens upplevelser om sin omgivning samt deras användning av 

budget, prognos och rullande budet som planeringsmedel utreddes. Semi-strukturerade 

frågor ställdes, vilka de intervjuade fritt fick svara på. De skall noteras att djupintervjuer 

genererar subjektiva svar, som påverkas av de intervjuades personlighet eller humör. 

Intrevjuerna gjordes på tre olika språk, vilket även kan ha inverkat på hur de intervjuade 

eller den intervjuande uppfattade frågorna respektive svaren. Detta kan inverka på 

svarens validitet (Teorell och Svensson 2007, Lueg och Borisov 2014). För att minimera 

osystematiska fel i resultaten och undvika missuppfattningar, beskrevs frågornas och 

termernas innebörd för de intervjuade, samt ställdes följdfrågor för att behålla fokus på 

frågans syfte i svaren. Intervjuerna gjordes i juni-augusti 2016. Detta var en gynnande 

tidpunkt att göra intervjuerna på, eftersom ingen belastning så som bokslutsuppgörande 

var aktuellt i något av bolagen. I slutet av varje intervju upprepades de centralaste 

delarna av intervjun, så att den intervjuade kunde korrigera eller komplettera sina svar 

ifall denna upplevde detta nödvändigt. Två av de intervjuade skickade även självmant en 

sammanfattning av sina svar i efterhand, för att ytterligare klargöra innebörden i svaren. 

Resultaten kan därmed anses valida för detta forskningssyfte.   

Till följande kommer de olika delarna i forskningsfrågan att analyseras: Upplevd 

osäkerhet i omgivningen, upplevd nytta av budgeten som planeringsmedel samt upplevd 

nytta av prognos och rullande budget som planeringsmedel. 

6.2 Upplevd osäkerhet i omgivningen – PEU13 

Den upplevda osäkerheten i omgivningen delade de intervjuades åsikter. Bolagen i 

samplet verkade i mycket olika omgivningar, och deras upplevelser av omgivningens 

osäkerhet kunde delas in i två grupper: De bolag som verkade i en osäker, svårt 

                                                      
13 Perveived Environmental Uncertainty 
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förutsägbar omgivning samt de bolag som verkade i en säker, lätt förutsägbar omgivning. 

Till följande beskrivs de intervjuades upplevelser om omgivningarna.  

Bolagen som upplevde sin omgivning osäker verkade på olika slags industrier, men 

upplevde gemensamt att förutseendet av omgivningen orsakade svårigheter. Som 

externa utmaningar i sin omgivning nämnde de bland annat plötsligt förändrad reglering 

på industrin (detaljhandel), stora risker i fråga om plötsliga reparationskostnader på 

produktionsenheterna och därmed inkomstbortfall (oljeutvinning) samt teknologiska 

förändringar på kundernas industrier (marknadsundersökning). Dessa utmaningar i 

omgivningen är i linje med exempelvis Henttu-Aho och Järvinens (2013) resultat, där 

den teknologiska utvecklingen i omgivningen var en faktor bolagen upplevde utmanande 

och osäker. Osäkerheten i omgivningen kunde även vara i den interna omgivningen. 

Exempelvis upplevde bolagen för marknadsundersökning och mjukvaraprogram för 

infrastruktur interna krav, så som ledningens krav på ekonomistyrningen, exempelvis i 

fråga om rapportering. Liknande interna krav på bolagens ekonomistyrning förekom i 

Sponems och Lamberts (2016) forskningsresultat. 

Bolagen som verkade i en säker omgivning (vindkraft och privata läkartjänster) upplevde 

att deras omgivning var cyklisk och förutsägbar. Det var möjligt att förutse framtida 

nivån av efterfrågan och produktionsmängder, och oväntade förändringar i dessa 

förekom sällan. Den intervjuade nämner att efterfrågan på läkartjänster varken sjönk 

eller ökade nämnvärt från år till år, alltså kunde kommande efterfrågan och 

resursbehovet planeras. Produktionskapaciteten för vindkraftverken var även känd året 

runt, och därmed kunde kommande reparationer planeras och plötsliga 

reparationskostnader och inkomstbortfall minimerades. I båda fallen repeterades de 

årliga cyklerna i omgivningen från år till år, och parallellt repeterades behovet av 

resurser och framtida inkomster.  

Till följande analyseras hur den upplevda osäkerheten i omgivningen påverkade de 

intervjuades upplevda nytta av budget som verksamhetsplan samt budgeteringen som 

planeringsprocess. 

6.3 Budget och budgetering 

Genom intervjuerna blev det tydligt att en osäker omgivning påverkade negativt den 

upplevda nyttan av budgeten som verksamhetsplan. Å andra sidan påverkade en säker 

omgivning att budgeten upplevdes medföra nytta som verksamhetsplan för den 
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kommande perioden. Detta var ett förväntat resultat med tanke på tidigare 

forskningsresultat. 

Bland bolagen i osäker omgivning (oljeutvinning, detaljhandel, marknadsundersökning 

samt mjukvaraprogram för infrastruktur) orsakade budgeten mycket frustration. 

Budgeten upplevdes omdedelbart föråldrad, och därför oanvändbar som plan för det 

kommande verksamhetsåret. Den upplevdes skapa en onaturlig cykel för 

företagsverksamheten, som i verkligheten var fortfortlöpande, oberoende av 

kalenderåret. Verksamhetens horisont blev hela tiden kortare. Då man följde den 

budgeterade planen orsakade detta hämmande beteenden, exempelvis att investeringar 

skjöts upp till följande budgetår för att årets kostnadstak redan var uppnått. Detta 

upplevdes både kostnadsmässigt ineffektivt, samt att hämma bolagets förnybarhet. 

Investeringar, som varit lönsammare att genomföra genast, skjöts istället upp till senare 

tidpunkter. Detta är i linje med resultaten i Henttu-Aho och Järvinens (2013), Sponem 

och Lamberts (2016) samt Becker et al. (2016) forskningar.  

Bolagen i säker omgivning (privata läkartjänster och vindkraft) upplevde att budgeten 

medförde nytta som planeringsmedel. De intervjuade nämner att budgeten skapade ett 

ekonomiskt tänkande och -fokus i bolaget. Budgeten upplevdes som en användbar och 

valid verksamhetsplan hela året ut. Detta berodde på att omgivningen var stabil, och inte 

krävde större förändringar i planen längs med året. Budgeten svarade även på yttre 

intressenters krav: Med budgeten kunde man tillgodose bankers behov av av ekonomiska 

verksamhetsplaner mot långivning. Eftersom man i den säkra omgivningen kunde 

förutse kostnader, så som reparationer, var budgeten ett fungerande planerings- och 

uppföljningsmedel, då den inte behövde uppdateras längs med året. Det uppstod sällan 

oväntade avvikelser, och man behövde inte medel för att reagera på förändringar eller 

avvikelser mellan budgeterade målsättningar och utfall. Detta är i linje med Sponem och 

Lamberts (2016) resultat. 

Nämnvärt är att omgivningen inte definitivt skiljde på bolagens upplevda nytta av 

budgeteringen, alltså själva planeringsprocessen, som resulterar i en budget. Bolag i 

både osäker omgivning och i säker omgivning upplevde att budgeteringen medförde stor 

nytta. En av de intervjuade (mjukvara för infrastruktur) nämnde att 

budgeteringsprocessen var ett av de få tillfällen, då man tillsammans i hela 

organisationen planerar verksamheten. Budgeteringsprocessen beskrevs skapa dialog 

mellan enheter och verksamhetsnivåer, och fattande av gemensamma strategiska beslut 

och riktlinjer för framtiden möjliggjordes. Bolagets hela verksamhet reflekterades 



 

 

63 

samtidigt, och helhetsmässigt lönsamma beslut fattades (oljeutvinning). Planeringen 

gjordes enligt bottom-up-principen, liksom i Sponem och Lamberts (2016) resultat. 

Upplevelsen av att budgetering medför hög nytta i bolag, där själva budgeten upplevdes 

medföra låg nytta och problem, har inte specifikt konstaterats i tidigare forskning. I 

denna avhandling visade dock resultaten av intervjuerna att budgeteringen upplevdes 

nyttig i sådana bolag, som inte upplevde hög nytta av budgeten på grund av upplevd 

osäkerhet i omgivningen. Med grund i denna avhandlings resultat kan man dra 

slutsatsen, att budgeten verkar ha två dimensioner som planeringsmedel. Detta är i linje 

med Malmi och Brown (2008) och Van der Stede (2007), som skiljer mellan kortsiktig, 

taktisk planering för de kommande 12 månaderna eller kortare tid, samt långsiktig, 

strategisk planering, som strävar till att forma medel- och långsiktiga planer för 

operationerna. Även om en distinktion mellan kort- och långsiktig planering gjorts, har 

dess inverkan på upplevda nyttan av budget och budgetering som planering inte gjorts. 

De intervjuade menade att budgeten användes som en kortsiktig handlingsplan, kanske 

för det kommande kalenderåret, där kostnadstak och målsättningar fastslogs. I detta 

kortsiktiga planeringssyfte delades bolagens åsikter om budgeten, beroende på ifall 

deras omgivning upplevdes osäker eller säker. Bolag i osäker omgivning blev frustrerade 

över att budgeten föråldrades så snabbt och blev oanvändbar genast, medan bolag i säker 

omgivningen var nöjda med den valida budgeten året ut. Budgeteringsprocessen, som i 

flera av bolagen innebar en dialog mellan enheter och verksamhetsnivåer, samt 

långsiktig planering och strategiskt beslutsfattande, upplevdes kunna medföra hög nytta 

oberoende av ifall omgivningen upplevdes säker eller osäker. Detta kan vara en annan 

orsak, förutom kostnadsplanering- och kontroll så som Angelakis et al. (2010) samt 

Henttu-Aho och Järvinen (2013) beskriver, till att budgeten fortfarande används i bolag 

i en osäker omgivning, oberoende av den omfattande kritiken. Bolagen upplevder alltså 

budgeteringsprocessen nyttig oberoende av graden av upplevd osäkerthet i 

omgivningen. Upplevda nyttan av budget som planeringsmedel delar däremot åsikterna, 

beroende på uppleva osäkerheten i omgivningen. Denna kompletterande förklaring till 

varför bolag, som upplever budgeten oduglig som planeringsmedel men fortfarande 

använder den i detta syfte, har inte presenterats i tidigare forskning. 

Dock upplevde vissa intervjuade att budgeteringsprocessen även hade nackdelar. 

Processen upplevdes arbetsdryg, tidskrävande och dyr i förhållandet till den medförda 

nyttan. Detta nämnde både bolaget för detaljhandel och bolaget för 

marknadsundersökning. Detta kan bero på att båda bolagen upplevde sin omgivning 

osäker, och att budgeten därför var oanvändbar som planeringsmedel, och 
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budgeteringsprocessen därför resursslöseri. Detta är i linje med Becker et al. (2016), 

Sponem och Lamberts (2016) samt Henttu-Aho och Järvinens (2013) resultat. De 

intervjuade nämner inte heller att budgeteringsprocessen skulle ha inneburit en 

liknande dialog i bolaget som de andra intervjuade nämnde, vilket kan förklara varför 

budgeteringen inte ansågs medföra nytta i fråga om gemensam planering i bolaget. 

Budgeteringen ansågs även vara ett påtvingat krav från ledningen, en så kallad top-

down-princip, där givna målsättningar styr budgeteringsprocessen, och inte tvärtom. 

Detta är även i linje med Sponem och Lamberts (2016) resultat.  

6.4 Prognostisering och rullande budget 

Den upplevda osäkerheten i omgivningen delade de intervjuades åsikter om 

användningen av prognos och rullande budget som planeringsmedel, vilket även var 

förväntat. Det var tydligt att upplevda osäkerheten i omgivningen inverkade på bolagens 

behov, upplevda nytta och användningsgrad av mer reaktiva planeringsmedel, som 

prognos och rullande budget.  

De intervjuade i bolagen som verkade i osäker omgivning menade att budgeten hade flera 

hämmande effekter på verksamheten. De intervjuade beskriver hur bolagen börjat tackla 

problemen med budgeten genom användning av reaktivare, mer fortlöpande och 

framåtblickande medel, så som prognos och rullande budget. Användningsätten och -

graden av prognos och rullande budget som planeringsmedel varierade, men hade i alla 

bolag samma syfte. Man behövde medel för att planera sin verksamhet fortlöpande och 

på långsikt, och göra helhetsmässigt och strategiskt goda avvägningar mellan projekt och 

investeringar, som inte var bundna till kalenderåret.  De intervjuade beskrev fördelarna 

med prognos och rullande budget som planeringsmedel. Prognosen upplevdes nyttig: 

Den gav en realistiskare bild av omgivningen runt bolaget, och vad man kunde uppnå. 

Man kunde jämföra utfallet mot uppdaterade värden, som gav en realistisk uppfattning 

av verksamhetens status. Prognostiseringen innebar även att man var förberedd inför 

den kommande budgetperioden, och verksamheten uppfattades vara i linje med 

framtiden, utan att avbrytas mellan budgetperioderna. Prognos och rullande budget 

användes som kompletterande planeringsmedel till budgeten; budgeten fanns kvar men 

i en inskränkt roll, oftast som kostnadstak och kontrollmedel. Resultaten om prognosens 

användning som planeringsmedel och upplevda nytta stämmer överens med 

Sandalgaards (2012), Henttu-Aho och Järvinens (2013), Sponem och Lamberts (2016) 

samt Becker et al. (2016) forskningsresultat. Rullande budgeten upplevdes även ha flera 

fördelar. Den medförde ett fortfortlöpande perspektiv på verksamheten, bättre 
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reaktionsförmåga och bättre resursallokering. Då man använde rullande budget var det 

lättare att ändra riktning vid förändrade omständigheter. Man undvek suboptimala 

beslut om investeringar. Även dessa resultat om rullande budgetens användning och 

upplevda nytta är i linje med Frow et al. (2010) och Libby och Lindsays (2010) 

forskningsresultat. 

Bolagen som upplevde sin omgivning säker (privata läkartjänster och vindkraft) 

upplevde inte nämnvärd nytta av prognos eller rullande budget som planeringsmedel. 

Eftersom omgivningen sällan förändrades, var budgeten användbar som plan hela 

budgetperioden ut; resursallokeringen behövdes inte ändras längs med året, 

uppföljningen kunde göras mot budgeterade värden och de uppställda målsättningarna 

var valida hela budgetperioden. Att uppgöra prognos eller rullande budget upplevdes för 

tids- och resurskrävande i förhållande till den upplevda nyttan. Därför hade prognos och 

rullande budget endast liten roll eller användes inte mera i bolagen.   

6.5 Sammanfattnig av analys 

Resultaten i denna avhandling visade tydliga mönster i hur den upplevda osäkerheten i 

omgivningen inverkade på hur de intervjuade upplevde och använde budget, prognos 

samt rullande budget som planeringsmedel. Resultaten var i allmänhet i linje med 

tidigare forsknig och därmed förväntade. En upplevd osäkerhet i omgivningn medförde 

att bolagen upplevda nyttan av budget som planeringsmedel låg. Detta berodde på att 

den blev snabbt föråldrad och inte kunde användas som verksamhetsplan. Budgeten 

lyckades inte heller spegla förändrade förhållanden i den osäkra omgivningen. Dock 

upplevde dessa bolag nytta av användningen av prognos och rullande budget som ett 

nyttigt sätt att komplettera budgetens brister som planeringsmedel. Bolagen som 

uppelvde sin omgivning säker upplevde att nyttan av budget som planeringsmedel var 

hög. Detta berodde på att deras omgivning var förutsägbar och sällan förändrades, varför 

budgeten var en valid verksamhetsplan och uppföljningsmedel hela verksamhetsåret. 

Dessa bolag upplevde ingen eller endast låg nytta av prognos eller rullande budget som 

planeringsmedel, eftersom de inte hade ett behov att anpassa sin verksamhet till 

förändringar i omgivningen. Noterbart är dock, att både en bolagen som upplevde sin 

omgivning osäker samt bolagen som upplevde sin omgivning säker upplevde att 

budgeteringsprocessen medförde hög nytta. Detta berodde på att budgeteringen var en 

av de få eller enda tillfället då hela bolagets verksamhet planerades tillsammans, 

strategiska målsättningar för hela bolaget fastslogs samt avvägningar mellan projekt och 

riktlinjer gjordes. Detta har inte konstaterats i tidigare forskning, och resultaten kan vara 
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en delorsak till att budgeten fortfarande används i bolag, som upplever sin omgivning 

osäker och att budgeten därmed inte helhetsmässigt fungerar som planeringsmedel för 

deras verksamhet. 

6.6 Limitationer 

Som de flesta forskningar har även denna avhandlings forskningsresultat vissa 

limitationer. Samplet bestod av fem intervjuade, vilka återgav upplevelserna från sex 

stycken bolag. Alla intervjuade var från norden. Samplet kunde har varit större, och 

omfattat ett bredare geografiskt område. Endast prognos och rullande budget 

undersöktes som alternativ till budgeten, alltså uteslöts andra alternativa medel, som 

kan ha använts i bolagen. Forskningsfrågan avgränsades även till att endast undersöka 

budgetens, prognosens och rullande budgetens  användning som planeringsmedel, 

varmed andra användningssyften inte togs i hänsyn i undersökningen. 
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7 KONKLUSION OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT 
FORSKNING 

7.1 Konklusion 

Tidigare har budgeten haft en etablerad roll som ett av bolagens främsta medel för 

planering av verksamheten inför det kommande kalenderåret. Budgeten har fungerat 

som en finansiell plan för kostnader, investeringar, resursallokering och analys av utfall 

och avvikelser samt muppställning av målsättningar. I dessa planeringssyften har 

budgeten upplevts fungera väl. Dock lever vi i en allt mer volatil och osäker värld, var 

omständigheterna konstant kan förändras. Detta ställer nya krav på bolagen, som måste 

ha möjlighet att omedelbart reagera på förändringar i sin omgivning. Förändringarna 

kan exempelvis bero på teknologisk utveckling eller utmaningar med globalisering. De 

typiska årliga cyklerna försvinner, vilket kräver en anpassningsförmåga till plötsliga 

förändringar i omgivningen. Detta skiljer åt omgivningen bolagen verkat på för 

årtionden sedan och omgivningen bolagen verkar på idag. De budgeten tidigare fungerat 

som ett planeringsmedel för det kommande verksamhetsåret, upplevs den vara ett 

alldeles för stelt, snabbt föråldrat planeringsmedel, som inte kan svara på den osäkra 

omgivningens krav idag. Bolagen i osäker omgivning behöver planeringsmedel som 

möjliggör en snabb reaktionsförmåga, flexibel resursallokering och möjlighet att anpassa 

verksamheten till förändrade omständigheter. Prognostisering och rullande budgetering 

har visat sig vara de främsta medlen för bolagen att tackla problemet. 

Denna avhandlings syfte är att undersöka ifall den upplevda osäkerheten i omgivningen 

påverkar på upplevda nyttan av budget som planeringsmedel hos bolag. Vidare 

undersöker avhandlingen ifall den upplevda osäkerheten i omgivningen inverkar på 

upplevda nyttan av prognos och rullande budget som planeringsmedel. Ämnet har 

undersökts tidigare. Konklusionen av tidigare forskning är att bolag som verkar i en 

osäker omgivning finner många brister i budgeten, men att den fortfarande används av 

dem som en del av ekonomistyrningen. I denna avsikt finns det alltså en klar 

motstridighet i tidigare forskningsresultaten. Dock har man inte kommit fram till ett 

entydigt konsenus om orsaken till denna paradox om budgetens användning som 

planeringsmedel. 

Baserat på intervjuerna i denna avhandling kan kanske paradoxen mellan missnöjet i 

budgeten, och att den fortfarande används, delvis förklaras. Budgeten som en fastspikad 

finansiell verksamhetsplan tycks inte medföra någon eller endast låg nytta i bolag som 

verkar i en osäker och svårt förutsägbar omgivning. Tvärtom, den hämmar 
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beslutsfattandet och kan därmed orsaka ekonomisk förlust samt förlama den kritiska 

reaktions- och anpassningsförmågan till plötsliga förändringar i omgivningen. Budgeten 

upplevs bli föråldrad och oanvändbar samma stund den är färdig, och är därmed orimligt 

resurskrävande i förhållande till den upplevda nyttan av den som planeringsmedel. 

Intervjuernas resultat är i linje med tidigare forskningsresultat. Bolag i osäker omgivning 

upplever att budgeten hämmar verksamheten, binder resurser samt inte bidrar med 

verklig nytta i förhållande till den krävda arbetsmängden i att uppgöra den. Vissa 

intervjuade menar att den uppgörs för att man alltid gjort så. Är budgeten ett rudiment 

från en tidigare värld? 

Dock uppgörs budgeten årligen även av bolag i en osäker omgivning. Budgeten används 

för att uppgöra kostnadskalkyler och -tak för det kommande verksamhetsåret. Även 

andra fördelar med budgeten som planeringsmedel framkom i intervjuerna. 

Förklaringen kan ligga inte i själva budgeten, men i budgeteringsprocessen. En 

distinktion mellan budget och budgetering görs alltså här. I korthet är budgeten en 

finansiell plan, som upplevs föråldrad snabbt efter att den träder ikraft. Budgeteringen 

är en process var man sitter ner tillsammans, och planerar verksamheten strategiskt och 

på långsikt. Intervjuerna i denna avhandling visade att budgeteringen är en viktig och 

uppskattad process, även i bolag som verkar i en osäker omgivning. De intervjuade 

beskrev fördelarna i processen: Hela organisationen sätter sig ner en gång om året, och 

planerar den kommande verksamheten tillsammans. Gemensamma målsättningar, 

strategier och fokus för verksamheten uppstår i processen. Man planerar inte 

nödvändigtvis endast för den kommande räkenskapsperioden, utan med en mer 

långsiktig horisont, och begränsar inte planeringen till ett kalenderår. Kan 

budgeteringen vara en annan orsak till att budgeten fortfarande används som 

planeringsmedel även i bolag i osäker omgivning? 

7.2 Fortsatt forskning 

I årtionden har det forskats varför budgeten, som utsatts för omfattande kritik som 

planeringsmedel för bolagens verksamhet, fortfarande används idag. Den tidigare 

forskningen har genererat motstridiga resultat om bolagens erfarenheter av budgeten 

som planeringsmedel: Den upplevs både tillföra nytta samt hämma bolagens 

verksamhet. Budgetens varierande nytta som planeringsmedel har även reflekterats mot 

omgivningen bolagen verkar i, och hur dess upplevda osäkerhet påverkar upplevda 

nyttan av budgetens som planeringsmedel. Eftersom bolagens omgivning förändras allt 

snabbare, och bolagen konstant utsätts för nya utmaningar, är detta ett ämne som i 
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framtiden bör undersökas. Detta är nödvändingt för att få förståelse i vilka metoder 

bolagen använder och upplever nyttiga för att behålla sin konkurrensförmåga och 

framgång i den volatila omgivningen. Det har visat sig att ett styvt planeringsmedel som 

budgeten kan hämma verksamheten på flera sätt, varför lämpliga planeringsmedel kan 

vara avgörande för bolagets överlevnad i dagens globala och alltmer krävande 

omgivning. Detta är i linje med ekonomistyrningens kontingensteori, som menar att 

bolagens styrmedel skall formas för att svara på kraven i organisationens specifika 

omgivning. Därför är forskning i detta ämne i framtiden fortfarande relevant och 

nödvändigt. 

Så som konstaterats i denna avhandling kan de motstridiga resultaten av upplevda 

nyttan hos budgeten som planeringsmedel ha grund i att bolagen använder den för två 

olika planeringshorisonter. Budgeten som en fast, kortsiktig verksamhetsplan upplevs 

ha låg nytta hos bolag i en osäker omgivning. Dock upplever både bolagen i osäker 

omgivning samt bolagen i säker omgivning att budgeteringsprocessen, som en strategisk, 

involverande och långsiktig planeringsprocess, medför nytta i bolaget. Detta är en 

slutsats som inte har konstaterats i tidigare forskningen om bolags styrmedel. Fortsatt 

forskning behövs för att få förståelse i förhållandet och mellan budget och budgetering 

som planeringsmedel i bolagen idag. Detta kan ge djupare insikter i hur bolagens 

planeringsmedel skall formas för att möjliggjöra bolagens fulla potential och överlevnad 

i dagens alltmer osäkra omgivning. 

För att få mer omfattande och generaliserbara resultat, kunde fortsatt forskning 

inkludera ett större antal bolag i forskningen. Fortsatt forskning kunde även undersöka 

bolag från ett mer omfattande geografiskt område, samt flera branscher. Förutom 

kvalitativ undersökning, kunde även kvantitativ undersökning av bolagens upplevelser 

av budget och budgetering som planeringsmedel och upplevd osäkerhet i omgivningen 

uföras, för att komplettera insikterna i ämnet. 
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 BILAGA 1 INTERVJUFRÅGOR 

1. Vilken industri opererar ni på? / Millä alalla toimitte? / In which industry are you 

operating? 

2. Hur stort är ert företag? (omsättning, antalet anställda?) / Minkä kokoinen 

yrityksenne on? (liikevaihto, työntekijämäärä) / What size is your company? (In 

terms of turnover, number of employees) 

A. PLANERING/ SUUNNITELU/ PLANNING 

- Beskriv kort hur ni budgeterar? Och varför? / Kertokaa lyhyesti, miten 

budjetoitte? Ja miksi? / Briefly explain how you budget? And why? 

- Hur ser processen/metoderna ut? Minkälainen on prosessi/metodit? Describe 

the processes/methods? 

- Varför används just dessa processer/metoder, vad vill man uppnå med 

budgeteringen? / Miksi käytätte juuri näitä prosesseja/metodeja, minkä haluatte 

näillä saavuttaa? / Why do you use these processes/methods, what do you wish 

to accomplish by them? 

- Upplever ni några negativa aspekter/svårigheter med budgeteringsprocessen? 

Varför? / Koetteko että budietointiprosessissa olisi joitain/tiettyjä hyötyjä tai 

vaikeuksia/ongelmia? Miksi? / Do you experience any negative aspects or 

problems with the budgeting process? Whv?  

(Budgetering = uppgörandet av en årlig budget under hösten; planering av 

ekonomiska verksamheten för det kommande verksamhetsåret, ställa mål (target 

setting), allokera resurser baserat på detta) 

- Upplever ni att det finns negativa aspekter/problem med budgeten? Varför? 

Koetteko että budjetissa (ja sen käytössä toimintavuoden aikana) olisi 

joitain/tiettyjä kielteisiä puolia/ongelmia? Miksi? / Do you experince any 

negative aspects or problems in the budget itself? Why? 

(Budget = 12 månaders ekonomisk plan) 

B. Ifall problem med planeringen nämns -> Planering/ toiminnan suunnittelu/ planning 
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- Använder ni en traditionell budget för att planera verksamheten för det 

kommande året? / Käytättekö perinteistä budjettia ja budjetointia toiminnan 

suunnittelemiseen tulevaksi vuodeksi? (mitkä hankkeet, resurssien allokointi, 

tavoitteiden asettaminen vuodelle) / Do you use an annual budget to plan the 

operations for the upcoming year?  

(Planera verksamhet = resursallokeringen, vilka projekt (hanke) antas, R & D, 

ställa upp målsättningar (tavoitteita)) 

- Upplever ni att budgeten är användbar för planering av det kommande 

verksamhetsåret? D.v.s. gäller de budgeterade värdena ända till slutet av er 

budgetperiod? / Koettek0 että budjetti on kelpoinen väline tulevan vuoden 

toiminnan suunnitteluun? Eli ovatko budjetissa kiinnilyödyt luvut käytössä koko 

toimintavuoden ajan? / Do you experience the budget is useful for planning the 

upcoming year? Do the budgeted numbers remain until the end of your budget 

period? 

- Jo: Används budgeterade värdena (luvut) även för prestationsevaluering 

(lopullisen suorituksen arviointiin? / For evaluation of the performance)?  

(Prestationsevaluering = Som grund för att bedöma verksamhetens utfall i 

förhållande till budgeteradevärden) 

- Jo: Vilka är de främsta fördelarna med att uppgöra en årlig budget? / Mitkä ovat 

suurimmat hyödyt vuosibudjetin käytössä? / Which are the benefits of using an 

annual budget? 

- Nej: Vilka problem finner ni med budgeten? Varför? / Jos ei, mitä ongelmia 

koette, että budjetin käytössä suunnitteluvälineenä on? Miksi se on huono 

suunnitteluväline? / If not, which problems do you experince with using the 

budget for planning your operations? Why? 

- Den blir snabbt föråldrad; pga. Vad? / Vanhentuu nopeasti; minkä takia? / It gets 

outdated too quickly; why? 

- Omgivning/ ympäristö/ environment: Beskriv varför? / Kuvaile miten? / 

Describe how? 
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- Hur kompletterar ni budgetens brister i Så fall? / Miten kompensoitte budjetin 

puutteita? How do you cope with the problems of the budget?  

- Ifall ingen budget: Hur planerar ni då? / Jos ette käytä budjettia: Miten 

suunnittelette? / If you don’t use the budget at all: How do you plan? 

C. UPPSTÄLLNING AV MÅLSÄTTNINGAR/ TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN/ 

TARGET SETTING 

- Ställer ni målsättningar för budgetperioden, som sedan inte revideras under 

perioden? Varför, varför inte? Är de bundna till budgeterade värden? / Asetatteko 

budjettikaudelle taloudellisia tavoitteita, joita ei tämän jälkeen muuteta? Miksi, 

miksi ei? Ovatko tavoiteet siten sidottu budjetin lukuihin? / Do you set fixed 

financial targets for the budget period, that are not revised afterwards? Why, why 

not? Are these conncted to the budgeted numbers? 

- Om målsättningarna revideras under perioden: Varför och hur ofta? / Miksi ja 

miten usein? / Why and how often? 

D. PRESTATIONSEVALUERING/ SUORITUKSEN ARVIOINTI/ PERFORMANCE 

EVALUATION 

- Använder ni budgeten för att prestationsevaluering? / Käytättekö budjettia 

suorituksen arviointiin? / Do you use the budgeted numbers to evaluate the 

performance? 

 

  


