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Sammanfattning 
 
 
Titel Utveckling och förändring av budgetens roller. En fallstudie av 

Alfa Laval, Cardo och Gambro. 
 
Seminariedatum 2006-03-30 
 
Kurs  Magisteruppsats 10 p, redovisning. 
 
Författare  Andreas Gustavsson Fredlund 
  Inas Khedher 
 
Handledare  Olof Arwidi 
  Peter Jönsson 
 
Nyckelord Budget, BSC, ekonomistyrning, prognoser och hybrider. 
 
Syfte Att undersöka förändringen av budgeteringens roll i de studerade 

företagen samt vilka konkurrerande eller kompletterande 
styrmedel de använder sig av. 

 
Metod Vi har utfört en kvalitativ fallstudie med en deduktiv ansats av tre 

traditionella tillverkningsföretag. Våra empiriska studier bygger 
främst på personliga intervjuer. 

 
Teori Vår teoretiska bakgrund består av diskussionsunderlag angående 

budgetens för och nackdelar. För att ge en bättre bakgrund till vår 
studie har vi även valt att ge en översiktlig beskrivning av 
budgetprocessen och kompletterande styrmedel som prognos och 
balanced scorecard. 

  
Empiri Vår studie bygger på intervjuer med Alfa Laval, Cardo och 

Gambro. 
 
Slutsatser Företagen vi har undersökt är inte beredda att helt släppa budgeten 

då den fortfarande fyller en viktig funktion. Däremot finns det ett 
behov av att förändra budgeten och komplettera den med andra 
styrverktyg för att bättre anpassa ekonomistyrningen till företagens 
krav. De styrverktyg som våra fallföretag valt att använda för att 
komplettera budgeten är prognoser och olika varianter av balanced 
scorecard. Nackdelar med budgeteringen anses vara att den är en 
alldeles för kostsam och tidskrävande process. Dessutom behövs 
aktuellare förutsägelser om framtiden och styrmedel som på ett 
lättare sätt kommunicerar ut företagets mål till personalen. Det är 
dessa kompletterande aspekter som prognoser och balanced 
scorecard tillför.  
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Abstract 
 
 
Title Developement and change in the roles of budget. A study of Alfa 

Laval, Cardo and Gambro. 
 
Seminar date 2006-03-30 
 
Course Master Thesis in Business Administration, 10 Swedish Credits, 

Accounting 
 
Authors  Andreas Gustavsson Fredlund 
  Inas Khedher 
 
Advisor  Olof Arwidi 
  Peter Jönsson 
 
Key words Budget, BSC, control systems, forecasts and hybrids. 
 
Purpose  To study the changes in the roles of the budget in the studied 

companies of our survey and also study what competitive and 
complementary control systems they use.  

 
Methodology We have conducted a qualitative study with a deductive approach 

of three traditional construction companies. Our empirical studies 
are mainly based on personal interviews. 

 
Theory Our theoretical background mainly consists of the discussion 

concerning advantages and disadvantages concerning budgeting. 
To give a better background to our study we have chosen to give 
an overview, concerning the process of budgeting and 
complementary control systems as forecasts and balanced 
scorecard. 

 
Empirical Foundation  Our study is based on interviews with Alfa Laval, Cardo and 

Gambro. 
 
Conclusions The companies we have studied are not ready to entirely let go of 

the budget yet because it still have an important function to fill. On 
the other hand there is a need to change the budget and combine it 
with other control systems to better adjust the management control 
to companies needs. The control systems chosen by our studied 
companies to complete the budget are forecasts and Balanced 
Scorecard. Downsides with budgeting are that it is a too expensive 
and time-consuming process. Besides more up to date predictions 
about the future and a control system that in a better way 
communicate the company goals to the employees is needed. 
These are the complementary functions that forecasts and 
Balanced Scorecard contribute.   



 4 

Innehållsförteckning 

 

1 INLEDNING 7 

1.1 Bakgrund      7 

1.2 Syfte       8 

1.3 Frågeställning     9 

1.4 Avgränsning      9 

1.5 Disposition     10 

 

2 METOD  11 

2.1 Fallstudie     11 

2.2 Val av metod - kvalitativ metod    12 

2.3 Val av angreppssätt     13 

2.4 Datainsamling     14 

 2.4.1 Primärdata     14 

 2.4.2 Sekundärdata     15 

 

3 REFERENSRAM 16 

3.1 Budget      16 

 3.1.1 Budgetens huvuduppgifter    16 

3.1.1.1 Planering     16 

3.1.1.2 Utvärdering    18 

3.1.1.3 Ansvarsfördelning    19 

3.1.1.4 Koordination    19 

 3.1.2 Budgetprocessen     20 

 3.2.2.1 Budgetuppställande    20 

3.2.2.1.1 Uppbyggnadsmetoden    21 

3.2.2.1.2 Nedbrytningsmetoden    22 

3.2.2.1.3 Iterativ metod    22 

3.1.3 Budgetuppföljning    23 



 5 

3.1.4 Historisk förändring av budgetens roller   24 

3.2 Prognos      25 

 3.2.1 Prognos vs budget    25 

3.3 Balanced Scorecard     26 

 3.3.1 Att ta fram ett balanced scorecard   27 

 3.3.2 Perspektiven     27 

 3.3.3 Balanced scorecard vs budget    28 

  

4 EMPIRI 30 

4.1 Alfa Laval AB     30 

4.1.1 Budgetens roll     31 

4.1.2 Budgetprocessen     31 

4.1.3 Prognoser     32 

4.1.4 Star Goals      33 

4.1.5 Förändringen     34 

4.1.6 Framtiden     34 

4.2 Cardo AB     35 

4.2.1 Den traditionella budgeteringen   36 

4.2.2 Från budget till plan    37 

4.2.3 Prognos     39 

4.2.4 Komplement     39 

4.2.5 Framtiden     39 

4.3 Gambro AB     40 

4.3.1 Budgetering     41 

4.3.2 Budgetprocessen     41 

4.3.3 Prognoser     42 

4.3.4 Balanced Scorecard    43 

4.3.5 Förändringar     44 

 

5 ANALYS 46 

5.1 Budgetens nuvarande roll    46 

5.1.1 Planering     46 



 6 

5.1.2 Utvärdering     47 

5.1.3 Koordination     49 

 5.1.4 Ansvarsfördelning    49 

5.2 Kompletterande styrsystem    50 

5.2.1 Prognoser vs budget    50 

5.2.2 Balanced scorecard vs budget    52 

5.3 Förändringar     53 

 

6 SLUTSATSER   55 

  
 
7 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING  57 
  

KÄLLFÖRTECKNING  58 

Publicerade källor     58 

Intervjuer      59 

Elektroniska källor     59 

 

BILAGOR 60 

Bilaga 1 - Utskickade stolpar inför intervjuerna   60 

Bilaga 2 - Intervjufrågor     61 

 

 

 

 



 7 

1 Inledning 

 
 
 
 
 
1.1  Bakgrund 
 
Företag existerar idag i en allt mer föränderlig omvärld med hårdare konkurrens än tidigare, 
något som ofta betonas i samband med de aktuella ekonomistyrningsdebatterna. Att företag 
inte lever under samma förutsättningar som de tidigare gjorde framhålls i allra högsta grad i 
debatten kring deras ekonomistyrning. Detta kräver system som ständigt kan uppdateras efter 
de omvärldsförändringar som råder och som påverkar företaget i dess dagliga verksamhet.  
 
En annan gemensam nämnare i flera av dessa debatter är att budgeten framställs som ett 
verktyg där ”bäst-före-datumet” har passerats. Anledningarna till att budgeten som fenomen 
kritiseras är många, liksom de nackdelar som lyfts fram med den. De mest frekvent 
förkommande argumenten som lyfts fram mot budgeten är att det är en mycket 
resurskrävande process, både vad gäller tid och pengar, att den är byråkratisk samt att den 
medför låsningar och kortsiktigt beteende. Ett annat centralt ifrågasättande av budgeten är 
ifall den verkligen håller som planeringsverktyg under instabila förhållanden, det vill säga de 
omvärldsförhållanden som råder för de flesta företagen idag.1  
 
Som ett resultat av de instabila omvärldsförhållanden som råder har det introducerats ett 
flertal nya ekonomistyrningsmetoder på senare tid. Dessa nya metoder är både av 
kompletterande och konkurrerande karaktär, men trots detta är budgeten fortfarande det mest 
centrala och utbredda styrsystemet i de flesta företagen.2 Budgetens viktigaste roll är att 
användas som ett verktyg för planering, samordning, ansvar, motivation, kommunikation samt 
för att reducera osäkerheten, vilket innebär att den har ett brett användningsområde. De roller 
som har identifierats för budgeten varierar både över tiden och mellan olika företag, beroende 
på de behov som ska tillfredställas.3 
 
De flesta företagen är i allra högsta grad medvetna om de nackdelar som lyfts fram med 
budgeten och vad dessa innebär, men dessa väger fortfarande inte lika tungt som de fördelar 
som den medför. Budgeten är ett verktyg för företagen att styra en hel organisation, vilket 

                                                 
1 Arwidi 
2 Johansson, Nilsson, G., Nilsson, J. & Samuelsson 
3 Arwidi  
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andra verktyg i dagsläget har svårt att konkurrera ut. Då budgeten även är ett så pass fastrotat 
system drar sig många företagsledare för att överhuvudtaget våga ersätta det med något nytt. 
 
En som tidigt kritiserade budgeten och förespråkade en budgetlös styrning var Jan Wallander, 
Svenska Handelsbankens tidigare VD och styrelseordförande. Trots att Wallander på ett 
väldigt framgångsrikt sätt styrde företaget utan budget fick han till en början inte särskilt 
många anhängare. Hans kritik har istället uppmärksammats allt mer på senare tid då ämnet 
blivit av mer aktuell karaktär. 1999 publicerade han sin artikel ”Budgetering – ett onödigt 
ont” där han redogör för sina ståndpunkter. Denna artikel har, liksom Wallander och hans 
synsätt, blivit internationellt uppmärksammad och är idag välkänd för de flesta ekonomer. 
 
Budgetlös styrning har kommit att bli ett alternativ för dagens företag, något vi allt oftare på 
senare tid blivit uppmärksammade på. Att detta sätt att styra kan ske framgångsrikt i ett 
företag som Handelsbanken anser vi ändå inte ger en möjlighet att generalisera att fenomenet 
budgetlös styrning. Därför har vi valt att titta närmare på hur det ser ut i tre stora svenska 
tillverkningskoncerner. Företag där behovet av en budget och ett långsiktigt planeringssystem 
skiljer sig markant från ett företag i bankbranschen beroende på de förutsättningar som råder. 
Detta beror framförallt på att de, till skillnad från tjänsteföretagen, har de fysiska varorna att 
ta hänsyn till i form av produktion, distribution och förvaring.  
 
Vi har främst valt att fokusera vår studie på budgetens roller i företagen, hur dessa roller 
påverkar budgetprocessen samt utvecklingen och förändringen av den. Vi har även tittat på 
hur nya ekonomistyrningsmetoder används i företagen samt vad våra fallföretag har för 
inställning och tankar kring de framtida förändringarna. 
 
 

 1.2 Syfte 

 
Föreliggande studie undersöker budgetens roller i tre svenska tillverkningskoncerner, Alfa 
Laval, Cardo och Gambro. Studiens syfte är att analysera utvecklingen och förändringen av 
budgetens roller. Utvecklingen av budgeteringen innefattar även företagens användning av 
kompletterande och/eller konkurrerande styrinstrument. Prognoser och balanced scorecard är 
de två styrinstrument som lyfts fram som de närmsta komplementen till budgeten, varför 
dessa kommer att behandlas närmare.   
 
 

1.3 Frågeställning 
 
Följande frågeställningar ligger till grund för vår studie är: 

- Vilka roller uppfyller budgeten i de aktuella företagen i dagsläget? 
- Använder sig företagen av några alternativa ekonomistyrningsmetoder? 
- Har det skett några förändringar i budgetens roller och den övriga ekonomistyrningen? 
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- Hur ser företagen på de olika ekonomistyrningsverktygens framtida roller? 
 
Med dessa deskriptiva frågeställningar som vi har valt att utgå från önskar vi ska kunna lägga 
grunden för våra analytiska slutsatser om företagets budgetering och övriga ekonomistyrning 
där fokus ligger på förändring och utveckling. 
 
 

1.4 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa vår studie till att studera budgeten och för företagen aktuella 
kompletterande eller konkurrerande alternativ, det vill säga balanced scorecard och prognoser 
samt förändringen av dessa. Vi kommer inte att gå djupare in på hur just dessa instrument 
fungerar i företagen eller analysera effekterna av dem. Endast de delar inom företagens 
styrinstrument som är av väsentlig betydelse för att förstå dessa förändringar kommer att tas 
med i studien.  
  
Vi har även begränsat oss till att undersöka tre företag. De tre valda företagen (Alfa Laval, 
Cardo och Gambro) anser vi kunna utgöra ett tillräckligt underlag för studien med 
utgångspunkt för vad vi avser att undersöka. Det innebär att vi inte valt att dra några generella 
slutsatser för företag i allmänhet, utan enbart se till vilka förändringar beträffande budgetens 
roller som är aktuella i våra fallföretag. 
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1.5 Disposition  
 
Det första kapitlet, Inledning, är främst en introduktion till studien och ämnesvalet. Här 
behandlas även frågeställningarna, syftet och avgränsningarna för studien. 
 
Det andra kapitlet, Metod, behandlar studiens tillvägagångssätt, metodval, angreppssätt och 
vår datainsamling. 
 
Det tredje kapitlet, Referensram, behandlar budgeten, prognoser och balanced scorecard. Här 
tar vi även upp de aspekter ur vilka olika auktoriteter ser på budgeten och dess komplement.  
 
Det fjärde kapitlet, Empiri, behandlar hur de företag som vi undersökt ser på budgeten och 
andra styrsystems roller. 
 
Det femte kapitlet, Analys, behandlar hur våra empiriska resultat står sig mot de referensramar 
vi har som bakgrund. Vi delger här även våra egna åsikter och synpunkter till varför företagen 
väljer styrsystem som de gör. 
 
Det sjätte kapitlet, Slutsatser, behandlar vad vi kommit fram till i våran analys och här 
sammanfattar vi det som behandlats tidigare.  
 
Det sjunde kapitlet, Förslag till fortsatt forskning, behandlar vad vi tycker hade varit av 
intresse vid kommande studier inom samma eller liknande ämnesområden. Även förslag till 
vad vi anser hade varit av intresse vid dessa typer av studier har angetts.  
 

 
 
 



 11 

2 Metod 

 
 
 
 
 
Det här avsnittet behandlar de tillvägagångssätt vi använt oss av under vår arbetsgång för att 
på effektivast sätt komma till rätta med det vi som vi har för avsikt att undersöka. Vi kommer 
här att gå igenom vårt val av metod samt vilket angreppssätt vi har använt oss av. Vår studie 
av tre svenska tillverkningsföretags budgetering och dess utveckling är gjord i form av 
fallstudier. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, med en deduktiv ansats för att 
få en djupare inblick i de olika företagens ekonomistyrning. Detta i syfte att skapa en större 
förståelse och inblick i den aktuella situationen hos de representerade företagen.  
 
Vi började vårt arbete med att studera litteraturen kring budgeten, då det är budgeten, dess 
utveckling och förändring som är det centrala i studien. För att öka vår förståelse över hur den 
aktuella ekonomistyrningen fungerar i företagen har vi även utöver budgeten behandlat 
prognoser och balanced scorecard, då det är dessa verktyg vi stött på i vår empiriska 
undersökning. Utöver de traditionella teorierna har vi även satt oss in i de aktuella debatterna 
som pågår inom vårt ämne.4 Teoriavsnittet behandlar några av de för oss aktuella artiklar som 
publicerats om utvecklingen och förändringen av budgetens roller. Detta för att ge läsaren en 
inblick i varifrån och varför intresset för vår studie uppkommit. 
 
Vårt nästa steg i arbetsprocessen var att genomföra fallstudier av de aktuella företagen. 
Resultaten av dessa intervjuer har sedan sammanställts för att kunna analyseras och 
avslutningsvis besvara på våra uppsatta frågeställningar.   
 
 

2.1 Fallstudie 
 
Vi har valt att genomföra våra undersökningar av de aktuella företagen i form av fallstudier. 
Syftet med våra fallstudier var främst att ta reda på hur budgeteringen i företagen ser ut, 
vilken utveckling och/eller förändring som skett av den på senare tid, vilka eventuella 
ekonomistyrningsmetoder företaget utöver budgeten använder sig av samt om dessa är av 
kompletterande eller konkurrerade karaktär. Då vi studerat företagen har vi främst utgått ifrån 
de frågeställningar som lagt grunden för studien.  
 
 

                                                 
4 Debatter av bland annat Arwidi, Bukh, Johansson, Hope & Fraser, Samuelsson, Wallander 
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2.2 Val av metod – kvalitativ metod 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie. Den främsta anledningen till vårt metodval är att vi 
vill få en djupare kännedom i företagens aktuella situation, framförallt för att öka förståelsen 
för företaget och den del av deras ekonomistyrning som vi vill undersöka. Den kvalitativa 
metoden gav oss en möjlighet att tolka en stor mängd information från få undersökningsobjekt 
och belysa problemställningarna ur flertalet synvinklar.5 En annan anledning till att vi valde 
att arbeta med en kvalitativ metod, har att göra med att det krävs en viss inblick i ett företag 
för att förstå hur ekonomistyrningen verkligen fungerar. Ett exempel på detta är bland annat 
att det finns många företag som anser och utger sig för att ha lämnat budgeten, men vid 
närmare studier visar sig detta inte stämma. 
 
Den kvalitativa studien har vi gjort i form av personliga intervjuer på samtliga tre fallföretag, 
samt en telefonintervju. Att vi har valt att göra en fallstudie av just tre företag beror främst på 
att det ger en viss bredd och variation på resultatet jämfört med om vi valt färre företag. Vi är 
även medvetna om att en undersökning av tre företag inte ger en generell bild för hur det ser 
ut för liknande företag, men det är inget vi har för avsikt att göra och inte heller studiens syfte.  
 
Det finns både för- och nackdelar med att arbeta med den kvalitativa metoden i form av 
fallstudier, precis som med allt annat. Det är fördelar som flexibilitet, den nyanserade 
informationen och den djupare inblicken i företagen som vi med våra fallstudier ville uppnå. 
Vi är väl medvetna om att informationen i dessa fall kan bli vinklad beroende på bland annat 
våra intervjupersoners position i företagen, men även av deras personliga syn på saker och 
ting. De gjorda intervjuerna kompletterades även med följdfrågor vid senare tillfälle, för att få 
en ökad klarhet i saker som vi vid sammanställningarna insåg att vi saknade.6 
 
En av de fördelar den kvalitativa studien besitter, som vi även anser ger tyngd åt innehållet, är 
att man kan få fram ett nyanserat resultat. Detta då intervjupersonen beskriver saker och ting 
ur sitt eget perspektiv, vilket är unikt då olika personer tolkar saker och ting väldigt olika. 
Denna typ av studie har en hög intern giltighet, främst då inte fasta frågor med givna 
svarsalternativ har utdelats.7 
 
Nackdelar som lyfts fram med den kvalitativa metoden är att den ofta är resurskrävande. 
Intervjuer är framförallt tidskrävande då det krävs att man utför alla förberedelser, sedan 
själva intervjun eller intervjuerna, avslutningsvis en sammanställning av själva intervjun och 
därefter en utredning av resultatet. Den kvalitativa metoden har således problem med 
generaliseringen, det vill säga den externa giltigheten.8 
 

                                                 
5 Holme & Solvang  
6 Jacobsen  
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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Vår kvalitativa studie har kompletterats med den sekundärdata vi använt oss av i bland annat 
teoriavsnittet för att ge en annan infallsvinkel på det vi studerar. Våra sekundärdata ligger 
även till grund för att förstärka eller motsäga empirin i analysavsnittet. 
 
Vi har i studien även inslag av den hermeneutiska metoden, det vill säga en förståelsebaserad 
hållning till det vi undersöker.9 Främsta anledningen till detta är att vi inte är ute för efter att 
generalisera våra resultat, utan undersöka hur det ser ut i de valda företagen. Vår 
utgångspunkt är därmed att alla företag är unika, liksom deras sätt att agera och fungera. 
 
 

2.3 Val av angreppssätt 
 
Vi har i vår studie valt att utgå från en deduktiv ansats. Det innebär att vi har valt att börja 
studera det aktuella området ur ett teoretiskt perspektiv för att senare studera samma område i 
verkligheten. Det är det som i vår studie består av de tre fallföretagen och deras budgetering, 
prognostisering, andra kompletterande ekonomistyrningsmetoder samt utvecklingen av dessa. 
Anhängare av den deduktiva datainsamlingsmetoden anser att det bästa sättet att arbeta är just 
genom att först skaffa sig en uppfattning om hur det ser ut, för att därefter studera empirin och 
se ifall de teoretiska förväntningarna stämmer överens med verkligheten.10 
 
Den kritik som riktas mot det deduktiva arbetssättet är att de som arbetar på detta sätt har en 
viss tendens att enbart leta efter den informationen som de själva anser vara relevant ur deras 
perspektiv, vilket därmed leder till att de enbart hittar det de söker och studien blir en form av 
självuppfyllande profetia. Det kan i vissa fall leda till att man riskerar förbise annan viktig 
information, vilket i sin tur kan leda till att resultatet av forskningen blir annorlunda.11 
 
Valet att välja den deduktiva ansatsen för datainsamlingen var naturligt för oss, då vi genom 
fallstudier ska undersöka vårt problemområde. En förutsättning för att kunna få ut det bästa ur 
en sådan studie är att man är väl bekant med den bakgrund som de olika företagen har och 
deras skiftande förhållanden. Detta för att kunna öka förståelsen och därmed göra en bättre 
bedömning av den aktuella situationen. Den deduktiva ansatsen är även den ansats som 
rekommenderas i de fall man vill undersöka individers syn på klart definierade förhållanden.12 
 
 

                                                 
9 Jacobsen. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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2.4 Datainsamling 
 

2.4.1 Primärdata  
 
Våra primärdata har som tidigare nämnts samlats in genom intervjuer. Vi har under studiens 
gång gjort fem personliga intervjuer, samt en telefonintervju med de olika företagen. Vår 
önskan var att få intervjua de personer som har en övergripande syn på den del av företagets 
ekonomistyrning som vi valt att fokusera vår studie på, som exempelvis chefscontrollern på 
de aktuella företagen. Så blev inte riktigt fallet på grund av tidsbrist hos våra tilltänkta 
intervjupersoner. I stället har vi fått intervjuer med personer med lite varierande poster på 
olika nivåer i de olika företagen. Detta anser vi emellertid inte ha utgjort några problem, utan 
en möjlighet att få se problematiken belyst ur olika perspektiv.  
 
Våra intervjupersoner på Alfa Laval, Martin Blomstrand och Sten Johansson, arbetade som 
Financial Analysts på två skilda tillverkningsavdelningar inom tillverkningen och Arne 
Hermansson som ekonomiansvarig på företaget. Vår intervjuperson på Cardo, Anders Hiller, 
satt som Financial Controller på koncernnivå och Anna Belfrage som Chief Financial Officer 
på en av divisionerna. Vår sista intervjuperson, Caroline Schönström från Gambro, arbetar 
som Business Controller även hon på koncernnivå. Vi är medvetna om att detta kan påverka 
resultaten av våra intervjuer, men anser ändå att det inte ska ha påverkat i allt för stor 
utsträckning. 
 
Våra intervjuer förbereddes genom att vi skickade ut stolpar i form av övergripande frågor för 
vad vi avsåg att undersöka för att ge intervjupersonerna en möjlighet att sätta sig in i 
problemställningen.13 Stolpar såg i stora drag ut som de frågeställningar vi valt att basera vår 
studie på, men var utformade på ett mer detaljerat sätt. De var av deskriptiv karaktär för att vi 
skulle kunna ta fasta på hur det såg ut i företagen. Utöver det lät vi intervjupersonerna prata 
fritt om ämnet med möjlighet till följdfrågor och utvecklingar av gjorda resonemang. Vi hade 
även förberett ytterligare frågor av mer detaljerad karaktär som vi utgick från om det var 
något ämne våra intervjupersoner, i sin redogörelse ej lämnade svar på (även dessa hittas som 
bilaga). Samtliga intervjuer bandades för att vi på effektivast sätt skulle kunna ta del av 
intervjun, både vad gällde själva intervjutillfället samt genomgången av den i efterhand. På 
detta sätt undgick vi i stor utsträckning problemet med den risk av subjektivt tolkande av 
intervjuanteckningar och hågkomster som annars är vanligt. För att ytterligare stärka 
reliabiliteten i vår undersökning har vi även valt att låta våra intervjupersoner läsa igenom 
vårt empiriavsnitt för att försäkra oss om att vi inte misstolkat dem. 
 
 

                                                 
13 Dessa stolpar kan hittas bland bilagorna. 
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2.4.2 Sekundärdata 
 
Våra sekundärdata består till största delen av det som vi behandlar i vår referensram, men vi 
har även tagit del av tidigare gjorda studier inom ämnet för att få idéer och inspiration till vår 
studie. Den litteratur som vi använt oss av vid tidigare akademiska studier, då även dessa i 
stor utsträckning behandlat det aktuella ämnet, har även varit till vår hjälp under arbetets 
gång, främst under inledningsfasen. Våra sekundärdata är även viktig för att hjälpa oss belysa 
den diskussion som är aktuell beträffande vårt ämnesområde. Denna litteratur har vi därför 
haft som utgångspunkt i vår analys där vi undersökt vilken relevans dessa åsikter har för det 
vi iakttagit hos våra fallföretag. 
 
Vi har försökt hålla en så objektiv attityd som möjligt till de olika åsikter som presenteras för 
och emot budgetens roller. Speciellt viktigt är detta då det är svårt att peka på vad som är rätt 
och fel inom dessa diskussioner, framförallt när det presenteras empiriska resultat som pekar i 
väldigt skilda riktningar. 
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3 Referensram 
 
 
 
 
 
3.1 Budget 
 
Budgeten och budgeteringsprocessen har av tradition varit ett allomfattande 
ekonomistyrningsverktyg som avser att ta hand om allt från att prognostisera framtida 
händelseutvecklingar till att allokera resurser, fördela ansvarsområden och bedöma resultat 
ifrån. För att bättre kunna förstå den kritik som riktas mot budgeten och för att analysera 
varför det på senare tid tillkommit allt fler styrsystem som konkurrerar eller kompletterar 
budgeten har vi valt att göra en översiktlig genomgång av budgetens nuvarande roller. Vi 
väljer även här att ta upp åsikter som diskuterar hur väl budgeten uppfyller de krav som ställs 
på den som ett styrverktyg för att kunna utföra dessa roller på ett bra sätt. 
 
 

3.1.1 Budgetens huvuduppgifter  
  
I och med att budgetering är ett välanvänt och spritt verktyg för ekonomistyrning finns det 
säkerligen olika åsikter om vad budgetens huvuduppgifter är. Utifrån studera litteraturen på 
området har vi dela upp dess huvudsyften i följande roller: planering, utvärdering, 
koordination och ansvarsfördelning. 
 
3.1.1.1 Planering 
 
Planering förekommer ofta på många olika nivåer i en organisation. Ofta förekommer någon 
form av långsiktig strategisk plan som sätter upp mål för hur organisationens verksamhet skall 
utvecklas. Sådana strategiska planer är ofta utvecklade av ett fåtal verksamhetsansvariga och 
löper på flera år. Budgeten däremot fokuserar på en kortare tidsperiod, vanligtvis ett 
kalenderår, och processen med att utveckla en budget involverar ofta hela organisationen. Den 
strategiska planen och budgeten är ofta nära förbundna med varandra, då den strategiska 
planen kan sägas utgöra ett ramverk som sätter gränser för hur budgeten utformas. Budgeten i 
sin tur kan ses som ett delmoment i att förverkliga den strategiska planen.14 
 
Planering är alltså en av huvuduppgifterna med budgetering. En av fördelarna med att 
använda budgetering jämfört med andra styrinstrument är att man med budgeteringen får en 
standardiserad mall för sin planering. Fördelen med detta är att ansvariga ledare inom 
organisationen blir tvingade att tänka framåt istället för att bara reagera på de dagliga 

                                                 
14 Anthony & Govindarajan 
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förändringarna och handla på basis av vad som händer dag för dag i den operativa 
verksamheten.15 Budgeten används till skillnad från den strategiska planen på ett mer 
detaljrikt sätt, exempelvis till att konkret beskriva hur man skall uppnå sina mål för det givna 
kalenderåret.16 
 
Kritiken mot att budgeten på ett bra sätt klarar av rollen som planeringsverktyg är det dock 
många, inte minst Wallander, som har åsikter om. Den möjligtvis starkaste invändningen 
Wallander har är att det är väldigt svårt att göra tillförlitliga förutsägelser över hur framtiden 
kommer att gestalta sig. Alla prognoser om framtiden bygger i stort sett på historiska data. 
Detta gör att man, enligt Wallander, aldrig kommer att kunna förutsäga några 
revolutionerande förändringar för företaget i sin budget, beroende på att denna enbart speglar 
historiska händelser. Även det mänskliga beteendet har en inverkan på varför prognoser i 
samband med budgetering i stort sett aldrig kommer att visa på de förändringar som är 
väsentliga för företaget. Det vanligaste förfarandet när man förutspår framtiden utifrån 
historiska variabler är att man tror att framtiden kommer att gestalta sig på samma sätt som 
gårdagen och att man därför inte behöver förbereda sig för några förändringar. Detta sätt att se 
på framtiden kommer i samband med att man budgeterar i många fall att fungera bra ett tag, 
det vill säga tills något i omvärlden förändras. Det är i denna situation som det man budgeterat 
för kommer att avvika från utfallet.17 
 
När man studerar sina historiska data och kommer fram till att det visar sig finnas anledning 
att tro att vissa förutsättningar kommer att ändras rejält, brukar den vanligaste mänskliga 
reaktionen vara att detta enbart är en temporär händelse och att allt snart återgår till det 
”normala”. Självklart är det sant i vissa fall, men i andra återgår inte allt till det ”normala” och 
budgeten slår av denna anledning fel. Enligt Wallander gör detta att budgetering inte är ett bra 
instrument för företag som vill kunna förutspå och reagera på omvärldsförändringar. Orsaken 
till detta är att människor vid budgeteringen gärna till viss del, beroende på psykologiska 
orsaker, planerar för att allt kommer att bli det ”normala”. Blir så inte fallet ser man gärna det 
enbart som en snabbt övergående trend som återgår till det ”normala” i slutändan.18 
 
Även Hope och Frasier tar upp åsikter mot budgeten som planeringsverktyg. Framför allt 
pekar de på budgetens brister som planeringsverktyg i en snabbt föränderlig omvärld. Detta 
innebär bland annat att produkt- och affärsidécykler har kortats ner och att organisationer 
därför ständigt varit tvungna att vara uppdaterade på förändringarna för att kunna reagera på 
dessa. Dessa förutsättningar klarar budgeten inte av att hantera, då budgeten görs upp för ett 
år i förväg och därför inte hinner uppdateras för förändringar som löper under kortare 

                                                 
15 Horngren, Sundem & Stratton 
16 Anthony & Govindarajan 
17 Wallander 
18 Ibid. 
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perioder. Vidare är ofta resurser låsta i det ramverk som budgeten utgör och kan av den 
anledningen inte frigöras för att snabbt ställa om företaget för förändringarna.19 
 
Även Wallander ser negativt på att företag av tradition använder sig av kalenderåret som de 
perioder till vilken man inom företag gör upp planer för och utvärderar resultat för. Det man 
får fram då är bara ett medelvärde av de naturliga fluktuationer som förekommer i det 
mänskliga beteendet över året och som även naturligtvis smittar av sig på ett företags 
verksamhet. Visserligen är företag tvingade att göra rapporter på årsbasis enligt lag, men ju 
mindre uppmärksamhet som ägnas åt dessa desto bättre.20 
 
Trots all denna kritik mot budgeten som planeringsverktyg, som funnits i mer än ett årtionde, 
tyder ett antal undersökningar på att budgetering fortfarande är ett välanvänt 
planeringsverktyg som många organisationer anser har en betydande roll att fylla. Detta kan 
eventuellt bero på att det mått av planering som budgeten utgör behövs i de flesta företag. 
Budgeten har således en funktion att fylla även i en turbulent omvärld, som ett slags 
jämförelseinstrument. Detta kan man i en turbulent omvärld utveckla systematiska 
förändringar i, för att anpassa till organisationen.21 
 
3.1.1.2 Utvärdering 
 
Budgeten fungerar även ofta som ett verktyg för att utvärdera hur väl organisationen som 
helhet, delar av organisationen eller enskilda personer uppnått de uppsatta målen. Till skillnad 
från att enbart se hur årets prestation står sig mot historiska prestationer, som till exempel 
förgående års resultat, ger budgeten möjlighet att ställa upp mål som bättre speglar vad man 
borde prestera, utifrån de förutsättningar som råder för kommande år.22  
 
I detta avseende anser Wallander att det är mindre bra att ställa upp mål definierade i kronor 
och ören, vilket man gör inom traditionell budgetering beroende på att medarbetare lätt blir 
tillfredsställda bara de uppnår dessa mål. I det längre perspektivet ger inte detta dem 
incitament att prestera bättre resultat, varför man istället borde man sätta upp mål att hela 
tiden prestera bättre än föregående tidsperiod och relativt konkurrenter. Denna tidsperiod 
borde även vara kortare än ett år, för att hålla sig uppdaterad om förändringar i omvärlden. 
Det viktiga är därför enligt Wallander att släppa den stelbenta planering som budgeten innebär 
och istället hela tiden planera och hålla sig uppdaterad om omvärldsförhållanden som kan 
påverka organisationen och förbereda åtgärder för att hantera dessa.23 
 
Kritiken från Hope och Frasier mot budgetens roll vid utvärdering bygger mycket på att de 
mål som sätts upp i budgeteringen till en början bygger på felaktiga grunder. Ofta innebär 

                                                 
19 Hope & Fraser 
20 Ibid 
21 Ekholm & Wallin 
22 Anthony & Govindarajan 
23 Wallander 
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budgetprocessens uppsättande av mål ett politiskt rävspel inom organisationen som gör att 
mål blir uppsatta utan relevans för organisationens bästa, utan enbart för att ansvariga chefer 
på enklast sätt skall nå högsta möjliga bonus. Det blir därför meningslöst att utvärdera hur 
man uppnått de uppsatta målen, när dessa är uppsatta så att de skall vara lätta att uppnå.24 
 
3.1.1.3 Ansvarsfördelning 
 
En stor del av syftet med en budget är att organisationens olika medarbetare skall förstå vilken 
roll de spelar för att organisationen skall fungera. En väl fungerande budgetprocess gör att 
medarbetarna är väl förtrogna med vilka mål de själva skall uppnå och därmed noga markera 
vilka de olika ansvarsområdena är.25 Budgetprocessen kan även ge en känsla av 
självständighet, då man förutom att få sina ansvarsområden fastlagda även blir tilldelad en 
viss mängd resurser för att kunna uppnå sina mål. Hur man använder sig av dessa resurser är 
upp till de respektive enheterna att bestämma.26 
 
Det förefaller inte finnas särskilt mycket kritik på budgetens roll att klara av 
ansvarsfördelningen inom företaget, utan budgeten ter sig vara ett relativt kraftfullt verktyg 
för att klara av denna roll. De flesta kritikerna lyfter i stället fram att många av de nya 
styrsystemen klarar av denna roll minst lika bra och att det därför inte utgör något hinder att 
slopa budgeten för denna saks skull. 
 
3.1.1.4 Koordination 
 
Budgetprocessen tvingar olika delar av organisationen att kommunicera med varandra för att 
fastställa vad som kommer att krävas i form av support eller resurser ifrån andra delar av 
organisationen. Dessa förhandlingar gör att organisationen finslipas så att man på bästa sätt 
tar tillvara på de resurser som organisationen som helhet har att tillgå.27 Resultatet blir även 
att de olika avdelningar i organisationen får bättre insyn och förståelse för hur andra delar 
inom organisationen fungerar och därmed tar hänsyn till detta i planeringen av sitt eget arbete. 
På så sätt kan koordinationen inom organisationen förbättras.28 
 
Även som verktyg till att koordinera organisationens olika enheter sätter det politiska spelet i 
budgetprocessen käppar i hjulet, bland annat genom att personalen i de olika enheterna ser de 
andra enheterna som konkurrenter och därmed slåss om samma resurser. Det finns även ett 
inbyggt incitament inom budgeten att kräva mer resurser än vad man egentligen behöver, 
eftersom man förmodar att man ändå kommer att få dessa krav beskurna i budgetprocessen. 
Vidare kommer enheter som inte lyckats göra av med sina tilldelade resurser till varje pris 
försöka göra av med dessa innan budgetperiodens slut, allt för att inte bli tilldelad mindre 

                                                 
24 Hope & Fraser 
25 Horngren, Sundem & Stratton 
26 Anthony, & Govindarajan 
27 Ibid. 
28 Horngren, Sundem & Stratton 
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resurser för kommande budgetperiod. Detta gör att resurser som skulle ha behövts inom andra 
delar av organisationen inte kommer dit de bäst behövs. Det blir således en konkurrens om 
resurserna inom företaget, något som kommer att missgynna både företaget, de anställda och 
andan på företaget.29 
 
 

3.1.2 Budgetprocessen 
 
Vanligtvis involveras hela organisationen på ett eller annat sätt vid arbetet med att fastställa 
budgeten. I vilken omfattning de olika medarbetarna och organisationsenheterna är 
involverade beror på vilken funktion de har inom organisationen och hur budgetprocessen ser 
ut i den aktuella organisationen.30  
 
3.1.2.1 Budgetuppställande 
 
Första steget i processen brukar vara att sätta upp riktlinjer för budgeten. Dessa riktlinjer 
bygger ofta på hur den strategiska planen för företaget ser ut. Fastställande av riktlinjerna 
brukar ligga på en högre nivå inom organisationen. Även om organisationen inte har någon 
strategisk plan, är upprättandet av liknande riktlinjer första steget i budgetprocessen.31 
 
Med hjälp av dessa riktlinjer utarbetas sedan budgeten på de olika enheterna som har en egen 
delbudget. Utgångsläget brukar vara de ingångsvärden i form av pengar, anställda och andra 
resurser som man har vid utgången av förgående år för vilket budgeten ställs upp. Hur dessa 
ingående resurser sedan används under budgetåret bestäms av de riktlinjer som satts upp 
centralt. Ansvariga för budgeteringen på denna nivå är enhetschefer och liknande för de 
enheter som delbudgeterna ställs upp utifrån.32  
 
Förändringar utifrån föregående års prestationer och resursanvändande kan delas upp i interna 
och externa orsaker. Externa faktorer som påverkar det förväntade utfallet under året är till 
exempel:  

- Konjunkturläge som påverkar hur stor omsättningen på marknaden som helhet 
kommer att bli.  

- Förväntade förändringar i råvarupriser, personalkostnader och övriga fasta och rörliga 
kostnader företaget beaktar i budgeten. 

 
Interna faktorer kan vara sådant som organisationen själv kan påverka i större omfattning som 
till exempel nya produktionsmetoder, förändrad inre effektivitet eller strategiska val som 
avgör vilka produkter eller marknader som företaget skall satsa på.33 

                                                 
29 Hope & Fraser 
30 Ibid. 
31 Anthony & Govindarajan 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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Förhandlingarna som sker på olika nivåer och mellan olika instanser inom organisationen är 
ofta den centrala delen av budgetprocessen. Detta beror på att olika delar av organisationen är 
beroende av varandra, då de vanligtvis delar på samma resurser. Dessa enheter måste i de fall 
förhandla fram hur stor del av dessa resurser som är rimligt att dela upp på de olika enheterna. 
I organisationer är det även vanligt att olika enheter är kopplade till varandra genom ett flöde 
av produkter eller resurser från enhet till enhet. Detta kan vara fallet om olika enheter tar 
ansvar för olika delar av samma produktionslinje. Varje enhet blir därför vid uppställandet av 
sin budget beroende av vilka volymer de andra enheterna i produktionskedjan budgeterat för. 
Förhandlingar mellan de olika enheterna säkerställer därmed att de resurser som 
organisationen som helhet har till förfogande allokeras till de delar av organisationen som 
behöver dem bäst.34  
 
Budgetuppställandet i olika organisationer brukar delas upp i dessa tre kategorier beroende på 
hur budgeten växer fram. 
- Uppbyggnadsmetod 
- Nedbrytningsmetod 
- Iterativ metod 
 

3.1.2.1.1 Uppbyggnadsmetoden 
 
Enligt uppbyggnadsmetoden byggs en budget upp underifrån genom att de olika 
delbudgeterna för de olika budgetenheterna slås ihop till en huvudbudget. Denna modell är 
vanlig i större företag.  Där är det lättare för de enskilda enheterna att se vilka ekonomiska 
förutsättningar de kommer att ställas inför, än det är för företagsledningen att ha detaljerad 
kunskap av företaget som helhet.35 
 
Utgångspunkten vid denna form av budgetprocess är fortfarande företagsledningens 
perspektiv och vilka mål företaget som helhet har för sin strategiska utveckling. Målen 
kompletteras sedan med hur man tror att omvärldens ekonomiska förutsättningar kommer att 
påverka företaget som helhet. Direktiven avseende vad man förväntar sig av budgeten för det 
kommande året förmedlas sedan ut till de olika enheterna. Detta sker ofta genom så kallade 
budgetträffar där idéer utbyts och förhandlingar om hur resurserna skall fördelas äger rum. De 
olika budgetenheterna ställer sedan upp ett förslag till budget som de skickar uppåt i 
organisationen, varvid en huvudbudget skapas genom att delbudgeterna slås ihop. Denna 
version av budgeten är oftast inte den slutgiltiga versionen, utan ledningen har ofta 
synpunkter och förändringar som ska tas hänsyn till innan en färdig version kan godkännas.36 
 
En positiv aspekt av denna arbetsprocess är att medarbetarna på olika nivåer i organisationen 
känner att de har större delaktighet i budgetarbetet. Detta leder i sin tur till att medarbetarna 

                                                 
34 Ax, Johansson & Kullvén 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
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känner större ansvar att följa budgeten och hålla de mål som de själva varit med att sätta upp. 
Nackdelarna är framför allt att denna form av budgetarbete tar väldigt mycket tid och resurser 
i anspråk. Vidare kan uppbyggnadsmetoden ofta leda till att det i förhandlingarna ofta blir 
stora motsättningar inom organisationen mellan olika enheter, det vill säga en intern rivalitet 
eller konkurrens kan uppstå.37 
 

3.1.2.1.2 Nedbrytningsmetoden 
 
Budgetprocessen då nedbrytningsmetoden används är i stort sett motsatsen till 
uppbyggnadsmetoden. Budgetarbetet enligt denna metod börjar med att man centralt inom 
företagsledningen ställer upp en huvudbudget för företaget som helhet. Detta gör att den 
information som i uppbyggnadsmetoden förmedlades ut till enheterna i form av mål och 
anvisningar istället behandlas direkt centralt i utformningen av huvudbudgeten. De olika 
enheterna har sedan i uppgift att leverera sina delbudgetar med utgångspunkt från denna 
huvudbudget.38 
 
Även när nedbrytningsmetoden används förekommer det ofta diskussion och förhandlingar 
om budgeten. Det är inte ovanligt att huvudbudgeten omformas i samband med att de olika 
förhandlingarna, då de anställdas åsikter och kritik förs fram. I detta fall kan huvudbudgeten 
som ledningen först kommunicerar ut uppfattas som ett förslag till huvudbudget, snarare än 
någonting som är totalt fastställt och som enheterna sedan måste rätta sig efter.39 
 
Positiva aspekter med nedbrytningsmetoden är att man på förhand vet vilka ramar som 
företagsledningen anser att omvärldsfaktorer och interna förutsättningar ger för 
budgeteringen. Detta gör att det inte blir ett stort arbete med att revidera budgetförslag från de 
olika enheterna, eftersom dessa inte ryms inom organisationens ekonomiska ramar eller mål. I 
och med att ledningen har en samlad bild av vad man förväntar sig av olika enheter slipper 
man även att det skapas allt för stora motsättningar mellan olika enheter. Det negativa med en 
auktoritär metod som denna är att medarbetarna inom organisationen inte känner sig delaktiga 
i processen vilket kan leda till incitamentsproblem vad gäller att se till att budgeten följs.40 
 

3.1.2.1.3 Iterativ metod 
 
Nedbrytnings och uppbyggnadsmetoderna är inte särskilt vanliga i renodlad form utan, som vi 
tidigare skrivit, förekommer det centrala påbud vid nedbrytningsmetoden och decentraliserade 
inslag i processen i de flesta organisationer som använder sig av nedbrytningsprocessen. En 
användning av en budgetprocess som kombinerar inslag av både nedbrytnings- och 
uppbyggnadsmetoden kallas för en iterativ metod. Det utmärkande i denna metod är att 
delbudgetar och huvudbudgetar byggs upp och bryts ner ett par gånger inom organisationen.  
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Denna kombination av nedbrytnings- och uppbyggnadsmetoden gör att den iterativa metoden 
kombinerar bådas för- och nackdelar. Inte minst kan denna process bli väl så omfattande, 
främst vad gäller förbrukandet av tid och andra resurser som uppbyggnadsmetoden.41 
 
 

3.1.3 Budgetuppföljning 
  
Det sista steget i budgetprocessen är att utvärdera hur väl företaget lyckats hålla sig inom 
budgetens ramar. Om företaget fallit utanför de budgeterade ramarna är det viktigt att 
analysera varför, av den enkla anledningen att företaget har stor nytta av att se var det gick 
snett och varför. Alla avvikelser från budgeten behöver inte vara negativa. En stor 
lönsamhetsökning jämfört med den budgeterade är naturligtvis inget negativt för företaget, 
men det kan emellertid vara intressant att se var avvikelsen ligger även i detta fall. För att få 
en så detaljerad analys som möjligt vid budgetuppföljningen är det av stor vikt att kunna bryta 
ner budgeten i sina beståndsdelar, så långt ner som möjligt, för att ta reda på exakt var i 
organisationen som det inte gick som planerat. Detta inte enbart för att kunna sätta dit en 
person och ge denne skulden för det inträffade utan för att det på så sätt är lättare att finna de 
nyckelfaktorer som påverkar företagets intäkter och kostnader.42 
 
Trots att avvikelseanalysen är en viktig del av budgetens funktion som styrinstrument i en 
organisation har den vissa begränsningar. Den största begränsningen är att en avvikelseanalys 
trots att den kan berätta exakt var avvikelsen från budget uppträder i en organisation, inte kan 
tala om varför den uppkommer eller vad som skall göras för att kunna komma till rätta med 
den.43  
 
Ett annat problem med avvikelseanalysen av budgeten är att den inte ger svar på om en 
avvikelse är av den storleksordningen att den inte är betydelse eller om det är en avvikelse av 
stor vikt för företaget. Att undersöka och utvärdera vad avvikelser kan beror på är således 
viktigt för företagen. Det är svårt att ta reda på om en avvikelse är tillräckligt stor för att 
undersökas närmare, men en bra måttstock är att det inte skall kosta mer att ta reda på vad 
avvikelsen beror på än vad man får ut av att avvikelsen rättas till. Vidare kan avvikelser bero 
på händelser som ligger utanför företagets kontroll som till exempel nedgång i den 
ekonomiska konjunkturen. Företaget får då ställa sig frågan om det är av värde att undersöka 
händelser utanför dess kontroll.44 
 
När budgetavvikelserna har summerats ihop ett par steg upp i organisationen kan det även 
vara svårt för ledningen att bli uppmärksammade på eventuella avvikelser, då 
budgetavvikelserna i olika underliggande divisioner kan ta ut varandra. Vidare visar analysen 

                                                 
41 Ax, Johansson & Kullvén 
42 Anthony & Govindarajan 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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bara på vilka händelser som har inträffat och inte vilka som kommer att inträffa. Den visar 
även bara på avvikelser inom de delar eller konton som företaget väljer att mäta. Många 
värden som kan vara av stor vikt för ledningen att ta reda på kommer därför inte att bli 
synliga. Viktigt är därför att det finns andra verktyg som rapporter och prognoser som belyser 
dessa frågor, så att företaget kan få reda på konkreta åtgärder som måste vidtas för att ge 
bättre resultat i framtiden.45 
 
 

3.1.4 Historisk förändring av budgetens roller 
 
Sedan budgeteringen infördes som styr instrument har man kunnat se att dess roll har 
förändrats betydligt. Från att ha största tonvikten vid rollen som ett administrativt 
planeringsverktyg på 50- och 60-talet, där stor vikt lades vid central planering, blev rollen 
som ansvarsfördelare viktigare under 70-talet. Budgetarbetet blev under denna period även 
allt mer decentraliserat. Denna utveckling av budgetens roller fortsatte under 80-talet då även 
en ökad användning av budgeten som koordineringsverktyg kunde ses. Den fortsatta 
utvecklingen fram till idag har karaktäriserats av en fortsatt decentralisering och en ökad 
användning av andra kompletterande styrsystem. Budgeteringsarbetet kan som ett resultat av 
denna utveckling, där budgeten får ökande och förändrade roller samtidigt som en del av de 
gamla uppgifterna som finns kan sägas ha blivit mer komplexa.46 
 
Orsakerna till de förändringar som iakttagits angående budgetens roller är många. Bland annat 
har aspekter som förändrade organisationsstrukturer med ökad decentralisering, nya 
styrmodeller och ändrade omvärldsfaktorer spelat roll. Dessa faktorer tillsammans med den 
kritik som riktats mot budgetens dysfunktionella aspekter, som påpekats av kritiker sedan 
början av 90-talet, borde påverka utvecklingen för budgeten även i fortsättningen.47 
 
De förändringar som görs inom budgeteringsområdet kan beskrivas som antingen 
revolutionera eller evolutionära. Evolutionär är den fortlöpande utvecklingen som sker inom 
budgeteringsarbetet för att anpassa denna till de skiftande faktorer som påverkar företaget, 
både de interna eller externa faktorerna. Revolutionära förändringar är sådana som inte på 
samma sätt kan kopplas till förändrade faktorer, utan dessa är mer omvälvande karaktär. Ett 
exempel på detta är slopandet av budgeten och det totala ersättandet av denna 
ekonomistyrningsform med andra styrmetoder.48 
 
Den aktuella frågan är således ifall införandet av kompletterande styrmetoder kan ses som en 
evolutionär utveckling av budgeteringen med en utveckling efter skiftande förutsättningar 
eller ett revolutionärt avsteg från budgeteringsutvecklingen. Enligt Arwidi är en kombination 
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av till exempel planer, prognoser och balanced scorecard tillsammans med budgetering 
snarast en evolutionär utveckling, där kompletterande styrmedel kommer in och tar över roller 
som budgeten inte klarar av.49 
 
 

3.2 Prognos  

 
I teorin är det relativt enkelt att dra en exakt gräns mellan vad som skiljer en prognos från en 
budget, men i praktiken har det emellertid visat sig att gränsen är mer flytande. Vanligtvis 
brukar prognoser ses som ett mer passivt instrument som endast talar om hur framtiden 
gestaltar sig för en organisation. Budgeten å andra sidan ses som ett helt handlingspaket som 
skall garantera att de förutspådda eller bestämda resultaten uppnås.50 Prognosen skall i princip 
alltså endast innehålla en förutsägelse om vad som kommer att hända i framtiden, utan några 
som helst försök att styra händelseutvecklingen åt detta håll. Detta gör att en prognos i 
huvudsak endast är ett planeringsverktyg, medan budgeten är både ett planerings och 
styrverktyg.51 
 
Prognoser görs vanligtvis för att förutspå det ekonomiska utfallet men detta behöver inte vara 
fallet. Prognoser kan vidare göras när som helst en organisation känner ett behov av att ta reda 
på vad de tror händer i framtiden, den behöver med andra ord inte göras med ett visst intervall 
och inte heller för en bestämd tidsperiod. Normalt förbinder man sig inte till att uppnå det som 
förutspås i prognoserna och det görs vanligtvis inte några egentliga avvikelseanalyser om 
varför inte resultatet blev det som förutspåddes i prognosen.52 
 
Med hänsyn till ovanstående beskrivning av vad som skiljer budget och prognoser åt i teorin 
borde det vara ganska lätt att se om ett företag använder sig av budget, prognoser eller båda 
delar. I praktiken råder det en viss förvirring kring begreppen och många företag som säger 
sig använda ett budgetlöst system med enbart prognoser eller någon annan form av planering, 
har i själva verket ett styrsystem som i mycket liknar en budget. 53  
 
 

3.2.1 Prognos vs budget 
 
Tidigare gjorda undersökningar av bland annat B-G Ekholm och Jan Wallin visar på att 
företag har en positiv attityd till att införa ett system med återkommande prognoser över året, 
men att de flesta inte väljer att överge budgeten till följd av detta. Detta beroende på att 
budgeten och prognoserna i större utsträckning kompletterar varandra, än konkurrerar med 
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varandra. Budgeten anses av dem vara ett nödvändigt verktyg för att uppnå intern effektivitet, 
men att det inte är ett bra verktyg för att åstadkomma extern effektivitet då budgeten inte på 
ett bra sätt fångar upp förändringar i omvärldsfaktorer. Planer blir idag allt fortare inaktuella 
och det krävs en viss mäng av planering. Därför behöver företag som är mest utsatta för 
förändringar att komplettera sin budget med ett mer flexibelt system som till exempel 
prognoser som antingen är rullande eller för innevarande år.54     
 
Även Arwidi och Samuelsson har noterat den ökade användningen av prognoser som ett 
instrument att ge snabbare uppdatering av omvärldsförhållandena. Detta medan budgeten 
finns kvar som ett instrument att följa upp hur olika delar av företaget lever upp till sina 
ansvarsområden.55 Vidare är det svårt att tänka sig en situation där budgetens uppgifter helt 
tas över av rullande prognoser, då dessa inte innebär samma krav på ansvarsfördelning, 
uppföljning och planering. Det skulle i så fall troligtvis enbart vara en förändring till namnet 
och inte i den praktiska tillämpningen. Det troliga är därför en evolutionär utveckling av 
budgeten som en hybrid med prognoser, det vill säga ett system där man använder sig av en 
kombination av budget och prognoser.56 
 
Hope och Frasier ser även de fördelar med ett system där prognoser är ett viktigt inslag, 
däremot tror de inte på kombinationen budget och prognoser. Anledningen till att dessa ser 
positivt på ett system innehållande rullande prognoser är de samma som föregående 
debattörer. Däremot tror Hope och Frasier att en kombination av budget och prognoser tar 
bort förutsättningarna för de goda kvalitéer som prognoserna medför. Detta därför att det 
behov av kontroll och utkrävande av ansvar som budgetsystemet medför sätter käppar i hjulet 
för prognostiseringen. Ansvariga får därför dåliga incitament att tillgodose ledningen med 
tillförlitliga prognoser om de tror att informationen i dessa kan komma att skada dem själva i 
slutändan.57 
 
 

3.3 Balanced Scorecard 
 
Balanced scorecard är ett ekonomistyrningsverktyg, framtaget för att på ett effektivt sätt mäta 
variabler som annars kan vara svåra att mäta, framförallt har det uppmärksammats för att det 
har tagit hänsyn även till icke-finansiella nyckeltal. Genom att mäta både ur finansiella och 
icke-finansiella perspektiv, kan det som verkligen är viktigt för företagen uppmärksammas 
och på så sätt förbättras.58 
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Balanced scorecard är ett styrinstrument utvecklat av Robert Kaplan och David P. Norton. 
1992 publicerades deras första artikel i Harvard Business Review och 1996 publicerades 
boken ”Balanced Scorecard. Translating Strategy into Action”. Syftet med instrumentet är att 
behandla företagens visioner, samt vägen dit genom att redogöra för det som skapar den 
ekonomiska framgången för det aktuella företaget. Det är framför allt ett instrument som ska 
kunna kommuniceras ut till alla anställda på företaget och inte enbart ekonomer. Ett balanced 
scorecard, ska liksom företagskulturen genomsyra hela organisationen för att uppnå bästa 
resultat. Idag är det ett väldigt utbrett och välkänt instrument, både i praktiken och inom den 
akademiska världen.59  
 
 

3.3.1 Att ta fram ett balanced scorecard 
 
Själva processen att ta fram ett balanced scorecard anses vara minst lika viktigt som det 
färdiga resultatet. Det rekommenderas då att inte lägga ut för mycket av arbetet externt, det 
vill säga att inte enbart hyra in experthjälp för att ta fram företagets scorecard, utan viktigt är 
att företagets alla kritiska nyckelpersoner är involverade i processen att ta fram det aktuella 
balanced scorecardet. Optimalt anses det att göra det i kombination med någon form av 
experthjälp eller person med tidigare erfarenhet. Detta för att det ska göras ett så 
professionellt och effektivt sätt som möjligt. 
 
Bästa sättet att ta fram ett balanced scorecardet är att börja högst upp i organisationen och gå 
nedåt. Detta kan göras på följande sätt:60  

1. Man börjar först med att ta fram företagets övergripande vision. Denna ska skapa en 
klar bild av företagets övergripande mål. 

2. Därefter ska de strategiska målen och fokusområdena fastställas. 
3. För var och en av dessa mål och fokusområden ska sedan de kritiska 

framgångsfaktorerna identifieras. 
4. Utifrån dessa ska sedan de aktuella nyckeltalen formuleras. 
5. Mål för respektive nyckeltal ska sättas upp. 
6. Det slutgiltiga är att ta fram handlingsplaner för att få det hela att fungera. 

 
 

3.3.2 Perspektiven 
  
De traditionella perspektiven framtagna av Kaplan och Norton är det finansiella perspektivet, 
kundperspektivet, interna processperspektivet samt utvecklings- och lärandeperspektivet. Ur 
dessa perspektiv ska företagets kritiska nyckelfaktorer tas fram, de som är avgörande för 
företagets framgång.61 
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• Finansiella perspektivet 
Mätningar inom detta perspektiv handlar främst om de mätningar som gjorts i den 
traditionella ekonomistyrningen, där fokus låg på finansiella tal.  

 

• Kundperspektivet 
I detta perspektiv uppmärksammas företagets yttre effektivitet. Grundläggande här är 
vad kunderna uppskattar och värderar i företagets verksamhet och produkter. Kvalitet 
och leveranssäkerheter har ofta uppmärksammats i detta perspektiv.  

 

• Interna processperspektivet 
Detta perspektiv uppmärksammar företagets inre effektivitet. Här mäts sådant som 
företaget måste vara bra på för att kunna tillfredställa kunder och ägare. 
Processperspektivet lyfter blicken ifrån produktionen, det som vanligtvis 
uppmärksammas, och fokuserar på alla företagets interna delar och företaget som 
helhet. Ledtider, stabilitet och kvalitet i processerna är använda mätningar inom detta 
perspektiv.  

 

• Utvecklings- och lärandeperspektivet 
Främsta syftet med detta perspektiv är att motverka den kortsiktighet som finansiell 
styrning ofta medför. Kortsiktighet i den bemärkelsen där man avstår från att göra 
investeringar, för att få en bättre kortsiktig lönsamhet. Detta resulterar i 
underinvesteringar och en sämre långsiktig lönsamhet.    

 
På senare tid har ytterligare perspektiv har tagits fram för att få ett mer skräddarsytt Balanced 
Scorecard för att verkligen kunna utgå från de kritiska aspekterna för förtagen. Ett av de 
vanligaste av dessa är humanperspektivet, vilket har använts både som ett femte perspektiv 
eller ersatt något av de fyra ovan. Men samtidigt som allt fler perspektiv lyfts fram betonas att 
antalet mätningar och nyckeltal ska hållas nere. Det övergripande budskapet i balanced 
scorecardet är trots allt att få, men viktiga saker ska mätas.62 
 
 

3.3.3 Balanced scorecard vs budget 
 
Balanced scorecard har presenterats både som en konkurrent och ett komplement till 
budgeten, vilket givetvis innebär att både för- och nackdelar kan presenteras. Kaplan och 
Norton ville skapa ett instrument som bättre än budgeten skulle analysera och utvärdera hur 
en organisation och dess delar fungerar. Tyngdpunkten till varför balanced scorecard skulle 
vara ett bättre instrument än budgeten ligger i att man istället för att enbart sträva mot att 
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uppnå tidigare fastställda finansiella resultat, skulle analysera företaget ur ett ”orsak-verkan-
samband”.63  
 
Ett balanced scorecard bygger på att mål och belöningar inte sätts till bestämda siffror, utan 
istället till relativa mått. Enligt vissa uppnås detta sätt att arbeta på bäst i en budgetlös 
organisation. Det har att göra med att man inte vill fastna i budgetfällan, som gör att man blir 
låst till de negativa aspekter som är förknippade med budgetering. Det kan däremot vara att 
man inom organisationen fortfarande måste mäta vissa nyckeltal som sätts upp per kalenderår. 
 
Ett vanligt fenomen i organisationer som använder sig av både budget och Balanced 
Scorecard är att scorecardet ofta reduceras till ett antal icke-finansiella nyckeltal som ingår i 
den traditionella budgeten, med samma tidsramar och samma koncept för målsättning och 
utvärdering som denna.64 
 
I kritiken mot att kombinera budgetering och Balanced Scorecard framhålls även att de är två 
skilda styrsystem som bygger på olika perspektiv. Ett balanced scorecard fokuserar på relativt 
långsiktiga mål, som styrs av ett samarbete mellan hela organisationen. Budgeten däremot 
styrs mot kortsiktiga finansiella mål, som bygger på individuella åtagande av organisationens 
olika delar. Denna kombination av kortsiktiga och långsiktiga mål som samtidigt ska uppnås 
och ibland strider mot varandra kan således skapa förvirring inom organisationen.65 
 
Det finns många nackdelar som presenteras med att kombinera dessa vitt skilda styrmetoder, 
trots det är det vanligast med en ekonomistyrning där budgeten står i centrum och balanced 
scorecardet används som ett komplement. En kombination av dessa instrument innebär trots 
allt att man kan dra nytta av båda instrumenten, samt det de belyser. Även Arwidi ser många 
positiva aspekter med att använda ett balanced scorecard som styrinstrument men då 
framförallt som ett komplement till budgeten. De främsta egenskaperna som ett balanced 
scorecard innebär är att det är ett bra medel för att kommunicera ut mål på ett pedagogiskt sätt 
till medarbetare. I och med att det mäter ändra saker än budgeten är det även en bra länk 
mellan ett formellt och ett informellt styrsystem.66 
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4 Empiri 
 
 
 
 
 
4.1 Alfa Laval AB 
 
Grunden till Alfa Laval lades år 1883 då Gustav de Laval tillsammans med Oscar Lamm 
startade företaget AB Separator. Numera är Alfa Laval verksamt i hela världen och deras 
produkter bygger på teknologier inom separering, värmeöverföring och flödeshantering. År 
2004 omsatte företaget nästan 15 miljarder konor och hade omkring 9 400 anställda varav de 
flesta i Sverige, Danmark, Indien, USA och Frankrike.67  
 
Alfa Lavals aktie noterades för första gången på Stockholmbörsens 1901, köptes ut 1991 och 
introducerades åter igen 2002. Aktien är idag noterad på O-listan och ingår i Attract 4068 samt 
OMX Stockholm 30 index69. 
 
Alfa Laval är indelat i tre divisioner: Equipment och Process, som båda är 
försäljningsdivisioner och Operations som är tillverkningsdivisionen. 
Försäljningsdivisionerna säljer produkter från alla tre teknologiområdena, men arbetar mot 
olika kundgrupper. Equipmentdivisionen riktar sig i första hand till återförsäljare och köpare 
som har ett mer återkommande behov av företagets produkter, medan Processdivisionen 
främst riktar in sig på slutkunder som behöver skräddarsydda helhetslösningar. 
Operationsavdelningen delas in i tillverkning och logistik. 
 
Våra intervjupersoner, Martin Blomstrand70 på montageavdelningen och Sten Johansson71 på 
komponentavdelningen, arbetar båda som Controllers inom Operations. De har en god inblick 
i hur det löpande arbetet med de olika ekonomiska styrsystemen ser ut i Alfa Laval, då de 
aktivt arbetar med dessa. Vår tredje intervjuperson, Arne Hermansson72 arbetar som Financial 
Manager på Alfa Laval. Som Financial Manager är han ansvarig för ekonomin och att allt 
kring det ska fungera. Han är även säkerhetsansvarig och administrativt ansvarig för servicen 
på Alfa Laval. Vår intervju med Arne gav oss en mer övergripande helhetssyn över hur 
ekonomistyrningen på Alfa Laval fungerar. 
 
 

                                                 
67 Alfa Laval Årsredovisning 2004 
68 Attract 40; de mest omsatta aktierna på O-listan. 
69 OMX Stockholm 30 index; de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmbörsen mätt i kronor. 
70 Intervju 2005-11-28 
71 Ibid. 
72 Intervju 2006-01-10 
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4.1.1 Budgetens roll 
 
Budgeteringen i Alfa Laval ligger främst hos tillverkningsdivisionerna. Budgetens främsta 
roll är framförallt att tillverkningsenheterna skall planera för hur stora kvantiteter som ska 
tillverkas. Den ska ligga till grund för produktkalkyleringen samt användas som underlag för 
den internprissättning som företaget skall tillämpa för det kommande året. Målsättningen 
inom de budgeterande divisionerna är att uppnå ett nollresultat, men givetvis är det alltid 
uppskattat om lyckas uppnå ett bättre resultat.  
 
 

4.1.2 Budgetprocessen 
 
Från och med 2001, i samma veva som Tetra Paks ägande av företaget upphörde, bestämde 
man sig på Alfa Laval för att frångå budgeten och istället använda sig av något som de kallar 
för Costing Update. Costing Update blev det nya namnet på budgeten då detta var den enda 
förändringen av själva budgeten. Anledningen till namnbytet har att göra med den negativa 
trend budgeten befann sig i vid tillfället då allt med budgeten ansågs vara ”fult”. Vi har i vår 
studie valt att benämna den för budget med anledning av att samtliga av våra intervjupersoner 
benämnde den som budget och arbetet med den som budgetprocess.  
 
Budgetprocessen är i Alfa Laval en stor och kostsam process. Arbetet påbörjas i början av 
september och den färdiga versionen skickades förgående år (2005) in den 25 november. 
Exakt hur mycket resurser budgetprocessen kostar företaget är svårt att säga, men en 
självklarhet är att det är en kostsam process som man gärna hade effektiviserat. Detta på 
grund av att det är många människor inblandade och mycket tid som läggs ner, framför allt i 
arbetet med hur de interna priserna inom företaget ska sättas. Själva processen beskriver våra 
intervjupersoner som en rätt tung historia där budgetförslagen går upp och ner ett par vändor 
inom organisationen i något som närmast kan liknas vid en iterativ process innan det färdiga 
resultatet kan presenteras. 
 
Budgeteringsarbetet börjar med att tillverkningsdivisionerna tilldelas information av sälj- och 
processdivisionen om hur stora volymer man planerar att sälja det kommande året samt hur 
dessa fördelar sig på produkter och produktgrupper. Detta är tillverkningsdivisionernas input 
till budgeten och det är volymen som är den avgörande faktorn i hela budgetprocessen. Skulle 
det senare visa sig att uppskattningen av volymerna varit fel inom något område kommer 
budgeten att ge avvikelser och fel underlag för det planerade arbetet eftersom det kommer 
leda till att man har fel antal anställda, fel på kassationer, fel i lagerhållning, fel i inköp och så 
vidare, ”allting ryker” som våra intervjupersoner uttrycker sig. Arbetet med att få rätt 
volymantagande är därför viktigt och detta är något som involverar stora delar av Alfa Lavals 
organisation. Den första uppskattningen får man som tidigare angivits från de olika 
försäljningsdivisionerna, men det blir sedan en förhandlingsfråga mellan dem och 
tillverkningsdivisionerna. I ett senare skede kommer företagsledningen in i 
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volymförhandlingarna för att se till att dessa följer deras direktiv, samt att de uppsatta 
tillväxtmålen uppnås. Förhandlingarna om volymantagandet mellan tillverkningsdivisionerna 
och försäljningsdivisionerna har vissa inslag av ett internt politiskt spel, där varje division 
försöker få ett volymantagande som passar dem bäst. Tillverkningsdivisionerna vill 
exempelvis ha ett så lågt antagande som möjligt, detta för att minska risken i sin budget. Det 
medför även att det blir lättare för dem att nå sin budget och därmed minska osäkerheten med 
att kunna uppfylla det som budgeterats. Försäljningsdivisionerna däremot har ett incitament 
att få igenom en så hög volym som möjligt, då detta ger dem ett lägre internpris och därmed 
en högre vinst på försäljningen. Denna förhandlingssituation leder till att man i slutändan når 
ett rimligt antagande om volymen. 
 
Uppföljningsarbetet med budgeten har en till viss del grund för hur ansvarsområden och 
belöningssystem är utformade. Detta är inte huvuduppgiften med budgetuppföljningen, utan 
uppföljningen används mer som ett verktyg för att undersöka var i antagandena som det blev 
fel och varför. Detta följs sedan av diskussioner om varför budgeten fallerade och ansvariga 
får till viss del stå till svars, men mycket mer händer inte. Detta görs för att bygga upp en viss 
expertis för budgetläggandet och för att processen i framtiden ska kunna göras bättre.  
 
Normalt sett ligger budgeten i Alfa Laval fast under hela året, men givetvis finns det tillfälle 
då man inte alltid kan följa dessa ”regler”. Skulle det exempelvis väldigt tidigt komma 
indikationer på att en del beräknade poster kommer att avvika allt för mycket, behöver 
budgeten givetvis justeras för att kunna fylla sin funktion.  
 
 

4.1.3 Prognoser 
 
I resterande del av Alfa Laval använder man sig inte av budgeten, utan av rullande prognoser. 
Dessa görs för de kommande tolv månaderna, fyra gånger per år. Även inom 
tillverkningsdivisionerna görs fyra rullande prognoser per år, men fungerar i det fallet främst 
som ett komplement till budgeten. Även prognosarbetet tycker man tar mycket resurser i 
anspråk. Givetvis är det inte lika resurskrävande som budgetarbetet, men prognoser skall å 
andra sidan göras fyra gånger per år. På tillverkningsavdelningarna beräknar att det tar 
ungefär två veckor att sammanställa en prognos, men med färre antal människor involverade i 
processen i jämförelse till budgeten.  
 
Den första prognosen görs för samma period som budgeten och ser i princip likadan ut som 
budgeten, den kräver med andra ord inte särskilt mycket mer arbete. Speciellt för den första 
prognosen, till skillnad från de kommande, är att den ligger fast under året. Denna har även 
företagets mål för kommande året kopplat till sig. Därefter görs en prognos för de kommande 
tolv månader varje kvartal.  
 



 33 

Alla prognoser följer samma mall som budgeten, de är därför väldigt lika till sitt utseende. 
Den stora skillnaden mellan prognoserna och budgeten enligt våra intervjupersoner från 
Operations är att prognoserna inte behöver sluta på ett nollresultat. Det finns givetvis även 
andra faktorer som skiljer prognoserna från budgeten. Det läggs framförallt inte lika stor vikt 
vid prognoserna som vid budgeten. Budgeten som verktyg skall i deras verksamhet ligga till 
grund för det mesta av arbetet, så är det däremot inte med prognoserna för 
tillverkningsavdelningarna. De har man som en uppdatering om omvärldsförändringar och för 
att snabbt kunna se ifall något börjar avvika från det budgeterade, för att man på så sätt ska 
kunna vidta de åtgärder som krävs för att kunna uppnå det budgeterade. Prognoser ser våra 
intervjupersoner från Operationsdivisionen som ett viktigt komplement till budgeten, då de 
anser att behovet av tätare planeringar och uppdateringar är av stor vikt för företaget. 
 
 

4.1.4 Star Goals 
 
Utöver budgeten och prognoserna har man inom Alfa Laval även infört ytterligare ett 
styrinstrument, något som de kallar för ”Star Goals”. Dessa Star Goals är Alfa Lavals version 
av ett balanced scorecard. Tanken var från början att få mer fokus på mjukare variabler i 
organisationen, ”det man inte med lätthet mäter i resultaträkningen”73. De finansiella 
nyckeltalen har även här en stor roll då det anses vara viktigt att mäta felen inom både de 
finansiella och icke-finansiella perspektiven. Deras Star Goals består av åtta stycken 
parametrar som ska finnas med längst ner på varje månadsrapportering. Dessa parametrar 
beskriver bland annat mängden ”svinn” i fabrikerna, lageromsättningen och antalet 
reklamationer och så vidare. De kallas för Star Goals med anledning av att man valt att 
åskådliggöra dessa mål i ett diagram i form av en stjärna. Hur väl man lyckas uppnå dessa mål 
framgår av den figur som ska utgöras av stjärnan, ju högre måluppfyllnad man har desto mer 
stjärnformad blir figuren i diagrammet. 
 
Dessa Star Goals används främst inom produktionen då man anser att det är här de fyller den 
största funktionen. Andra delar i Alfa Laval har också Star Goals, men innehållet i dessa 
skiljer sig mellan de olika segmenten. Uppdateringen av vissa specifika nyckeltal görs 
veckovis men generellt sett uppdateras deras balanced scorecard kvartalsvis.  
 
Våra intervjupersoner har lite delade åsikter om nyttan av ett sådant styrinstrument, men är 
ändå överens om att tanken är god. Orsaken till detta är främst att man från ledningens sida 
inte fäst någon större vikt vid att se till att man följer upp dessa mål eller lägger ner arbete för 
att förbättra dem. Deras Star Goals ses mer som utvärderingsmått av det man presterat, än 
mått som man strävar efter. Våra intervjupersoner poängterar även att hela organisationen 
inom Alfa Laval är väldigt kostnadsfokuserad. Det vill säga, skulle det i något fall stå mellan 

                                                 
73 Hermansson, Arne 2006-01-10 



 34 

att hålla kostnaderna nere eller att förbättra dessa mjukare parametrar premieras i första hand 
att hålla nere kostnaderna. 
 
 

4.1.5 Förändringen 
 
Fram till och med 2001 använde man på Alfa Laval sig av en ekonomistyrning i form av en 
traditionell budget för hela företaget. Denna kompletterade man med prognoser. Prognoserna 
gjordes för innevarande år, 12 gånger om året. Detta styrsystem av budget och prognoser var 
månad för egentligen samma period var en kostsam process, men framförallt gav den inte 
företaget den nytta som önskades. En av de stora nackdelarna med det dåvarande systemet var 
att man var hårt bunden vid budgeten och kalenderårstänkandet. Framförallt blev 
budgetprocessen besvärligare, då man inte hade uppdaterad data för det kommande året.  
 
2001 infördes ”den nya ekonomistyrningen” på Alfa Laval. Företaget skrotade budgeten för 
stora delar av Alfa Laval, enbart tillverknings- och logistikavdelningarna som har kvar 
budgeten i dess traditionella bemärkelse idag. För resterande delar på Alfa Laval ersatte 
budgeten och prognoserna för innevarande år, med fyra stycken rullande 12-
månadersprognoser. Detta nya system av rullande prognoser samt en budget kräver 
fortfarande mycket resurser, troligtvis mer än tidigare, men ger företaget ett stabilare system. I 
dagsläget, till skillnad från tidigare, har man trots allt en prognos som sträcker sig nio 
månader in på det kommande året, då det är dags att lägga den nya budgeten för kommande 
år. Detta innebär att man inte börjar från noll var gång budgetprocessen dras igång.    
 
En av anledningarna till att en budgetlös styrning inte helt kunde genomföras beror till stor del 
på att budgeten ligger till grund för viktiga uppgifter för företaget. Den har till uppgift att sätta 
företagets internpriser, vilket är en stor process som de inte skulle klarade av att göra fyra 
gånger per år. Dessutom sätter de priserna per helårsbasis, det blir då bättre att endast ha en 
prisuppdatering per år. 
 
 

4.1.6 Framtiden 
 
Införandet av det nya systemet på Alfa Laval innebar inte några besparingar utan snarare 
tvärtom. Samtliga intervjuade är överens om att det nya systemet tar fler resurser i anspråk än 
tidigare, men däremot känns det uppdaterade systemet stabilare och säkrare för företaget 
under de förutsättningar som råder för företaget idag. På Alfa Laval tror man att man med 
tiden kommer att kunna effektivisera dessa processer och på så sätt spara resurser. Att helt 
frångå denna procedur med budget och rullande prognoser känns inte aktuellt då Alfa Laval är 
ett så pass stort företaget och det skulle vara alldeles för chansartat att gå ifrån det.  
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Omvärldsförhållandena som råder idag och troligtvis de som kommer att prägla framtidens 
företag kommer troligtvis att behöva ett system med tätare prognoser. Sten och Martin från 
Operations kan därför tänka sig ett system med rullande budgetar eller två budgetar och två 
prognoser per år. De tror att ett sådant system kan komma att kräva mindre resurser vid varje 
budgettillfälle, då man ständigt är uppdaterad och slipper lägga ner lika mycket energi var 
gång det ska göras.  
 
Arbetet med sina Star Goals tror våra intervjupersoner inte har allt för stora framtidsutsikter 
om företaget inte bestämmer sig för att satsa mera helhjärtat på dem. Detta för att människor 
inom organisationen känner ett tryck på sig att arbeta mer med dessa frågor. De fyller som 
tidigare nämnt i dagsläget mer en funktion av utvärderingsmått på resultaten av sina 
handlingar, istället för att se dem och arbetet med dem som ett mål som ska fokuseras på att 
för att kunna förbättra sina resultat. Ett ökat fokus från ledningens sida skulle kunna få att den 
effekten uppnås. 
 
 

4.2 Cardo AB 
 
Cardo är en internationell verkstadskoncern med dotterbolag i ett 30-tal länder, med 
tyngdpunkten i västra Europa. Företaget är i dagsläget uppdelat i två affärsområden, Cardo 
Door och Cardo Pump, som därefter är uppdelat i fyra olika divisioner, industriportar, 
garageportar, ABS-pumpar samt mätinstrument för massa- och pappersbranschen. Cirka 90 
procent av företagets nettoomsättning avser kunder utanför Sverige och ungefär 80 procent av 
de anställda är verksamma utomlands. Cardo-aktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista 
och företaget har cirka 15 000 aktieägare.74  
 
Cardo Door och Cardo Pump har ingått i samma industrikoncern sedan 1982. Verksamheten 
inom Cardo Pump startades 1918 i Göteborg. Tillväxten har präglats av en rad förvärv, 
framförallt under 1980-talet. Under senare år har Cardo Pump utvecklats till att idag besitta ett 
av marknadens mest kompletta produktprogram. Verksamheten inom Cardo Door startade 
1960 i samband med att takskjutportskonceptet lanserades i Europa. Cardo Door har vuxit 
genom en kombination av organisk tillväxt och ett stort antal förvärv. Cardo Door har under 
åren även utvecklat en väldigt omfattande serviceverksamhet och är i dagsläget 
marknadsledare inom service i sin bransch.75 
 
Efter några tuffa år utan tillväxt och stagnerade lönsamhet, har Cardo med sin nya VD och 
koncernchef Peter Aru i spetsen inlett ett kostnadsbesparingsprogram som dels har inneburit 
en omorganisering av koncernen samt ett slopande av budgeten. Företaget kommer efter 

                                                 
74 Cardos Årsredovisning 2004. 
75 Ibid.  
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årsskiftet (2005/2006) att dela in sina två affärsområden till fyra enskilda divisioner, namnen 
för dessa är ännu inte fastställda, men de ska delas upp enligt följande:76 

• Port- och logistiksystem 

• Avlopps- och vattenreningsteknik 

• System för massa- och pappersindustrin 

• Garageportar för privata bruk 
 
Omorganiseringen av koncernen kommer att innebära en utveckling av samarbetet mellan de 
olika divisionerna, då det finns mycket de kan lära av varandra. I dagsläget är organisationen 
väldigt decentraliserad och omorganiseringen ska leda till en allt mer integrerad organisation 
där de olika divisionerna kan satsa på sin primära verksamhet. Divisionerna har tidigare varit 
säljorienterade vilket gjort att man gått miste om helhetssynen inom koncernen på de olika 
divisionerna och enbart sett saker och ting ur sitt eget perspektiv. De nya förändringarna ska 
ge divisionerna ett kostnadsansvar och därmed låta dem koncentrera sig på produktion, inköp, 
kvalitet och logistik. Vad gäller områdena IT, ekonomi, HR och marknadskommunikation 
kommer det bildas gemensamma koncernfunktioner som ska ge support till samtliga 
divisioner, istället för som det var tidigare då dessa avdelningar låg ute på de olika 
divisionerna.77    
 
Vår intervjuperson Anders Hiller78 jobbar som Financial Controller på Cardo och har jobbat 
där i 1,5 år. Som Financial Controller är han ansvarig för koncernekonomin och 
koncernredovisningen samt kontakt med externa revisorer världen över. Vår intervju med 
Anders gav oss en inblick i företaget från ett icke aktivt arbetande perspektiv utan vi har 
istället fått insikt i företaget ur ett koncernperspektiv. Vår andra intervjuperson Anna 
Belfrage79 jobbar som Chief Financial Officer för divisionen över ABS-pumparna. Anna har 
jobbat på Cardo ungefär lika länge som Anders, hon började ungefär samtidigt som förgående 
års budgetprocess drog igång och har därmed varit med om de båda processerna inom 
företaget. Intervjun gav oss en inblick i Cardos system från en person med ett aktivt arbetande 
perspektiv och erfarenheter från både före och efter förändringarna. 
 
 

4.2.1 Den traditionella budgeteringen 
 
Den interna planeringen och rapporteringen i Cardo för år 2005 såg ut enligt följande:  

• En strategisk treårsplan görs rullande varje år. I denna beskrivs hur företaget och dess 
omgivning ser ut i nuläget i form av marknad, konkurrenter, produkter och 

                                                 
76 CARDO Magazine, September 2005. 
77 CARDO Magazine, September 2005. 
78 Intervju 2005-12-06 
79 Telefonintervju 2006-01-23 
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SWOT-analys. Visioner och mål sätts upp, samt vilken strategi man ska använda sig 
av för att uppnå dessa.  

• Budget 

• Rapportering för var månad, kvartal och år. 

• Prognos för innevarande år görs kvartalsvis. 
 
Centralt i den planering och budgetering som fanns i Cardo fram till och med 2005 var att 
försöka fånga trender och utvecklingen inom sina branscher. Detta gjorde man i ett första steg 
i den strategiska planen, utarbetades på våren. Huvuddragen i trenderna som var av betydelse 
analyserades i form av bland annat trenddiagram som visar hur utvecklingen har varit under 
de senaste 2 till 4 åren för till exempel orderingången. Utifrån detta och andra antaganden om 
hur omvärldsfaktorer som valutakurser och räntenivåer skulle kunna utvecklas drog Cardo 
upp riktlinjerna för vilka mål som vore rimliga att uppnå. Dessa trenddiagram var även en 
viktig input till budgeten. Detta på grund av att de även visade hur fluktuationer över året 
gestaltade sig. På så sätt fick Cardo bättre underlag till hur de skulle budgetera månad för 
månad. 
 
Budgetprocessen i Cardo var av traditionell karaktär och väldigt omfattande, den påbörjades 
redan i skiftet juli/augusti och pågick fram till och med december. Budgetens roller i Cardo 
var främst att användas som ett verktyg för planering, målsättning, kostnadskontroll, vid 
investeringsprioritering samt som ett verktyg för att nå den strategiska planen som även 
användes som underlag för budgeten. I Cardo ställde man upp budgetar för både enheter och 
geografiska regioner i en tidvis ganska komplicerad uppställning där man gick ner ända till 
produktgrupper i sina budgetrapporter. Det fanns även budgetar uppställda för olika 
investerings- och utvecklingsprojekt. Cardo vill själva beskriva sin budget som både ”top 
down” och ”bottom up”, vilket snarast pekar på en sorts iterativ process. De olika 
divisionerna fick själva formulera sina mål och utarbeta budgetförslag. Till detta 
budgetförslag som utvärderades av högkvarteret skulle fogas kommentarer, vilka skulle göra 
det lättare för ledningen att utvärdera om förslagen var realistiska. Dessa kommentarer var 
standardiserade med en viss miniminivå över vad man var tvungna att kommentera.  
 
Men för 2006 har man valt att frångå budgeten, anledningen till det är framförallt just de 
klassiska nackdelar som ofta lyfts fram med budgeten och även i Cardos fall ett sätt att 
fokusera verksamheten på rätt saker. Med fokus på en strategisk plan, istället för en detaljerad 
budget, önskar man kunna uppfylla detta. 
 
 

4.2.2 Från budget till plan 
 
För 2006 har man istället gjort en plan i Cardo, vilken är genomgående för hela företaget. Den 
stora skillnaden mellan budget och plan är i Cardos fall att planen är aktivitetsbaserad som 
innebär att fokus ligger på de planerade aktiviteterna, istället för att vara kostnads- och 
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intäktsbaserad som budgeten var. Tanken är att man ska definiera aktiviteter som följer 
företagets långsiktiga strategi och genomföra dessa, detta ska genomföras på ett effektivt sätt 
genom att rätt aktiviteter planeras och genomförs på bästa sätt, på så sätt ska även det 
finansiella resultatet förbättras. Ett av resultaten av detta är att det kommer att medföra 
minskat fokus på rapportering, vilket annars var väldigt omfattande hos Cardo.  
 
En annan skillnad mellan budgeten och planen är att planen görs på årsbasis istället för 
månadsbasis som budgeten tidigare gjordes. Budgeten var således mycket mer detaljerad 
medan planen är mer övergripande. Liksom den tidigare budgeten kommer den totala planen 
inte uppdateras utan ligger fast. Däremot kommer en divisions enskilda plan kunna 
uppdateras, vilket tidigare inte varit möjligt. Något positivt som planen medfört är att insikten 
i de olika divisionerna ökar framförallt för dem som inte aktivt arbetar i de olika divisionerna.  
 
Uppföljningen av planen och aktiviteterna kommer att ske löpande under året och göras 
genom att se om de planerade aktiviteterna genomförts, detta kommer att göras i kombination 
med att titta på försäljningssiffran och se på hur denna kan förklaras av de olika aktiviteterna. 
Då man frångår att enbart titta på kostnader och intäkter är en av de önskade effekterna som 
man hoppas att planen kommer att medföra ett mer långsiktigt tänkande inom de olika 
divisionerna. 
 
Processen för att göra denna plan är väldigt lik budgetprocessen, det vill säga de önskade 
målen och det som förväntas av de olika divisionerna förmedlas ut. Budgeten eller planen 
görs för de olika enheterna och konsolideras sedan upp. För 2006 har planen tagit lika mycket 
tid som för tidigare budgetprocesser, då den påbörjades i skiftet mellan juli/augusti och pågick 
fram till och med december. Givetvis hade man önskat att även denna process hade kunnat 
effektiviseras men då planeringen inför planen är mycket mer krävande än tidigare 
budgetarbetet tror man att den kommer ta lika långt tid även i fortsättningen. Detta ses på 
Cardo i dagsläget inte som ett problem, då den nya planen för företaget utgör en relevantare 
process än den tidigare budgeten.80 
 
En av de stora anledningarna till att man valt att slopa budgeten är givetvis att man fått en ny 
VD och koncernchef som vågar ta det steget, men även att resultatet har gått dåligt de senaste 
åren. Övergången från budget till plan är en liten del av de förändringarna som görs inom 
Cardo i dagsläget, men är en väldigt viktig signal ut till de anställda i organisationen. Trots 
slopandet av budgeten budgeterar fortfarande de olika enheterna för sin egen skull, men det är 
inget som krävs och inte heller något som rapporteras in till ledningen.81  
 
 

                                                 
80 Belfrage, Anna 2006-01-23 
81 Ibid. 
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4.2.3 Prognos 
 
Cardo har i dagsläget prognoser för innevarande år kvartalsvis, samt en kompletterande 
tremånaders prognos för varje prognosrapportering förutom den sista, då dessa motsvarar 
samma period. Prognoserna har gjorts för att uppdatera sig om de omvärldsförhållande som 
råder, för att kunna få en känsla om det finns några problem någon stans eller möjligtvis för 
att kunna förutse vilka åtgärder som behöver vidtas ifall man inte tror sig kunna hålla sin 
budget eller från och med i år sin plan. Anledningen till att man inte har använt sig av rullande 
prognoser har varit att man inte känt behovet av det, samt att arbetet med rullande prognoser 
är mycket besvärligare. 
 
Prognoserna görs främst över försäljningen och kostnaderna. Vad som händer i 
organisationen är av avgörande betydelse vid prognostisering, händer det mycket under en 
period finns det ett behov av fler prognoser. Man vill ständigt hålla sig uppdaterad för att inte 
tappa kontrollen över hur företaget fungerar, samt hur de för företaget viktiga 
omvärldsförhållanden förändras.  
  
 

4.2.4 Komplement 
 
Några andra ekonomistyrningsmetoder används inte i Cardo på koncernnivå och inte heller på 
divisionen för ABS-pumpar, däremot används balanced scorecard på några av de andra 
divisionerna.82 Anledningen till det inte används över hela koncernen är att de inte anser att 
det tillför företaget något att ha det på koncernnivå och högt uppe i divisionen för ABS-
pumpar, men däremot lite längre ner organisationen anser de att ett balanced scorecard skulle 
göra nytta och tillföra både företaget och medarbetarna någon form av värde.   
 
 

4.2.5 Framtiden 
 
Med tanke på att företaget inte ännu har utvärderat sin plan, utan endast genomfört 
planeringsprocessen, är det svårt att säga hur utfallet av den kommer att bli. Både under årets 
gång och efter kommer en utvärdering av planen kan göras, troligtvis inte förrän då kan man 
börja uttala sig om hur planen fungerar som ett ekonomistyrningsverktyg och ersättare till 
budgeten, samt hur de anställda kommer att förhålla sig till den.   
 
Man hoppas givetvis på ett positiv resultat av införandet av planen och vid ett sådant utfall 
räknar man med en eventuell utveckling och effektivisering av den, samt arbetsprocessen med 
den. Skulle däremot resultatet av införandet vara negativt står man inför nya beslutstagandet 
och en återinföring av budgeten skulle troligtvis inte vara ett allt för främmande beslut.  
 

                                                 
82 Hiller, Anders 2005-12-06 
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Man ser på Cardo gärna att prognoserna för innevarande år ska göras till rullande 
12-månaders prognoser istället. Dessa kommer antigen göras månadsvis eller kvartalsvis och 
kommer att bli ett steg i rätt riktning för att frångå det traditionella kalenderårs tankesättet. 
Anledningen till att man i dagsläget inte gör det är för att man inte riktigt har verktyg till att 
genomföra dessa på effektivt sätt. Alla nya förändringar som Cardo genomgått under året 
kommer att vara tidskrävande, ett system med rullande 12-månaders prognoser får helt enkelt 
vänta, men det är troligtvis en av de säkraste framtidsförändringarna i Cardos fall i dagsläget.  
 
 
4.3 Gambro AB 
 
Gambro är verksamt inom medicinteknik och dess tillhörande tjänster och är världsledande av 
produkter inom njursjukvården och teknologin inom blodkomponenter. Företaget har cirka 
11 000 anställda och är verksamt i ett 40-tal länder. Deras aktie är sedan 1983 noterad på 
Stockholmsbörsen. Företaget består av tre affärsområden, Gambro Renel Products, Gambro 
Healthcare och Gambro BTC.83  
 
Företaget grundades i Lund 1964 då Holger Crafoord beslöt sig för att utveckla och 
marknadsföra den konstgjorda njuren. Företaget tog namnet Gambro som är en förkortning av 
Gamla Brogatans Sjukvårdsaffär AB. Under de senaste 30 åren har Gambros urval av 
produkter och tjänster kunnat breddas genom ett stort antal företagsförvärv.84  

 

Gambro AB består av tre stycken affärsområden:  Renal Products, Healthcare och BCT. 
Renal products säljer dialysutrustning och övrig kringutrustning och tjänster förknippade med 
njur- och leverdialys. Healthcare består av ett antal egna kliniker runt om i världen som 
levererar vårdtjänster. BCT sysslar med rening och försäljning av blodkomponenter. 
Organisationen är därefter organiserad i försäljningsavdelning, logistik, operations och 
marketing. Dessa är sedan i sin tur organiserade på olika geografiska regioner. 

 

Vår intervjuperson Caroline Schönström85 jobbar som Business Controller för de europeiska 
säljbolagen på Gambro. Hon började jobba på Gambro 1998, men hade då en annan tjänst. 
Den tjänst som Business Controller hon har idag har hon haft sedan 2003. Där arbetar hon 
främst med insamling och sammanställningar av de rapporter som används i företaget. Arbetet 
med prognoser, budgetering, försäljningsstatistiker, månadsbokslut, uppföljningar och så 
vidare tillhör hennes arbetsuppgifter. Vår intervju med Caroline gav oss en övergripande, men 
samtidigt detaljerad inblick i Gambros ekonomistyrning. 

 

 

                                                 
83 www.gambro.se 
84 Ibid. 
85 Intervju 2005-12-02 
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4.3.1 Budgetering 
 
Parallellt med att man utarbetar budgeten för näst kommande år tar man fram en strategisk 
plan för företagets två nästkommande år efter den budgeterade perioden. Denna strategiska 
plan talar om hur företaget har tänkt växa och på vilka marknader under de kommande åren. 
Den strategiska planen är även ett viktigt underlag till det kommande budgetarbetet även om 
det kan hända mycket under tiden som går från det att den strategiska planen för ett visst år 
görs till dess att man gör budget för samma år. 
 
Vår intervjuperson framhåller att budgetens roll i Gambro främst är som planeringsverktyg 
samt ett instrument för uppföljning och utvärdering. Sin roll som planeringsverktyg spelar 
budgeten genom att den används för att se hur man inom företaget på bästa sätt fördelar sina 
resurser för att uppnå de resultat som har satts upp i den strategiska planen. Rollen som 
utvärderingsverktyg sker genom de omfattande rapporteringar som sker under året för att se 
hur utfallet stämmer överens med det planerade. Vi kan även utläsa att budgeten spelar en 
betydande roll även som verktyg för ansvarsfördelning och koordination. Detta genom att 
budgeten används till att sätta upp ansvarsområden mot vilka man sedan följer upp mot och 
till vilken belöningssystemet till viss del är kopplat. Budgetens roll för koordinationen 
framgår genom den omfattande kommunikation som fortgår inom Gambro under hela 
budgetprocessen. I stort sett har Gambro använt sig av budgeten på ett traditionellt vis som ett 
ganska allomfattande styrsystem med de olika roller kopplade till sig som beskrivs i 
litteraturen.  
 
4.3.1.1 Budgetprocess 
 
Redan i mars börjar budgetarbetet på Gambro inför kommande år, det är en stor och 
långdragen process som tar stora resurser i anspråk. Dock tycker de på Gambro att 
budgeteringen trots allt ger mer än det kostar även om processen kunde göras effektivare. Det 
hela börjar med att ledningen kommunicerar ut vilka tillväxtmål som skall nås till 
marketingdivisionen. När dessa tillväxtmål tas fram ser man dels på vad man kommit fram till 
i den strategiska planen, men även till vad man förväntar sig för förändringar jämfört med 
denna under det kommande året. Till sin hjälp har de en databas som innehåller data för hur 
man tror att ekonomin kommer att utveckla sig. Marketingdivisionen går sedan igenom de 
mål de har fått ovanifrån och bearbetar dessa utifrån hur de tror att dessa mål troligast och 
effektivast kan uppnås genom att fördela ut dem mellan olika divisioner, regioner och 
produktlinjer. 
 
Gambro har en komplext uppbyggd budgetmatris där man gör upp budgetar på divisioner, 
regioner, produktlinjer och även för enskilda produktgrupper. Detta konsolideras sedan ihop 
för de olika säljdivisionerna som i sin tur meddelar tillverkningsdivisionerna resultatet så att 
dessa kan få grepp om hur mycket som ska tillverkas. I princip skall budgeten vara färdig i 
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början av december och när vi träffade vår intervjuperson vid denna tidpunkt återstod bara 
smärre justeringar som till exempel hur de interna transferpriserna skulle sättas. 
 
Inom Gambro har man fram till och med detta år haft en utpräglat iterativ process, där man 
uppifrån ledningen fick vissa tillväxtmål. Sedan värktes budgeten fram från de olika 
säljbolagen och uppåt. Efter detta fick man ofta bakläxa på budgeten i och med att ledningen 
inte tyckte den höll måttet. Ofta kunde sedan budgeten ta flera vändor innan den blev 
accepterad. 
 
Uppföljning av budget gör man i form av avvikelseanalyser. Här analyserar man varför 
utfallet inte blev vad som var tänkt. Om det till exempel berodde på felaktiga antaganden om 
priser, konjunktur eller andra framtidsförutsägelser. Uppföljningen av budget inom Gambro 
används även till att utvärdera hur personer i ledande positioner klarat av att sköta sina 
ansvarsområden. En del av belönings- och bonussystemet är därför utformat så att de tar 
hänsyn till hur väl de lyckats uppfylla budgeten, men den budgetrelaterade delen av 
belöningssystemet utgör endast en del av alla de andra faktorer som räknas in. 
 
 

4.3.2 Prognoser 
 
Gambro gör olika typer av prognoser, dels vad de kallar kvantitetsplanering och dels 
ekonomiska prognoser. Kvantitetsplanering innebär att man löpande varje månad 
sammanställer hur stora kvantiteter av olika produkter man kommer att leverera 
nästkommande månad. Den sista fredagen varje månad samlas företrädare för de olika 
divisionerna tillsammans med ansvariga för logistiken. Detta görs för att logistikavdelningen 
ska veta vilka insatser de kommer att behöva göra under den närmast kommande perioden.  
Men dessa prognoser är bara i kvantiteter och inte i kronor och ören.  
 
Ekonomiska prognoser över hur framtiden kommer att påverka det ekonomiska läget för 
företaget görs fyra gånger per år. Den första ekonomiska prognosen för året gör Gambro i 
april och sedan en ny varje kvartal för resten av året. Prognoserna görs enbart för innevarande 
år. Som helhet är prognosarbetet betydligt mindre resurskrävande än budgetarbetet, men 
prognoserna spelar trots detta en viktig roll inom Gambro. Framför allt använder Gambro 
prognoserna som en sorts avvikelseanalys av budgeten och ser vilka förändringar som 
troligtvis gör att man inte kommer att kunna följa budgeten. Prognoserna är även viktiga att 
ha som stöd när Gambro presenterar kvartalsrapporter till marknaden. De prognoser som varje 
division gör är även viktiga internt, då de gör divisionerna mer förberedda på hur de skall 
förklara sina avvikelser gentemot ledningen. Avvikelseanalysen utifrån prognoserna ger även 
viktig input till nästa års budget. Även om prognoserna tidigt under året visar att budgeten 
inte kommer att kunna följas kommer den inte att ändras, utan den ligger alltid fast. Således 
har prognoserna en stor kompletterande uppgift att fylla jämfört med budgeten, nämligen att 
fortlöpande ge uppdaterad information till företaget om de allt snabbare förändringarna i 
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omvärlden som påverkar dem samt att möjliggöra att åtgärder sätts in i rätt tid för att kunna 
styra företaget åt de uppsatta målen. 
 
 

4.3.3 Balanced scorecard  
 
Utöver budget och prognoser använder sig Gambro även av ett balanced scorecard som 
ekonomiskt styrmedel. Införandet av sitt balanced scorecard daterar sig ett och ett halvt år 
tillbaka från den tidpunkt vi gjorde vår intervju. Anledningen till att Gambro har ett balanced 
scorecard är att de vill fånga upp och mäta de mjukare värden som inte hade kvantifierats 
annars. Det har även till uppgift att ge en mer lättöverskådlig bild över företaget som är lättare 
att kommunicera ut till samtliga medarbetare. Det är inte alltid dessa är insatta i och förstår 
vad olika finansiella termer innebär.  
 
De perspektiv man utgår ifrån i Gambros balanced scorecard är: 

• Kund- och marknadsperspektivet har nyckeltal som beskriver hur väl man lyckas 
uppfylla kundernas behov. Men även till hur Gambro står sig på marknaden, bland 
annat om man tappar eller vinner marknadsandelar. 

• Interna processperspektivet som mäter hur effektivt Gambro fungerar internt. 

• Personal och organisationsperspektivet som ser hur Gambro tar tillvara på och 
utvecklar det humankapital de besitter. Detta sker bland annat genom att man mäter 
internrekrytering till högre poster. Man mäter även utfallet av de 
ledarskapsutvecklingsprogram, i form av kontaktsamtal, som man har inom företaget. 

• Finansiella perspektivet som innehåller traditionella ekonomiska nyckeltal för att visa 
på Gambros ekonomiska situation. 

 
Utformningen av deras balanced scorecard består av att utfallet av uppmätta nyckeltal 
presenteras av gröna och röda lampor där de gröna lamporna är det som man strävar efter. 
Tanken är att detta på ett lättöverskådligt sätt ska förmedla ut till personalen vad som går bra 
inom deras avdelningar och vad som behöver förbättras. Balanced scorecardet finns inom alla 
delar av Gambro och sättet att mäta samtliga nyckeltal är den samma inom hela företaget, 
vilket är väldigt viktigt. Anledningen till det är viktigt att det görs är att det exempelvis inte 
ska uppstå en situation där de olika delarna av företaget visar enbart gröna lampor medan 
företaget som helhet visar rött.  
 
Ofta mäter man inom företag en massa olika saker, utan att egentligen veta varför eller att 
man helt enkelt inte bryr sig om vad siffrorna pekar på. Balanced scorecardet tar därför inte så 
mycket extra resurser i anspråk utan det allra mesta finns redan uppmätt inom till exempel 
budgeten bara att det paketeras annorlunda. Detta gör att man fokuserar på områden som lyfts 
fram och är viktiga för att Gambro på sikt skall gå bättre och att man därigenom kan få in ett 
långsiktigt perspektiv hos medarbetarna. Balanced scorecardet upplevs inte på något sätt 
strida mot budgeten i styrningshänseende, just av den anledningen att om alla lampor lyser 
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grönt så borde även budgetens mål gå att uppfylla eller gå i uppfyllelse som ett resultat. 
Därför anser vår intervjuperson att deras balanced scorecard definitivt inte konkurrerar med 
budgeten som styrinstrument, utan tvärt om spelar en viktig kompletterande roll. Man anser 
sig på Gambro ha ett behov av båda styrinstrumenten i kombination med varandra. 
  

 

4.3.4 Förändringar 
 
En av de största förändringarna inom Gambros budgetprocess har varit att man i år (2005) 
inför 2006 års budget har övergått till en budgetprocess som är mer uttalat ”top down” istället 
för den iterativa process företaget har haft tidigare. Anledningen till detta är att man på 
Gambro anser att det tidigare förfarandet, när man körde budgeten flera varv inom 
organisationen, var allt för resurskrävande. Man känner ännu på Gambro att det är för tidigt 
att uttala sig om denna budgetprocess är effektivare eller inte. Den är trots allt ännu inte 
avslutad och det kommer troligtvis att dröja något år innan man har blivit inkörda i det nya 
systemet.  
 
Man är på Gambro väldigt fäst vid sin budget och ser inte att man inom överskådlig tid 
kommer att frångå budgeteringen. Trots att budgeten och hela budgeteringsprocessen är 
väldigt resurskrävande har den fortfarande ett behov av långsiktig planering att fylla inom ett 
företag som Gambro. Dessutom krävs det mod för att släppa budgeten, då det finns en lång 
tradition av att använda sig av budget inom Gambro. Alla företag i deras kategori har behov 
av långsiktig planering, så även de företag som väljer att frångå budgetering kommer med 
största sannolikhet att ersätta detta med något som fortfarande kan lägga vikt vid planering 
eller en form av rullande prognoser med tätare uppföljning, enligt vår intervjuperson.  

 
Däremot tycker man se trend av att det förekommer ett allt större behov av prognoser på 
Gambro. Detta beror på att budgeten fortare blir inaktuell i dagens mer föränderliga omvärld. 
Det jobbas mer och mer på vikten av att fånga förändringar. Budgeten kommer troligtvis att 
finnas där i botten hela tiden som någonting att utgå ifrån och sedan analysera avvikelser 
emot. Bland annat har behovet av tätare uppdateringar fångats av personal som rekryterats 
från andra företag. Gambro har exempelvis fått en ny divisionschef, som tidigare arbetat på 
Vodafone, som tog med sig ett system av att föra veckostatistik över hur hans enhet går. Detta 
kan möjligtvis vara att gå lite för långt då man inte ser behovet av en så pass tät rapportering i 
Gambros fall. Det innebär trotts allt inte att det missgynnar företaget utan kan istället ses som 
ett sätt att förmedla ut hur viktigt det är att ständigt hålla sig uppdaterad om vad som händer.  
 
Caroline anser även att man bör gå ifrån att göra sina prognoser för innevarande år och istället 
göra dem till rullande 12-månaders prognoser. Detta skulle innebära att man bygger in mer 
långsiktiga perspektiv i processen och frångår verksamhetsplanering som enbart är uppbyggt 
på ett kalenderår. Det skulle även kunna leda till att bättre utvärderingar, då de görs tätare och 
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har mer relevant information. En sådan förändring är troligtvis inte att vänta i Gambro inom 
en snar framtid.  

 
Även balanced scorecardet har en framtida funktion att fylla i Gambro. Detta främst på grund 
av att det ses som ett översiktligt verktyg som gör att man inte behöver utvärdera ett hundratal 
nyckeltal, utan det räcker med några få. Det är även lättare för de anställda att komma ihåg 
enkla starka intryck än bara en massa siffror. Det kommer att finnas kvar, men kommer med 
tiden med största sannolikhet att behöva utvecklas. 
 
Efter vad vår intervjuperson sagt om deras tro om styrsystemens framtida roller, förefaller sig 
inte budgeten ha spelat ut sin roll som styrverktyg inom Gambro. Däremot verkar det som om 
det i dagens mer föränderliga omvärld finns ett behov av att komplettera den med andra 
styrsystem. Balanced scorcardet fyller enligt henne rollen som ett mer lättöverskådligt verktyg 
till att se var åtgärder behöver sättas in medan budgeten som utvärderingsverktyg är bättre på 
att fånga detaljer. Budgeten fyller vidare väl sin roll som planeringsverktyg för hur resurser 
fördelas inom företaget medan prognoser behövs för att ta hand om rollen för att hålla 
företagets planering uppdaterad på de aktuella utvecklingstendenserna. Vidare är inte 
prognosernas roll i Gambro enbart den form av passivt förutsägelse instrument som det i 
teorin skall vara. 



 46 

5 Analys 
 
 
 
 
 
5.1 Budgetens nuvarande roll 
 
En stor del av vår frågeställning gick ut på att analysera budgetens nuvarande ställning i våra 
fallföretag. Detta har huvudsakligen till uppgift att ge oss en bakgrund till vilken funktion 
budgeten fyller i våra fallföretags styrsystem, vilka speciella förutsättningar som råder samt 
vad som påverkar utvecklingen av budgetens roll. De fallföretag som vi valt att studera är 
traditionella svenska tillverkningsföretag inom vilka budgeten historiskt sett har spelat en 
betydande roll som i stort sett ett allomfattande ekonomistyrsystem. Detta verkar i vissa 
avseende vara på väg att förändras, men inte på så sätt att dessa företag helt valt att överge 
budgeten som styrsystem. Vi väljer här att analysera hur budgeten används för att fylla de 
roller den tillskrivs i den traditionella litteraturen samt att bedöma ifall den kritik som riktas 
mot budgetens sätt att uppfylla dessa roller, motsvaras i praktiken, det vill säga i våra 
fallföretag.  
 
 

5.1.1 Planering   
 
Budgeten har som planeringsverktyg traditionellt sett varit kopplad till den strategiska planen 
och setts som en mer detaljerad version av denna. Den görs på en årsbasis och används som 
ett verktyg att förverkliga den strategiska planen. Denna traditionella sammansättning 
gestaltar sig även hos våra fallföretag. Minst uttalad är denna koppling inom Alfa Laval där 
man inte kommunicerar ut hur budgeten skall användas för att förverkliga denna strategiska 
plan utan denna roll har den första prognosen i viss mån tagit över. Orsaken till detta beror på 
att budgeten inte längre är ett genomgående verktyg inom organisationen. Det är därför Alfa 
Laval väljer alternativa vägar att kommunicera ut företagets strategiska mål. I Cardo har 
denna funktion helt och hållet tagits över av deras nya system med den aktivitetsbaserade 
planen. 
 
Våra tre fallföretag betonar särskilt budgetens huvudfunktion som ett planeringsverktyg. De 
betonar speciellt dess betydelse att planera för hur stora volymer som skall produceras under 
den kommande budgetperioden. Detta då volymantagandet är det centrala för att sedan kunna 
beräkna för hur stora resurser som kommer att behövas sätta in. Det kan här vara relevant att 
notera att det är på tillverknings- och logistikavdelningen inom Alfa Laval som man har valt 
att behålla den traditionella budgeteringen, medan de har frångått den i resterande delar av 
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organisationen. Detta är av intresse då vi i våra funderingar inför denna studie spekulerade i 
om att det var just för tillverkningsföretag som det skulle vara svårast att frångå budgeten på 
grund av de planeringar som krävs inför ett företags årsproduktion. Detta beror på att de är 
beroende av ett verktyg som ger dem möjlighet att planera produktionen för en längre tid 
framåt då denna typ av företag har svårare att på kort tid ställa om sin produktion och hantera 
de kostnader som det innebär på ett effektivt sätt.   
 
Kritiken som lyfts fram mot budgeten som planeringsverktyg bygger framförallt på att det är 
omöjligt i att göra riktiga antaganden om hur omvärlden kommer att gestalta sig över den 
långa tidsperiod som budgeten vanligtvis sträcker sig. Denna oförmåga i att göra korrekta 
antaganden så långt i förväg, beror bland annat på svagheter i det mänskliga psykets sätt att 
analysera data som Wallander lyfter fram. En annan kritik är att kalenderåret ses som en 
olämplig tidsperiod, vilket lyfts fram av bland annat Hope och Frasier. De tycker även att 
budgetering som planeringsverktyg låser resurserna i vissa förutbestämda ramverk som 
försvårar omställning. Mot detta ställs bland annat Ekholm och Wallins antaganden utifrån 
empiriska undersökningar att budgeten trots allt vekar ha en funktion att fylla, om inte annat 
som en grund eller referensram som sedan kan användas för att ställa om ifrån. 
 
Det vi har mött i våra undersökningar stöder detta senare antagande. Både Alfa Laval och 
Gambro har valt att använda budgeten som en grund att utgå ifrån. Den behövs i dessa företag 
som en bas för att kunna planera för vilka resurser som behövs. Även i Cardo användes 
budgeten traditionellt på ett liknande sätt. Där har denna funktion tagits över av den 
aktivitetsbaserade planen. I Alfa Laval och Gambro ser man inget framtida scenario där man 
överger budgeten som planeringsverktyg då inget annat styrsystem kan ta över denna för 
företagen viktiga roll. Även på dessa företag ser man de negativa aspekter som lyfts fram av 
kritikerna, framför allt kan budgeten tidigt slå fel vilket gör att den mister sin aktualitet. I 
Cardo såg man även det negativa med att låsa sina resurser inom de ramar som budgeten 
utgör, därför valde Cardo istället att sätta planeringen fokuserat till bestämda aktiviteter. Detta 
ska göra att man inom de skilda divisionerna inom företaget har större frihet, huvudsakligen 
att de genomför de aktiviteter som är planerade. Trots denna tänkta förändring är emellertid 
den aktivitetsbaserade planen till sitt upplägg väldigt lik budgeten, enbart lite mindre 
detaljerad. För våra fallföretag kan man inte heller se att budgetens roll som 
planeringsverktyg minskat som Arwidi tar upp i sin evolutionära utveckling av budgeten. Det 
verkar istället fortfarande vara huvuduppgiften i våra fallföretag. Detta kan mycket väl bero 
på att dessa företag är traditionella tillverkningsföretag som inte direkt ligger i fronten på den 
evolutionära utvecklingen.  
 
 

5.1.2 Utvärdering 
 
Rollen för budgeten som ett verktyg att utvärdera hur väl företaget eller delar av det presterat i 
jämförelse med vad som planerats, är starkt kopplat till det uppföljningsarbete som är en del 
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av budgetprocessen. Det viktiga i budgetuppföljningen är att ta reda på var i organisationen 
någonting inte gick som planerat och varför. Även här fås hänsyn tas till kritiken, att det är 
nära nog omöjligt att göra exakta förutsägelser om framtiden. Relevansen av vad de enskilda 
avdelningarna gjort fel kanske borde vara av mindre intresse än vad som förändrats i 
påverkande omvärldsfaktorer som gjort att budgeten blev fel. Kritiken från Hope och Frasier 
om att mål ofta sätts på felaktiga grunder orsakad av det politiska rävspel som ofta är en del 
av budgetprocessen kan mycket väl kopplas samman med Wallanders kritik, att man vid 
utvärderingen är för fokuserad vid resultatet i kronor och ören. Båda dessa faktorer kan enligt 
vår bedömning mycket väl ha att göra med att man inom företagen fokuserar mycket av 
utvärderingen till detaljnivå, i stället för att se till helheten. 
 
I våra fallföretag är det ett företag som har tagit fasta på detta problem, Cardo. Cardo, vilket 
har som främsta mål med sitt nya ekonomistyrningssystem att sluta fokusera på detaljer, utan 
istället lagt fokus på att se till att rätt saker blir gjorda. Gambro och Alfa Laval däremot har, 
enligt egen utsago, ett väldigt detaljerat budgetverktyg som gör att de kan analysera utfallet 
även på en väldigt låg nivå. Detta behöver inte nödvändigtvis vara av ondo, då en väldigt 
detaljerad budget mycket väl kan underlätta att se exakt var man gör fel. Det hela borde vara 
en avvägning av hur mycket det kostar att göra en sådan detaljerad utvärdering, i förhållande 
till vad man får ut av resultatet. Sedan beror väldigt mycket säkerligen på hur de väljer att 
hantera denna information och inte på budgetverktyget som sådant. 
 
Det Wallander lyfter fram om att företag skall se mer till hur man förhåller sig till sina 
konkurrenter och att man ständigt ska sikta på att prestera bättre än föregående år behöver inte 
enligt vår mening innebära att man ska göra sig av med budgeten. Det centrala är istället hur 
man hanterar de resultat som fås ut vid utvärderingen samt hur dessa sedan kopplas till mål 
och belöningar för att hela organisationen ska motiveras att prestera så bra som möjligt. 
 
Både Gambro och Alfa Laval har uppfattningen att budgeten är ett bra verktyg för att 
utvärdera hur väl organisationen klarat av sina uppgifter. Budgetuppföljningen används även 
här som ett verktyg till att analysera anledningarna till att de frångått det planerade i ett 
försöka till att förbättra sig inom detta område och på så sätt bygga upp en form av expertis. 
Det är möjligtvis inom utvärderingsområdet som Cardo skiljer sig mest från de två andra 
företagen. Centralt har man inom Cardo en mindre förståelse för om företaget inte når de 
resultat som satts upp. Däremot bryr man sig på Cardo inte lika mycket om hur dessa resultat 
uppnås. Denna skillnad kan också vara mycket mer relevant ur Cardos synvinkel, då det i 
dagsläget är en mer decentraliserad organisation än våra övriga fallföretag. 
 
Det är även intressant att Alfa Laval, inom de delar som inte har budget har en betydande 
utvärdering kopplad till de rullande prognoser som görs. Där har istället denna roll kommit att 
tas om hand av detta styrverktyg. 
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5.1.3 Koordination 
 
Den största kritiken mot budgeten sätt att klara denna roll är Hope och Frasers resonemang 
om det politiska rävspel de anser präglar budgetprocessen. Frågan är om detta är något som 
kan läggas budgeten till last eller om det är genom förändringar inom företagskulturen som 
detta bäst klaras av. Vidare tar kritikerna framförallt fram hur andra styrverktyg klarar denna 
uppgift. Detta skall möjligen inte ses som att man skall hålla kvar vid budgeten enbart för att 
den klarar av denna roll väl men det ger inte heller några ytterligare argument till att avskaffa 
den. 
 
En stor del av hur koordinationsarbetet fungerar består av hur själva budgetprocessen går till. 
Som vi har fått intrycket av har samtliga fallföretag en form av iterativ budgetprocess som 
främjar de olika enheternas kommunikation med varandra, vilket är positivt ur 
koordineringshänseende. I Alfa Lavals budgetprocess kan man även se att de förhandlingar 
som är resultatet av denna process, enligt dem själva, motverkar en del av de nackdelar som 
tillskrivs budgeten genom att det premierar egoistiskt tänkande hos de olika enheterna. Även 
på Gambro har man haft en iterativ process med mycket förhandlingar för att koordinera 
arbetet. Här har man emellertid kommit till slutsatsen att budgetprocessen blir effektivare om 
man gör processen mer ”Top down”. Hur detta påverkar koordinationen inom företaget 
återstår att se. Möjligtvis blir det mindre motsättningar mellan enheterna när de inte har lika 
mycket att förhandla om då det mesta kommer att bestämmas centralt, eller är man inom 
Gambro beredd att riskera att koordinationen blir något sämre om de därigenom får en 
effektivare budgetprocess? 
 
Inom Cardo har man tidigare, vid budgeteringen, haft en iterativ process och enligt våra 
intervjupersoner är detta fortfarande fallet vid framtagandet av den aktivitetsbaserade planen, 
då processen för att ta fram denna är i stort sätt den samma. Behovet av koordination varierar 
starkt mellan de olika enheterna och det är därför något man centralt inte lägger större vikt 
vid. Detta är istället något de enskilda dotterföretagen själva får klara av, då de har väldigt 
skilda verksamhetsområden. Även inom Alfa Laval är det tänkbart att behovet av 
koordination varierar och att budgeten finns inom de delar av organisationen där koordination 
är viktigast. Ett visst mått av koordination borde vara av betydelse även mellan andra delar av 
företaget och troligtvis har denna funktion därför tagits över av ett annat instrument. 
 
 

5.1.4 Ansvarsfördelning 
 
Kritiken mot budgetens roll att klara av ansvarsfördelningen är liten. Den kritik som riktats 
mot budgetens sätt att hantera övriga roller kan även kopplas till ansvarsfördelningen. De 
politiska intriger som Hope och Fraser anser att budgetprocessen ger upphov till kommer 
naturligtvis att påverka hur delar av organisationen kopplar sina ansvarsområden samt hur de 
sedan bidrar med sitt ansvar för att det ska resultera i det bästa för företaget som helhet. Hur 
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man belönas för sitt resultat, vid utvärderingsarbetet, påverkar även ansvarstagandet för att 
förbättra prestationen inom sitt ansvarsområde. Blir en befattningshavare till exempel 
premierad på ett sätt som står i relation till utvärderat resultat och detta är satt till ett mål som 
är dysfunktionellt, kommer detta naturligtvis påverka dennes sätt att ta ansvar för sitt 
verksamhetsområde. Troligtvis genom att agera så att premien blir största möjliga, trots att 
handlandet inte behöver vara det bästa för det aktuella ansvarsområdet på sikt. Detta är en 
kritik som de flesta ekonomistyrningsverktyg delar och inget specifikt för budgeten som 
sådant. Det svåra verkar vara att koppla belöningssystem till mått som visar på hur man når 
långsiktigt önskvärda resultat, som inte strider mot hela organisationens bästa.  
 
Inte inom något av våra fallföretag riktas det någon kritik mot budgetens förmåga att klara av 
denna roll. Emellertid verkar de inte ha några mer omfattande bonussystem kopplade till 
dessa ansvarsområden utan de utgör enbart en del av helheten. Vidare reflekteras det inte 
särskilt mycket i våra fallföretag om budgetens sätt att fylla denna roll, då den även utan 
större svårigheter kan tas över av andra styrinstrument. I Alfa Laval, som bara har budget 
inom tillverknings- och logistikavdelningar, borde denna roll med lätthet kunna tas över av de 
rullande prognoser som där ersätter budgeten. I Cardo är det i princip inte någon förändring 
på detta område sedan de bytt till den aktivitetsbaserade planen. Varje ansvarsområde där har 
fortfarande samma resultatansvar som före förändringen. Sammanfattningsvis skulle man 
kunna säga att budgeten verkar vara ett bra verktyg för ansvarsfördelningen, men att det finns 
andra verktyg som klarar detta lika bra. 
 
 

5.2 Kompletterande styrinstrument 
 
I samtliga tre företag som vi har analyserat finns det andra styrsystem förutom budgeten, det 
rör sig om prognoser och olika varianter av balanced scorecard. Vi har valt att analysera om 
dessa styrsystem tillkommit i företagen för att det finns områden som den traditionella 
budgeten inte klarar av att hantera och på så sett kompletterar budgeten. Det kan även tänkas 
att dessa styrsystem klarar av vissa funktioner bättre än budgeten och på så sätt konkurrerar 
med en del av dess roller.  
 
 

5.2.1 Prognoser vs budget 
 
Det man direkt kan säga om samtliga tre företag är att prognoserna inte i något av fallen har 
karaktären av det passiva framåtblickande instrument som den teoretiska definitionen innebär. 
I stället kan vi genomgående se att prognoserna i de olika företagen ofta tillsammans med 
budgeten, är grunden för ett omfattande analysarbete, både av företagen och dess omgivning. 
I stora drag kan man säga att vi i våra fallföretag stött på två varianter av prognoser. 
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I Alfa Laval används ett system av rullande tolvmånaders prognoser vilka görs kvartalsvis. 
Prognoserna har i större delen av Alfa Laval till viss del övertagit budgetens roll, medan de i 
tillverknings- och logistikavdelningarna existerar i kombination med budgeten. Skillnaderna 
mellan prognoser och budget är inte så stora i Alfa Laval då de har samma grundläggande 
utseende. En annan likhet är att den första prognosen, precis som budgeten, ligger fast under 
året och svarar för de roller som normalt hänförs till budgeten. Skillnaderna som våra 
intervjupersoner lyfte fram var framförallt att det läggs mindre vikt vid prognoserna, då dessa 
görs fyra gånger per år samt att de inte är lika detaljerade och resurskrävande som budgeten.  
 
Anledningen till att Alfa Laval kunnat avskaffa sin budget i större delen av företaget, men inte 
inom tillverkning och logistik har att göra med att budgeten behövs som underlag för 
produktionen och den interna prissättningen. De övriga avdelningar har visserligen ett behov 
av att veta vilka resurser de kommer att behöva under året, men inte samma behov av en 
detaljrik långsiktig planering av de exakta volymer som skall hanteras och prissättas över året. 
Därför kan vi inte direkt säga att prognoserna helt konkurrerat ut budgeten inom resterande 
delar av Alfa Laval. Prognoserna har i stort sett tagit en kompletterande roll mot budgeten, 
som består i att vara ett verktyg för avvikelseanalys och ett sätt att göra planeringen inför 
budgeten mer aktuell. Att budgeten helt har avskaffats inom resterande delar av företaget 
stämmer emellertid inte helt och hållet, då man fortfarande gör kostnadsberäkningar för de 
övriga avdelningarna av företaget. Dessa kostnadsberäkningar används sedan som input i 
budgeten, för att kunna beräkna vilka pålägg man måste göra på sina produkter.  
 
Man gör även i Cardo och Gambro prognoser kvartalsvis, men dessa görs för innevarande år. 
Utöver dessa prognoser för hela verksamheten görs även kompletterande prognoser om 
volymantaganden i Gambro. Prognoserna motsvarar rollen som ett kompletterande verktyg till 
budgeten och fyller i princip samma funktion som prognoserna i Alfa Laval, nämligen att 
kontinuerligt uppdatera sig om omvärldsförhållandena. Detta är viktigt för att i ett tidigt skede 
kunna identifiera händelser som kan komma att påverka företaget, exempelvis kan det vara 
händelser som får till följd att man inte kommer att kunna hålla sin uppsatta budget, eller i 
Cardos nuvarande situation den aktivitetsbaserade planen. Anledningarna till varför dessa 
företag inte valt samma system av rullande prognoser skiftar. Inom Cardo tycker man att det 
inte tillför tillräckligt mycket för att motivera den komplicerade omställning det innebär att 
införa det. Gambro å sin sida ser positivt på ett sådant system, men har inga planer på att 
införa det just nu.  
 
Det vi har iakttagit hos våra fallföretag visar snarast på teorin som säger att företag verkar 
införa ett system av hybrider mellan budget och prognoser som framförts av bland annat 
Arwidi, Ekholm och Wallin. Svårigheterna av att dra några exakta slutsatser om detta beror 
framförallt på att två av våra företag säger att de helt eller delvis har frångått budgeten. En 
närmare utvärdering av deras nya system, i Alfa Lavals fall Costing Update och rullande 
prognoser och i Cardos den aktivitetsbaserade planen, visar att dessa system i stort sett 
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motsvarar en form av budgetering. Därför väljer vi att karaktärisera även dessa system som en 
form av hybrid mellan budget och prognoser.  
 
Det karaktäristiska i våra fallföretag är att budgeten tar hand om de traditionella roller som 
hänförs till den som planering, ansvarsfördelning, koordinering och utvärdering. Prognoserna 
däremot ses ett verktyg att uppdatera och förbättra övervakning av de faktorer som för 
företaget är av intresse. Detta för att företaget ska kunna agera på rätt sätt då dessa avviker 
ifrån den utstakade kursen och på så sätt kunna sätta in åtgärder i tid för att kunna klara av att 
nå de uppsatta målen i budgeten. Möjligen kan man därför säga att prognoserna konkurrerar 
med budgeten ifråga om planering och utvärdering. Detta i och med att prognoserna inte 
enbart är ett passivt framåtblickande verktyg. De används i samtliga fallföretag för att kunna 
utföra bättre planering och kunna utvärdera vad som gick fel med budgeten. I dessa fall skulle 
vi närmast karaktärisera prognoserna som en sorts bantad och uppdaterad version av 
budgeten. Detta blir inte mindre iakttagbart då budgeten och prognoserna i stort sett är 
uppbyggda av samma poster. Det blir därför svårt att säga om prognoserna kompletterar eller 
konkurrerar budgeten, i och med att det nästan kan sägas vara delar av samma instrument. 
 
De negativa aspekter Hope och Frasier ser med att kombinera prognoserna med budget verkar 
inte ha påverkat våra fallföretag. Detta kanske till stor del beror på att prognoserna i våra 
fallföretag inte är den form av passiva prognoser som dessa syftar på. I Alfa Laval har vi fått 
indikationer på att det inte sätts lika stor vikt vid ansvarsaspekten i utvärderingen av 
prognoserna, trots det går de bra ihop med Alfa Lavals budget. Det verkar även som man 
arbetar mycket, inom speciellt Alfa Laval och Gambro, med att göra allt tillförlitligare 
prognoser vilket visar att de sätter vikt vid denna funktion hos budgeten.   
 
 

5.2.2 Balanced scorecard vs budget 
 
I förhållandet mellan budgeten och de balanced scorecard som införts i två av våra fallföretag, 
Alfa Laval och Gambro, kan vi se att åsikterna är entydiga om att detta enbart är ett 
komplement till budgeten. Det ett balanced scorecard framför allt är bra på, men som 
budgeten inte klarar av, är att på ett tydligt sätt åskådliggöra vilka förändring som behöver 
göras för att företaget skall fungera bättre. Det har visat sig att företagen på många områden 
mäter en väldig massa variabler, utan att egentligen kunna presentera vad dessa har för 
relevans. Det ett balanced scorecard ordnar, är en mall för vad som behöver mätas inom olika 
fokusområden och därefter presenterar dessa mätvärden på ett sätt som gör dem begripliga, 
även för människor utan ekonomisk skolning. Detta kan bland annat vara fallet till varför 
Cardo valt att inte ha något centralt balanced scorecard, utan låta de olika divisionerna själva 
ansvara för om de vill ha ett sådant system eller ej. Det kan tänkas att det råder ett sådant 
förhållande att de flesta i Cardos koncernledning har sådan erfarenhet av att tolka siffror att de 
inte behöver få det mer lättöverskådligt. En annan förklaring kan vara att Cardo er ett väldigt 
decentraliserat företag med väldigt olika verksamhetsområden. Ett gemensamt balanced 
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scorecard skulle därför inte kunna genomföras på ett effektivt sätt, just för att de olika delarna 
av företaget har allt för skilda behov av vad som behöver åskådliggöras.  
 
I Alfa Laval med dess Star Goals, som är en variant av ett balanced scorecard, kan man se en 
skillnad i vad ledningen vill att dessa Star Goals skall spela för roll och vilken roll den 
uppfattas ha i praktiken. Ledningen vill att dessa mål, som har anpassats efter de olika delarna 
av organisationen, skall visa inom vilka områden de behöver förbättra sig. Ute i 
organisationen tycker man att denna idé förvisso är god, men att den inte infrias. Detta beror 
på att det vid en konfliktsituation mellan de mål som sätts upp i budgeten och Star Goalsen, 
skulle målen i Star Goalsen alltid få stryka på foten. Möjligtvis kan detta vara tecken på att 
det kan uppstå en konfliktsituation vid användandet av balanced scorecard i kombination med 
budget, det vill säga att det kan vara svårt att styra efter de långsiktiga mål som sätts upp i ett 
balanced scorecard samtidigt som man har den kortsiktiga fokusering på siffror, som budgeten 
utgör.  
 
I Gambro däremot verkar det inte finnas någon liknande konfliktsituation trots att de där har 
även en väldigt omfattande budgetering. Skillnaden där istället ligger i att man i Gambro har 
satsat större resurser på att förankra sitt balanced scorecard och se till att det systemet 
harmoniserar med budgeten. Det måste trots allt till att man från ledningens sida visar att man 
sätter vikt vid vad ett balanced scorecard ger för resultat annars kommer troligtvis personalen 
se det som överflödigt. Det ligger även en del i det som vår intervjuperson på Gambro sa, att 
trots allt bygger ett balanced scorecard på samma långsiktiga mål som den strategiska planen, 
som ligger till grund för budgeten och därför konkurrerar dessa inte med varandra. 
 
 

5.3 Förändringar 
 
Det kan enligt våra iakttagelser inte sägas ha inträffat några revolutionerande förändringar 
inom budgeteringen, utan det är snarare en evolutionär process där det gradvis genomförs 
förändringar för att förbättra budgetprocessen. Detta är väl så förståeligt då det finns ett 
utbrett missnöje inom företagen med det omfattande och resurskrävande system som budgeten 
innebär för dem. 
 
Den främsta kritiken mot budgeten som förts fram från våra fallföretag är att den tar allt för 
mycket resurser i anspråk. Vidare är det en väldigt detaljerad och byråkratisk process som det 
är svårt att få någon god överblick över. Detta är något man vill komma tillrätta med inom 
samtliga av våra fallföretag, även om de har valt olika vägar för att åstadkomma detta. 
Antingen genom att förenkla eller förändra budgetprocessen, men även genom att införa 
kompletterande instrument. Det största hindret och troligtvis ett av de mest klassiska hindren 
som brukar framförtas angående att genomföra förändringar är att budgeten är ett välförankrat 
system tyngt av traditioner som man inte ändrar på i första taget. 
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Inom Alfa Laval ville man ha en mindre detaljerad och mer övergripande process kombinerat 
med rullande prognoser för att få en mer uppdaterad process. Detta har inte lyckats, i alla fall 
inte inom de delar som fortfarande håller kvar vid den mer traditionella budgeten. Det kan 
eventuellt bero på, som vi tidigare spekulerat i, att tillverkande enheter som har svårt att ställa 
om sin produktion snabbt har ett större behov av det omfattande planeringsarbete som en 
budget innebär.  
 
Cardo har gjort en mer omfattande förändring, där vikten inte längre ska ligga på kostnader, 
utan på ett övergripande resultatansvar med fokus på planerade aktiviteter för de olika 
delarna. Detta kan ses som den utveckling som diskuterats, att budgetens roll förändrats för att 
anpassas till en mer decentraliserat styrelsesätt. Cardo har varit en decentraliserat koncern och 
börjar nu en omorganisation för att bli en mer centraliserat. Det nya systemet i Cardo har inte 
lyckats med att bli mer resurseffektivt och troligtvis kommer det även i framtiden att kräva 
dessa resurser. Att det nya systemet är mer krävande accepteras, då man anser att det är av en 
mer betydelsefull karaktär för verksamheten.  
 
I Gambro har man istället försökt sig på att förändra själva budgetprocessen för att göra den 
mindre kostsam och tidskrävande. Denna förändring av budgetprocessen är i ett 
inledningsskede och har därför ännu inte påvisat några förbättringar jämfört med tidigare 
process. Hos Gambro är man positivt inställd till denna förändring och tror att den ska ge 
resultat inom något år. 
 
Vad gäller de kompletterande styrsystemen förefaller de ha kommit för att stanna och detta 
främst för att de har en viktig kompletterande roll att fylla i samtliga företag. Det mest 
odiskutabla komplementet till budgeten är prognoserna. Våra fallföretag och troligtvis de 
flesta andra företagen på marknaden, har ett stort behov av att uppdatera sig om den 
händelseutvecklingen som sker i omvärlden, framförallt oftare är vad den traditionella 
budgeten innebär. Våra fallföretag ser inte något behov av att ha tätare prognoser än de har i 
dagsläget, då det skulle kosta för mycket i förhållande till den nytta de skulle ge. Vidare skall 
man hinna utvärdera och vidta åtgärder mot de förändringar som påvisas innan det är dags att 
påbörja nästa prognos.  
 
Vad gäller de olika varianterna av balanced scorecard, fyller en påtaglig roll som budgeten 
inte klarar av, nämligen att visualisera mål. Detta gör att så länge de utformas för att den 
passar det aktuella företaget, dess specifika förhållanden och ordentligt implementeras i 
organisationen, kommer de att utgöra ett värdefullt komplement för företaget och de anställda. 
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6 Slutsatser 
 
 
 
 
 
Det verkar i dagsläget som om inga nya metoder eller modeller som kan konkurrera ut 
budgeten helt i våra fallföretag. De nya styrsystemen som prognoser och balanced scorecard 
fyller främst en funktion att komplettera en del roller, men inte det helhetskoncept som 
budgeten utgör för företagen. Användandet av dessa nya ekonomistyrningsverktyg leder till 
ett mindre fokus på budgeten, vilket i framtiden fortsättningsvis kan leda till en revolutionär 
utveckling men i dagsläget är det snarare fråga om en evolutionär utveckling av budgeten och 
budgetanvändandet. Det är alltså i dagsläget troligtvis inte en fråga om att helt frångå 
budgeten utan snarare att frångå de nackdelar som lyfts fram med den. Det kan ur detta 
synsätt handla om att man snarare vill effektivisera själva budgeten och budgetprocessen och 
inte avskaffa den.  
 
Det vi har iakttagit hos våra fallföretag visar på att företagen försöker eliminera budgetens 
nackdelar med hjälp av införandet av nya metoder; ett sätt att behålla budgeten och stärka 
fördelarna av den i förhållande till nackdelarna. Detta har gjorts genom försök till att 
effektivisera själva budgetprocessen. Hos samtliga av våra fallföretag finns ett missnöje med 
den stora kostsamma process som budgeten innebär. Företagen har även insett att de mäter 
saker på en alldeles för detaljrik nivå, utan att det ger dem någon nytta, vilket de vill komma 
bort ifrån. Det återstår att se om de lyckas med detta, men troligtvis är detta en nödvändig 
utveckling, då det i den konkurrenssituation som möter företag borde vara viktigt att fokusera 
på det som är av störst betydelse och samtidigt ha tillräckligt med resurser över för att snabbt 
kunna uppfatta och reagera på omvärldsförändringar. Det verkar här vara som de 
kompletterande styrsystem, prognoser och Balanced Scorecard har en funktion att fylla som 
ett viktigt komplement till budgeten. 
 
Bland annat är en viktig punkt som lyfts fram i just kritiken till att förkasta budgeten att för 
nya metoder ska kunna introduceras krävs det nästan att man gör sig av med de gamla.86 Då 
budget är det traditionella som flesta företag använder sig av gäller det att göra sig av med 
denna eller åtminstone trycka på alla nackdelar för att lyfta fram alla fördelar med de nya 
metoderna. Det vi har iakttagit hos våra fallföretag och som dessutom kompletteras av diverse 
studier som är av mer kvantitativ karaktär visar snarast att det i praktiken inte är så att företag 
slopar det gamla systemet med budgetering till förmån för dessa nya styrsystem. I stället 
verkar det som om företag försöker skapa sin egen kombination av styrsystem, en hybrid av 
styrsystem som passar just dem. Naturligtvis kan denna motvilja mot att slopa budgeten även 
bero på en tröghet mot förändringar som försvårar en sådan revolutionär utveckling. Vi ser 

                                                 
86 Bukh 
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trots allt en vilja i företagen att uppdatera sina ekonomistyrningssystem där en budgetlös 
styrning för ett par av företagen inte känns allt för främmande. Detta gäller inte Gambro där 
budgeten är väldigt ingrodd och i dagsläget har en säker plats inom ekonomistyrningen. De 
förändringar som gjorts visar på att företagen i många fall inte verkar vara främmande för 
förändringar men att de, som i till exempel Alfa Lavals fall, känner sig tvungna att ha kvar 
budgeteringen inom åtminstone vissa delar av organisationen. Detta verkar enligt deras utsago 
bero på att de inte hittar något annat styrsystem som på ett lika bra sätt klarar av deras krav. 
 
Det är vidare intressant att av de företag som vi studerat har alla använt sig av ett eller flera 
kompletterande styrsystem. Detta tycker vi visar på att budgeten inte längre är det 
allomfattande styrsystem som den tidigare betraktats som. Snarare är det ett instrument som 
klarar av en del av sina roller på ett bra sätt, men att den inom andra delar inte klarar av att 
möta de nya krav som ställs. Prognoserna används ofta för att uppdatera företagets behov av 
aktuell information något som budgeten inte klarar av. Balanced scorecard har som största 
funktion inom de företag vi studerat att på effektivt sätt kommunicera ut till medarbetarna hur 
företagets nuvarande situation ser ut och på ett överskådligt sätt visa var förbättringar bör 
sättas in. 
 
 Prognoser finns i samtliga av fallföretagen, antingen rullande eller för innevarande år. Dessa 
prognoser görs för att tillfredställa behovet av tätare uppdateringar. Dock verkar det finnas en 
gräns för hur täta prognoser som företagen vill ha eller klarar av att hantera. Det verkar som 
våra fallföretag i dagsläget tycker att prognoser kvartalsvis är det ideala. Tätare prognoser 
hade bara skapat mer jobb än den nytta de hade tillfört. Vidare visade det sig i resonemanget 
om prognoserna kommer att konkurrera ut budgeten att det var svårt att dra några exakta 
gränser mellan vad som var budget och vad som var prognos. Detta gör att vi snarast skulle 
vilja se prognoserna som en ny integrerad del av budgetprocessen där de har en fast funktion 
att uppdatera budgeten. 
 
Balanced scorecard har i våra företag haft en mer självständig roll och de har även beskrivits 
som mer självständiga instrument i jämförelse med budgeten och prognoserna. Visserligen 
mäts många av de variabler som tas upp i ett balanced scorecard även i budgeten, men här 
presenteras de på ett mer självständigt sätt och som en del av en helhet.  
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7 Förslag till fortsatt forskning 
 
 
 
 
 
Vi har under våra efterforskningar till denna studie kommit i kontakt med andra uppsatser och 
artiklar som debatterar budgetens vara och inte vara samt förändringen av budgetens roller.87 
Dessa studier har varit av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Vi tycker däremot att det 
saknas en större kvantitativ studie över hur budgetens roll har utvecklats i företag, samt vilka 
konkurrerande styrmedel har införts och hur dessa påverkar budgetens roller. Av intresse hade 
varit en analys över hur budgeten har utvecklats i företagen under den senaste minst sagt 
turbulenta tiden och även om specifika skillnader kan dras till liknande typer av företag, 
branscher eller geografiska områden. 
 
Vi har i denna uppsats bland annat lagt fram argumentet att det är lättare att ha en budgetlös 
styrning i tjänsteföretag, jämfört med traditionella tillverkningsföretag. Därför hade det varit 
intressant med en större studie över vilka företag som har en budgetlös styrning och vilka 
ekonomistyrningsverktyg dessa använder istället. 
 
Viktigt vid just en större kvantitativ studie är att man verkligen kan kontrollera att företagen 
svarar tillförlitligt. Vid tidigare gjorda undersökningar, exempelvis en australiensisk studie88, 
svarar de flesta av företagen att de använder sig av samtliga ekonomistyrningsalternativ, 
vilket troligtvis inte är fullständigt tillförlitligt. Problemet ligger troligtvis i att företagen har 
en tendens att mäta mer än de avser att använda sig av. Klyftan mellan att mäta något och 
verkligen använda sig av det spelar i dessa sammanhang en avgörande betydelse. Det är 
därmed viktigt att få en viss kvalitativ inblick i företagen för att kunna utföra denna typ av 
kvantitativa studie på ett tillförlitligt och tillfredställande sätt.  

 
 

                                                 
87 Arwidi, Wallander med flera. 
88 ”Adoption and benefits of manangement accounting practices: An Australian study.” av Chenhall & 
Langfield-Smith  
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1 - Utskickade stolpar inför intervjuerna 
 

1. Hur används budgeten i dagsläget? 
 

2. Hur används eventuella komplement till budgeten? 
 
3. Förändringarna som har skett inom budgeten och eventuella komplement på senare 

tid. 
 
4. Hur ser ni på framtiden inom dessa områden? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 
Budget 
 

1. Vad har ni för mål med er budget? 
- planering 
- samordning 
- resursallokering 
- dimensionering 
- ansvarsfördelning 
- uppföljning 
- kommunikation 
- medvetenhet 
- målsättning 
- motivation  
- incitamentssystem 

 
2. Hur är budgeten utformad, beskrivning av struktur och innehåll (olika enheter etc.)? 

- delbudget 
- huvudbudget 
- resultatbudget 
- likviditetsbudget 
- budgetperiod (kalenderår?) 
- Vad budgeteras, vilka avdelningar om ej alla. 

 
3. Hur ser budgetprocessen i ert företag ut? 

- tid 
- pengar 
- vilka personer jobbar med budgeten 
- antal insatta person 
- hur fungerar budgetprocessen – uppbyggnad, nedbrytning eller iterativ? 

 
4. Hur fungerar budgetuppföljningen? 

- Avvikelseanalys – underlag för kommande budgetar? 
- åtgärder 
- ansvar 
- belöning/bestraffning 

 
Prognos 
 

1. När används prognoserna, vilka områden? 
 
2. Vilka tidshorisonter och intervall är prognoserna uppbyggda för (hur långa, hur ofta)? 

 
3. Vilka resurser läggs ner på prognoserna? 

- tid 
- pengar 
- personal 

 
4. Sker någon form av uppföljning av prognoserna? 
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- avvikelseanalys 
- åtgärder 
- ansvar 
- belöning/bestraffning 
 

5. Vad tillför prognoserna? 
 

6. Anser ni att prognoserna fungerar som komplement eller som ersättning för budgeten? 
 
Komplement 
 

1. Använder ni några andra ekonomistyrningsmetoder? 
- BSC 
- VBM (ROI, EVA etc) 
- Ekonomisk plan 
- ABC, ABM 

 
2. Varför använder man just dessa?  
 
3. Vilka aspekter tillförs? 

- kompletter/konkurrera (kanske ej nya aspekter, utan bara bättre på att belysa) 
 

4. Resurser som läggs ner? 
 
5. Processer 

 
Förändringar 
 

1. En kort beskrivning av ekonomistyrningens utveckling. 
- Från budget till idag, från 19XX till idag. 

 
2. Vad är de stora förändringarna? 

- Från budget till prognos, t.ex. 
 

3. Varför har dessa förändringar genomförts? 
- omvärlden 
- nya ägare 
- nya metoder har introducerats 

 
Framtiden 
 

1. Vad har ni för syn på ekonomistyrningens roll i framtiden?  
 
2. Budgetens/prognosernas roll i framtiden (hur kommer de utvecklas)? 

 
3. De andra styrinstrumentens roll i framtiden (hur kommer de utvecklas)? 

 
 

 
 


