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1.  
 
 

Inledning 
 
I företagsekonomiska texter hänvisar författare ofta till en ständigt föränderlig om-
värld. Detta credo har även nått ekonomistyrningens område. Med fokus på en förän-
derlig omvärld menar både teoretiker och praktiker att styrsystemen i företag måste 
förändra sin tyngdpunkt, från en mer kontrollinriktad styrning uppifrån till en decent-
raliserad styrning med större anpassningsförmåga till nya förhållanden och strategier.  
 I debatten som följt denna utveckling har ofta budgeten stått som symbol för det 
gamla synsättet med stark central styrning. Budgetarbetet pekas ofta därför ut som 
den stora fienden för företags utveckling. Tydligast och först var Wallander för över 
tjugo år sedan. Budgeten beskrivs som ett trögt och tidsödande styrinstrument vars 
innehåll snabbt blir obsolet (Wallander, 1995). Dessutom beskrivs ofta de moderna al-
ternativen eller substituten som effektiva, finstämda och bidragande till resultat som 
klart överträffar tidigare.   
 På pappret kan denna utveckling av tankesätt och modeller tyckas vara logisk och 
naturlig. Stödet för denna utveckling har också varit stort både på högskolor och i fö-
retag. Många har också redan implementerat system och modeller likt det balanserade 
styrkortet och rullande prognoser. Färre verkar dock ha insett vidden av denna övergång. 
Ofta har budgetarbetet fortsatt vid sidan om och gamla arbetssätt och rutiner fortsatt 
trots att reformer genomförts under uppmärksamhet (Lindvall, 2001).  
 Den relevanta frågan, som synnerligen också verkar vara svårbesvarad, är förstås 
om det verkligen går att överge budgeten som styrinstrument och vad händer när man 
inför komplement som exempelvis prognoser? En del menar att processtänkandet och 
dess verktyg, som växt sig populära de senaste åren, kan fungera vid sidan om budget-
arbetet (Olve, 1995). Andra menar att budgeten helt måste bort innan den nya filoso-
fin får full slagkraft. De tidigare så självklara valet att övergå till de nya idéerna är alltså 
inte givet. Att helt lägga ned en budgetprocess, som kanske fungerat väl i ett företag i 
flera årtionden, påverkar nämligen både styrningen och organisationen. 
 En av den moderna verksamhetsstyrningens idéer som det inte skrivits så mycket 
om är prognoser. En del forskare och författare har försökt utreda vilka de generella 
konsekvenserna blir i företag som övergår från budgeter till prognoser – med varie-
rande resultat. Ibland har företagen egentligen bara satt ett nytt namn på en gammal 
företeelse. Med andra ord har prognosarbetet i stort sett haft samma innebörd som 
den tidigare budgetprocessen. För andra har det kanske inneburit en mer decentralise-
rad och mjukare styrning. Prognoser behöver exempelvis heller inte enbart vara kost-
nader, intäkter eller finansiella mått, utan även andra styrmått kan användas. Det finns 
därmed också många andra effekter och konsekvenser som medföljer en prognosstyr-
ning. Det är i det faktumet den här uppsatsen har sitt ursprung. 
 
Nymölla Bruk – en fallstudie 
Stora Ensos framgångsrika pappersbruk i nordöstra Skåne, Nymölla Bruk, funderar på 
prognoser istället för eller som komplement till traditionell budgetering och budget-
uppföljning. De vill veta vilka organisatoriska och styrmässiga konsekvenser en sådan 
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förändring medför. Vi tyckte problematiken lät intressant och beslöt oss därför för att 
ta oss an den uppgiften. Den här uppsatsen är därmed, förutom ett akademiskt arbete, 
också ett utredningsuppdrag. 
 Det som gör Nymölla intressant ur ett teoretiskt perspektiv är att bruket är en en-
het i ett större företag, utan större möjlighet att kunna påverka försäljningsvolymer el-
ler övergripande strategier. Uppifrån (koncern- och divisionsnivå) kommer krav på in-
förande av prognoser, samtidigt som bruket har en lång tradition av budgetstyrning. 
 

1.1 Frågeställning och syfte 
Utifrån problematiseringen ovan har nedanstående frågor formulerats: 
 

• Vad är de teoretiska skillnaderna mellan traditionella budgetprocesser och pro-
gnostisering? Vilka är för- och nackdelarna med budgeten respektive progno-
serna? 

• Hur arbetar de svenska företagen med prognoser? Vad har prognosen för roll 
och vilka är inblandade i den processen? Med andra ord, vilka empiriska erfa-
renheter finns det vad gäller prognosernas effekter på ekonomistyrningen? 

• Hur fungerar Nymöllas ekonomistyrning i allmänhet och budgetprocessen i 
synnerhet? Vilka förutsättningar finns och vilka konsekvenser kan de räkna med 
att en förändring av den gamla budgetprocessen och ett införande av progno-
ser får? 

 
De två första frågorna är mer generella och utformade för att ge bakgrund och under-
lag för besvarandet av den tredje frågan, vilken kort och gott specificerar själva upp-
draget. Den andra och tredje frågan är också de som kräver ny empirisk data. Genom 
att titta på ett antal olika företag i en referens- eller förstudie ska vi försöka besvara den 
andra frågan. Den tredje frågan är mer omfattande och är uppsatsens huvudstudie. För-
hoppningen är att de båda empiriska studierna också ska kunna bidra med ny kunskap 
inom det teoretiska området som behandlar prognostisering.   
 Syftet är att beskriva och analysera förutsättningar och konsekvenser av prognoser som alternativ 
eller komplement till den traditionella budgeten.  
 

1.2 Avgränsning och disposition 
Den viktigaste begränsningen innebär att vi mestadels kommer att hålla den teoretiska 
framställningen på en mikroekonomisk nivå. Prognoser som behandlar makroekono-
miska faktorer såsom BNP eller befolkningsutveckling behandlas inte, även om detta 
också är en form av prognoser som genomförs i större företag. 
 Efter detta kapitel följer ett metodkapital och därefter ett teorikapitel (kapitel 2 re-
spektive 3). Med teorikapitlet som grund presenteras sedan företagen i referensstudien 
(kapitel 4). Kapitel 5 är ett analysavsnitt med fokus på teorierna kring prognostisering 
och referensstudiens lärdomar. Nymölla presenteras i kapitel 6 och den empiriska un-
dersökningens resultat analyseras därefter i kapitel 7. Avslutande kapitel 8 innehåller 
en uppsummering och en avrundande diskussion.  
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2. 
 

 
 

Vä
 
 
Det här avsnittet ska behandla
beskrivning av den ”väg som l
sen av ordet metod antyder (Kv
 Framställningen kan sägas b
studie, som mynnar ut i ett teor
beskrivs och analyseras. Nycke
hetsstyrning, budgetering och 
 Av frågeställningen framgic
genomföras. Den ena skulle be
prognosarbete i svenska företa
material, kände vi oss tvungna
från ett fåtal utvalda företag. M
avsnitt nedan. 
 Den andra empiriska under
la Bruk. Undersökningen har s
process, samt utreda huruvida 
alternativ till den traditionella b
metodkapitlet ska behandla. 
  

2.1 Val av metod oc
Det är viktigt för läsaren att de
ligger bakom denna uppsats. F
och andra inte. Det ger i sin tu
andra frågor lämnats obesvara
 I samhällsvetenskaplig met
och ett innebär olika tillvägagå
och hermeneutik eller ett tolka
söker det generella och inte de
spektivet. Positivism vilar på e
ute” som bara väntar på att bli
en viss distans till det hon stud
nar att verkligheten alltid är ko
berättas och nedtecknas subjek
tolkande perspektivet (Jacobse
 Man brukar säga att positiv
redrar ord som datainsamlings
framför kvalitativ metod. Nu ä
många metodforskare har brag

 

gen till målet 

 hur vi har gått till väga i den empiriska delen. Det är en 
eder till målet”, som den grekiska ursprungliga betydel-
ale, 1997).  
estå av tre delstudier. Den första delen är en litteratur-

ikapitel där relevant litteratur för de andra delstudierna 
lorden för litteraturstudien är ekonomi- och verksam-
prognostisering.  
k att det var två empiriska undersökningar som skulle 
svara frågan vilka praktiska erfarenheter det finns med 
g. Då det inte fanns speciellt mycket skrivit i tillgängligt 
 att på egen hand samla in reflektioner och erfarenheter 
etoden för denna referensstudie finns presenterad i ett 

sökningen (hädanefter kallat huvudstudien) avser Nymöl-
om mål att analysera Nymöllas nuvarande budget-
prognoser kan tänkas användas som komplement eller 
udgeten. Det är främst denna undersökning det här 

h forskningsdesign 
nne har en förståelse för vilka vetenskapliga ideal som 
örst då är det förståeligt varför vissa metoder använts 
r en förståelse för varför vissa frågor behandlats medan 
de. 
od finns det några huvudsakliga inriktningar som vart 
ngssätt. Traditionellt brukar man skilja mellan positivism 
nde perspektiv (Thurén, 1991). Positivism innebär att man 
t unika eller säregna som är fallet i det tolkande per-
tt antagande att det finns en objektiv verklighet ”där 
 upptäckt. Forskaren ska också helst vara neutral och ha 
erar. Hermeneutikerna kritiserar en sådan syn och me-
nstruerad av människan. Därför är också allting som 
tivt – människan kan inte vara helt objektiv enligt det 
n, 2002).   
ister föredrar siffror, framför hermeneutikerna som fö-
form. Med andra ord föredrar positivisterna kvantitativ 
r dock den diskussionen ganska fruktlös – alltför 
t tid på att utröna vilken metod som är bäst. Idag ver-
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kar det istället som om man är överens om att det visserligen inte går att vara helt ob-
jektiv, men att det ändå bör vara ett mål i forskningsprocessen. Vidare menar Alves-
son och Sköldberg (1994) att tolkning och reflektion alltid behövs oavsett om man 
sysslar med kvalitativ eller kvantitativ metod. Med andra ord menar de att siffror ock-
så måste tydas och tolkas. Jacobsen (2002) förklarar det med att siffror inom sam-
hällsvetenskapen inte är lika självständiga som inom matematiken. Vi kan illustrera 
problematiken med ett exempel: Siffror i en budget kan å ena sidan ”tala sitt tydliga 
språk”. Utgifterna för material i en produktionsprocess kan vara exempelvis ”sex pro-
cent mer än budgeterat”. Å andra sidan vet ingen varför det blivit så och varför det 
ens är viktigt att studera om man råkat överskrida budgeten eller ej. Med andra ord 
måste siffran tolkas och förklaras – reflektion och tolkning är viktigt oavsett vad som 
studeras. 
 Denna framställning har ett tolkande framför ett positivistiskt perspektiv. Främst 
eftersom kvalitativ metod var det bästa sättet att lösa frågeställningen på (se nedan), 
men också för att ett kritiskt förhållningssätt är nödvändigt för att kunna komma 
”under ytan” av det fenomen vi ska studera. Vi måste exempelvis diskutera de 
grundläggande antaganden om verkligheten som både budgeter och prognoser vilar 
på, något som inte framträder vid en översiktlig mätning. 

itativ metod. 

 

srika upplägg som huvudstudien. 
 

 

  
Kvalitativ metod  
Redan i inledningskapitlet sattes vissa gränser för det fortsatta arbetet. Uppsatsens 
frågeställning sätter nämligen ramarna för de metoder som kan vara aktuella för de 
empiriska datainsamlingarna. Hade frågeställningen innehållit frågor såsom ”hur ofta” 
eller ”i vilken utsträckning” hade det varit lämpligt att använda kvantitativa statistiska 
metoder i datainsamlingen. Målet är istället att ta reda på mer om fenomenet 
prognoser och dess styrmässiga och organisatoriska konsekvenser – för att kunna 
förklara och beskriva, inte mäta utbredning eller effekter på ett företags resultat. 
Därför kommer vi att använda oss utav datainsamlingstekniker som vi finner inom 
området kval
 Kvalitativa metoder har fördelar som kvantitativa metoder inte kan ge oss. 
Framför allt handlar det om närhet och möjlighet att nyansera det man vill studera. 
Särskilt gäller det att nyansera och förklara kontexten, det sammanhang som 
fenomenet äger rum i (Jacobsen, 2002) För oss var det nämligen viktigt att kunna 
diskutera och ta upp alla faktorer i organisationerna som kunde tänkas påverka 
budget- och prognosprocesserna. Oavsett om det handlade om enskilda individers 
inställning eller övergripande strukturella problem i organisationen var detta faktorer 
man inte kan reda ut utan att använda kvalitativ metod. Vidare menar Jacobsen (2002) 
att kvalitativ metod är att föredra om man har lite information om det studerade 
fenomenet och när man vill uppnå djup och helhetsförståelse. Det är främst det som 
var målet med Nymölla, huvudstudiens studieobjekt. Vi valde enbart ett fall just 
eftersom vi ville nå djup framför bredd (intensiv framför extensiv utformning). 
Referensstudien hade däremot inte samma målsättning. Målsättningen var istället att
få en övergripande bild av budget och prognosarbete, vilket inte krävde samma 
omfång
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2.2 Referensstudiens upplägg och datainsamling 
Utgångspunkten inför datainsamlingen var den teori som fanns tillgänglig vid 
uppsatsens begynnelse. Vi kan därför först fastställa att uppsatsen i första hand är 
resultatet av en deduktiv forskningsprocess. Samtidigt har vi valt att genomföra en 
referensstudie, vilket påminner om induktion, eftersom vi tittade på verkligheten 
(empirin) för att utveckla teorin inför behandlingen av fallet Nymölla. Vi såg nämlige
ganska tidigt att det skrivits lite om prognoser i företagsekonomisk litteratur och vi 
ville skaffa oss ny kunskap om näringslivets erfarenhe

n 

ter av prognoser. 
 Referensstudien är så pass avgränsad att den egentligen skulle kunna stå på egna 
ben i en separat uppsats. Vi tyckte dock att referensstudien var nödvändig för att få 
uppslag inför den större empiriska insamlingen och analysen av Nymölla, som är vårt 
huvuduppdrag.  
 Referensstudien skiljer sig på flera punkter jämfört med huvudstudien. I 
huvudstudien ingår ett företag, vilket är normalt för en klassisk fallstudie. Referens-
studien är en variant av en fallstudie, men med fem stycken fall.  

 

e 

ge, 

 Ett fall bör vara något som är avgränsat i tid och rum. Det kan vara en händelse 
eller situation som är speciell och som ska studeras vid en viss tidpunkt. En fallstudie
har också som syfte att gå på djupet (Jacobsen, 2002). Referensstudien är därför inte 
någon renodlad, fullständig fallstudie. Den bygger på samma logik som en fallstudie, 
men har inte samma ambitionsnivå. Syftet är att nå bredd framför djup. 
 
Målet var att få några svenska företag att berätta om deras prognosarbete. Första 
problemet var att över huvud taget hitta företag som är beredda att dela med sig av 
den informationen. Vi genomförde en kombination av ett kvot- och variationsurval. 
Önskemålet var av tidsmässiga skäl att kring fem företag skulle undersökas, men att 
det samtidigt skulle vara företag av olika art (variation). Det skulle med andra ord int
bara vara exempelvis tillverkande företag. Vi ville nämligen få en nyanserad bild av 
fenomenet, för att sedan på egen hand kunna analysera skillnader och likheter mellan 
företagen. De fem företagen som ställde upp i undersökningen var Perstorp, Getin
Handelsbanken, Åhléns och Södra. I de flesta fallen var det koncerncontrollern som 
svarade på frågorna, men även någon enstaka ekonomichef på divisionsnivå kom att 
besvara våra frågor.  
  
Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoden valdes efter vad som var mest praktiskt för oss. Av ekono-
miska och tidsmässiga skäl kunde vi inte åka land och rike runt för att träffa företagen 
personligen. Alternativen vi valde mellan var enkäter med öppna svarsalternativ och 
telefonintervjuer. I första hand ville vi ha en telefonintervju, eftersom det ger möjlig-
het att ställa följdfrågor och samtidigt ger intervjuaren möjlighet att nyansera och för-
klara frågorna. I andra hand valde vi att e-posta några övergripande frågor. En e-
postenkät är förstås mer strukturerad, men å andra sidan kan respondenten besvara 
frågorna när hon verkligen har tid. Personerna i fråga fick sedan två veckor på sig att 
svara. Resultatet blev 3 telefonintervjuer och 1 e-postenkäter. E-postfrågorna och un-
derlaget för telefonintervjuerna finns presenterade i bilaga 3. Telefonintervjuerna va-
rade mellan 20 och 40 minuter – intervjuerna styrdes mycket av vad intervjupersoner-
na hade att säga om sina respektive budget- och prognosprocesser. Tack vare de 
mycket vänliga och öppna intervjupersonerna upplevde vi att intervjuerna gav uppsat-
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sen en bra skjuts framåt och att ett bra underlag för huvudstudiens intervjuer kunde 
förberedas.  
 Vad hände då med det femte företaget? Jo, dessvärre fick vi trots påtryckningar 
inte något svar från Handelsbanken, men eftersom det fanns gott om 
andrahandsmaterial som beskriver Handelsbankens ekonomistyrning valde vi att 
bygga fallet på den informationen (se exempelvis Hope & Fraser, 2003; Lindvall, 
2001). Kvalitetsmässigt kan det förstås både vara en vinst och förlust, men vi hoppas 
att det gynnar uppsatsen då texterna skrivits av erkända forskare inom området. 

gnosarbete. 

a 

r 
tällning. 

 

s 

så finns presenterade i 
bilaga 1.  

 

2.3 Huvudstudiens datainsamling 
Det finns några olika tekniker för insamling av kvalitativ data. De tre vanligaste är 
dokument/innehållsanalys, observationer och intervjuer. Till viss del använde vi oss utav 
dokumentanalys, då Nymölla tillhandahöll oss skriftlig information om företaget, 
verksamhetsplaneringen och budgetarbetet. Men någon innehållsanalys i dess rätta 
och grundliga mening genomfördes inte. Observationsstudier var aldrig aktuella för 
den här uppsatsen eftersom det inte fanns tid för det. Vidare menar exempelvis 
Patton (1990) att man lättare får reda på tankar och intentioner vid intervjuer än vid 
observationer. Med andra ord var det intervjuer som skulle genomföras med de 
personer som på något sätt var inblandade i Nymöllas budgetprocess och som också 
kunde tänkas bli inblandade vid pro
 Nu finns det förstås också olika typer av intervjuer. Ett tillvägagångssätt hade varit 
att samla alla inblandade parter i Nymölla och sedan genomfört en gruppintervju. Det 
kan enligt Jacobsen (2002) vara aktuellt när man vill ha synpunkter på erfarenheter av 
något speciellt och få reda på oenigheter/enigheter inom en grupp. Dessvärre fanns 
det inte tid och möjlighet på Nymölla att genomföra detta, utan vi koncentrerade oss 
på att genomföra enskilda, personliga intervjuer. 
 Nu är det förstås inte så enkelt att man bara kan ringa upp några personer i 
organisationen och be om intervjutider. Ett omfattande förarbete måste till för att 
man som intervjuare över huvud taget ska kunna välja rätt intervjupersoner och ställ
de relevanta frågorna. Ett första problem är därför urvalsprocessen – vem vi skulle 
intervjua och varför? Att välja slumpmässiga förvaranden är inte lämpligt eftersom vi 
riskerade att få helt fel personer. Istället handlade det om att välja intervjupersoner 
som är teoretiskt och strategiskt riktiga. Patton (1990) menar att det handlar om att 
göra ett meningsfullt urval (purposeful sampling) av respondenter, det vill säga persone
som helt enkelt kan hjälpa oss att besvara vår fråges
 Det första besöket på Nymölla med studiebesök och presentation av 
budgetprocessen fick ligga som grund för urvalet. Tillsammans med vår handledare på
Nymölla valdes nyckelpersoner i den nuvarande budgetprocessen. Det var 
produktionschefer (2st), logistikchefen, underhålls- och reparationschefen och 
ekonomichefen, vilka också satt i Nymöllas ledningsgrupp. Tillsammans hade dessa 
intervjupersoner ansvaret för de flesta av Nymöllas 50-talet kostnadsställen. Vidare 
intervjuades två controllers på ekonomiavdelning, varav en hade huvudansvaret för 
budgetprocessen. En intervju med en säljkoordinator på säljavdelningen genomförde
också, eftersom hans avdelning står för försäljningsinputen till budgeten och 
prognoserna. Totalt intervjuades alltså åtta personer, vilka ock
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 Var dessa intervjupersoner ett tillräckligt antal? I diskussionen om antalet 
intervjupersoner brukar begreppet teoretisk mättnad nämnas. Med det menas att när 
man inte får reda på något nytt som kan hjälpa undersökningens syfte har man gjort 
det antalet intervjuer som krävs. Vi vågar nog påstå att vi redan efter 5-6 intervjuer 
hade en någorlunda klar bild över Nymöllas budgetprocess och inställning till 
prognoser. Eftersom intervjupersonerna hade olika ansvarsområden, och därmed 
potentiellt olika användning och inställning till budgeten, genomfördes samtliga åt
intervjuer som planerat. Vi kände då att vi mer än väl hade underlag för en gru

ta 
ndlig 

nalys.  

 

några enstaka fall var personerna tystlåtna och vi tvingades leda intervjun 

 

med Nymöllas processer, var det dock 

 att det blivit en ogynnsam spänning om de genomförts på Nymöllas huvud-

blem. Vi fick svar som innehöll 

 en 

ellan 45 minuter och en timme, vilket var rätt lagom tid 
r de frågor som förberetts.  

 

a
 
Praktiskt tillvägagångssätt 
Det är inte bara att börja intervjua – det gäller att vara väl förberedd på intervju-
situationen och allt som man kan tänka sig det kan komma att samtalas om. En första 
fråga var att bestämma hur väl förberedd man bör vara. Det vill säga, hur detaljerade,
standardiserade och strukturerade bör intervjuerna vara? Vad gäller struktur valde vi 
en rätt öppen form, där intervjupersonen i de flesta fall fick prata fritt. En frågeguide 
med standardiserade frågor utvecklades dock och användes som underlag i 
intervjuerna. Den finns presenterad i bilaga 2. Frågeguiden innehöll detaljerade frågor, 
men var tänkt att användas i de fall frågorna och följdfrågorna inte kom som en 
naturlig del av intervjun. I de flesta fall tog intervjupersonen själv upp många av 
frågorna, i 
på ett mer standardiserat sätt. 
 Av den anledningen att intervjupersonerna hade olika ansvarsområden och olika
inblandning i budget- respektive prognosarbetet förändrades också intervjuguiden 
därefter. Exempelvis kom intervjun med koordinatorn på marknadsavdelningen inte 
att följa guiden. Han var inte djupt involverad i Nymöllas budgetprocess, mer än att 
han skickar vissa siffror till dem om försäljningen. Eftersom intervjun med honom 
genomfördes sist, då vi redan var väl förtrogna 
inget problem att anpassa frågorna till honom. 
 Intervjuerna genomfördes under två heldagar på Nymölla, med en vecka mellan 
varje tillfälle. Det var bra att vi fick det avbrottet mellan tillfällena, eftersom det efter 
fyra intervjuer behövdes tid för reflektion. Vi träffade intervjupersonerna på deras 
respektive kontor, vilket vi hoppades skulle vara trygga miljöer för ett öppet samtal. 
Risken är
kontor.  
 Intervjuerna spelades in på band, vilket de flesta inte brydde sig så mycket om. 
Givetvis är vi medvetna om att vi måste vara extra noga med att lyssna efter kritiska 
åsikter, eftersom bandinspelning kan (behöver dock inte) påverka intervjupersonens 
inställning. Vi upplevde dock inte det som ett stort pro
både positiv och negativ kritik om många olika saker.  
 Själva intervjuerna genomfördes i de flesta fall av två intervjuare. Dock var det
person som ledde intervjun, medan den andra antecknade och fyllde i med vissa 
följdfrågor. Intervjuerna tog m
fö
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2.4 Analysarbetet  
Den här uppsatsen innehåller två analyserande avsnitt. Dels kapitel 5 som analyserar 
och sammanfattar referensstudien och teoribildningen kring prognostisering (i 
förhållande till den traditionella budgeten). Dels kapitel 8 som är en analys av 
Nymöllas ekonomistyrning (med fokus på budgetprocessen och prognostisering). 
 Även om det är ett tungt arbete valde vi att skriva ut huvudstudiens intervjuer. På 
så vis hoppades vi att analysen skulle bli enklare, eftersom det kunde bli problem att 
hålla reda på åtta personers olika åsikter. Vidare är det också lättare att hämta citat, 
samt jämföra och diskutera intervjupersonernas svar. Kvale (1997) menar att det är 
viktigt att veta att redan vid intervjuutskrifterna görs en viss form av tolkning av det 
som skedde vi intervjutillfället. Vissa meningar måste exempelvis skrivas om för att 
det ska bli rätt svenska och användbara som citat i en löpande text. Samtidigt är det 
förstås också viktigt att man noterar extrema pauseringar och skratt. Annars är risken 
att man exempelvis helt missar ironin i vissa kommentarer.  
 Kvale (1997) diskuterar också problematiken med 1000-sidorsfrågan. Han menar 
att allt för många efter intervjuerna undrar vad man nu ska göra med allt material. 
Enligt Kvale är det för sent att i det läget bestämma sig för vad som ska göras. Vi 
hade en rätt klar bild över hur vi skulle behandla det empiriska materialet. Målet med 
undersökningen var ju att analysera budgetprocessen och förutsättningarna för 
prognoser och det finns flera sätt att göra det på. Jacobsen (2002) menar att 
analysprocessen av kvalitativa data består av tre steg. Första steget handlar om att 
beskriva det som sagts. Därefter kan man systematisera och kategorisera informationen 
efter antingen någon teori eller typiska kategorier som man hittat i själva materialet. 
Slutligen kan man börja kombinera och tolka materialet – då går man ett steg längre för 
att se vad som ”ligger bakom” det som sagts. Vi har i analysen försökt jobba på det 
här sättet och vi har så långt det går försökt använda teoretiska begrepp som rubriker 
för det tolkade materialet. Men som Jacobsen också skriver är det för kvalitativ metod 
ofta en liten skillnad mellan planering, genomförande och analys. Vi upplevde själva 
att analysen är något som växt fram under hela uppsatsprocessen – bilden av 
fenomenen budget, prognos och Nymölla har med andra ord klarnat med tiden. 
  
Intern och extern giltighet 
Det är svårt att diskutera undersökningens validitet och reliabilitet på samma sätt som 
för en kvantitativ studie. Man kan dock kontrollera den interna giltigheten (resultatens 
giltighet) genom att kritiskt granska de analyser som görs samt jämföra med andra 
studier (Jacobsen, 2002). Detta görs i det avslutande kapitlet. Det finns också 
möjlighet att kontrollera den externa giltigheten, vilken avgör hur långt vi kan våga 
generalisera. Diskussion handlar då främst om på vilket sätt urvalet är representativt 
för ett fenomen alternativt för en hel population. Vi har i analysprocessen mest 
försökt generalisera fenomenen budgetering och prognostisering i Nymölla, som 
exempel på hur det kan te sig i processorienterade industrier med en stark traditionell 
budgetstyrning. Några generaliseringar på individnivå har däremot inte gjorts.  
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3.  
 
 
 

Från budget till prognos 
 
 
Redan i inledningen stod det klart att uppsatsen ska handla om företeelser vi kan finna 
inom ekonomistyrningsområdet. Detta teorikapitel börjar med att beskriva området i 
stort, för att så småningom landa i mer grundläggande analyser av budgeten respektive 
prognosen som instrument i företagets styrning.  
 

3.1 Från ekonomistyrning till verksamhetsstyrning? 
Det händer hela tiden saker i vår omvärld och inte minst då i våra företag. Ökad 
globalisering, en tilltagande ägarstyrning, ny informationsteknik och ökad fokus på 
kunskapsarbete är trender som ofta framhålls som betydande för ett företags 
konkurrenssituation (Lindvall, 2001). Många gånger handlar det mest om företagets 
externa situation, men all logik pekar på att även företagets interna situation borde 
förändras. Eller kan företagen hantera nya snabbrörliga marknadssituationer med 
gamla interna metoder? Det troliga svaret är att även företagets organisation och 
styrning bör anpassas till de nya förutsättningarna. Det här avsnittet ska titta på hur 
detta har förändrats under de senaste åren. Först ska vi dock gå igenom styrningens 
roll i förhållande till andra faktorer som påverkar företagets förmågor.  
 Enligt Anthony och Govindarajan (2001) har företagens interna 
kontrollmekanismer uppgiften att implementera företagens strategier. Eftersom 
företagens strategier är att tillfredsställa marknaden och ägarna på bästa möjliga sätt 
borde detta också vara huvudmålet med kontrollmekanismerna. Anthony och 
Govindarajan menar också att dagens kontrollmekanismer är de som lägger grunden 
för framtidens strategi. Den kalkylering man gör idag och de därpå följande besluten 
kan exempelvis påverka ett företag många år framöver. Med andra ord är ett företags 
ekonomistyrning oerhört viktig för företagets framtid. Man kan dock inte se ett 
företags styrande processer och instrument som isolerade företeelser i företagets 
verksamhet. Förutom kopplingen till strategi ovan finns det andra faktorer styrningen 
kan kopplas till. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Övergripande föreställning om företagets styrning enligt Lindvall (2001).  
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Kopplingen mellan strategi och styrsystem är dock inte helt oomtvistad. Framför allt 
inte problematiken om på vilket sätt ett företag kan och bör utarbeta strategier – 
företagets långsiktiga målsättning. Vi ska här inte gå in på diskussionen i detalj, utan 
bara nämna Hamel och Prahalads (se exempelvis Priem & Butler, 2001) teorier om 
företagets kärnkompetens och strategiska syfte som viktiga för ekonomistyrningens 
utveckling under senare år. Tidigare var oftast externa faktorer såsom omgivningen 
och marknaden (industrin) i fokus, men i och med ett ökat internt fokus för 
utvecklingen av strategier har TQM (Total Quality Management), BPR (Business 
Process Reengineering) och BSC (Balanced Score Card) vunnit terräng inom 
styrsystemområdet.  
 Kopplingen mellan organisationsstruktur och styrsystem är också viktig att beakta i 
forskningen. Exempelvis är det uppenbart att en förändring i budgetansvarsfördelning 
också kan innebära en del organisatoriska förändringar. Vice versa gäller förstås också.  
 Synen på de två andra faktorerna har också förändrats under senare år. Framför 
allt omgivningen – marknaden – uppgavs tidigare vara huvudfaktorn som sätter 
gränserna för ett företags möjligheter. Men som sagt tidigare har forskare under 90- 
och 2000-talet också börjat ta hänsyn till företagets interna möjligheter, vilket gjort att 
många företags syn på vad som är deras marknad förändrats. Vidare är ledarskapet 
också förknippat med styrsystemet, exempelvis genom att det är just cheferna som 
bestämmer hur det formella styrsystemet ska se ut. Men Lindvall (2001) lyfter också 
fram beteendeteorier som viktiga i analysen av ett styrsystem. Exempelvis måste man 
alltid fråga sig hur kulturen i organisationen ser ut, eftersom den kan påverka både 
ledarskapet och styrsystemets utformning. Anthony och Govindarajan (2001), som 
har en modell som påminner om figur 1 ovan, har av den anledningen valt att införa 
begreppet kultur som ytterliggare en faktor i företagets styrning.  
 I fortsättningen ska vi dock främst hålla oss till begreppet styrsystem, men 
oundvikligen kommer de andra faktorerna också att dyka upp. Ta exempelvis 
begreppen decentralisering–centralisering och hård–mjuk kontroll. Med dessa termer 
kan man beskriva organisationsstrukturen, kulturen, ledarskapet och kanske även 
strategierna, men som vi senare ska se fungerar de också väl i beskrivningen av ett 
styrsystem. 
 
Ett styrsystems mål och utformning 
Styrning (eng. control) handlar om att kontrollera att något går i den riktning man av-
sett det ska ha gå i. Det kan handla om finansiell styrning om man pratar om ett före-
tags finansiering och redovisning, men främst avses ekonomisk styrning när man pratar 
om företag (Samuelson, 1999). Ekonomistyrningen har enligt Lindvall (2001:46) som 
mål ”att med hjälp av ekonomisk information försöka uppnå ett önskvärt beteende bland organisa-
tionens medlemmar”. Hans definition skiljer sig lite från de man hittar i traditionell ame-
rikansk litteratur. Främst för att man inte kan identifiera kopplingen till strategi som 
Anthony och Govindarajan (2001) gärna vill. Men oavsett vilken definition forskarna 
förlitar sig på kan de nog ställa upp på följande diskussion om vad ett ekonomiskt 
styrsystem bör innehålla. (1) Det behövs ett verktyg och system som kan identifiera 
vad som händer i företaget ekonomiskt. (2) Det behövs något eller någon att jämföra 
informationen med. (3) Informationen bör kunna ge den feedback som krävs för att 
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kunna ta beslut och förändra ett beteende. (4) Det behövs ett informationssystem eller 
nätverk som distribuerar informationen.  
 Det som beskrivits ovan är ett exempel på ett formellt styrsystem. Exempel på sådana 
är budgeter, prognoser, balanserade styrkort och TQM-program. Som tidigare sagt 
finns det också andra styråtgärder såsom val av organisatorisk struktur, utformningen 
av ett belöningssystem och kultur. Dessa tror vi är minst lika viktiga som de formella 
systemen, men i den här uppsatsen har vi valt att lägga tonvikten på den formella, 
ekonomiska styrningen. Det beror på att det brukar läggas stor vikt vid formella 
styrinstrument i tillverkande och processorienterade organisationer, såsom fallet 
Nymölla. Gränsdragningen mellan dessa faktorer blir dock allt suddigare, då det finns 
otaliga kopplingar mellan dem. 
 Det formella styrsystemet har traditionellt beskrivits i fyra nivåer vilka presenteras 
nedan. Ju längre ned i pyramiden desto fler och mer detaljrika blir frågorna, men i 
övrigt är pyramiden dessvärre inte så självklar som den verkar. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Det formella styrsystemets traditionella uppbyggnad enligt Samuelson (1999).  
 
Den ideala situationen innebär att det är en process som går hand i hand; strategierna 
ligger till grund för verksamhetsplaneringen, som ligger till grund för ettårsstyrningen 
osv. Men två exempel kan illustrera problematiken. Om vi tänker oss ett företag som 
använder ett balanserat styrkort som huvudsakligt styrinstrument, på vilken nivå skulle 
vi då placera in det? Om ettårsstyrningen är i form av en budget (vilket troligen är 
vanligast) och den helt avskaffats i ett företag – vad händer då? Med andra ord talar 
modellen om för oss hur man en gång i tiden borde bygga upp ekonomistyrningen i 
ett företag, men idag fungerar den främst som en grundläggande analysmodell. Det 
finns nämligen trender som tyder på att den traditionella ekonomistyrningen håller på 
att förändras. 
  
Verksamhetsstyrning – en ny typ av styrning? 
För det första verkar det som om forskare och konsulter tycker att beteckningen eko-
nomistyrning blivit gammalmodig. Med tanke på den ökande användningen av icke 
finansiella nyckeltal och balanserade styrkort är det kanske inte helt omotiverat att 
istället bara tala om styrning. Lindvall (2001) är en svensk forskare vid Uppsala uni-
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versitet som valt att använda begreppet verksamhetsstyrning som beteckning på de nya 
trenderna i företagens styrning. Verksamhetsstyrning (eng. business control) fanns också 
tidigare, men då som beteckning på frågor som vad företaget ska tillverka och mark-
nadsföra (Samuelson, 1999). Idag verkar det som om begreppet verksamhetsstyrning 
blivit bredare och även omfattar ekonomiska styrinstrument såsom prognoser, men 
att det också är en beteckning på den nya framväxande modellen för styrning av före-
tag. Oavsett om det är ett paradigmskifte eller ej kan vi konstatera att forskare börjat 
göra åtskillnad mellan traditionell ekonomistyrning och en nyare modell, kallat för mo-
dern verksamhetsstyrning. Vi tror dock att man lika gärna kan använda begreppen tradi-
tionell respektive modern ekonomistyrning.  
 Vad är det då som håller på att förändras? Nedan har vi sammanställt ett antal 
faktorer som förklarar skillnaden mellan den traditionella och den nya 
ekonomistyrningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Sammanställning av karakteristika som skiljer traditionell och modern ekonomistyrning 
åt. Baseras på Lindvall (2001) och Hope och Frasers (1999) respektive modeller. 
 
De karakteristika som avser den traditionella ekonomistyrningen är också de som 
framförs som dess problematik och som lett till förändringen mot modern 
verksamhetsstyrning. För att framställningen inte ska bli för långrandig ska vi hålla oss 
till ett par exempel. 
 Skillnaden mellan command and control och empowerment and trust är avgörande. Det 
handlar om en managementfilosofi som innebär att de anställda får större eget 
utrymme. Hope och Fraser (2003) menar att det krävs ett ledarskap som tillåter 
misstag, och framför allt, möjligheter för den enskilde att rätta till misstagen efter eget 
huvud. 
 En vanlig kritik mot den traditionella ekonomistyrningens styrinstrument är att de 
är för detaljorienterade och tar för lång tid att framställa. Budgeten är ett sådant exempel, 
vilket gjort att den i många företag inte används till vad den är avsedd för. Budgetens 
ensidiga kostnadsorientering har framställts som en brist, särskilt eftersom många produ-
cerande företag har en rörlig intäktssida, men en produktion som är jämn över tiden. 
Med andra ord blir budgeten meningslös i dessa företag då den inte ändras. Risken är 
då också att man tar ”mer av detsamma” – budgeten ligger fast och låser organisatio-
nen. En chef som har pengar över lämnar inte gärna dessa till en avdelning som har 
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ett behov – ett behov som kanske är viktigare att fylla för organisationen som helhet. 
Med balanserat styrkort, som är ett exempel på en modern styrmetod, vill man just 
uppnå det helhetsperspektivet i styrningen.  
 En annan problematik rör hela den traditionella ekonomistyrningens styrfilosofi, 
ledarskapet, företagskulturen m.m. Modern verksamhetsstyrning innebär ett helt nytt 
sätt att arbeta, på flera av företagets nivåer. Problematiken är dock att många av de 
gamla styrinstrumenten lever kvar i gamla former, vilket stör implementeringen av nya 
styrmetoder. Lindvall (2002) menar att det som behövs är ett nytt sätt att tänka – en 
förändring av företagets hela styrfilosofi. Vad gäller bearbetning av ekonomisk 
information är arbetssätten mycket annorlunda i den moderna styrningen. Istället för 
att medarbetaren inväntar den månatliga rapporteringen från ekonomiavdelningen är 
tanken att denne själv ska kunna hämta informationen när som helst (från push till 
pull). Företag med kraftigt skiftande marknadssituationer och hög trendkänslighet ska 
kunna hämta information och skriva ut rapporter när det behövs och passar 
verksamheten (statisk till kontinuerlig och flexibel rapportering). Inte som tidigare då 
det var förutbestämt att det skulle göras en eller fyra gånger årligen. Målet är förstås 
att företagen under ett tidigare skede ska kunna identifiera förändringar och anpassa 
kostymen innan det slår mot företaget – det vill säga från reaktiv till proaktiv 
åtgärdsorientering (Lindvall, 2001). Budgeten används traditionellt enbart som ett 
reaktivt instrument, medan exempelvis rullande prognoser är proaktiva i sin styrning. 
  Det finns även andra anledningar att gå mot en modernare styrning. Hope och 
Fraser (1999) hänvisar exempelvis till en undersökning av chefer och deras inställning 
till varför vissa företag är mer attraktiva än andra. Företag med mindre 
kontrollorienterad kultur och autonomi är populärare. Hope och Fraser menar därför 
att en traditionell budget, som innebär stark kontroll, bör avskaffas om man vill 
attrahera de bästa cheferna. Vi tror dock att mycket av det som den moderna 
ekonomistyrningen erbjuder inte går att förverkliga utan en företagskultur som tillåter 
en mjukare, och om det krävs, en mer decentraliserad styrning. Det är troligen därför 
som balanserade styrkort och prognoser fått stor genomslagskraft i Sverige jämfört 
med USA, där den ekonomiska styrningen genom exempelvis budgeten är mycket 
sträng. Dock är vi tveksamma till att andra moderna styrmetoder såsom TQM och JIT 
skulle vara mindre kontrollinriktade än andra styrinstrument – det är nog snarare 
tvärtom. Den diskussionen lämnar vi dock till andra uppsatsskribenter. 
 Den moderna styrningen har i grunden ett processorienterat synsätt med kunden i ena 
änden och utvecklingsavdelningen i den andra. Eftersom kunden är i fokus blir det 
också mer naturligt att företaget jämför sig med kundens andra tänkbara möjligheter – 
konkurrenterna. Av den anledningen har benchmarking växt fram som ett viktigt 
styrinstrument, särskilt i företag med en decentraliserad struktur (Lindvall, 2001). I 
slutet av 90-talet växte också BPR (Business Process Reengineering) sig starkt. Målet var att 
med den nya informationsteknologins hjälp förenkla processerna – framför allt de 
interna. Dessvärre verkar det som om många sådana förändringsprocesser gått i 
stöpet, då företagens analyser av sig själva i praktiken innebar att man förutom en 
processorientering också behöll de gamla styrinstrumenten. 
 
Det är främst budgeten (ettårsstyrningen) som framhålls som ett av den traditionella 
ekonomistyrningens problembarn (Hope & Fraser, 2003; Wallander, 1995) och som 
lett fram till att forskare nu tycker sig kunna finna ett behov av förändring i företagens 
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styrfilosofi. Men en svensk undersökning 1996 visade dock att 90 % av undersökning-
ens företag som sade sig ha gjort sig av med budgeten ändå hade en budget kvar i nå-
gon form (Lindvall, 1997). Med andra ord lever i allra högsta grad de traditionella 
styrmetoderna kvar. Det finns alltså fortfarande en anledning att titta på hur budgeten 
fungerar som styrinstrument i våra företag. Kanske är det så som Lindvall (2001) no-
terar att mycket av budgetkritiken egentligen är en kritik mot den traditionella ekono-
mistyrningen. Vi ska därför nu gå igenom budgetens syften, roller och arbetsmetoder. 
Därefter går vi in på prognoser som framhålls som ett modernare alternativ till tradi-
tionell budgetering (se exempelvis Bergstrand, 1997; Hope & Fraser, 1999). 
 

3.2 Budgetens traditionella roll 
När vi pratar om budget brukar vanligtvis de flesta av de viktiga termerna inom 
ekonomistyrningen komma upp. Budgetens definition, roll och betydelse brukar 
skifta beroende på vem som för diskussionen eller i vilket sammanhang. Många nya 
ledord och metoder brukar också ofta knytas an till budgeten. För att kunna hålla 
isär begreppen och kunna särskilja på det gamla och nya redogör vi i detta avsnitt 
för de syften, funktioner och roller som budgeten har. 
 
I budgetens barndom, kring 50-talet, användes den för att konkretisera de ofta 
långtgående strategiska målen som sattes upp för företag (Greve, 1996). Budgeten 
användes alltså framförallt som ett verktyg för att planera och samordna 
verksamheter. Men genom årens lopp har ytterliggare ett par syften och funktioner 
med budgeten vuxit fram. Bergstrand och Olve (1996) påpekar till exempel att 
budgetens roll som ansvarsfördelare och prestationsmätare idag antagligen är den 
viktigaste. De sammanfattar budgetens syfte i tre punkter. 
 

1. Beslutsfattande genom prioritering och resursfördelning 
2. Planering och samordning genom ömsesidig anpassning 
3. Motivation 

 
Arwidi och Samuelsson (1991) pekar vidare ut kommunikation och åtagande som 
viktiga syften.  Dessutom delar de upp syftena i traditionella och moderna. De 
traditionella syftena – prognos för kommande resultat, kontroll, planering och 
samordning – fokuserar på själva budgetdokumentet. De moderna syftena 
fokuserar på processen kring budgetarbetet, såsom åtagande, motivation och 
kommunikation. 
 Moderniseringen av budgetarbetet tycks gå hand i hand med den allmänna 
utvecklingen av företagsverksamheter. Detta åskådliggörs framförallt i debatten 
kring budgeten under 70- och 80-talen då det traditionella upplägget för 
budgetarbetet började ifrågasättas. Tidigare hade budgetens roll i det formella 
styrsystemet varit preciserat och väl anpassat till synen på strategi och styrning i 
allmänhet.  
 Budgetens syfte som implementeringsverktyg för långsiktiga strategier var då 
dominerande – planering och samordning var de viktigaste målen. Tidshorisonten 
var vanligtvis satt till ett kalenderår och dess uppgift låg framförallt i att fördela re-
surser utefter de planer som dragits upp för verksamheten som i sin tur var sprung-
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na ur en strategiformulering på hög nivå i företaget. Budgeten utgjorde tillsammans 
med verksamhetsplanen det som kallades den administrativa styrningen och låg allt-
så ovanför den operationella styrningen (Samuelson, 1999; jmfr figur 2 ovan).  
 Den kritik som väcktes mot budgeten och den traditionella 
verksamhetsstyrningen handlade i stort om hur man arbetade. För varje 
styrinstrument skulle mål respektive handlingsalternativ fastställas, utfallen skulle 
följas upp och handlingsalternativ utarbetas för att säkra bättre måluppfyllelse. Det 
påpekades bland annat att styrningen blev diagnostisk till sin utformning då den 
endast hade till syfte att se hur väl den utlagda planen följts (Samuelson, 1999).  
 Utveckling inom strategitänkandet under 80-talet och framåt samt plötsliga 
omkullkastanden av alla långtgående planer under 70-talet påverkade budgetens 
syfte (Lindvall, 2001). Tydligast i Sverige hördes Wallander då han redan 1979 
började vädra sina åsikter kring budgetens otymplighet och tunga beroende av ofta 
felaktiga prognoser.  
 Strategin sågs inte längre som en långtsiktig plan formulerad av högsta ledningen 
utifrån allmänt vedertagna förutsättningar. Istället började tankar om hur 
styrsystemen kunde användas för att formulera strategin dyka upp (Samuelson, 
1999). Wallander (1995) förde fram vikten av snabb återföring och inte allt för 
mycket siande kring framtiden. Om planering skulle ske skulle det uppdateras så 
ofta som möjligt. Arwidi och Samuelsson (1991) påpekar vidare att denna fråga om 
feedforward eller feedback ofta löses med kompromiss där båda synsätten finns med i 
företagets styrsystem. Budgetens roll framträder här mer som beslutstödjande (Arwidi 
& Samuelson, 1991).    
 Arwidi och Samuelsson belyser även strategins roll som pådrivare i budgetens 
utveckling. Det författarna framförallt tar fasta på är hur strategin påverkar 
strukturen i företaget. Budgeten och styrsystem i allmänhet spelar en viktig roll för 
att fördela funktioner och ansvar på olika delar i verksamheten. Budgeten används 
som ett verktyg för att kunna decentralisera ansvaret. Dock understyrks att 
centralisering självklart också kan upprätthållas av budgeten i många avseenden. 
Ofta finns inslag av både centralisering och decentralisering i budgetar och därmed 
kan det inte sägas att budget uteslutande stödjer vissa typer av 
verksamhetsstrukturer (Arwidi & Samuelson, 1991).  
 Ur diskussionen kring decentralisering och centralisering har några begrepp 
kring styrformer vuxit fram; direkt-, program- och målstyrning. Målstyrning och 
direktstyrning är två motpoler vad gäller styrning och kontroll ovanifrån i strukturen. 
Vid direktstyrning används budgeten främst som planerings- och 
uppföljningsverktyg. Budgeten utgår då centralt från ledningen eller ekonomichefen 
och är ofta detaljerad i sin utformning. Programstyrningen fungerar som en anpassning 
av direktstyrningen i större divisionaliserade företag. Motsatsen finner vi vid 
målstyrning där budgeten sätter mål och ramar för de budgetansvariga att uppnå 
och hålla sig inom. Hur målen uppnås lämnar dock ledningen och ekonomichefen 
helt åt de som tilldelats ansvar för budgeten – det som betonas är istället 
måluppfyllelse.  
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Budgeten som produkt respektive process 
I företagsekonomisk litteratur tar man ofta fasta på budgeten som process och inte 
bara som en produkt med väl paketerad ekonomisk information. Framställandet är 
likväl minst lika viktigt som de siffror budgeten innehåller. 

To be fully appreciated, budgets must not be viewed merely as end products described in mone-
tary and quantitative terms. Instead, the appreciation of budgets can be enhanced if one focuses 
on the entire budgetary process and not just the document itself. (Murtuza, 1999:1,2) 

Som den inledande diskussionen berörde ovan kan flera syften hänföras till budgeten. 
Vilken roll budgeten har och vad dess egentliga syfte är beror på vilka faktorer som 
betonas i dess utseende och uppställande. Ofta kan budgeten vara tvetydig i sitt 
budskap och styrfilosofi på grund av dessa olika faktorers inverkan. Att klarlägga och 
analysera dessa faktorer skulle därför tjäna denna uppsats syfte. Analysen skulle inte 
bara ge en klarare bild över i vilken situation en budgetstyrd verksamhet befinner sig 
utan även ge oss en fingervisning om vad som skulle ske vid en förändring av denna 
styrning.  
 För att kunna peka ut och analysera dessa faktorer, men också relatera dem korrekt 
till sin omvärld, har vi i uppsatsen valt att del upp avsnittet i två delar; budgeten som 
produkt respektive som process. En del faktorer kan komma att analyseras under 
bägge delar. En sådan indelning har bland annat även Lindvall (1997) och Murtuza 
(1999) gjort, men framställningen här är en sammanställning som vi själva utvecklat. 
Poängen med denna uppställning är att begreppen kan behandlas på ett sätt som 
underlättar den senare analysen och jämförelsen med prognoser.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Begrepp i analysen av budgeten som produkt respektive process. 
 

3.3 Budgeten som produkt 
Med budget som produkt avses det dokument som utarbetas. Som vi nämnt ovan 
kopplas vanligtvis budget som produkt till syftena prognos, kontroll, planering och 
samordning (Arwidi & Samuelson, 1991). Detta innebär dock inte att de andra 
syftena, som pekas ut som de moderna och processinriktade, inte kommer att beröras 
i detta avsnitt.  
  
Ledningsfilosofi 
Att budgetar ser olika ut beroende på vilken verksamhet man befinner sig i torde inte 
vara så svårt att förstå för en vanlig läsare. De grundläggande orsakerna till variationer 
kan dock vara svårare att peka ut. Mintzberg (1979) beskriver budgeten som ett plane-
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rings- och kontrollinstrument för kostnader och produktionsvolym under en given 
period. Sådana instrument kan enligt honom gå två olika vägar för att fylla denna 
funktion, målstyrning och aktivitetsplanering. Skillnaden ligger i vad systemet fokuserar 
på. Det första sättet fokuserar på reglering av det övergripande resultatet medan det 
andra fäster uppmärksamhet på hur specifika handlingar utförs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Målstyrning och aktivitetsplanering för budgeten enligt Arwidi och Samuelson (1991).  
 
 Vilket synsätt som passar beror på vilka naturliga förutsättningar som existerar för 
delarna i organisationen. Ju mer naturligt delarna i en organisation agerar efter 
markandsmekanismerna desto mindre krav på att handlingarna som utförs mellan 
delarna regleras. Därför utövas oftast målstyrning i dessa miljöer. Budgeten kan här få 
två roller – som mätare respektive motiverare. I den första rollen jämförs budgeten helt 
enkelt med utfallet för att mäta hur väl de uppsatta målen uppnås. Den andra rollen 
försöker motivera den budgetansvarige att sträva i en särskild riktning då tydliga mål 
pekas ut i budgeten (Mintzberg, 1979). Här kan dock politiska problem uppstå om de 
budgetansvariga får vara med i fastställandet av budgeten. Ett inte helt ovanligt 
förfarande är att den budgetansvarige väljer att lägga sig något under det mål hon 
egentligen tror sig klara av – en säkerhetsmarginal skapas (Olve & Bergstrand, 1996). 
 Aktivitetsplanering å andra sidan utvecklas med större sannolikhet i funktionella 
organisationer där delarna riskerar motarbeta varandra. För den funktionella 
organisationen är det nämligen svårare att föra över övergripande mål för 
organisationen i sin helhet på varje funktion. Arbetet mellan delarna utförs sekventiellt 
eller ömsesidigt. Effekten för den funktionella organisationen blir att planering och 
kontroll ofta styrs genom standardisering av output (Mintzberg 1979).  
 
Organisationsförhållanden och budgetansvar 
Grunden för ansvarsfördelning i organisationer kan sägas vara att chefen för en enhet 
i organisationen också är ansvarig för den enhetens handlingar. Vidare värderas dessa 
handlingar utifrån hur väl de påverkar uppfyllandet av ansvarsenhets mål. Det avgö-
rande för varje ansvarenhet är dels om målen uppnåtts men också om de uppnåtts på 
ett effektivt sätt. För at mäta denna effektivitet sätter man enhetens input i förhållande 
till dess output. Hur dessa förhållanden ser ut och vad som påverkar dem är alltså av-
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görande för att bestämma om hur väl en enhet lyckats (Anthony & Govindarajan, 
2001).  
 Olika förhållanden mellan in- och output har lett till indelningar i olika typer av 
ansvarsenheter. För den tillverkande enheten kan ett optimalt samband fastställas 
mellan in- och output. Vanligtvis kan det som tillförs enheten mätas i pengar. Här rör 
det sig om råmaterial, arbetskraft etc. Det som produceras och förs utifrån enheten 
mäts dock i volym snarare än pengar. Enheten har inte inflytande över det slutgiltiga 
priset för de producerade varorna och tjänsterna och därför blir mätning i monetära 
enheter irrelevant för de ansvariga i enheten (Anthony & Govindarajan 2000). 
Eftersom förändringar i försäljningsvolymer inte kan tillföras enhetens ansvar brukar 
effektiviteten mätas mot en rörlig standardkostnad i budgeten. Det avgörande 
ansvaret för denna typ av enhet blir då resursförbrukningen i förhållande till det 
verkliga volymutfallet. För att budgeten ska få en betydelsefull roll i styrningen och för 
att den ska kunna förbättra medverkan i besluten bland de anställda krävs en 
kontinuerlig och snabb återföring. Den information som återförs rör faktorer såsom 
tid, material och energi (Arwidi & Samuelson, 1991).  
 
En annan ansvarsenhet är investeringsenheter. Detta ansvar förs vanligtvis över på 
affärsområden, divisioner eller koncernen i sin helhet. Den effektivitet som mäts här 
är den finansiella och mäts vanligtvis med nyckeltal (Anthony & Govindarajan, 2001). 
Exempelvis investerat sysselsatt kapital i förhållande till den avkastning enheten 
genererar. Ansvarsområdets perspektiv gör att målen i investeringsenhetens budget är 
mycket mer aggregerad än för andra enheter (Arwidi & Samuelson, 1991). Att 
formulera rätt typer av avkastningsmål och nyckeltal har diskuterats sen mitten av 80-
talet då ”Relevance lost-debatten” startade (Johnsson & Kaplan, 1987). Risken är 
överhängande att de aggregerade målen i budgeten på denna nivå inte är överförbara 
på lägre nivå utan att dysfunktionellt beteende infinner sig. Risken ökar för kortsiktigt 
agerande utan hänsyn till ekonomisk utveckling på lång sikt – exempelvis att man är 
återhållsam med investeringar för att hålla nere kostnaderna. Samtidigt påpekar Arwidi 
och Samuelson (1991) att avkastningskrav ofta inte uppfyller kravet för påverkbarhet 
vad gäller målsättningar, utan att de mer fungerar som utvärdering av ledningen än 
som ledstjärna för effektiviteten i verksamheten. 
  
Enheter med resultatansvar är en tredje typ av ansvarsenhet. Till skillnad från de tidiga-
re två ansvarsenheterna finns ett mer direkt samband mellan in- och output (Anthony 
& Govindarajan, 2001).  En ytterliggare skillnad jämfört med investeringscenter är att 
det inte finns något direkt ansvar för investerat kapital.  Man brukar vidare skilja på 
åtminstone tre nivåer av resultatansvar där den högsta motsvarar resultatet för företa-
get som helhet och den lägsta räknar fram täckningsbidrag, TB, efter de volymbero-
ende kostnaderna. Däremellan brukar det operativa resultatet pekas ut vilket är jäm-
förbart med resultatenhetens resultat. Inräknat är då särkostnaderna för tillverkning, 
försäljning etc. Grundförutsättningarna för att en resultatenhet skall uppnås är (1) 
operationellt oberoende och möjlighet att påverka de viktigaste faktorerna i enheten 
(2) fri tillgång till alla produktmarknader samt fri handlingsförmåga att välja kunder 
och leverantörer (3) möjlighet att kunna kvantifiera kostnader och intäkter för att 
upprätta ett resultat. Arwidi och Samuelson (1991) pekar dock ut ytterligare tre fakto-
rer som är avgörande. För det första måste koncernledningen stödja den decentralise-

 – 20 – 



 

rade strukturen. För det andra måste systemen i verksamheten erbjuda tillräcklig in-
formation för att resultatenheten skall kunna fungera. Och för det tredje krävs tillräck-
ligt dugliga ledare som kan administrera enheten. 
  
Resultatansvar behöver nödvändigtvis inte endast återfinnas där enheten kan påverka 
alla intäkter och kostnader i resultatet. För en funktionsindelad organisation kan detta 
lösas genom interna avräkningar och fördelningsnycklar för olika enheters kostnader. 
Syftet blir här att genom en artificiell reglering lyfta fram resultatmedvetenheten hos 
de budgetansvariga (Bergstand & Olve, 1996). Detta kallas också för pseudo profit 
centers.  
  
Avslutningsvis kan det vara värt att nämna de två sista ansvarsenheterna som brukar 
nämnas i litteraturen. Kostnadsenheter och intäktsenheter delar en grundläggande skillnad i 
jämförelse med de tre andra nämnda enheterna. De kan inte påvisa någon form av 
samband eller uppenbart förhållande mellan in- och output. Detta påverkar framför 
allt uppföljningen av budgeten som här inte kan fokusera på kostnaderna, input, utan 
snarare på om rätt nivå eller rätt kvalité av output har uppnåtts. Här kan man skilja på 
att vara effektiv eller att ha uppnått effekt. Effektivitet refererar till problematiken att 
input respektive output inte kan uppskattas för kostnads- respektive intäktsenheter. 
Uppnådd effekt är en fråga om enheten har lyckats nå sina mål i form av exempelvis 
försäljningsmål eller en lyckad produktutveckling (Anthony & Govindarajan, 2001). 
Detta är mål som man normalt kan finna i verksamhetsplaneringen och inte i 
budgeten (jämför med figur 2 ovan). 
 
Uppföljning och rapportering 
Uppföljningen av budgeten ger oss en fingervisning om vad budgetens syfte anses 
vara i en verksamhet. Hur väl en budget följs upp och hur väl och vilka konsekvenser 
denna uppföljning får kan föras tillbaka till tankarna kring ledningsfilosofin. Den 
hårda och mjuka formen av styrning som beskrivs tar sig ofta uttryck i uppföljningen. 
Den hårda styrningen förmedlar åtagande och personligt ansvar hos de 
budgetansvariga. Den mjuka framhäver istället budgetens funktion som 
planeringsverktyg (Arwidi & Samuelson, 1991).  
 
En klar skillnad mellan dessa styrformer kan åskådliggöras genom att se på 
rapportflödet i verksamheten. Vem som tar emot uppföljningsrapporterna och vad 
som rapporteras vidare från de budgetansvariga är här två centrala frågor. 
Förändringarnas inverkan på resultat och tidigare satta planer rapporteras vidare uppåt 
i koncernen beroende vilka kontrollkrav det finns ovanifrån. Denna rapportering 
brukar ske månads- eller kvartalsvis. För de budgetansvariga brukar 
rapporteringskraven dock skilja sig i jämförelse med koncernrapporteringen. De 
ansvariga behöver en näst intill daglig uppföljning för att kunna styra och planera sin 
verksamhet.  
 Poängen med rapporteringen uppåt i koncernen kan sägas ha ett eget värde. Rap-
portkravet ger ökad press på de ansvariga att följa upp budgeten på egen hand och 
därmed styra efter de uppsatta målen. Vidare ger rapporteringen ofta en förbättrad 
uppföljningskommunikation och därmed bättre beslutsunderlag (Samuelson, 1999). 
Bergstrand (1993) betonar vidare vikten av att rapportering utifrån uppföljningen 
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måste vara ordentligt genomarbetade samt utställda med en frekvens motsvarande in-
formationsbehovet i företagets verksamhet. Det är ingen mening med att det finns 
rapporter som inte används utan bara upptar chefers tid. Bergstrand & Olve (1996) 
sammanfattar uppföljningens syften i fem punkter. 
 
  

1. Kontroll – för att undersöka om uppsatta mål uppnåtts av de 
budgetansvariga. 

2. Alarm – möjligheten att kunna ge snabba signaler om ev. hot eller fel. 
3. Diagnos – uppföljningen ses som en möjlighet att utreda avvikelser mellan 

budget och utfall. 
4. Omplanering – steget efter diagnosen då analysen därifrån används för att 

genomföra förändringar. 
5. Rationalisering – uppföljningen åskådliggör eventuella möjligheter för ny 

resursallokering. 
  
 Den första punkten rörande uppföljningens kontrollfunktion kan kopplas till en 
hårdare och mer hierarkisk styrning i verksamheten. Meningen är att chefer på högre 
nivå skall kunna agera och skicka ut rätt direktiv på vad som behöver göras för att 
målen skall uppnås i framtiden (Lindvall, 2001).  
 Den andra punkten, rörande alarmfunktionen, kan till synes vara snarlik den första. 
Men den kan också kopplas till en lösare styrning då uppföljningen och jämförelse 
med budget framförallt görs för de budgetansvariga. Uppföljningsinformationen bör 
här, som nämndes ovan, vara kontinuerlig och anpassad för den löpande 
verksamheten. Denna uppföljning har utvecklats framförallt på senare år då den 
vanligtvis kräver informationssystem i datorer. Dessa system brukar kallas Early 
Warning Systems, EWS (Samuelson, 1999).  
 De övriga tre punkterna uppkommer här som en följd av de två tidigare 
punkterna. Analysen som utförs är till en början tillbakablickande då variansen 
undersöks. I de fall omplanering och rationalisering blir nödvändiga blickar man 
dock in i framtiden genom nya planer och handlingsramar (Bergstrand & Olve, 
1996). Huruvida denna övergång från tillbakablickande till framåtskådande 
genomförs eller ej är dock inte självklart. Att enbart parera redan skedda händelser 
kan vara fördelaktigt om möjligheterna att vara förutseende och planera är svåra. 
Samtidigt finns det klara fördelar med att kunna göra precisa förutsägelser och 
planera därefter (Samuelson, 1999).   
 Bergstrand (1993) själv återger fyra syften som i stort sett motsvarar de fem 
punkterna ovan. Värt att nämna är dock hur han kopplar de tre sista punkterna direkt 
till uppställandet av nya budgetar. Vidare påpekar han chefens närvaro i 
uppföljningsskedet som ett sätt att främja ansvarskänsla för budgetens innehåll.  
  

3.4 Budgeten som process 
Med perspektivet budgeten som process kommer vi framförallt att belysa uppställan-
det och framställningen. Förutom olika tekniker för förhandlingar och sammanstäl-
lande kommer vi även att redogöra för hur olika syften utvecklas i budgetprocessen. 
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Med hjälp av denna teori kommer vi att lättare kunna analysera prognosernas möjliga 
funktion samt plats i en budgetstyrd verksamhet.  
 
Tids och planeringshorisont 
I de flesta företag verkar en stark rutin vad gäller budgetuppställandet infunnit sig. 
Budgeten täcker vanligtvis ett kalenderår och uppställningsarbetet påbörjas ofta i 
början av hösten för att slutligen fastställas inför årsskiftet. Det optimala för budgeten 
vore dock om processen och tidsperspektivet bäst passade verksamhetens 
förutsättningar och karaktär. I och med det breda användandet av denna process och 
planeringshorisont bör man ifrågasätta om dessa verksamheter gjort valet medvetet 
eller av andra skäl. Ofta framhävs nämligen traditioner, korrelationen med 
redovisningen samt krav från koncernnivå som motiv till ett sådant arbetssätt 
(Bergstrand & Olve, 1996). Att denna arbetsmetod använts mycket genom åren kan 
ha sin förklaring i det stora arbete processen innebar. Att kunna samordna 
uppställandet med andra snarlika arbeten var då fördelaktigt. Men med utvecklingen 
av IT-system för redovisning och styrning ökar flexibiliteten och möjligheterna för 
företagets anpassning efter verksamheten (Bergstrand, 1993).  
 Mycket av kritiken budgeten har fått utså genom årens lopp har just fokuserat på 
den långa tidsrymden mellan den inledande prognosen i budgetprocessen och 
budgetens slutdatum, det vill säga nästkommande årsslut. Kritiken gick ut på att 
förändringar under årets lopp gjorde budgeten oduglig som jämförelsegrund och i 
värsta fall skadlig (Wallander 1995). Som en följd av denna kritik har den traditionella 
budgeten utvecklats till ett par olika varianter som skall kompensera de utpekade 
bristerna. Nedan följer en kort beskrivning av deras grundläggande karaktäristik.  
 

• Rörlig budget – budgeten varierar efter verklig volym men kopplas till 
standardkostnader utsatta i budgetprocessen. 

• Flexibel budget – förändringar som tas upp rör inte bara volymutfall utan även 
andra faktorer, exempelvis produktmix och antal olika typer av kunder. 

• Reviderad budget – budgeten arbetas om då förändringar i förutsättningarna vid 
uppställande är så stora att en ny måste sättas.   

• Rullande budget – nya budgetar arbetas fram kontinuerligt under årets gång t.ex. 
kvartalsvis. Budgetperioden är dock fortfarande ett år vid varje budget tillfälle. 

  (Ax, Johansson & Kullvén, 2002) 
 
Värt att nämnas är hur det framförallt är den rullande budgeten som skiljer sig från 
den traditionella och fasta budgeten då uppföljningen inte kan utföras på samma sätt. 
Dessutom påpekas att det omfattande arbete som läggs ned under uppställningen av 
en traditionell budget är det samma som uppställningen av en rullande budget. 
Skillnaden är dock att detta arbete görs fyra gånger oftare i och med den kvartalsvisa 
uppdateringen (Ax m.fl., 2002). 
 
Processen i olika organisatoriska enheter 
Som vi visade ovan har ansvarsfördelningen i enheterna inverkan på vad för typ av 
mål och vilken information som finns i budgetdokumentet. Dessa ansvarsfördelningar 
påverkar även budgetprocessen då enheterna kräver olika typer av beräkningar och in-
formation för sitt budgetuppställande. Vi kommer dock att ta en annan ordning än 
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ovan då informationen från vissa budgetar används i uppställandet av andra, det vill 
säga delbudgetar som skapar en helhet.  
 Budgeten i intäktsenheter kan delas upp i budget för kommande års försäljning 
och budgeten för kostnaderna uppkomna i enheten, alltså ett intäktsansvar och ett 
kostnadsansvar. Försäljningsbudgeten ska innehålla detaljer för produktmix samt 
enhetens kostnader. Intäktsbudgeten fyller här ett syfte att förmedla företagets övergripande 
strategi till andra enheter. Resonemanget går ut på att produktmix och volym i budgeten 
speglar koncernens business strategy, hur företaget skall konkurrera (Grant, 2001; 
Schwartz, 1999). Denna avspegling förs sedan vidare till andra enheter då de utgår 
från volymerna och produktmixen specificerade i försäljningsbudgeten. Kopplingarna 
till de andra budgetarna beskrivs som följande. För operationella budgetar, såsom 
inköp, tillverkning, och logistik, ger intäktsbudgeten effekter på produktionsmixen, 
lagernivåerna och produktionsplaneringen.  För kostnadsenheter med budgetansvar 
för till exempel forskning ger intäktsbudgeten signaler om vilka typer av produkter 
som behöver vidareutvecklas. Enheter med investeringsansvar får även signaler om 
vad för nyinvesteringar det behövs under budgetåret. Slutligen påverkas även 
likviditetsbudgetarna då betalningssätt och leveransvillkoren beskrivs. Dessa 
kopplingar kan härmed beskrivas som budgetens roll som informationsspridare 
(Schwartz, 1999).  
  
För den tillverkande enheten ställs två frågor vid budgetuppställandet. Den första 
frågar vilka aktiviteter som måste göras för att klara de krav som ställs. Den andra 
frågar vad kostanden kommer att bli för det uppställda handlingsprogrammet. I detta 
arbete har på senare år begrepp som kaizen och JIT inkorporerats. Värt att påpeka här 
är att handlingsprogrammen kan bli för detaljerade vilket i sin tur ledder till en trög 
budgetprocess. Återigen betonas vikten av specialiserade dataverktyg för att underlätta 
och automatisera denna process (Moore, 1999). Det som lyfts fram för den 
tillverkande enheten är behovet av planering och upprättandet av mer operationella 
program utifrån budgeten. Problemet är att det inte alltid fungerar i verkligheten, då 
det inte är lätt att formulera om ekonomiska till operationella mål (Johnson & Kaplan, 
1987). Planerna används framförallt för att samordna verksamheten. Men det är också 
dessa planer som sägs avgöra om företaget går med den vinst som står i budgeten. 
Det viktiga för budgeten blir i vilken omfattning den ger effekt på det faktiska 
handlandet i företaget.  
 Ett typiskt problem för tillverkande enheter vid budgetprocessen brukar vara 
strävan efter att undvika förändringar jämfört med tidigare år. Anledningen till den 
låga förändringsbenägenheten kan bero på riskaversion. Man vill minska turbulens i en 
kanske redan turbulent miljö och den budgetansvarige känner att de inte har kontroll 
över den förändrade situationen. Slutligen kan det sägas att målet för processen är att 
försöka uppnå resultat som är relevanta för verksamheten och inte bara de mål som 
förväntas av enheten. För att detta ska lyckas krävs mer analys, mer planering, mer 
ifrågasättande och mer diskussionen mellan ansvariga för olika funktioner för att 
underlätta samordningen dem emellan (Moore, 1999). 
 
Investeringsenhetens budgetprocess är något som inte får underskattas med tanke på 
de ofta långsiktiga och kraftiga konsekvenser det innebär för verksamheten. Det finns 
i princip två typer av investeringar. För det första de som ämnar bibehålla nuvarande 
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kapacitet utan att kräva en alltför stor investering. Dessa sköts normalt på den opera-
tionella nivån utan krav på godkännande ovanifrån. Den andra typen är de specialin-
vesteringar som inte hör till den normala verksamheten utan som ämnar till att avse-
värt förbättra, byta ut något eller expandera verksamheten. För dessa investeringar 
krävs vanligtvis godkännande ovanifrån, exempelvis från divisionsledningen (Singhvi, 
1999).   
 Avslutningsvis behandlar vi kostnadsenheter. För administrativa enheter, med 
servicefunktioner åt andra enheter, blir den största utmaningen i budgetprocessen att 
hitta rätt nyckel att fördela kostnaderna med. Risken för suboptimerande agerande är 
överhängande då budgetansvariga på andra enheter än kostandsenheten exempelvis 
kan säga nej till nya affärer för att inte bli debiterade servicekostnader. En annan 
viktig fråga blir att avgöra om deras aktiviteter ger värde åt verksamheten. Vissa 
enheter kan främja effektiviteten hos hela eller specifika delar av verksamheten 
exempelvis inköpsavdelningen. Medan andra enheter snarare uppnår en eftersökt 
effekt inom verksamheten, exempelvis Public Relations (Schwartz & Mateo, 1999). 
 
Uppställning 
Beroende på hur dialogen mellan ansvariga på olika nivåer i företaget förs under 
uppställningen av budgeten får budgetprocessen olika syften. Bergstrand och Olve 
(1996) kopplar ihop sina tre huvudsyften – motivation och arbetstillfredsställelse, 
samordning samt prioritering och resursfördelning – med fyra metoder som finns att 
tillgå vid budgetuppställande. Dessa ska här kort beskrivas och förklaras. 
 Vid en uppbyggnadsmetod börjar budgetuppställandet med att direktiv, förutsättningar 
och anvisningar går från toppen i företaget ned via budgetchefer till de lägst 
budgetansvariga i företaget. När väl dessa direktiv nått lägsta nivå görs de sedan 
beräkningar för budgeten. Delbudgetförslagen går därefter vidare till budgetchefen som 
sammanställer dessa till ett gemensamt budgetförslag. I och med att processen bara 
går ett varv och att det ibland kan vara långt mellan toppen och botten i en 
ansvarshierarki kan precisionen bli lidande. Det syfte som främst främjas enligt 
Bergstrand och Olve (1996) är motivation och tillfredställelse hos de med 
budgetansvar. Anledningen till detta är att de lågt budgetansvariga till en början får 
stor frihet för att ställa upp budgeten. Arwidi och Samuelson (1991) betonar dock 
kraven för att metoden skall fungera – nämligen att direktiven ovanifrån är väl 
förankrade i organisationen samt att delarna i organisationen agerar relativt oberoende 
av varandra. 
 Iterationsmetoden kan sägas vara en fortsättning på uppbyggnadsmetoden. Metoden 
är nu anpassad för större verksamheter där det är svårt för ledningen att kunna tycka 
till om förhållanden på de lägre nivåerna. Arbetet börjar därför på lägsta nivå utan 
direktiv. Efter det att delbudgetarna ställts upp skickas de vidare till budgetchefen som 
sammanställer dessa till förslag på övergripande budget. Om denna inte godkänns 
skickas anvisningar ned till botten igen och processen börjar på nytt. I och med 
iterationerna öka precisionen i budgeten och därmed uppfylls även samordningssyftet 
i processen vid sidan om den motiverande effekten (Bergstrand & Olve, 1996). 
 Motsatsen till uppbyggnadsmetoden är nedbrytningsmetoden där de första budgetför-
slagen arbetas fram av ledningen. När den skickats iväg till budgetchefen bryter denne 
i sin tur ned den stora bugeten till delbudgetar. Passar dessa delbudgetförslag inte in 
på de lägre nivåerna skickas ett motförslag tillbaka till budgetchefen som i sin tur 
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sammanställer en ny övergripande budget som skall visas upp för ledningen. Denna 
metod anses var sämre för motivationen hos de lägstbudgetansvariga. Däremot under-
lättas prioritering och resursallokering (Bergstrand & Olve, 1996). Nedbrytningsmeto-
den är inte lika vanlig och för att den ska lyckas krävs att ledningen har en central roll 
och stark auktoritet i organisationen (Arwidi & Samuelson, 1991).  
 Den sista metoden kallas kombinationsmetoden. Till en början utarbetar både 
ledningen och de budgetansvariga efter en målsättningsdiskussion de förutsättningar 
som gäller för verksamheten. Dessa sätts sedan in i modellen för 
uppbyggnadsmetoden. Kravet på denna metod är att ledningen måste vara väldigt 
engagerad i den inledande delen av processen. Syftena med denna metod är att 
samordna och förbättra prioriteringsförmågan och beslut rörande resursallokering 
(Bergstrand & Olve, 1996).  
 Något som är viktigt att tänka på vid uppställandet och framförallt vid valet av 
metod är hur stort utrymme det finns för de budgetansvariga att påverka budgeten för 
eget intresse. Ofta talar man här om slakhet i budgeten då målen förhandlas fram till 
lagom svåra och på så sätt ger intrycket av en mer effektfull enhet vid uppföljningen 
än vad som egentligen är fallet. Ofta kan de budgetansvariga då de tar fram 
budgetförslag överskatta kostnader så att de hamnar på en lämpligare nivå efter lite 
politiskt rävspel i förhandlingarna. För en tillverkande enhet anses denna risk vara 
relativt begränsad i förhållande till en markandsavdelning. Vidare kan företagsklimatet 
som existerar i verksamheten få en viktig roll då det kan avgöra hur hårt man 
ifrågasätter varandra och de framlagda förslagen. Om en enhet är lönsam eller inte 
avgör också hur hårt den kritiska granskningen är. Att få en budget godkänd om man 
är lönsam är självklart lättare än om man är olönsam. Risken finns dock att slakheten 
börjar växa fram vid alltför lätta godkännanden. Lägger man därtill möjligheten till 
bonus för de budgetansvariga om de uppnår budgeten måste dessa rutiner ses över 
ännu noggrannare (Arwidi & Samuelson, 1991). Bergstrand och Olve (1996) betonar 
just att bonussystem kopplade till budget, vilket är starkt rotat i USA, också åtföljs av 
ett klimat med kritisk ifrågasättande av de inledande budgetförslagen. 
 
Kommunikation och lärande  
Ibland upplevs själva budgetprocessen som viktig eftersom det är enda gången under 
året som ekonomiskt ansvariga noggrant går igenom konto för konto, krona för 
krona. Oavsett vilken metod för budgetuppställande man har finns det då tillfällen att 
kommunicera mellan olika enheter i företaget. Ett sådant ambitiöst arbetssätt kan 
förstås förbättra lärandet och förståelsen för organisationens gemensamma frågor. 
Dessutom kan det gynna kommunikationen mellan de anställda. Dessvärre menar 
Lindvall (1997) att verkligheten sällan ser ut så. Han menar att budgetprocessen oftast 
blir resurskrävande eftersom den är mer detalj- än resultatorienterad. En sådan 
detaljorientering gör att man oftast på måfå uppskattar enskilda kontons utfall för det 
kommande året. Sådana trendframdragningar är egentligen rätt meningslösa. Men som 
sagt, budgetprocessen erbjuder möjligheter till kommunikation och lärande, och det 
troligaste är att det skiljer sig mycket åt mellan olika företag. 
 
Några sammanfattande ord om budgeten 
Innan vi går vidare i uppsatsen och börjar koncentrera oss på prognoser kan det vara 
bra att se tillbaka på det vi har sagt men också referera till andras kommentarer om 
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budgeten. I kölvattnet efter varje nytt begrepp som utvecklats de senaste decennierna 
har nästan alltid kritik som funnits mot det gamla kopplats an till budgeten i allmän-
het. Det som framkommit i vår redogörelse är dock att innehållet i en budget kan va-
riera starkt beroende på en rad faktorer, till exempel vilken form av styrning som be-
drivs eller hur ansvarsfördelningarna ser ut i verksamheten. Produktsidan av 
budgetbegreppet ska enligt teorin inte behöva betyda en typ av uppställning och inne-
håll. Istället har nya begrepp kopplats och ibland integrerats i budgeten, till exempel 
ABC-kalkylering. Vad som tas upp i budgeten bör därför inte i alltför stor utsträck-
ning skyllas på budgeten som arbetsverktyg utan anses vara en följd av förutsättningar 
och krav som finns i verksamheten. I en artikel som utgår från CAM-I-gruppens arbe-
te påpekar man exempelvis att den traditionella budgeten måste gå ifrån sin gamla roll 
som finansiellt kontrollinstrument. Istället bör den baseras och integreras mer i före-
tagens ekonomistyrning. Processtänkandet utpekas här som en bestämmande kraft för 
budgetens utformning (Bunce, P Fraser, R & Woodcock, L 1995). 
 Således borde kritiken mot budgeten fokusera på budgeten som process, där 
mycket av kritiken ligger (Lindvall, 2001). Här finns det nämligen omständigheter som 
klart särskiljer budget som styrverktyg jämfört med andra. Bland annat kan vi se hur 
budgeten mer eller mindre är bunden till ettårshorisonten i styrningen och dessutom 
påpekas det ofta att budgeten trots sina goda intentioner vid uppföljningen ofta är 
diagnostisk istället för förutseende (Samuelson, 1999). Vidare framgick det att det var 
vanligt förekommande att budgetprocessen baseras på gamla arbetssätt och rutiner, 
ofta kopplat till den traditionella roll budgeten tidigare haft med centraliserad styrning 
i en av företagen ofta uppfattad stabil miljö.  
 

3.5 Prognoser – vad är det? 
Prognoser är namnet på ett antal olika tekniker och metoder som används inom ett 
flertal typer av organisationer. Även inom ekonomiområdet finns det ett flertal olika 
varianter. Nationalekonomen försöker exempelvis prognostisera BNP- eller 
valutakursutvecklingen genom att titta på vissa faktorer, medan företagsekonomen 
gärna vill kunna prognostisera försäljningsutvecklingen. Det handlar med andra ord 
om att estimera och kalkylera före något inträffar, genom analys av data på olika sätt (Bolton, 
1997).  
 I ekonomistyrningssammanhang är det inte helt klart vad som är en prognos, vad 
prognosen ska innehålla och hur samt av vem den ska göras. Oftast har prognoserna 
handlat om makroekonomiska faktorer, som varit underlag för kommande års planering, 
såväl på strategisk som på operativ nivå (Chaudry, 1999). På den här nivån är man 
intresserad av utvecklingen på aggregerad nivå, inte för någon specifik marknad eller 
produkt. Oftast är det traditionella nationalekonomiska mått man tittar på, exempelvis 
inflation och konjunkturutveckling. Detta kallas för economic forecasting (Klein, 1995). 
Metoderna som använts är allt ifrån statistiska metoder (regressionsanalyser, 
tidsserieanalyser) till enklare orsak-verkan-modeller, konsumentundersökningar och 
omdömesbaserade modeller (Chaman, 2002a; Chaudry, 1999).  
 Under 90-talet gick utvecklingen mot att prognostisering fick ännu större vikt. 
Många amerikanska företag införde bland annat en ny yrkeskategori – forecasting mana-
gers. Dessa ansvarar för företagets hela prognostisering och en undersökning 2001 vi-
sade att de återfanns inom flera olika funktioner, från marknadsavdelningen till eko-
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nomi- och finansavdelningarna (Chaman, 2002b). Troligen har man placerat prognos-
ansvaret i den avdelning som behöver prognoserna mest. 
 Med andra ord verkar prognoser vara ett fenomen som får allt större betydelse för 
företagens styrning, samtidigt som det råder stor oklarhet – åtminstone teoretiskt – 
hur ett företag ska gå tillväga för att utveckla sitt prognosarbete. Varje företag och 
situation är unik och det är svårt att göra någon sammanställning av vilka prognoser 
som är lämpliga att göra för vare sig ett helt företag eller specifikt inom olika enheter.  
 Dock vet vi att de makroekonomiska prognoserna måste omvandlas till data som 
är lämpligt för företaget i styrningen. Då kommer man in på området business 
forecasting, vilket handlar om att prognostisera försäljningsintäkter, kostnader m.m. – 
med andra ord prognoser på en mer mikroekonomisk nivå (Klein, 1995). Nu finns det 
förstås ett samband mellan makro- och mikroprognoserna. De makroekonomiska 
prognoserna ligger till grund för den försäljningsstatistik, prisutveckling m.m. som 
företagen antar i de mikroekonomiska prognoserna, men på vilket sätt de gör det är 
också unikt för varje företag eller marknad.  
 
Det finns som sagt tidigare många tekniker för att prognostisera de framtida 
affärshändelserna. Vi har kunnat identifiera tre huvudområden. Särskilt inom 
marknadsföringsområdet (consumer behavior) finns det många förslag på hur man kan 
prognostisera kundernas framtida beteende. Kotler (1999) menar exempelvis att 
prognostisering handlar om att utreda framtida efterfrågan genom att man helt enkelt 
frågar kunderna vad de kommer att göra under olika förutsättningar. Ett andra 
teoretiskt område rör statistiska metoder som alla använder historiska data för att utreda 
framtida utveckling. Det kan då röra sig om allt från försäljningsstatistik och 
produktionsvolymer till trendanalyser av kapacitetsutnyttjande och 
kostnadsutveckling. Ett tredje område hittar vi inom strategi- och styrområdet. Där 
uppmanas bland annat varje företag att leta efter de ledande nyckelfaktorerna som driver 
företagets försäljning och lönsamhet. Oftast sker dock det här på strategisk eller på 
annat sätt övergripande nivå (Grant, 2001). Exempelvis kan man tänka sig att faktorer 
såsom placeringen i produkt- respektive industrilivscykeln påverkar prognoserna. 
Eftersom den strategiska nivån innebär ett tidsperspektiv på minst tre år baseras också 
den strategiska planen på makroekonomiska faktorer. Dessa kan förstås beräknas 
statistiskt med historisk data som utgångspunkt, men det är också vanligt att man 
använder mer intuitiva metoder. Gower (1996) tar också upp något han kallar för 
morfologisk analys (morphological analysis), vilket innebär att man bryter ned och 
systematiserar alla faktorer och frågor företaget står inför. På så sätt kan man på en 
strategisk nivå bygga upp olika scenarier.  
 I realiteten är det dock troligast att de här tre områdena blandas friskt och efter 
behov. Beroende på om prognosen rör en hel resultaträkning eller kanske enbart vissa 
siffror på intäktssidan ser prognosprocessen olika ut. I företag där man har 
välutvecklade informationssystem kan mycket av informationen om kundbeteenden 
och annan kanske mer produktionsorienterad information lätt analyseras med diverse 
statistiska metoder. Under 90-talet hände dock saker även på en mer operativ nivå, då 
man såg att operativa chefer egentligen använde egna nyckeltal och nyckelfaktorer i 
styrningen. 
 Svenska företag var tidigt ute med att använda prognoser som ett sätt att komplet-
tera eller kanske till och med ersätta den tidigare ettårsplaneringen (jmf. figur 2), det 
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vill säga på en mer operativ nivå där tidsperspektivet är kortare. Det vanligaste var att 
använda kvartalsvis rullande prognoser som komplement till den traditionella ettårsbudge-
ten (Bergstrand, 1997). Den fortsatta framställningen fokuserar just på prognoser som 
kan användas på en mer operativ nivå, med ett tidsperspektiv på högst ett år – pro-
gnoser som ska användas för att uppnå de kortsiktiga målen. 
 
Den nya ettårsstyrningen 
Ny informationsteknik möjliggör idag att företag blandar flera olika instrument i 
ekonomistyrningen. Det går allt snabbare att skriva ut rapporter och sammanställa 
färsk information och tillsammans med en uppsjö nya styrtekniker gör det att den 
traditionella ettårsstyrningen med budgeten i centrum har kommit i gungning. 
Prognoser är ett av många nya tillvägagångssätt i den moderna ekonomistyrningen. 
Montgomery (2002:42) menar att prognoser gör det möjligt att koppla samman 
strategi och operativ styrning: 

Forecasting allows organizations to close the gap between the overall strategic plan and the de-
tailed operational budget. 

Målet med den mer detaljerade budgeten är att kontrollera lägre nivåer i styrningen, 
det vill säga enskilda kostnadsenheter. Styrningen under året är sedan tänkt att fungera 
rullande – där prognosen och budgeten går hand i hand genom att vissa poster 
jämförs.  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Prognoser kan enligt Montgomery (2002) användas som instrument för att 
operationalisera de strategiska målen till operativa måltal. Samtidigt bör den årliga budgeten fungera 
som kontroll- och uppföljningsinstrument.  
 
Montgomery (2002) har egentligen ett perspektiv som innebär att prognoser är något 
som bör göras på en övergripande nivå i företaget. För det enskilda kostnadsstället 
spelar prognosen en mindre roll – där bör man istället utarbeta operativa mått utefter 
budgeten. Montgomery menar dock att varje ansvarig för ett kostnadsställe måste ha 
ett visst rörelseutrymme i budgeten för att kunna möta den nya prognosen. Prognosen 
ska med andra ord tillhandahålla information om vindriktning, styrka m.m., medan 
budgeten är själva måltavlan som bör vara kvar som kontroll- och 
uppföljningsinstrument för lägre nivåer i organisationen.  
 
I verkligheten verkar det dock som om man har anammat idéerna med budgetering 
kontra prognostisering lite olika. Samuelson (1999) kunde i slutet av 90-talet 
identifiera fyra konstellationer i de svenska börsföretagen:  
 (1) Det traditionella systemet – traditionell budgetering och strategisk planering var då 
fortfarande det dominerande systemet, men även dessa företag strävade efter att 
förenkla sina styrande processer.  
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 (2) Hybridmodellen – i andra företag användes traditionell budgetering inom vissa 
områden och prognoser inom andra. Det förekommer i företag där osäkerheten är 
större i vissa enheter och mer begränsad i andra enheter. Kostnader och intäkter som 
inte kan budgeteras årligen – och därför inte bör budgeteras – hanteras istället genom 
prognoser. Exempelvis kan omkostnader såsom utveckling och underhåll fastställas i 
budgeten årligen, men snabba förändringar i priser och valutakurser gör att de rörliga 
kostnaderna och intäkterna bör anpassas löpande. 
 (3) Prognossystemet – företaget lämnar budgeten och gör istället rullande prognoser 
för 12, 24 eller 36 månader framåt i tiden. I många fall ligger det närmaste kvartalet 
fast, precis som en vanlig budget. Förhoppningen är ändå att man ska få en så aktuell 
bild som möjligt av verksamheten. Själva prognosprocessen är kortare och mindre 
omfattande än budgetprocessen, eftersom prognoserna är mindre detaljrika. I flera 
företag har prognoserna även innehållit andra nyckeltal, ungefär som i ett balanserat 
styrkort.  
 (4) Budget- och prognoslösa företag – en del företag har valt att helt lämna budgeten och 
prognostisering. Detta förekommer dock relativt begränsat, men kan ses bland annat 
inom bank och handel – ett välnämnt exempel är Svenska Handelsbanken. 
 
Vi kan egentligen bara tolka Samuelsons beskrivning på ett sätt – de svenska företagen 
är på väg att omvärdera budgetens roll i ekonomistyrningen. Samtidigt jobbar man 
med att införa andra instrument. Risken är förstås att det blir ett virrvarr av nya 
begrepp och modeller som ska användas i företagen – eftersom få företag verkligen 
vågar överge gamla uttjänta metoder. Lindvall (1997) menar exempelvis att 
användningen av balanserade styrkort missförståtts av många och att en viktig 
anledning är att man samtidigt väljer att ha kvar äldre metoder av tradition.   
 
Skillnaden mellan budgetar och prognoser 
Om nu företag väljer att införa prognoser som styrinstrument som ersättning eller 
komplement till budgeten måste första frågan vara vilka skillnaderna egentligen är 
mellan budgeten och prognoserna? Nedan följer en sammanställning av faktorer som 
tagits fram av bland annat Montgomery (2002), Hope och Fraser (1999, 2003), 
Anthony och Govindarajan (2001) och Bergstrand (1997). Vi har sedan valt att 
kommentera var och en av dem: 
 

• En prognos kan men behöver inte vara i monetära termer. Prognoser kan därmed vara 
ett sätt att balansera budgetens fokus på intäkter och kostnader. 

• En prognos kan gälla för vilken tidsperiod som helst. I princip kan det vara så för 
budgeten också – men eftersom det här handlar om ettårsstyrningen är det 
eventuellt den problematiken som prognoserna kan lösa.  

• Den som gör prognosen är inte ansvarig för att uppnå det prognostiserade resultatet. Med 
andra ord finns det inget som heter ”taktisk prognostisering”, då ingen tjänar på 
att skatta något högre eller lägre. Prognoser behöver vanligtvis inte godkännas av högre 
instans. Tanken är att det ska ta mindre tid att ta fram en prognos, men det 
innebär också att chefer på högre nivåer måste ”släppa på kontrollen” 

• En prognos uppdateras så fort ny information indikerar att förutsättningarna har 
förändrats. Med andra ord behöver inte prognoser produceras per automatik – 
man kan göra det om man känner att saker och ting börjar ändra på sig. 
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• Avvikelser i en prognos analyseras inte formellt eller systematiskt. Uppföljning är 
därmed inte en naturlig del av prognosarbete, men givetvis bör ett företag 
följa upp prognosen – inte för att utvärdera verksamheten utan 
träffsäkerheten i själva prognosen. 

• Prognoserna är inte lika detaljerade som budgeten och arbetsprocessen är därmed i 
normalfallet mycket kortare. I princip finns det dock inget som hindrar att 
prognoserna är detaljerade – en avvägning måste förstås göras mellan vad 
som är rimlig detaljnivå och den tid det tar i förhållande till nyttan av sådan 
information.  

 
Vad innebär då de här faktorerna? Jo, enligt Hope och Fraser (1999) handlar det om 
en modernare form av styrning, vilken absolut bör användas i miljöer där 
förändringarna sker i allt snabbare takt. Det handlar alltså inte bara om ytterligare ett 
styrinstrument utan egentligen om ett helt nytt sätt att tänka – ett instrument för en 
helt ny styrfilosofi, vilket vi tidigare presenterade som modern ekonomi- och 
verksamhetsstyrning. Frågan är förstås om det verkligen är så det fungerar ute i 
verkligheten? Referensstudien i kommande kapitel ska besvara bland annat den 
frågan. 
 
Riskerna med prognoser 
Efter att ha lyft prognostisering till skyarna i början av det här avsnittet är det förstås 
oklokt att inte reflektera och kommentera eventuella risker med att använda 
prognoser. Samuelson (1999) tar upp problematiken med belöningssystemen. Som 
sagt tidigare är ofta prestationerna kopplade till budgeten och om budgeten ändras 
under året påverkar det förstås belöningssystemet. Samuelson menar då att man 
exempelvis kan använda andra årliga prestationsmål, alternativt kvartalsvisa 
prestationsbedömningar. Vi tror att detta egentligen inte behöver innebära några 
problem, eftersom det idag finns belöningssystem som kan ersätta en budgetstyrd 
belöning. Hope & Fraser (2003) föreslår exempelvis relativa nyckeltal, vilket ger de 
ansvariga förtroende att ta risker. Då kan man exempelvis bli av med den riskaversion 
vi tidigare nämnde fanns inbyggd i budgetprocessen. En annan invändning kan vara 
att prognoser egentligen inte ska påverka de övergripande målen, utan snarare 
översätta dem till operativa mål som dock är mer rörliga. Om förhoppningen är att ett 
företag bör nå en viss avkastning per år så bör det målet inte ändras, även om vissa 
förutsättningar vad gäller intäkter eller kostnader har förändrats. Prognoserna bör 
enligt vårt tycke inte ändra målen i speciellt stor utsträckning – utan snarare ändra 
vägen mot målen.  
 En annan problematik rör prognosernas detaljnivå. En del forskare och konsulter 
menar att många företag, istället för att utveckla prognoserna till ett nytt 
styrinstrument, gör kvartalsvisa ”re-budgets”, vilket tar alltför lång tid (Barrett, 2003; 
Montgomery, 2002). Här gäller det förstås för företaget att hitta en rimlig balans.  
 Barrett (2002) menar att operativa chefer med kostnadsansvar ändå använder en 
handfull nyckelindikatorer som driver deras kostnader och att en ständig ”re-forecast” 
av kostnaderna på detaljnivå därför är onödig. Han tror dock att många av problemen 
med både budgetering och prognostisering kan lösas med välintegrerade IT-system. 
Det kan alltså finnas en lösning på problematiken med för långsamma budget- och 
prognosprocesser. 
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 Ovan nämndes också att man med prognoser undgår problemet med taktisk 
budgetering. I kontrast till det menar Bergstrand (1997) att de som ansvarar för att ta 
fram en del av prognosmaterialet i de längsta kan tänkas göra positiva prognoser om 
marknadsläget, eftersom de annars riskerar bli av med sina jobb. Detta är förstås 
viktigt att tänka på när man väljer vilka som ska lägga sista handen på prognosen. 
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4.  
 
 
 

Erfarenheter av prognosarbete 
 
Det här kapitlet ska behandla fem svenska företag som alla har olika erfarenheter av 
budgetprocessen, budgetens roll och funktion, prognosarbetet och prognosernas 
roller. Först beskrivs företagen vart och ett för sig, för att sedan sammanställas och 
analyseras i de avslutande avsnitten. 
 

4.1 Getinge – prognoserna är mer styrande! 
Getinge är ett tekniskt inriktat företag som främst tillverkar medicinsk och kirurgisk 
utrustning, men också andra produkter för vård och medicinska ändamål. Sedan ett 
antal år tillbaka använder de rullande prognoser som styrinstrument, men den gamla 
budgeten lever också vidare. Avsnittet baseras på en intervju med Thord Hallberg, 
ekonomichef på Getinge Sterilization.  
 
Budgeten 
Budgeten inom enheten Getinge Sterilization ser ut som i många tillverkande företag. 
Processen startar i början av september och den färdiga produkten är klar i slutet av 
november. Den bygger på ett historiskt underlag och försäljningsvolymer från 
Getinges säljbolag runt om i världen. I övrigt är det en ganska detaljerad produkt som 
skapas. Som sagt tidigare använder Getinge en form av rullande prognoser parallellt 
med budgeten som styrinstrument. En relevant fråga är först varför den traditionella 
budgeten finns kvar i företaget?  

Budgeten har sitt berättigande tycker jag nog. Det är den enda gången man räknar igenom 
hela företaget. […] Man går igenom kostnadsställe för kostnadsställe, konto för konto. […] 
Budgeten är möjligheterna vi ser i oktober månad, men verkligheten ändrar sig. Vi måste bli 
mer säkra så att vi kan dimensionera rätt kapacitet. 

Det Hallberg förmodligen menar är att budgetprocessen är viktigare än själva 
produkten. Processen är viktig eftersom det är tillfället då man går igenom företaget 
noggrant och väl detaljerat. Det finns tid för reflektion och tolkning av 
siffermaterialet. Den rullande prognosen innebär inte samma detaljgranskning, men 
ger å andra sidan uppdaterad försäljningsinformation som är underlag för nya 
kostnadsberäkningar av olika slag. 
 Getinge har också ett belöningssystem knutet till budgeten, vilket förstås ytterligare 
förklarar varför man har intresse av att ha kvar den traditionella budgeten. Vidare 
upplever Hallberg inte att budgetprocessen i Getinge är för detaljerad eller för 
arbetskrävande. 
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Prognoser 
Hallberg menar att prognosens roll är att fånga förändringarna som finns i säljbolagen. 
Relativt nyligen har man formaliserat prognosprocessen och gett prognosen samma 
uppställning som den årliga budgeten (uppdelad per kundprodukt). Uppdateringen 
sker kvartalsvis, med prognoser för de kommande fem kvartalen. Det kommande 
kvartalet ”låses” därmed, på så vis att prognosen ligger till grund för de beslut man tar 
rörande exempelvis inköpsnivåer och personalbehov. Det är kostnader man ändå 
menar inte går att påverka på kortare sikt än tre månader. Arbetet med en ny prognos 
tar drygt en månad och presenteras med hjälp av Microsoft Excel. Med andra ord har 
införandet av prognoser inte medfört några extra IT-kostnader eller några 
organisatoriska förändringar för Getinge. 
 En avgörande fråga är i vilken utsträckning de rullande prognoserna verkligen 
används som styrinstrument. Hallberg förklarar: 

Prognosen styr mer, framför allt operationellt. Den innebär nya beräkningsgrunder för våra 
kostnader – hur vi ska dimensionera verksamheten den närmsta tiden. […] Prognosen 
innebär en löpande uppdatering, men innehållsmässigt ser budgeten och prognosen likadan ut. 

I Getinge är det vanligt att prognosinformationen används som argument i 
kommunikationen mellan tillverkande enheter och säljbolagen. Upplever den 
tillverkande enheten en överkapacitet kan exempelvis prognosen, som utarbetats 
gemensamt av tillverkande enhet och säljbolagen, vara en källa full av argument. 
Normalt sett är VD och ekonomichefen för tillverkande enheten samt 
marknadscheferna och controllern för säljbolagen de inblandade i prognosprocessen. 
De ansvariga för respektive kostnadsställe kan ge synpunkter under processen gång, 
men är inte inblandade i prognosframtagningen. Någon form av iterativ process är det 
därmed inte frågan om. 
 
Införandet av prognoser har medfört några mindre förändringar i arbetsuppgifter. 
Särskilt gäller det säljbolagen som numera fått en annorlunda arbetsordning. Bland 
annat avsätter de tid (dagar utan kundbesök) då de enbart jobbar med prognosen för 
kommande kvartal. Men kanske viktigast, processen har även inneburit att säljbolagen 
och tillverkande enheter fått en gemensam utgångspunkt när de kommunicerar. 
Hallberg förklarar: 

Vi visar vad vi kan producera och de vad de kan sälja den närmaste tiden. Vi får en 
gemensam syn på volymer, vi och säljbolagen. 

 
Sammanfattningsvis 
Vår uppfattning är att den traditionella budgeten fortfarande upplevs som viktig i Get-
inge Sterilization, kanske för att det är en tillverkande enhet. Budgeten som produkt 
har fortfarande vissa roller att spela. Förutom som grund för belöningssystemet, sker 
en viss uppföljning och en jämförelse med prognoserna. Själva processen, den årliga 
noggranna genomgången av alla ekonomiska data, upplevs dock som viktigare än 
budgeten som produkt. Som styrinstrument är prognoserna nämligen mer centrala. Prognoser-
na ger Getinge möjlighet att få kvartalsvis uppdaterad försäljningsinformation, som i 
sin tur ger de tillverkande enheterna möjligheter att dimensionera verksamheten på ett 
bättre sätt. Prognoserna har också förändrat kommunikationen mellan säljbolagen och 

 – 34 – 



 

tillverkande enheter. Dels kan det vara en källa till argument när allting inte gått som 
planerat, men det finns också en möjlighet att det utvecklas en gemensam syn på vo-
lymer och produktionsnivåer. Även prognoserna har alltså en samordnande funktion. 
 

4.2 Perstorp – budgeten kan vi inte vara utan! 
Perstorp är ett företag inom kemiteknikindustrin. Företaget har ca 2200 anställda och 
omsätter sex miljarder kronor årligen. Huvudkontoret och Group Financial Control, 
en stabsfunktion med fem anställda återfinns i Perstorp, Skåne. Avsnittet baseras på 
en e-postenkät med Anita Haak, ansvarig för finansiell rapportering inom Perstorp-
koncernen. 
 
Budgeten 
Budgeten har i dagsläget en central betydelse i Perstorp. Tidigare har företaget dels 
haft rullande prognoser som komplement till budget, prognoser som sträcker sig över 
kalenderåret i kombination med budget, samt den variant som finns idag; budget 
kompletterat med prognoser som tas fram vid behov.  
 Vilken betydelse har då budgeten inom Perstorp-koncernen? Det framgår att 
budgeten spelar en stor roll, både i den dagliga operativa verksamheten och på 
strategisk nivå där budgeten utgör det kommande årets strategiska plan. Den är viktig 
både ur strategisk synvinkel och på verksamhetsnivå, nedbruten per avdelning och 
produkt. Den inrymmer ställningstaganden kring vilka aktiviteter som ska utföras 
under året och när dessa ska ske. 
 Så gott som alla anställda har bonusmöjligheter, där utfallet kopplas till budgeterat 
resultat/kapital på olika nivåer. Budgeten har alltså en stark styrfunktion, men är 
också viktig för ansvarsfördelningen. 
 En avdelningschef är ansvarig för sin budget och allt som går utanför budgeterade 
aktiviteter kräver attest av högre chef. Budgetering håller man på med på alla nivåer i 
varje bolag. I Frango (affärssystemet) rapporteras den in per månad med fulla detaljer 
kring rörelseresultat och operativt kapital samt investeringar – allt nedbrutet per 
produkt – samt personalantal. Finansiella poster däremot tas fram inom Group 
Financial Control, på basis av resultatutveckling, rörelsekapitalförändringar, 
investeringar och ränteutveckling. 
 
Prognoser 
Efter att ha hållit på med rullande prognoser under cirka ett och ett halvt år övergav 
Perstorp det arbetssättet. Man ansåg det vara svårt att i ett börsbolag, där analytiker 
och investerare främst intresserade sig för innevarande år, få ledning och styrelse att 
vid varje prognostillfälle fokusera på en rullande 12 månadersperiod framåt. 
 Ofta hamnade diskussionerna kring rimligheten i och konsekvenserna av 
prognosens resultat och kapitalutveckling för resten av innevarande år, medan man 
diskuterade mindre kring den fortsatta prognosperioden. Samtidigt ökade förstås 
osäkerheten i omvärldsantaganden ju längre period som ska prognostiseras. 
 Kring halvårsskiftet 2001, i samband med Sydsvenska Kemikoncernens uppkomst, 
bestämde sig Perstorp för att prognoser enbart skulle göras vid behov.  De skulle då 
göras vid väsentliga förändringar i omvärlden eller i de interna förutsättningarna. 
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Dessutom bestämdes det att prognoserna enbart skulle sträcka sig över innevarande 
kalenderår. 
 Mycket fokus och arbete lades istället på långsiktig strategisk planering, där man 
funderade kring kunder, konkurrenternas position, råvarupriser, produktutveckling, 
samt att man satte upp mål för respektive verksamhet. Den årliga processen kring 
strategisk planering startade nu på våren, och i augusti månad hade företaget en bra 
bas att jobba ifrån när man skulle börja budgetera för det kommande kalenderåret. 
 Det här med att göra en ny prognos vid behov visade sig vara svårt i praktiken, då 
Perstorp har många bolag och operativa enheter, som inte kan ta fram en prognos 
med bara ett par dagars varsel. Vad Perstorp gör nu och har gjort sedan i fjol är att 
sammanställa en prognos i maj, som sträcker sig fram till kalenderårets slut. Skulle det 
finnas någon anledning att göra en ny bedömning av koncernens resultatutveckling 
innan dess, görs det genom en bedömning av cheferna för respektive verksamhet.  
Efter att ha gjort en prognos i maj, väntar Perstorp till oktober, då en prognos görs 
för det sista kvartalet. Utfallet för de första tre kvartalen plus prognosen för det sista 
kvartalet läggs sedan ihop och utgör basen för jämförelsen med budgeten som ska 
göras i november. 
 
Sammanfattningsvis 
För den långsiktiga styrningen är det strategiarbetet som är allra viktigast, det är då 
man sätter upp målen för verksamhetsområdena, för att veta åt vilket håll företaget 
går. Inte minst i en integrerad verksamhet som Perstorps är det ju viktigt att veta vart 
de olika enheterna är på väg. Övriga prognoser under året har inte samma 
styrfunktion ute i organisationen utan är mer som ett medel att kvantifiera effekterna 
om förutsättningarna har ändrats på olika sätt. Däremot hjälper prognoserna Perstorp 
med verksamhetsstyrningen, då de ger företaget möjlighet att agera på nya sätt i ett 
tidigt skede – för att utnyttja nya möjligheter, mildra effekterna av potentiella hot, 
lägga kostnader eller investeringar på is etc.  
Det ligger ett stort arbete och mycket sifferuppgifter bakom varje prognos och stor 
vikt läggs vid att analysera och ställa frågor på det som rapporteras, inte minst för att 
kvalitetssäkra. 
 Rullande 12-månadersprognoser har övergivits, de tog för mycket tid i anspråk om 
de skulle vara till någon nytta. Det krävdes en hel del insatser från produkt- och 
marknadsansvariga vid framtagandet av prognoserna. Perstorp poängterar att det inte 
innebär att företaget inte ägnar intresse åt det längre perspektivet, det hanteras nu 
istället inom ramen för den strategiska planeringen. 
 

4.3 Handelsbanken – budget är förlegat! 
Denna beskrivning av Handelsbankens ekonomistyrning baseras dels på en artikel av 
Hope and Fraser (1999), dels på Wallanders (1995, 1999) erfarenheter som VD för 
banken. Handelsbanken är intressant eftersom de redan under 70-talet skrotade 
budgeten som styrinstrument. 
 
Bakgrund  
Handelsbanken har gått från att vara en medelmåttigt lönsam bank till att vara en av 
de mest effektiva och omtalade bankerna i Skandinavien. Redan i ett tidigt skede 
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övergav Handelsbanken den sedvanliga budgeten till gagn för andra styrsystem, ett 
projekt initierat av dåvarande VD Jan Wallander. Han ansåg att budgeten var ett för-
legat styrinstrument, utan precision och i avsaknad av nödvändig information.  
 
Benchmarking 
Hur har då bankens alternativa styrsystem utformats sedan man lämnade kvar 
budgeten i skrivbordslådan under slutet på 70 talet? Först och främst är grundtanken i 
Wallanders och Handelsbankens synsätt annorlunda. Ett företagsmål ska och bör inte 
vara ett absolut tal utan relativt. Det vill säga Handelsbankens räntabilitet på ägarns 
kapital ska på ett kortsiktigt plan vara högre än konkurrenternas och långsiktigt ska 
det vara högre än företag i andra branscher. Då kommer företaget att vara 
framgångsrikt och överleva.  
 Dessa fundamentala tankar har präglat Handelsbankens styrsystem i stor 
utsträckning. Bankkontoren delades in i elva regionala avdelningar med långtgående 
decentralisering och enbart tre beslutsnivåer, lokala, regional samt ledningsnivå. 
Kontoren tilldelades resultatansvar, och alla kontor skulle erbjuda samma tjänster. Alla 
kontor fick själva ansvara för kostnadsreducering, uppnå en viss kundnöjdhet samt 
öka intäkterna.  
 Vidare ansåg Wallander att det var mycket viktigt att alla anställda kunde påverka 
verksamhetens resultat och ett framgångsrikt bonussystem knöts till målbilden. Vikten 
av att få rätt information påpekades också. Om inte informationen, vare sig det var 
finansiell eller icke finansiell, kunde hjälpa den anställde att få insikt i om han eller hon 
skötte sitt jobb eller om den inte hjälpte till att upptäcka problem, ansågs den vara 
onödig och skulle inte skickas ut. 
 Handelsbanken började i ett tidigt skede att tillämpa benchmarking, externt mot 
andra banker och internt mot kontor inom regionen men även mellan regionkontor. 
Detta sker månadsvis och märker något av kontoren att de halkar efter måste direkta 
åtgärder vidtas. Benchmarkingsystemet har visat sig vara mycket effektivt i 
Handelsbankens fall, men det ställer vissa krav på verksamheten. Den måste vara 
relativt homogen, annars kan inte en rättvis jämförelse göras.  
 Ett välutvecklat informationssystem som lyckats fånga upp kritiska 
framgångsparametrar är absolut nödvändigt för att kunna reagera beslutsamt på yttre 
och inre förändringar. Kontoren tävlar mot varandra i en slags liga och utvärderas i 
räntabilitet på eget kapital, ett nyckeltal som marknaden brukar använda vid värdering 
av banker. 
 
Sammanfattningsvis 
Handelsbanken har använt sig av benchmarking som styr- och planeringsverktyg med 
stor framgång, men man måste ta i beaktning att de speciella förutsättningar som 
funnits varit av stor betydelse. Dels var det en väldigt drivande kraft, Jan Wallander, 
bakom förändringen, sedan har bankvärlden med sin likartade verksamhet de rätta 
förutsättningarna för benchmarking. Det skulle vara omöjligt för ett diversifierat 
företag, som producerar många olika produkter i flera branscher, att använda sig av 
nämnda teknik. Men helt klart är att Handelsbanken lyckats med sin styrfilosofi som 
idag är en välförankrad grundbult i koncernen.  
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4.4 Åhléns – prognoser görs vid behov! 
Åhléns är ett av Sveriges största detaljhandelsföretag. Bolaget har 3500 anställda och 
ett 70-tal varuhus runt om i landet. Åhléns är inte börsnoterat utan ägs av familjen 
Axelsson-Johnson. Dessa uppgifter baseras på telefonintervju med Charlotta 
Fröander, chefscontroller på huvudkontoret i Stockholm 
 
Budgeten      
Åhléns har tidigare år haft lönsamhetsproblem, vilket medförde att budgeten fick en 
central roll som kontroll och uppföljningsinstrument. I organisationen växte budgeten 
in som ett naturligt planeringsverktyg, där man följde upp och analyserade 
avvikelserna. Numera är Åhléns ett framgångsrikt företag, men har fortfarande kvar 
delar av det gamla budgetstyrda tänkandet. 
 Som i så många andra företag sätter budgetarbetet i gång i september med 
insamlandet av relevant information. Budgetens främsta syfte i Åhléns är dels att 
koordinera inköpsavdelningen med försäljningsavdelningen, dels att omsätta den 
årliga handlingsplanen i siffror. Budgeten är av uppbyggnadskaraktär men för att 
minska detaljrikedomen och avdramatisera budgetprocessen något finns det önskemål 
om att göra en nedbrytningsprocess.   
 Samsyn poängteras i budgetarbetet, det är av yttersta vikt att inköp–försäljning är 
överens. Budgeten är väldigt detaljerad, den bryts ned till varuhusnivå för varje 
månad. På varuhusen används budgeten främst till att realisera målen och som 
uppföljningsverktyg.  
 Avvikelser från budget analyseras noga och kommenteras varje månad. Under 
intervjun framgår det att budgetprocessen är viktigare än själva dokumentet, 
budgeten. Det är ett tillfälle för alla deltagande att få lufta sina åsikter och tankar och 
komma med förbättringsförslag.  
 Budgetprocessen i Åhléns försvåras avsevärt på grund av att man är väldigt 
beroende av julförsäljningen. Den är oerhört viktig för resultatutfallet och sträcker sig 
över månaderna november-december, samtidigt som budgetarbetet är i sitt slutskede. 
Naturligtvis är detta mycket problematiskt för Åhléns – hur ska man i november 
kunna förutspå nästkommande års julförsäljning?   
 
Prognoser 
Prognoser används regelbundet i Åhléns verksamhet. Dessa tas fram vid behov och 
fokuserar enbart på innevarande kalenderår. Vad är det då som skiljer prognoserna 
från budgeten och vad används de till? Först och främst är prognosarbetet en kortare 
och mycket enklare process. Det tar ca 2-3 veckor att sammanställa en prognos. 
Prognosen följs upp mot budgeten och används som instrument för att säkerställa att 
budgeten hålls, man vill veta hur verkligheten ser ut i relation till budget för att kunna 
vidtaga lämpliga åtgärder.  
 Företaget styrs med hjälp av den senaste prognosen och om inget drastiskt händer 
i omvärlden så är det prognosen som anses vara det styrande verktyget i organisatio-
nen. Prognoserna är dessutom ett effektivt kommunikationsverktyg mellan inköp- och 
försäljningsavdelningen. Med hjälp av prognoserna får dessa avdelningar under årets 
gång en fortlöpande dialog, baserad på verkligheten som den ser ut idag och inte på 
en statisk inaktuell bild som budgeten ofta ger. Genom att vara länken mellan inköp 
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och försäljning får controllern en betydande roll i denna kommunikation, när hand-
lingsplaner omvandlas till siffror och vice versa.  
 
Sammanfattningsvis 
Vår uppfattning om Åhléns styrinstrument är att företaget är på rätt väg i utarbetandet 
av sina styrinstrument. Budgetens betydelse tonas ned lite, företaget har ett arv att 
dras med från kärvare tider vilket gör att många kanske inte vågar släppa budgeten.  
På varuhusnivå har den fortfarande en viktig roll, den används för att realisera målen 
och som uppföljningsverktyg. Högre upp i organisationen läggs mera fokus på 
affärsplanering och strategiarbete. 
 Prognoserna anses vara en lösare form av styrning, vilket ger den enskilde anställde 
mer ansvar men också större handlingsfrihet. Vidare tvingas man hela tiden blicka 
framåt, varpå det uppstår en större medvetenhet om utvecklingsbehov och bättre 
kännedom om verksamheten. Prognoserna används i stor utsträckning för att fånga 
upp kritiska nyckelindikatorer, allt för att kunna identifiera trender och ha beredskap 
för diverse åtgärder. 
 Budgeten är viktig, men det är själva processen eller framtagandet av budgeten 
som är det kritiska. Alla verkar vara överens om att det behövs en årlig genomkörare 
av verksamheten, dels för att ägna reflektion åt kostnaderna men även för att 
samordna verksamheten.  
 

4.5 Södra – budgetprocessen är för tung! 
Södra Skog är ett av Sveriges största skogsbolag med en ägarsammansättning 
bestående av 34 000 skogsägare i södra Sverige. Företaget är världsledande inom flera 
områden, med huvudnäringen inom pappersmassaframställning. Organisatorisk är 
företaget uppbyggt av fem relativt autonoma divisioner/affärsområden och med 
huvudkontor i Växjö. Uppgifterna baseras på telefonintervju med Claes Ekstrand, 
budgetchef på koncernstaben på huvudkontoret i Växjö. 
 Under intervjuns gång framgår det att branschen där Södra verkar är väldigt 
känslig för två faktorer, valutarörelser, främst USD samt massapriserna som kan 
fluktuera mellan 400-700 USD per år. Förändringar av dessa faktorer påverkar 
därmed resultatet i mycket stor omfattning och föranleder utarbetandet av ett flexibelt 
styrsystem.  
 
Budgeten 
Budgetprocessen på Södra startar i oktober månad och skickas till ledningen för 
godkännande i början av december. Arbetet börjar med att ledningen ger 
förutsättningar, spelregler och mål till divisioner och budgetansvariga som i sin tur 
utarbetar delbudgetar som sedan sammanställs av ledningen till en koncernbudget, det 
vill säga en kombinerad top-down bottom-up-modell. 
 Budgeten är väldigt detaljerad och kräver en stor arbetsinsats av de inblandade. 
Den innehåller försäljningssiffror, kostnadsmål samt investeringsplaner åtföljd av en 
mängd nyckeltal och andra mätbara variabler.  
 Tidigare ansågs budgeten och budgetprocessen vara lite av en ”helig” ko som inte 
fick röras. Dock har budgetens betydelse de senaste åren fått en något mindre roll och 
har inte samma styrande effekt som tidigare.  
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 Enligt Claes Ekstrand är budgetprocessen ett önskemål från främst operativa 
chefer på divisioner och olika enheter som vill ha den årliga detaljrika genomgången 
av verksamheten. På koncernledningsnivå verkar det som om budgetprocessen är en 
väldigt tung process som tar mycket tid och energi i anspråk och som inte ger det 
beslutsunderlag som är önskvärt. Ofta upplevs budgeten som inaktuell redan i 
budgetprocessen. 
 
Prognoser 
Parallellt med budgeten arbetar Södra även med fasta prognoser. Man sammanställer 
två prognoser per år som enbart täcker innevarande kalenderår – alltså använder man 
sig inte av rullande prognoser. Vid behov har man dessutom beredskap för att göra en 
tredje prognos. 
 Prognoserna baseras på förväntningar om framtiden och är betydligt mer aktuell 
än budgeten. Dessutom tar det bara ca två veckor, från enhetsnivå till koncernnivå att 
sammanställa en prognos. Jämförelsevis tar det två månader att utveckla budgeten. 
Prognoserna innehåller i stort sett samma information som budgeten, dock inte av 
samma detaljeringsgrad. 
 En viktig post är de prognostiserade investeringsplanerna. Dessa utgör en tung 
utgift i Södras verksamhet (ca 1 mdkr/år) och måste ständigt revideras och 
aktualiseras. Exempelvis kan det finns tjugo investeringsönskemål i budgeten i början 
på året. När sedan den första prognosen har sammanställts i maj månad kanske det 
visar sig att två av dessa planerade investeringar inte är aktuella längre, frågetecken 
kring tre och fyra nya har tillkommit. Sammantaget gör det att prognoserna får en 
viktig roll i beslutsfattandet. Vad är då anledningen med att man arbetar med 
prognoser på Södra? Opåverkbara omvärldsfaktorer ses som den främsta 
anledningen. Som många andra företag i dagens ekonomi är man helt och hållet 
beroende av färsk information, beslut bör inte och kan inte tas på antaganden som 
inte längre är gällande.  
 Ett annat system som Södra använder sig av är att arbeta med treårsscenarion. Man 
gör en bedömning om hur marknaden kan utveckla sig under en treårsperiod. Det 
finns tre olika stadier eller scenarion: hög, mellan och låg. I hög-scenariot försöker 
man göra en bedömning på hur bra det kan gå och vad man då ska göra med det 
likvida överskott man genererar. I låg gör man en bedömning av hur dåligt det 
eventuellt kan gå och vilken finansiell beredskap man då måste ha. Olika 
beredskapsplaner utarbetas för att parera de olika scenarierna. Ekstrand hävdar att 
detta system är mycket effektivt och ger företaget ett framåtblickande synsätt, man 
tvingas att tänka på framtiden och har beredskap när det väl sker stora oförutsedda 
omvälvningar.  
 
Sammanfattningsvis 
Ur koncernledningssynpunkt verkar Södra ha en förnuftig inställning till budgeten. 
Man har den årliga obligatoriska genomgången av verksamheten, där budgeten 
sedermera får en samordnande roll för företagets olika affärsenheter. Prognoserna 
spelar däremot en större roll vid beslutsfattande och vid den dagliga operativa 
verksamheten, eftersom de aktualiseras och innehåller ny information. 
En viktig och i Södras fall tydlig tendens är att det till slut i mångt och mycket är led-
ningens styrfilosofi som bestämmer vilket styrinstrument man ska nyttja sig av. Tidi-
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gare hade man rullande prognoser för att dåvarande ledning föredrog det, nu har man 
budget för att nuvarande VD föredrar det. I litteraturen hänvisas det ofta till olika ge-
neraliseringar, branschförutsättningar och teorier som ska användas vid utarbetandet 
av styrsystem, men troligen är det oftast på individnivå det beslutas om vilka styrsy-
stem som ska användas. VD och ledning brukar som bekant ha sista ordet.  
Budgetprocessen har med åren bantats ned och är inte lika omfattande längre men på 
vissa håll i organisationen finns det önskemål om att budgetarbetet skulle startas 
tidigare. Ekstrand kommenterar dock så här: 

Jag skulle vilja påstå att det skulle vara förödande om budgetprocessen startade tidigare! 

Koncernledningen är alltså mindre intresserade av en mer detaljerad budget och en 
noggrannare budgetprocess. 
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5.  
 

Prognostisering – så funkar det! 
 
 
Det här kapitlet ska sammanfatta och analysera prognoser som styrinstrument, särskilt 
i förhållande till den traditionella budgeten. Teorierna analyseras också i förhållande 
till vad som framgick i referensstudien – det är i den änden vi börjar. 
 Kapitlet ska besvara några grundläggande frågor, vilka är viktiga inför analysen av 
Nymölla Bruk. Dessa kommer att behandlas nedan, utan någon inbördes ordning. 
Varför har vissa företag valt att införa prognoser? Hur används prognoser och vad är 
dess konsekvenser? Vilka är förutsättningarna för prognosanvändning? Vad är 
prognosernas roll i förhållande till den övriga ekonomistyrningen (budgeten i 
synnerhet)? 
 

5.1 Användningsområden och konsekvenser 
Som så ofta diskuterats i litteraturen har budgetar och prognoser olika roller och 
syften. En första reflektion är att det beror på vilket företag det handlar om och vem 
som använder sig av dem. Det är svårt att ge en klar och entydig bild av 
styrinstrumentens funktioner i referensstudiens företag. Istället anser vi det vara 
viktigare att jämföra beprövade teorier och generella tankesätt mot studiens olika 
fallföretag och se vilket spektrum av prognostillämpandet vi kan fånga upp. 
 Budgeten har ju av tradition varit en central hörnsten i främst tillverkande företag, 
där den ofta fyller en viktig funktion på grund av sitt samband med 
produktkalkyleringen (Lindvall, 2001). Synen på budgeten har dock även i tillverkande 
företag ändrats med åren. Omvärldens förändringsbenägenhet gör att det inte längre 
enbart går att förlita sig på den statiska bild budgeten ger.  
 Inledningsvis vill vi poängtera att det i studien finns flera perspektiv, dels operativt 
och på divisionsnivå, dels på koncernledningsnivå. Det är viktigt för studien då 
synsättet på budget och prognos skiljer sig påtagligt mellan de två organisatoriska 
nivåerna. Framförallt verkar det vara ekonomiavdelningen på koncernnivå som tycker 
att budgetprocessen är för arbetskrävande och onödigt detaljerad (Södra). På enhets- 
eller affärsområdesnivå verkar däremot budgeten vara bättre förankrad (Getinge). 
   
Vid sammanfattandet av studien framgick det för oss att det finns flera konsekvenser, 
användningsområden och anledningar till varför prognoser används. Nedan kommer 
detta att diskuteras i relation till det vi redan gått igenom vad gäller budgeten.  
 
Prognosernas syften. I Getinges och Åhléns fall, där prognoserna främst används 
för att dimensionera och anpassa verksamheten efter de förändringar som sker i 
omvärlden, har de en operativ och styrande roll. Det handlar om att kontinuerligt 
kvantifiera förändringar i omvärlden. 
 Dessutom har de en styrande roll i den bemärkelsen att de hjälper de båda företagen att 
identifiera trender och vidta åtgärder för att uppnå budget. Prognoserna har då övertagit tre av 
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budgetens syften – som alarmsystem och som beslutsunderlag för omplanering och ratio-
nalisering. Någon kontroll av prognoserna görs inte av företagen, vilket tyder på att 
prognoserna inte innebär samma kontrollerande som budgeten. Budgetens syfte som 
diagnosinstrument är också något som prognoserna inte återspeglar. Prognoserna följs 
upp gentemot budgeten, men inte gentemot de verkliga utfallen.  
 Har prognoserna inte också andra syften än de vid finner hos budgeten? Jo, ett 
syfte – som vi finner hos Perstorp – är att prognoserna ska ha en starkare 
strategikoppling än budgeten. Perstorps arbetssätt med budget och prognos har en 
mer konventionell utformning, helt i linje med den hybridmodell som presenterades 
tidigare. Budgeten har dels de traditionella rollerna av att vara bonusgrundande och 
ansvarsmarkerande, samt att den används som uppföljningsverktyg och strategisk 
ettårsplan. Prognoserna däremot verkar fungera som en slags SWOT-analys av den 
rådande verkligheten och den kommande framtiden, dessutom har den en viktig roll i 
att staka ut riktlinjerna för verksamheten. Prognoserna används med andra ord på en 
mer strategisk nivå och har inte den kopplingen till budgeten som Montgomery (2002) 
efterfrågar. 
 I övrigt verkar hybridmodellen också vara förhärskande. Inget av referensstudiens 
företag har vågat (eller velat) lämna budgeten som styrinstrument. Istället har 
budgeten kommit att förändras efterhand och prognoserna har fått lite olika roller i 
företagen beroende på var budgetens problematik legat. Vi uppfattar dock det som 
om prognosernas fulla potential – som fristående instrument och en del av en mjukare 
styrning – inte kommit till sin rätta i referensstudieföretagen. Handelsbanken är 
förstås undantaget som kör helt budget- och prognoslöst, men det är troligen få 
tillverkande företag som helt kan förlita sig på benchmarking som styrinstrument. 
 Ett syfte som teoretiskt framhölls var att prognoserna skulle tillhandahålla färsk 
information i kortfattad form. Nog verkar det som om färskheten är viktig (Åhléns, 
Södra och Getinge) men att prognoserna skulle vara något mindre detaljerat 
dokument har inte slagit igenom. Både Södra och Getinge har prognoser som i stort 
sett har samma uppställning som budgeten. Givetvis ställer det stora krav på 
välutvecklade interna IT-system. 
 
Lednings- och styrfilosofi. Hos Södra skönjas Lindvalls (1999) tankar om att det 
viktiga egentligen inte är huruvida ett styrsystem kallas budget eller prognos utan att 
det är sättet att tänka på som är det väsentliga.  
 Detta poängteras också av Charlotte Frölander på Åhléns som anser att det viktiga 
är ett företag vågar och kan bryta sig ur ett invant tänkemönster. I Åhléns fall, där 
budgeten sedan sämre tider har företaget i ett järngrepp, gäller det att bryta sig ut från 
synen att budgeten är helig , risken finns ju annars att budgeten blir en 
självuppfyllande profetia.  
 Dominerande idéer är en viktig faktor vid utvecklingen av styrsystem. Särskilt tydligt 
är det i Södras fall där företaget tidigare hade rullande prognoser för att dåvarande 
ledning föredrog det, för att sedan komma tillbaka till budgeten för att nuvarande VD 
föredrar det. I litteraturen hänvisas det ofta till olika generaliseringar, 
branschförutsättningar och teorier som ska användas vid utarbetandet av styrsystem, 
men ofta är det nog individuella faktorer som avgör vilka styrsystem som ska 
användas. VD och ledningsgruppen brukar som bekant ha sista ordet. 
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 Handelsbanken är en annan aktör där en dominerande idé eller en individuell led-
ningsfilosofi har präglat styrsystemet. Banken skiljer ju sig tydligt från de andra företa-
gen genom att man varken arbetar med prognoser eller budget. Här kommer vi också 
in på andra aspekter såsom informella styrsystem och företagskultur, vilka dock inte 
behandlas i denna uppsats. Vi nöjer oss med att konstatera att Handelsbankens 
styrsystem är ett ypperligt föredöme för samverkan mellan informella och formella 
styrsystem. 
 
Beteendeförändringar. Som tidigare nämnts så finns det liten eller ingen taktik i 
prognosarbetet. Just rävspelet i budgetprocessen är ju en bestående kritik mot 
budgeten. I ljuset av detta, vad har det då gett för konsekvenser när prognoserna har 
fått en mer styrande roll? Ett återkommande inslag i företagen är de beteendemässiga 
och psykologiska effekter om har uppkommit. Tack vare eller beroende på hur man 
ser det, på grund av prognosinförandet, har riskbenägenheten i företaget ökat. Prognoserna 
är inte i några fall i behov av godkännande från högre instans. Och de som är 
ansvariga för prognosframtagningen är inte samma personer vars prestationer ska 
bedömas för belöningssystemet. 
 Åhléns menar också att prognoserna skapar större handlingsutrymme för personalen – 
problem kan lösas på plats, omedelbart och på ett kreativt sätt. En naturlig följd därav 
blir att diskussionen på ett ledningsmöte inte fokuserar på att förklara avvikelser och 
hur de bäst ska lösas, utan diskussionen fokuseras kring hur problemet löstes. 
 
Från strategi till operativa nyckeltal. Södra har genom sitt prognosarbete lyckats 
fånga kritiska nyckeltal för verksamheten. Dessa är då inte traditionella finansiella 
nyckeltal utan de är mer produktionsinriktade. Med andra ord verkar Montgomery 
(2002) få vatten på sin kvarn, eftersom han just tar upp prognoser som översättare av 
strategiska mål till operativa mål (se figur 5 ovan). Uppenbarligen verkar det som om 
belöningssystemets koppling till budgeten heller inte är något problem. När Södra 
utarbetade prognoserna togs dessa relativa nyckeltal med som en del av det 
bonusgrundande underlaget. 
 
Effektivt kommunikationsverktyg. Slutligen är det viktigt att nämna prognosernas 
roll som ett effektivt kommunikationsverktyg. Både Åhléns och Getinge hävdar att 
prognoserna har förbättrat kommunikationen mellan de olika enheterna i företaget. 
Till skillnad från budgetprocessen som ju endast görs en gång om året och där viss 
kommunikation sker, är prognosarbetet kontinuerligt och återkommande under årets 
gång. Detta säkerställer att koordinationen inköp/försäljning alternativt 
tillverkning/försäljning får en naturlig dialog och risken för suboptimering minskar. 
 Sammanfattningsvis kan vi säga att prognoser i vissa fall fyller ut en funktion som 
budgeten annars av tradition brukar ha. Andra gånger har prognoser en mer levande 
roll i företaget, den har en förmåga att på ett annat sätt än budgeten lyfta fram mjuka 
värden. Men återigen, allt beror på vem som gör prognosen och inte minst vem som 
använder den. 
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5.2 Förutsättningar för prognosarbete 
Är det lämpligt för vilket företag som helst att införa prognoser i ekonomistyrningen 
eller krävs det speciella förutsättningar för att det ska bli en lyckad implementering? Vi 
har med teorikapitlet och referensstudien som grund valt att lista ett antal faktorer 
som är viktiga för att prognoser ska kunna införas och användas på ett optimalt sätt. 
 

• Det måste finnas ett behov av information som inte täcks av budgeten eller 
andra styrande instrument. Om företaget har en ettårsstyrning i form av en 
budget som fungerar i organisationen är det tveksamt om prognoserna är till 
någon hjälp. Företag som exempelvis har välutvecklade balanserade styrkort 
som också uppdateras kvartals- eller månadsvis har troligen mindre behov av 
prognoser. I grunden är det dock marknaden och branschen som styr 
behovet. Är branschen snabbrörlig och möjligheterna stora att på mindre än 
ett års sikt förändra företagets inriktning (kostnadsstruktur, produktmix m.m.) 
kan prognoser vara till hjälp. 

• Informationen som ska finnas i prognoserna måste vara lättillgänglig och rimlig 
att analysera på en kortare tid. I referensstudien tyckte exempelvis Perstorp att 
de rullande prognoserna tog för lång tid att sammanställa eftersom de hade 
väldigt många mindre resultatenheter.  

• Prognoserna måste vara trovärdiga – annars kommer de inte att användas i 
företaget. Med andra ord måste prognoserna ha en precision som är 
användbar även på operativ nivå. Getinges Tord Hallberg menar exempelvis 
att ”prognoserna fungerar bara om man tar dem på allvar”. 

• Företaget måste ha en kultur som tillåter en mjukare styrning. Det måste 
finnas individuell frihet att använda prognoserna efter eget huvud och 
behovet av kontroll på ledningsnivå kan inte vara för stort. 

• Även om något av referensföretagen använde Microsoft Excel som 
prognosprogram upplever vi det som viktigt att företaget har ett affärssystem 
som underlättar prognostisering. Risken är annars överhängande att 
prognosprocessen blir alltför tidskrävande och att det inte finns någon tid 
över till analys.  

• Rätt personer ska göra prognosen. Controllern ska inte sitta och gissa 
försäljningsstatistiken utan det bör säljorganisationen göra. Det är viktigt att 
säljorganisationen avsätter tid för utarbetandet av prognoserna.  

• Prognosen bör inte vara lika detaljerad som budgeten. Även om vissa av 
referensföretagen arbetar så är det inte att rekommendera för större företag. 
En brittisk undersökning från 2002 visade att 25 procent av de 1000 största 
företagen gjorde prognoser månadsvis och ytterligare 35 procent kvartalsvis. 
Hela 80 procent av företagen ville göra prognoser oftare, men uppgav att de 
inte hade tid eller råd att göra det oftare (Barrett, 2003). 

• Prognoser måste kunna göras vid behov, men det är praktiskt viktigt att det finns 
förutbestämda tidpunkter någon gång per år. Om prognoserna ska kunna få 
en central roll måste utarbetandet av prognoserna vara planerade, åtminstone 
någon eller några av dem. 

• Prognoserna ska innehålla de finansiella och icke finansiella faktorerna som kan tän-
kas förändras på kort sikt (mindre än ett år) och som är viktiga för företagets 
lönsamhet. Särskilt viktigt är det att prognoserna innehåller operativa måltal – 
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exempelvis produktionsvolymer per produkt. Annars är risken stor att pro-
gnosen enbart blir en strategisk produkt på ledningsnivå utan koppling till den 
operativa verksamheten. 

 

5.3 Prognosernas roll i ekonomistyrningen 
Vi ska nu lyfta diskussionen en nivå och reflektera över prognoserna som ett av 
många sätt att styra en verksamhet. Vilken roll har de i förhållande till BSC, ABC-
kalkylering eller BPR? Är prognoser även i verkligheten ett instrument för den 
moderna ekonomi- och verksamhetsstyrningen?  
 Som vi upplever det använder referensföretagen inte prognostisering som ett 
styrinstrument i den moderna verksamhetsstyrningens anda. Prognoserna har införts 
mer eller mindre på måfå och i samtliga fall har budgeten funnits kvar som 
uppföljnings- och kontrollinstrument. Däremot har vi funnit att budgeten definitivt 
kan få en annan roll när prognoserna tar över den mer löpande analysen.  
 Framför allt tyder referensstudien och den teoretiska bakgrunden på att prognoser 
används som ett led i företagens utveckling mot en modernare verksamhetsstyrning, 
men att få företag verkligen tar det stora klivet. Ponera en skala mellan 1 och 10 där 
högre tal innebär ett närmande mot modern verksamhetsstyrning och där 1 är den 
traditionella ekonomistyrningen. I sådana fall skulle vi vilja sätta budgeten mellan 1 
och 3, prognoserna mellan 5 och 6 och balanserat styrkort samt benchmarking till 
mellan 8 och 10. Allt beror på hur varje företag väljer att implementera 
styrinstrumenten.  
 Ett viktigt mål för prognoserna är att vara länken mellan de övergripande 
strategierna, verksamhetsplanerna och de operativa målen. Dock verkar det som om 
budgetens roll inte är utspelad, utan snarare kompletterar prognoserna genom att vara 
det man ibland tvingas mäta mot. Som vi tidigare nämnde i kapitel 3.1 behöver ett 
styrsystem bland annat innehålla information som man kan jämföra med – och den 
informationen finns inte i prognoserna. När företagen känner att de inte kan använda 
exempelvis tidigare års eller kvartals utfall som utgångspunkt (som vid rullande 
prognoser) måste de ha någon annan form av kortsiktig planering och då är budgeten 
enda alternativet. För företag som Handelsbanken behövs budgeten inte eftersom 
andra enheter inom och utom företaget används som jämförelsegrund. Men sådan 
benchmarking kräver som sagt tidigare speciella förutsättningar. Vi kan därmed 
konstatera att den nya ettårsstyrningen som vi tidigare diskuterade kring helt enkelt 
inte har slagit igenom än och pyramiden som presenterades i figur 2 ser därmed ut att 
leva kvar ett tag till.  
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6.  
 
 
 

Nymöllas styrning och organisation 
 
 
Det här kapitlet presenterar Nymölla som företag i allmänhet, men också 
ekonomistyrningen som den ser ut idag. Kapitlet baseras på internt och externt 
informationsmaterial samt en inledande intervju med ekonomichef Lisbeth Nilsson 
och controller Maria Andersson. 
 

6.1 Företagsbeskrivning 
2002 firade Nymölla Bruk sitt 40-årsjubileum. Det var nämligen redan i början av 60-
talet Wallenbergfamiljen startade bruket, som ligger i nordöstra Skåne. Till en början 
var det enbart en massafabrik, men ett decennium senare startades även ett 
pappersbruk som så småningom införlivades i dåvarande Papyruskoncernen 
tillsammans med massafabriken. Nymölla och hela Papyrus blev senare en del av 
Stora, och under senare delen av 90-talet fusionerade Stora och finska Enso, och blev 
till en av de största pappersproducenterna i världen. Nymölla Bruk ingår i 
finpappersdivisionen, som är en av Stora Ensos fem divisioner. Koncernen har idag 
drygt 40 000 anställda i mer än 40 länder och aktien är noterad i Stockholm, 
Helsingfors och New York. 
 
Kvalitet och miljö 
Nymölla har drygt 900 anställda, vilka krävs för att hålla igång produktionen dygnet 
runt, nästan 350 dagar om året. Tidigt satsade Nymölla på forskning och de var den 
första så kallad magnefitfabriken som återvann kokkemikalierna. Praktiskt har 
miljöarbetet bland annat resulterat i en egen slamanläggning och sedan 1993 används 
inte några klorkemikalier i blekningsprocessen. Det miljöarbetet har senare fortsatt 
med exempelvis miljöledningssystemet ISO 14001 och EMAS (EU:s miljöstyrnings- 
och miljörevisionsordning). Nymölla är till 40 % självförsörjande vad gäller energi 
(man eldar bland annat barken), man säljer till och med visst överskott av fjärrvärme 
till Bromölla kommun.  
 
Produktionsprocessen 
För att förstå Nymölla bör vi också ta oss en titt på hur produktionsprocessen går till. 
Nymölla har flera leverantörer av den ved (barr- och lövträd) som behövs för massa-
tillverkningen. De flesta ligger i södra Sverige, men det importeras även från länderna 
kring Östersjön, främst Tyskland. Under 2003 har man också börjat experimentera 
med eucalyptusträd från Azorerna. Varje dag anländer 150 lastbilar med ved till fabri-
ken. Veden flisas, kokas, tvättas, bleks och silas till fina fibrer, redo att bli papper. 
Massan pumpas över till pappersfabriken, där bland annat krita tillsätts för att pappe-
ret ska få styvhet och opacitet. I stora valsar pressas och torkas sedan blandningen 

 – 47 – 



 

(mälden) till papper av önskad tjocklek. Varje rulle papper som kommer ut väger 25 
ton.   
 
Produkter och marknad 
I och med att Nymölla är ett integrerat massa- och pappersbruk kan man säga att de 
handlar med två typer av produkter, massa och papper. Men eftersom 
pappersproduktionen i stort sett konsumerar all massa som tillverkas fokuserar man 
framförallt på pappersprodukter. På senare år har man avgränsat och specialiserat sin 
papperstillverkning till kontorspapper. Inom denna produktion har man idag 12 olika 
kontorspappersprodukter som är uppdelade efter varunamn. Nymöllas viktigaste 
produkt och varumärke är MultiCopy som kan sägas vara en kvalitetsprodukt och kan 
därför betinga ett högre pris än motsvarande produkter. Marknaden för papper är i 
jämförelse med andra branscher lokalt bunden då transportkostnaderna lätt kan skena 
iväg vid längre transporter. Försäljningen av Nymöllas produkter sker via säljbolag 
inom Stora Enso-koncernen. Dessa säljer i sin tur framförallt till pappersgrossister 
innan de når slutkonsumenterna.  
 
Lönsamhet och ekonomi 
För närvarande går Nymölla bra och trots de allmänt dåliga tiderna har man inte 
behövt dra ned på verksamheten. Nymölla är utan att ta i för mycket en verklig 
kassako för Stora Enso-koncernen. Kassaflödet är över 30 % av omsättningen och det 
är en trend som ser ut att hålla i sig. 
 

6.2 Den nuvarande ekonomistyrningen 
Hur formella styrsystem används på skilda sätt i olika funktioner i en organisation är 
något som omdebatterats inom företagsekonomin (Anthony & Govindarajan, 2001).  
Som tidigare nämnts handlar styrning om att kontrollera att något går i den riktning 
man planerat. De gamla styrsystemen med detaljerade femårsplaner har sedan länge 
spelat ut sin roll och ersatts av modernare metoder. Hur har då Nymölla följt med i 
utvecklingen och hur ser den ekonomistyrning ut som finns i företaget idag? Genom 
de intervjuer vi gjort med olika nyckelpersoner på bruket har vi fått en relativt 
heltäckande bild av hur den dagliga verksamheten styrs.  
 Om man tittar på styrningen på en översiktlig nivå finns det två dominerande 
styrinstrument; budgeten och verksamhetsplanen. Rent organisatoriskt finns det 
betydande skillnader mellan dessa. Medan verksamhetsplanen är förankrad långt ned i 
organisationen återfinns budgeten främst på chefsnivå. Naturligtvis har detta fått 
genomslag i hur de bägge styrverktygen används, vilket vi lär återkomma till i 
analysen. 
 
Övergripande verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen utarbetas på flera olika nivåer. Först och främst görs en 
övergripande verksamhetsplan av ledningsgruppen. I den preciseras olika mål för 
bruket, både finansiella som bygger på direktiv från divisionshåll samt icke finansiella 
som ledningen och de anställda finner vara relevanta. 
 En verksamhetsplan bör sträcka sig 3-5 år i framtiden och endast ge grövre upp-
skattningar av målbilden (Samuelson, 1999). Nymölla har i sin verksamhetsplan lång-
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siktiga produktionsmål samt kortsiktiga avkastningskrav. Uppföljning sker kvartalsvis, 
med noggrannare omarbetning en gång om året. De långsiktiga målen, som delvis 
kommer från divisionsnivå, ändras sällan.  
 
Operativa verksamhetsplaner 
Den övergripande verksamhetsplanen bryts sedan ned i separata verksamhetsplaner 
per avdelning. Processen vid utarbetandet av verksamhetsplanerna uppfattas som en 
väldigt viktig händelse av samtliga intervjuade. Den ger de anställda en möjlighet att få 
lufta sina tankar, att komma med idéer och förslag och att få inblick i verksamheten. 
 Många anställda är inblandade, bland annat görs det enbart på massafabriken fyra 
verksamhetsplaner. Som tidigare nämnts innehåller verksamhetsplanen bland annat 
icke finansiella mätvariabler, vilka skiljer sig åt mellan avdelningarna. Till exempel 
fäster produktionen stor vikt vid produktivitetsrelaterade nyckeltal medan 
massafabriken kanske framhäver antal nya framgångsrika recept per år.  
Det är sagt att de operativa verksamhetsplanerna bör följas upp en gång per månad, 
men beroende på vem man pratar med skiljer det sig åt. 
 Teoretiskt sett ska verksamhetsplanen utgöra underlag för budgeten, dock kan det 
även här variera inom Nymölla bruk. Vissa intervjuade börjar med att göra budgeten 
för att sedan utarbeta verksamhetsplanen, emedan andra enligt konstens alla regler 
först gör verksamhetsplanen följd av budgeten. 
 De operativa verksamhetsplanerna är väldigt avdelningsspecifika. Till exempel 
innehåller massafabrikens plan såväl en SWOT-analys och framgångsfaktorer som 
produktionsförbättrande åtgärder och personalplanering samt en mänga andra mål 
relaterade till verksamheten.  
 
Vad är då syftet med de operativa verksamhetsplanerna? Först och främst är de ju ett 
medel för att realisera de mål som satts upp på högre nivå. Ett annat viktigt syfte är att 
engagera medarbetarna, med hjälp av verksamhetsplanen kan de lättare relatera sitt 
arbete till Nymöllas utveckling. Massafabrikschef Stig Svensson kommenterar: 

Verksamhetsplanen är en löpande process, allt som snurrar runt i huvudet samlas upp. 
Kommer man på något nytt under året kan vi skriva ned det. Vi gör den en gång om året och 
följer upp den. 

 

Interna förhållanden 
Nymölla är uppdelat i ett antal enheter: All tillverkning som sker i fabriken säljs till 
Nymölla pappersbruk, eventuellt överskott säljs inom koncernen. Någon gång per år 
väljer man att se enheterna som artificiella resultatenheter för att kunna jämföra sig 
med andra bruk. Internpriset är då det rådande marknadspriset. Inom Nymölla bruk, 
det vill säga från massafabriken till pappersbruket, är det dock standardkostnader som 
används. 
 Förekomsten av den artificiella resultatenheten är något som gärna tonas ned lite. 
Bland annat är produktionschef Magnus Olsson kritisk: 

Jag är lite emot artificiella resultatenheter, förstår inte vitsen med det. Interndebiteringar hit 
och dit, jag tror att det leder till att resurserna inte utnyttjas 
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Marknadsavdelningen, den koordinerande länken mellan Nymölla och säljbolagen 
rapporterar inte till Nymölla utan är underställd divisionen med säte i London. 
Säljbolagen fastställer priserna, utan att Nymölla i slutändan har någon möjlighet att 
påverka dem. Nymölla kan heller inte påverka valet av kunder eller produkter. 
Säljbolagen torde dock vara motiverade att sälja till ett så högt pris som möjligt då 
försäljningspriset utgör deras kommissionsgrundande underlag. För att hela tiden ha 
en fortlöpande koordination och överblick av verksamheten träffas Niklas Sandberg 
från marknadsavdelningen, Kerstin Grönholm, controller mot produktion samt 
Magnus Olsson, produktionschef för papper, en gång i veckan. Under dessa möten 
stämmer de bland annat av kapacitetsutnyttjande i produktionen och tonnage.  
 
Budgeten på Nymölla 
Budgetarbetet på Nymölla skiljer sig inte nämnvärt från andra tillverkande företag. 
Processen börjar med att bruket får direktiv från divisionen i London. Mål ställs bland 
annat upp för kassaflöde, räntabilitet på sysselsatt kapital och produktionsvolym. 
Dessa specificerade krav kommuniceras ned i organisationen till respektive 
avdelningschefer som sammanställer sina delbudgetar. Marknadsavdelningen tar via 
säljbolagen fram prognostiserade försäljningssiffror, nedbrutna till 
land/produkt/kund. Försäljningssiffrorna matas sedan in i säljprogrammet FENIX 
och därefter påbörjas den klassiska budgetprocessen. Ledningsgruppen träffas på 
några extramöten och diskuterar innehåll, sannolika utfall, produktmix etc. 
Divisionen gör gällande att budgeten ska vara väldigt detaljerad, den görs för hela 
Nymölla, massafabriken, pappersbruket uppdelat på de sex olika produktgrupperna. 
Ekonomiavdelningen i synnerhet anser att budgeten är alltför detaljerad. Den ska 
rapporteras till divisionen i november månad. Vissa år kommer det i slutfasen av 
budgetprocessen direktiv om att något måste ändras och då måste hela proceduren 
upprepas ned till allra lägsta detaljeringsgrad. Den iterativa processen fortsätter sedan 
tills det att divisionen är nöjd och koncernbudgeten kan klubbas i ett övergripande 
koncernmöte. 
 
Det fanns en tid på Nymölla då ordet budget inte fick nämnas. Det var förlagt med 
tabu. Numera är begreppet budget återintroducerat i Nymölla. Av intervjuerna att 
döma är den gängse uppfattningen att budgeten används som ett kontroll- och 
uppföljningsverktyg, främst då för att följa upp tidskostnaderna (fasta kostnader).  
 Budgeten fyller även en ansvarsindelande funktion. Cheferna för de producerande 
avdelningarna har kostnadsansvar. Totalt har Nymölla ett 50-tal kostnadsställen som 
är fördelade på de olika avdelningarna. 
 Nymöllas belöningssysten är inte så mycket att orda om. Det är kopplat till 
budgeten; för hela bruket, divisionen samt för Stora Ensos aggregerade resultat. 
Bonusen kan maximalt utgöra en viss procentsats av den enskilde anställdes årslön. 
 Som tidigare nämnts ställs budgeten upp efter produktnivå för hela bruket, men 
kostnaderna delas in per funktion.  
  
Stödjande system 
Nymölla har en rad IT-system, dock är inga integrerade. Försäljningssystemet kallas 
FENIX och används av marknadsavdelningen samt säljbolagen. När ekonomiavdel-
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ningen får uppdaterad försäljningsinformation från FENIX placeras dessa i Microsoft 
Excel för att sedan kunna jämföras med budget. De interna kostnadsbudgetarna görs i 
ett separat system på intranätet. Rapporter från intranätet sammanställ sedan med siff-
rorna från FENIX i Excel. För rapportering till divisionen används därefter det kon-
cerngemensamma systemet Hyperion. Ekonomiavdelningen får då överföra siffrorna 
från Excel till Hyperion manuellt.  
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7.  
 
 

Analys av Nymöllas styrprocesser 
 
 
Det här kapitlet ska behandla Nymöllas ekonomistyrning med fokus på budget och 
prognostisering. Först beskrivs och analyseras Nymöllas ekonomistyrning i stort efter 
en modell som utvecklades i avsnitt 3.1. Därefter går vi på djupet i budgetanalysen 
uppdelat i budget som produkt respektive process. Slutligen följer en analys av 
Nymöllas möjligheter och konsekvenser av ett prognosinförande. 
 

7. 1 Nymöllas ekonomistyrning 
Under resans gång har bilden av Nymöllas ekonomistyrning klarnat avsevärt, såväl 
positiva som negativa faktorer har kommit upp till ytan. Det är svårt att ge en entydig 
bild av hela ekonomistyrningen – beroende på vem som intervjuats har beskrivningen 
och åsikterna varit annorlunda. Men oftast kan man skönja vissa trender i åsikterna 
och en analys av de faktorer som ett styrsystem utgörs utav innebär att vi ändå har en 
bra bild över hur styrningen fungerar på Nymölla. Hur kan då Nymöllas 
ekonomistyrning sammanfattas på ett tydligt och begripligt sätt?  
 Eftersom uppsatsen handlar om hur den traditionella ettårsstyrningen i form av 
budgeten kan tänkas kompletteras med en modernare form av verksamhetsstyrning – 
prognosen – har den dikotomin använts som utgångspunkt. Med hjälp av modellen 
som baserades på Lindvall (2001) och Hope och Frasers (1999, 2003) resonemang i 
kapitel 3 tänkte vi beskriva och förklara Nymöllas ekonomistyrning i allmänhet. Det är 
inte tänkt att denna modell ska vara ett heltäckande verktyg applicerat på Nymölla, 
utan vi ansåg det vara intressant att utifrån modellens terminologi beskriva var 
Nymöllas ekonomistyrning befinner sig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. En situationsanalys av Nymölla – från traditionell ekonomistyrning till modern 
verksamhetsstyrning. De svarta punkterna visar var Nymölla ungefärligen befinner sig. 
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Control and command och empowerment är ord som de senaste åren dykt upp i ekonomisk 
litteratur. Vi måste i detta fall skilja mellan Nymöllas budget och operativa 
verksamhetsplaner. Medan budgeten närmre kan liknas vid ett kontrollinstrument, ger 
verksamhetsplanerna de anställda relativt fria tyglar – det vill säga frihet under ansvar 
– empowerment. Nya metoder inom de olika avdelningarna provas, personalen 
uppmanas till att ta initiativ och komma med idéer. Bland annat finns det på Nymölla 
en mycket uppmärksammad idélåda där en stor del av idéerna realiseras. 
Konsekvenserna av detta är bland annat kostnadsbesparningar, nöjdare och mer 
motiverad personal samt ett steg mot en lärande organisation.  

Jag tror att vi har en sund inställning, återhållsamma men inte dumsnåla. Den stora biten är 
ju utvecklingsarbete, att vi alla samarbetar. Vi måste tillåta provkörningar som ibland 
misslyckas. Man ser till att samarbetet fungerar, annars blir det suboptimeringar, ledarskapet 
är viktigt. (Produktionschefen) 

Informationsflödet på Nymölla är trots vissa avvikelser ganska rutiniserat och 
systematiskt. Månadsrapporter skickas från ekonomiavdelningen till de olika 
enheterna. Dock finns det möjlighet att via intranätet när som helst hämta relevant 
information. I vilken utsträckning detta sker fick vi inte en klar bild över, men det 
överlag rådande systemet är definitivt av push karaktär.    
 Budgeten används i ett fall som ett reaktivt instrument. Utfallen jämförs med 
budgeten, analyseras och åtgärder vidtas. Niklas Sandberg på marknadsavdelningen 
gör dock gällande att han i sin verksamhet använder budgeten proaktivt, till exempel 
genom att omfördela resurser efter behov. 

Vi använder också budgeten till volymallokering till olika marknader. När vi gör kvoter så 
använder vi budgeten i den detaljnivå vi tycker är bäst. Ta MultiCopy exempelvis. Om vi har 
en budget för Tyskland på 20 000 ton så har vi också i deras orderhanteringssystem 
möjligheten att dela upp de här 20 000 tonen på 50 veckor. Så då kan de boka hur mycket 
de vill för det slår inte i taket förrän de når taket. Och då kan vi reglera med budgeten som 
ett allokeringssystem. Går det dåligt i Tyskland kan vi sänka den och höja någon 
annanstans. (Marknadskoordinator) 

Den informella strukturen för att lösa och hantera problem samt vidta åtgärder är 
stark på Nymölla – mycket tack vare den möteskultur det finns på företaget. Åtskilliga 
beslut kan fattas snabbt och förutseende åtgärder kan därmed vidtagas utan alltför 
många formella möten och förhandlingar.  
 Detaljeringsgraden kontra målorienteringen är även den mångfasetterad. Budgeten 
är som tidigare nämnt väldigt specificerad, detaljeringsgraden upplevs av några som 
påträngande hög, särskilt ekonomiavdelningen. Däremot är den strategiska 
verksamhetsplanen i högre utsträckning målorienterad. Medan budgeten fokuserar på 
kostnader är verksamhetsplanens parametrar mer heltäckande, möjligen att likna vid 
ett balanserat styrkort. 

Budgetens nackdel är stelbentheten. För mycket detaljer. Marknaden behöver det kanske, 
men de tycker nog också att det är för mycket detaljer. (Ekonomichef.) 

Dock verkar det som om det är verksamhetsplanerna, vilka är målorienterade, som är 
de styrande verktygen. 
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Det operativa rapporteringssystemet är i mångt och mycket flexibelt. Till exempel kan 
produktionschef Magnus Olsson när det honom passar skriva ut en rapport om hur 
produktionen fortskrider. Detta kanske måste göras vid individuella orderkalkyler då 
förändringar i produktsammansättningen eller kapaciteten inträffar. Förändringar i 
kostnader kan då upptäckas och användas vid framtagandet av nya lönsamhets- eller 
produktkalkyler. Budgetrapporteringen är däremot i princip statisk och ska ske i givna 
tidsintervall. Bland annat kräver man på divisionsnivå en månatlig rapportering 
innehållande balans- och resultaträkning per produkt. 

Vi kanske inte borde rapportera så noggrant till divisionen men det är ju inte vi som kan 
sätta de målen. Utan det är divisionen som säger att vi måste rapportera såsom vi gör. 
(Controller 1) 

Rapportering uppåt till divisionen upplever vid som statisk, men internt på Nymölla 
Bruk är den förhållandevis flexibel.  
 Nymöllas styrning är definitivt kostnadsorienterad. I alla lägen är det mycket fokus 
på kostnader, företaget har en naturlig kostnadsmedvetenhet inom sina väggar.  

Jag tycker det är bra att det är en fokusering kring kostnaderna. Det bör man alltid ha, även 
om det går bra. (Controller 2) 

Värdeorienteringen med nyckeltal som EVA och fokusering på ägarstyrning märks 
därför inte mycket i företaget. Av tradition är Nymölla ett ingenjörsföretag och 
därmed väldigt produktinriktat. Det gör att mycket tid ägnas åt förbättringar i olika 
processer och moment i tillverkningen, mindre åt ökad kundorientering, vilket de 
ändå menar är något som de strävar efter. 
 Frågan om ”antingen eller alternativt både och” är svår att förklara, men desto viktigare 
för analysen. Begreppen ska förklara hur man tänker på företaget när man gör olika 
val – exempelvis decentralisering eller centralisering och kort eller lång sikt. Moderna 
IT-system gör att man idag kan välja både och, men Nymölla verkar ha fastnat i den 
månadsrapportering som man vill ha på divisionsnivå. Andra tidsperspektiv, som 
kanske passat Nymölla bättre, är mindre aktuella. 
 En modern verksamhetsstyrning kräver ett helhetsperspektiv som medföljer 
styrningen på alla nivåer. Hade Nymölla utgått ifrån ett helhetsperspektiv i styrningen så 
hade man troligen också gjort en budget eller prognos anpassad för bruket uppdelad i 
aktiviteter. Idag sker en tydlig fokusering på brukets olika ansvarsenheter. Nymölla 
strävar efter att skapa oberoende enheter, vilka egentligen är väldigt beroende av 
varandra. 
 Även om vi inom ramen för denna uppsats inte diskuterat de informella 
styrsystemen, finns det ändå några värdefulla synpunkter avseende Nymölla. Vårt 
intryck av företagskulturen är att den är öppen och tillåtande, internt är det högt i tak. 
Det finns dock ett pyrande missnöje gentemot divisionsledningen som med sina 
restriktioner sätter gränser för Nymöllas potentiella utveckling. Ettårsbudgeten är 
styrd uppifrån och inte helt anpassad för brukets behov och kanske är det därför 
verksamhetsplanerna (som utvecklas internt) får så stort utrymme. 

Man önskar man kunde göra en budget för bruket där man kan säga att ’ja, detta tror vi 
på’. För det blir genast så att vi tänker ’vi har inte tagit beslutet om att köra på 92 %’. Det 
är ingen som känner ansvar för den [budgeten] då? (Controller 2) 
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Sammanfattningsvis pekar denna modell på att Nymölla i vissa avseenden har tagit 
stegen mot det Lindvall (2001) menar med modern verksamhetsstyrning. Om detta 
skett medvetet eller om det är den naturliga utvecklingen i företaget är svårt att 
avgöra. Faktum kvarstår dock att Nymölla fortfarande har en del arbete kvar vad 
gäller utvecklingen mot en modernare verksamhetsstyrning. Är det kanske budgeten 
och budgetprocessen som sätter stopp för det? Det ska nästa avsnitt bland annat 
analysera. 
 

7.2 Budgetens roll i Nymölla 
I detta avsnitt refererar vi vårt insamlade material i Nymölla till det teoriavsnitt som 
berörde budgeten. I likhet med teoriavsnittet kommer vi att dela upp analysen i två 
delar, budget som produkt respektive som process. Med analysen vill vi peka ut de 
syften och roller budgeten har på Nymölla. Som vi tidigare nämnt kan vi utifrån en 
sådan analys lägga grunden för en analys kring prognosernas vara eller icke vara. Värt 
att nämna på förhand är att budgetens roll varierar beroende på vem som intervjuas, 
men framförallt beroende på vilken typ av avdelning eller enhet de representerar. 
Således kommer det i analysen ofta refereras till vilken ansvarsenhet som avses. 
 
Budgeten som produkt 
För att analysera budgetproduktens roll och funktion på Nymölla börjar vi med att 
sätta budgeten i relation till verksamhetsplanen som beskrivits ovan. Vi använder oss 
av det styrschema Mintzberg (1979) beskrev i sina teorier kring målstyrning och 
aktivitetsplanering för att få den inledande och översiktliga bild vi behöver för vår 
analys. I Mintzbergs schema pekas budgeten ut som en del i den målstyrda 
verksamheten. Dess funktion kan beskrivas antingen som mätinstrument för uppsatta 
mål eller som motiverare för aktiviteter som leder till samma mål. På Nymölla påpekas 
det bland de enhetsansvariga vid produktionen att budgeten nästan uteslutande 
används under uppföljningen för att mäta resultatet. För att styra och planera sin 
verksamhet använder sig dock dessa enheter av sina respektive verksamhetsplaner. 
Dessa verksamhetsplaner ligger också till grund för produktionsenheternas 
delbudgetar.  
 Anledningen till budgetens funktion som mätinstrumenten inom dessa enheter kan 
härledas till den tidigare beskrivna teorin för tillverkande ansvarsenheter. I och med 
att enheterna inte kan hållas fullt ansvariga för försäljningsvolymer utan bara enhetens 
effektivitet kretsar uppföljningen till stor del kring icke finansiella mått rörande 
exempelvis tid, material och energi. Underhållschefen beskriver förhållandet mellan 
budgeten och hans verksamhetsplan på följande vis: 

Egentligen så ska ju budgeten bara vara en direkt översättning av verksamhetsplanen. 

Värt att notera är att den budgeten som är relevant för tillverkningsenheterna inte är 
den aggregerade budgeten för hela bruket utan endast kostnadsbudgetarna 
(delbudgetarna) för respektive enhet. 
 Men denna syn på budgeten återfinns inte i alla enheter. På ekonomi- och mark-
nadsavdelningen håller man budgeten i främsta rummet. Det görs visserligen kvartals-
vis uppföljning av verksamhetsplanerna, men månadsrapportering som sammanställs 
av ekonomiavdelningen utgår från budgeten (jämförelse med utfallen). Ekonomiav-
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delningen använder budgeten inte bara i uppföljningssyfte utan även för att omplanera 
och resursallokera allt eftersom förändringar sker. Budgeten är alltså en viktig jämfö-
relsegrund för ekonomiavdelningen, vilket även påverkar eventuella omplaneringar. 
Dock finns här begränsningar i hur väl denna omplanering kan genomföras. Dessa 
begränsningar tas upp nedan i processavsnittet.   
 
Uppföljning och rapportering 
Med budgeten som mätinstrument i nästan varje enhet är uppföljningsproceduren en 
viktig del i budgetproduktens användande. Med utgångspunkt från de fem punkter 
Bergstrand och Olve (1996) pekar ut som komponenter i uppföljningen framgår det 
av analysen att de tillverkande enheterna endast uppmärksammar alarmfunktionen 
under uppföljningen och därefter låter verksamhetsplanen stå för diagnos och omplanering. 
Rationalisering menar dock flera i produktionen skulle genomföras utefter budgeten 
om sämre tider var att vänta.  
 En viktig aspekt av budgetens mätanvändande är att fokus ligger bakåt i tiden. Av 
de fem punkterna kan de två sista sägas stå för en förutseende styrning. Budgetens roll 
blir således att ge möjlighet till parering, men mindre till planering. Men flera 
tillfrågade menar att pareringsfunktionen minskar med tiden då budgetens giltighet 
som jämförelsegrund minskar ju längre året går. Detta gäller speciellt för de enheter 
som förlitar sig på budgetens innehåll för att genomföra omplanering och 
rationalisering. 
 Ser man till den första punkten för kontroll spelar budgeten, som vi varit inne på 
tidigare, rollen som måttstock för utfall. Det utfall som kan mätas utifrån den 
aggregerade budgeten gäller dock endast Nymölla som helhet, eller som logistikchefen 
uttrycker det: 

Är det fråga om resultaträkning så kan ekonomiavdelningen och analytikerna använda den, 
men inte vi. 

Innehållet i budgeten avspeglar dessutom de traditionella kraven på vad en 
investeringsenhet bör ha. Dock kan det nämnas att ansvariga vid 
produktionsenheterna i deras jakt på ökad produktivitet gärna skulle se ökade 
investeringsmöjligheter. ROCE-talet finns med i brukets övergripande 
verksamhetsplan men det är inget som kan följas upp kontinuerligt, trots att det även 
ligger till grund för deras bonusprogram. ROCE-talets motivationsförmåga kan 
följaktligen ifrågasättas då det kan anses ligga på en för aggregerad nivå. De olika 
enheterna är kostnadsenheter, ansvariga för ett visst antal kostnadsställen. Ändå är det 
avkastning på sysselsatt kapital som är ett avgörande måltal. Till denna kritik till 
ROCE-talets motivationsförmåga kan tilläggas att Nymölla varken kan påverka priser 
eller volymer. 
 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att budgeten framförallt fungerar som 
kontrollinstrument och jämförelsegrund på en högre nivå och som ”högsta 
kostnadstaket” för verksamhetsplanen i respektive enhet. De andra traditionella 
syftena som rör planering, samordning och prognos för resultat är speciellt 
framträdande.  
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Budgeten som process 
Nymöllas budgeteringsprocess skiljer sig inte nämnvärt från den typiska arbetsprocess 
som beskrivs i läroböcker och återfinns i de flesta budgetstyrda företag. Närmast på-
minner den inledningsvis om en uppbyggnadsmetod innan den går några varv, 
iterationer, mellan ledningen på Nymölla och de ansvariga för delbudgetarna på de 
olika avdelningarna. Därefter läggs en balans- och resultatrapport in i koncernsystemet 
för att få en slutlig bedömning på divisions- och koncernnivå. Här brukar det ofta 
komma direktiv om neddragningar på någon procent för volymerna eller vissa 
prisändringar.  
 Processarbetet på Nymölla beskrivs av de flesta som en relativt smärtfri process. 
Det är ingen av enhetscheferna som beklagar sig över själva processen utan själva 
problematiken ligger hos ekonomiavdelningen. Jämför kommentarerna nedan från en 
enhetschef respektive en controller. 

Den är hanterbar, som en budgetprocess brukar vara. Man kan inte göra det på så många 
olika sätt.  

Nackdelen är att analysdelen är för kort. Man har 1-2 dagar då man ska titta igenom alla 
siffror, sedan är det bara att skicka det. 

Processen tycks med andra ord innehålla en del flaskhalsar vad gäller tidschemat för 
sammanställningen på ekonomiavdelningen. Vidare är den traditionella problematiken 
med taktisk budgetering också något som finns i Nymölla: 

Man kan ju ha synpunkter på vissa politiska bitar [av budgeten] – att man kanske inte 
tillverkar så mycket som vi kan. Man bygger ju alltid in den här 10-20 procentiga 
säkerhetsmarginalen som alltid är bra att ha. Men det ’har inte vi’ (skratt) så säger man 
ju… 

Det finns dock ett par ytterliggare observationer som är värda att kommentera. För 
det första påpekar i stort sätt alla intervjuade att processarbete bakom budgeten är 
viktigare än den färdigställda produkten. Men det är inte de av Arwidi och Samuelson 
(1991) utpekade syftena – åtagande, motivation och kommunikation – som framhävs. 
Istället betonas genomgången av kostnaderna och enhetens verksamhet som 
processens mest givande del. Resultatet och lärdomarna av denna genomgång och 
utredning av verksamheten tas sedan med i uppföljningsanalysen under årets gång. 
Kopplingen mellan en bra budgetprocess och en mer användbar produkt blir här 
tydlig. Denna koppling tar dock liten hänsyn till de allmänna spelreglerna som gäller 
för budgetuppställandet. För att produkten skall bli användbar för de olika enheterna 
krävs att processen tar hänsyn till de olika sammanhang som enheterna befinner sig i. 
Och vad som är tydligt för Nymölla är att dessa sammanhang kan skilja sig åt 
avsevärt.  
 
Tidshorisont och planeringsperiod  
Med utgångspunkt från resonemanget ovan åskådliggör tidsperspektivet i budgetpro-
cessen vilka olika miljöer uppställandet sker i. Med ett tidsperspektiv på ett år krävs att 
varje enhet med budgetansvar prognostiserar nästan ett och ett halvt år fram i tiden 
för sina kostnader. Kritiken mot denna typ av process väcktes som vi varit inne på av 
Wallander (1995) redan på 70-talet. Detta tidsperspektiv tycks dock vara lämpat för 
viss typ av enheter mer än andra. För massaavdelningen till exempel brukar budgeten 
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landa rätt med undantag för ett par procent. Enhetens främsta ansvar är produktivite-
ten och kopplingen till marknadskrafterna i verksamheten är rätt liten i dagsläget. 
Kostnaderna är dessutom svåra att påverka på kortsikt. Detta är ett förhållande som 
gäller för de flesta enheter som är direkt inblandande i tillverkningen. På lång sikt kan 
man ändra arbetsrutiner eller göra investeringar i nya maskiner med bättre produktivi-
tet. Planeringshorisonten är därför lång i dessa verksamheter. Nackdelen med budget-
arbetet kan därför paradoxalt nog utpekas som för enkelt och inte tillräckligt motive-
rande. Det räcker med att se på föregående års siffror och justera dem lite. Istället 
håller man fram verksamhetsplanens arbetsprocess som viktig. Likgiltigheten inför 
budgeten återspeglas av produktionschefen för massaavdelningen, som på frågan om 
han kan se något alternativ till budgeten svarar följande: 

 Ja, eftersom jag inte styr efter den.   

Men denna stabila miljö återfinns inte i alla enheter. Ju närmre enheterna ligger den 
färdigtpaketerade slutprodukten desto svårare har budgeten att sia framtiden. 
Tidsperspektivet tenderar att bli för långt. Produktionsansvarig på papperssidan, 
uttrycker sin syn på budgeten som den ser ut idag. 

Ja, det dåliga är ju att vi sitter ett och ett halvt år i förväg och försöker förutspå…budgeten 
blir ju lite självuppfyllande 

Även om 90 % av kostnaderna anses vara opåverkbara på till exempel pappers-
produktionsavdelningen på kort sikt (inom ett budgetår) så finns i alla fall möjligheten 
att påverka de sista tio procenten. Här blir marknadens inflytande större och begrepp 
som produktmix används i planeringen. Det tydliga för dessa enheter är att budgeten 
ger för lite vägledning om vad som ska göras. Istället framställs på eget initiativ egna 
prognoser över den närmaste tiden, för att planera aktiviteterna. Dessutom påpekas 
det att budgeten ligger kvar på samma nivå även om det skulle bli ett bortfall i 
försäljningen. Utvecklandet av egna prognosverktyg påminner om de budgetprocesser 
som utvecklats till följd av just Wallanders kritik, till exempel rullande och rörliga 
budgetar, även om tidshorisonten och omfattningen i arbetet inte är lika stort.  
 
Uppställningsarbetet  
Det motivationsskapande arbete Bergstrand och Olve (1996) förknippar med 
uppbyggnadsmetoder i uppställandet för budgetar är svårt att se på Nymölla. Istället 
menar de flesta ute på de tillverkande enheterna att verksamhetsplanen mer känns 
som en egen produkt och därför lättare att relatera till. Budgetprocessen är på dessa 
enheter, som vi nämnt ovan, lättare att ta fram och ofta inte lika utmanande att nå. 
Verksamhetsplanen menar många också är det dokument som är mer utmanande att 
klara. Här beskrevs också arbete som mer analyserande, mer planerande, mer ifrågasättande 
under mer diskussion. Vi såg dock inga tecken på en inbyggd slakhet i budgetprocessen 
som kunde förklara den lösare styrningen kring budgeten på ute i enheterna. För 
produktionsenheterna uppfattas processen som lätthanterlig och den beskrivs av en 
enhetsansvarig som bottom up. Denna syn på budgetprocessen mellan 
produktionsenheterna och ekonomiavdelningen delas också av båda controllers. 
 En annan sida av budgetprocessen för de enheter som lägger ned mest tid i bud-
getarbetet, ekonomi- och markandsavdelningen, framgår av de direktiv som kommer 
från divisionsnivå. Här är effekten snarare den motsatta än vad som gäller för de pro-
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duktionsansvariga. Här menar man att för mycket tid läggs på detaljer som ändå kan 
bli inaktuella inom en månad eller som måste omarbetas från grunden om budgetför-
slagen inte godkänns av divisionen. Följaktligen uppfattas arbetet som onödigt i och 
med att budgeten endast är relevant för en kortare tid. Direktiven ovanifrån i budget-
processen minskar således den motiverade kraft som annars återfinns vid liknande 
uppställningsmetoder. Här ansåg man sig inte heller ha tillräckligt med tid för att be-
driva samma analysarbete som produktionsenheterna lägger ned vid deras verksam-
hetsplanprocess. En controller på ekonomiavdelningen uttrycker vad det centralisera-
de kravet på detaljer och volymstyrning har för inverkan på avdelningens syn på den 
färdigställda budgeten. 

Man önskar att man kunde göra en budget för bruket där man kan säga att ’ja det tror vi 
på’.  

Budgetens roll som ett kommunikativt instrument råder det i allmänhet delade 
meningar om. I Nymölla verkar den inte ha den rollen i någon större utsträckning. 
Visst, ledningen och de budgetansvariga har ju en dialog. Frågan är dock om detta är 
tack vare budgeten. Självfallet finns det i processen en fortlöpande kommunikation, 
men det verkar också avstanna i och med budgetprocessens avslutande. Här måste 
nog sägas att informella möten och verksamhetsplanen har större betydelse. 
Diskussionerna verkar mest handla om detaljernas relevans. 
Utifrån analysen av budgetprocessen framgår det att den uppfattas som lättare för 
enheter vid produktionen. Budgeten är i dessa enheter relativt verksamhetsplanen inte 
lika betydelsefull som styrinstrument. Däremot ansåg ekonomi- och 
marknadsavdelningen att arbetet var tyngre och mer styrt ovanifrån. Anledningen till 
att budgetprocessen uppfattas olika kan härledas till att ekonomi- och 
marknadsavdelningen arbetar med budgeten på en nivå som är mer känslig för 
direktiv ovanifrån. Styrningen är centraliserad på den nivån. Dock bör denna hårda 
styrning ifrågasättas då det endast leder till en i många fall onödig arbetsbörda. 
 De missförhållande i budgetprocessen som fanns mellan divisionsnivån och 
ekonomi- och marknadsavdelningen tycktes också leda till mindre respekt för den 
färdigställda produkten.  
 

7.3 Möjligheter till prognoser som styrinstrument 
Det här avsnittet ska analysera vad prognoser skulle innebära för Nymöllas styrning. 
Vi har redan berättat att prognoser redan görs i viss utsträckning, men att detta är 
något som har initierats på divisionsnivå. Vidare görs även operativa prognoser som 
används i planeringen av produktion och lager. Detta är prognoser som skulle finnas 
oavsett hur ettårsstyrningen ser ut. Det vi ska fokusera på är prognoser som kan 
användas som komplement eller ersättning till budgeten. 
 En första fråga blir att avgöra om det verkligen finns ett behov av prognoser – är 
det någonting Nymöllas fattas i dagsläget som gör att deras ettårsstyrning inte funge-
rar som den ska? Utgångspunkten är då vår analys av budgeten och budgetprocessen. 
I den kom vi fram till att det var många kostnader som inte ändrades på ett års sikt. 
Kontrakt med speditörer och leverantörer förhandlas för relativt långa perioder – vil-
ket gör prognoser meningslösa för många kostnader. En del andra skogsföretag kan 
exempelvis ha en fast budget för omkostnaderna, men rörliga prognoser för täck-
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ningsbidraget (intäkter minus rörliga kostnader), (Samuelson, 1999). Detta tror vi kan 
vara relevant för Nymölla. 
 Behovet av prognoser är nämligen störst på ekonomiavdelningen där speciellt 
ekonomichefen vill kunna precisera vinsten bättre under årets gång. I övrigt upplever 
vi behovet av uppdaterad marknadsinformation vara svagt. Det tror vi beror på att 
bruket producerar för fullt och säljer nästan allt de tillverkar. Hade försäljningen sett 
sämre ut hade styrningen troligen fungerat annorlunda – behovet av exakta kostnader 
och produktionsvolymer hade ökat. Så här svarar ekonomichefen på frågan om 
styrningen sett annorlunda ut om brukets lönsamhet vore sämre: 

Javisst, mera kontroll och uppföljning. Det märker vi nu vid sämre tider…avvikelser 
analyseras noga. Nu jämför vi mot budget, föregående år och prognos. Går det sämre så har 
man större kostnadspress. 

Med andra ord tror vi att Nymöllas andra enheter först kommer att känna ett större 
behov av prognoser när lönsamheten kraftigt sviker eller om pappersbranschen 
plötsligt blir ännu mer skiftande.   
 
Prognosernas syfte. Låt oss då säga att Nymölla skulle införa prognoser med 
uppdaterad försäljningsinformation och uppdaterade rörliga kostnader – vad skulle 
syftet vara? Vi tror att Montgomerys (2002) resonemang om att prognoserna måste 
vara kopplade till både strategin och budgeten är viktig. Prognoserna i Nymölla bör 
efterhand utvecklas till att innehålla relativa nyckeltal som också är intressanta på den 
operativa nivån. Nyckeltalen ingår i vissa av verksamhetsplanerna, som ju är mer 
styrande på de operativa nivåerna, men de prognostiseras inte. Som sagt tidigare 
använder många företag prognoser som ett led i utvecklingen mot mjukare styrning 
med just många icke finansiella nyckeltal som styrande mått. Den utvecklingen kan 
också vara aktuell för Nymölla. 
 
Tillgänglighet och trovärdighet. En förutsättning för prognosarbete är att det ska 
vara information som är lätt att få tag i. Redan nu har försäljningsbolagen börjat göra 
månadsvisa prognoser, men det finns många i organisationen som är tveksamma till 
de prognoserna. Referensstudien visade att säljbolagen kan tvingas avsätta tid för att 
prognoserna ska bli precisa och trovärdiga i andra delar av organisationen. 
Försäljningsstatistiken är avgörande för prognosernas framgång. Som sagt tidigare är 
försäljningspriserna och valutakurserna viktiga för vinstutvecklingen i Nymölla. 
Givetvis bör detta vara något man tar hänsyn till i prognosframställningen. 
 Det är viktigt att prognoserna redan från början utvecklas till ett instrument som 
blir mer precist än budgeten – annars lär de aldrig få någon viktig roll. Då blir de bara 
pacificerade till ännu ett arbetskrävande styrinstrument. 
 
Stödjande system. Vi har tidigare fastslagit att det behövs både formella och infor-
mella stödjande system för att prognostisering ska fungera. De formella ska bestå av 
väl fungerande affärssystem där försäljningsinformation, rörliga kostnader och annan 
produktionsinformation kan blandas. Detta finns inte i Nymölla idag. Risken är näm-
ligen att prognoserna tar för mycket tid, vilket både gör de mindre motiverande och 
mindre trovärdiga till slut. Även i referensstudien såg vi företag som infört rullande 
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prognoser men som senare lade dem på hyllan eftersom de var för arbetskrävande. 
Prognoser är en belastning om det inte finns lämpliga, integrerade IT-system. 
 De informella systemen handlar om företagskulturen och managementfilosofin. 
Som vi tidigare gått igenom är detta något som talar för Nymölla. Vi uppfattar 
Nymölla som moderna vad gäller dessa faktorer (se exempelvis figur 7 ovan).  
 
Innehåll, detaljnivå och frekvens. Hur ska en sådan prognos anpassad för Nymölla 
se ut? Förutom att den bör innehålla prognostiserade nyckeltal, bör den också 
innehålla en resultaträkning på bruksnivå. Som sagt tidigare är det ingen större idé att 
prognostisera tidskostnaderna (fasta kostnader) eftersom dessa i princip är orubbliga. 
Däremot bör de rörliga kostnaderna prognostiseras. Bland annat upptäckte vi 
nämligen att många frakt- och speditionsavtal ingås efter det att budgetprocessen är 
färdig, vilket förstås gör det aktuellt att göra en prognos i början av ett nytt år. I övrigt 
verkar det som om prognoser månadsvis också är onödiga, eftersom försäljningen kan 
variera kraftigt på så kort tid. Kvartalsvis rullande prognoser verkar vara en rimlig 
lösning, också med tanke på den tid de tar att sammanställa. Alternativet är förstås att 
man gör prognoser vid behov, 1-2 gånger per år. Dock tror vi att det inte skulle 
fungera tillsammans med säljbolagen, eftersom de troligen vill ha en mer systematisk 
planering av den tid de lägger ned på prognoserna. Med andra ord är det på 
säljbolagens axlar som mycket av prognosarbetet vilar på. Dessa måste utveckla 
tekniker för att prognostisera marknaderna på ett optimalt sätt. Hur detta ska gå till 
kan vi dessvärre inte ta upp i den här uppsatsen.  
 
Konsekvenser av ett införande 
Mer tid för kontinuerlig analys. Nymölla efterlyste mer tid för analyser eftersom 
siffrorna till budgeten kom in väldigt sent. Med rullande prognoser kan analysen göras 
löpande under året – inte lika detaljerat som budgeten – men med färsk information! 
En förutsättning är förstås att budgetprocessen inte blir lika krävande som den är i 
nuläget. Men med uppdaterade försäljningsprognoser och integrerade 
informationssystem behöver budgetprocessen inte ta så lång tid i framtiden. Meningen 
med rullande prognoser är dock att budgeten ska upphöra att existera. Först då kan 
prognoserna komma till sin fulla rätt som ett mjukare och modernare instrument för 
ettårsstyrningen. 
 
Kommunikationsverktyg. Om prognoserna kommer till sin rätt och får trovärdighet 
kommer de definitivt vara i centrum när det diskuteras investeringar, 
produktionsvolymer, produktmix m.m. Vidare finns det en möjlighet att 
säljorganisationen kan bli mer överens med bruken om volymer och typen av kunder 
och produkter. Som styrningen sker nu i Stora Enso-koncernen är det dock en 
utveckling som vi först kan se på ganska lång sikt. Bruken har väldigt lite att säga till 
om vad gäller produktmix, produktionsnivåer, lagernivåer med mera.  
 
Beteendeförändringar. Den stora förändringen kan ske på en beteendenivå. Om 
budgeten överges mot rullande prognoser finns det inga egentliga gränser för vad som 
är tillåtna kostnader för en enhet. Tanken är att enheterna själv ska lösa de problem 
som dyker upp och som visar sig i prognosen. På det sättet kan riskbenägenheten öka 
– enhetscheferna får större ansvar för det slutliga resultatet – avkastningen – och man 
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litar på att cheferna kan uppnå maximalt resultat genom att enbart använda sig av 
verksamhetsplanen och prognoserna. Enligt Hope och Fraser (2003) innebär större 
individuell frihet på operativ nivå att man tar bättre beslut. Det kräver då att man av-
vecklar budgeten – eftersom den har en tydlig kontrollerande funktion.  
 
Ska budgeten inte vara kvar i Nymölla? Alla budgetfrälsta kan vara lugna. 
Budgeten har troligen en viktig roll att spela i Nymölla, idag och i den närmsta 
framtiden. Vi har nämnt det tidigare men ska här lyfta fram två kommentarer som 
belyser anledningen. Tillverkande företag vill och bör nog ha en budget för att ha ett 
mål att sträva efter. Okej, löpande går det bra med operativa, tekniska nyckeltal, men 
kostnaderna vill man också kunna följa upp mot något mål. Särskilt controllern vi ha 
något att mäta mot. 

Budgeten visar att ’om vi gör som vi har planerat så blir det såhär’. Är det ok så kör vi med 
det. Annars får vi ju hitta på något annat. Säger de att jag måste spara fem miljoner i 
tidskostnader så får jag ju se vad jag kan göra. Vi får kanske resa mindre, färre 
utbildningsdagar m.m. Budgeten är inte bara något att mäta utan också mål för oss. 
(Logistikchef) 

Jag vet inte riktigt om jag är för rullande prognoser. På något sätt måste man sätta ett mål, 
både för ett år eller kanske flera år. Har man ett mål så måste man mäta att man är på rätt 
väg och jag vet inte om rullande prognoser är rätt sätt. Med en budget så visar man att detta 
är ett sätt, att under detta år nå våra strategiska mål. Framför allt om vi bestämt det själv 
på bruket fungerar det. Men att det bara rullar på… Jag vill ha något i grunden att 
mäta…kanske har jag jobbat för mycket med budget. (Controller 2) 

 
Vi menar att prognoser kommer att få en viktigare roll i Nymölla i framtiden och att 
budgeten fram till dess kommer att vara kvar. Däremot tror vi att budgetens roll som 
produkt kan komma att minska i Nymölla efterhand som prognoserna blir det 
styrande instrumentet under året.  
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8.  
 

Resultat och avslutande diskussion 
 
 
I det här kapitlet ska vi summera upp och sammanfatta uppsatsen. Vidare ska vi 
försöka lyfta diskussionen och diskutera resultatens generaliserbarhet och giltighet. 
Avslutningsvis följer ett kortare avsnitt om framtida forskning inom budgetering och 
prognostisering. 
 

8.1 Vad har vi kommit fram till? 
Uppsatsen bestod av tre delstudier som var och en hade en bestämd frågeställning av 
att besvara. Först kom litteraturstudien som hade till uppgift att beskriva och analysera 
budgetering och prognostisering. De teoretiska skillnaderna mellan budgetstyrning 
och prognosstyrning talar sitt tydliga språk. Sammantaget representerar prognoserna 
ett annat sätt att tänka och ett annat sätt att hantera verksamheten. Skillnaden har vi 
beskrivit som en dikotomi, där budgeten är ett exempel på traditionell 
ekonomistyrning och prognoser ett steg mot modernare verksamhetsstyrning.  
 Ett företag som framgångsrikt tillämpar prognoser kan liknas vid ett skepp som 
vid varje lämpligt tillfälle får färsk och hanterbar information, god nog för att kunna 
navigera i rätt riktning. Användande av budgeten motsvaras med liknande metafor en 
princip som innebär att skepparen i efterhand kontrollerar att den planerade och på 
förhand utstakade rutten följts, oavsett om den varit längre eller besvärligare. 
 Det sammanfattar också de vanligaste problemen med budgeten. Den används 
ofta i reaktiv bemärkelse, dess stelbenthet kan låsa organisationen och göra 
budgetprocessen till en byråkratisk process där skicklighet i politiskt rävspel är en 
värdefull kunskap. Utan att lyfta prognoserna till skyarna tyder dock mycket på att 
införande av prognoser leder till en mjukare kontroll och ett större ansvarskännande 
hos de anställda.  
 Referensstudien var den andra delstudien som hade till uppgift att analysera 
ekonomistyrningen (med betoning på budget och prognos) i fem svenska företag. 
Studien pekar på att det är svårt att helt frigöra sig från gamla styrsystem. Man vill 
gärna kunna luta sig tillbaka mot den trygga värld budgeten ibland missvisande kan 
invagga ett företag i. Införandet av prognoser har i flera av företagen lett till både 
positiva och negativa effekter. Prognoserna i referensföretagen har underlättat både 
den strategiska planeringen genom sitt framåtblickande synsätt, men även den 
operativa styrningen genom prognosernas verklighetsnära förankring. Prognoserna 
har också medfört en bättre kommunikation mellan producerande och säljande 
enheter. Dock finns det risker! Framför allt är risken att det tar för lång tid att ta fram 
prognoserna om de är alltför detaljerade. 
 Vi identifierade även vissa tendenser som pekar på att prognostisering verkar vara 
ett mellanläge för företagen att ta steget fullt ut till ett balanserat styrkort eller andra 
former av en modern verksamhetsstyrning. Onekligen har budgeten dock fortfarande 
en viktig roll i företagen. 
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 Den tredje delstudien – huvudstudien – hade till uppgift att beskriva och analysera 
Nymöllas ekonomistyrning i allmänhet, men budgetprocessen och möjligheterna till 
prognostisering i synnerhet. Vår analys av Nymölla har gett oss tillräckligt med 
argument för att kunna ta ställning till huruvida bruket ska införa prognoser eller ej.  
Vi finner att Nymölla på sikt kan gynnas av att införa prognoser. Det är alltid svårt att 
analysera ett företags styrsystem när det resultatmässigt går så bra som det gör för 
Nymölla för tillfället. Dock anser vi att det i framtiden kommer att finnas ett behov av 
att kunna styra verksamheten med hjälp av prognoser. Det finns mycket som talar för 
att Nymölla skulle kunna släppa budgeten och budgetprocessen helt och använda 
prognoser i större utsträckning. Som vi ser det är den kritiska faktorn vid en sådan 
helomvändning företagskulturen och ledarskapets inställning. I Nymölla upplever vi 
den som öppen och tillmötesgående, med en inbyggd flexibilitet och ett starkt 
informellt kommunikationssystem.  
 Budgeten kommer dock att leva kvar i Nymölla många år framöver. Inte bara för 
att man på divisionsnivå så önskar, utan även för att budgetprocessen inte upplevs 
som speciellt besvärlig på operativ nivå. De flesta av de intervjuade vill ha kvar 
budgeten för uppföljning – man vill ha årliga kostnads- och intäktsmål att mäta 
utfallen mot. Att sedan en del mål snabbt blir irrelevanta för vissa budgetansvariga är 
en annan diskussion, men det upplevs sällan som ett problem.  
 Bruket har vidare en stor andel fasta kostnader som inte förändras på kortare sikt 
än ett år. Det är därför enbart relevant att prognostisera rörliga kostnader och intäkter. 
Vi kom också fram till att månatliga prognoser är betydelselösa, eftersom variationen i 
volym, förbrukning med mera varierar för kraftigt. Istället föreslår vi kvartalsvisa 
prognoser. Frågan kvarstår dock: Kan de anställda på Nymölla släppa budgeten och 
enbart styra med prognoser och nyckelindikatorer i verksamhetsplanerna som 
uppföljningsinstrument?  
 
Koppling till syfte och generaliserbarhet 
Vi tror att vi med ovanstående delstudier grundligt har lyckats analysera och beskriva 
konsekvenser och möjligheter med prognostisering som komplement eller ersättning 
till den traditionella ettårsbudgeten. Det var nämligen själva syftet med uppsatsen. 
Uppgiften var dock inte lätt. Särskilt är prognoser ett begrepp som återkommer i 
många olika sammanhang och det är inte helt solklart att prognoser kan ses som 
ersättningsinstrument för en budget. Av framställningen har det nämligen framgått att 
budgetens roll inte är utspelad ännu, men att den har flera konkurrenter som vinner 
allt större terräng.  
 Det är alltid svårt att göra generaliseringar utifrån en fallstudie, men vissa slutsatser 
kan vi ändå våga dra. Företagen i referensstudien är säkerligen inte ensamma om att 
ha kvar budgeten, trots att prognoser införts. Det är också troligt att de 
beteendeförändringarna som vi såg i studien kan tänkas infinna sig hos andra företag 
av samma storlek och organisation. Vad gäller analysen av Nymölla finns det lärdomar 
som även andra företag kan dra – framför allt hur styrinstrumenten fungerar när 
verksamheten går väldigt bra. 
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8.2 Områden för framtida forskning 
För vår egen och vår uppdragsgivare skull hade det varit intressant att komma tillbaka 
till Nymölla om ett par år. Förhoppningsvis finns det ett mer integrerat affärssystem 
implementerat som tillåter flexibla former av prognostisering. Det hade då varit 
intressant att undersöka de verkliga effekterna av ett prognosinförande. 
 Det finns mycket annat inom området som skulle vara lämpligt att fördjupa sig i. 
Prognoser är ett välutvecklat fenomen i bland annat USA, men har inte varit 
studieobjekt i speciellt många svenska undersökningar. Det hade varit intressant att se 
en större undersökning om i vilken utsträckning prognostisering sker, vad 
prognoserna innehåller och vad de har för långsiktiga effekter. Som det är nu är 
fortfarande prognoser inget annat än ett modebegrepp som företagen försöker ta till 
sig. De företag som har infört rullande prognoser har i många fall ett prognosupplägg 
som starkt påminner om den traditionella budgetens form. Kanske är det så att 
skillnaden mellan traditionell ekonomistyrning och modern verksamhetsstyrning trots 
allt inte är så stor? 
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Bilaga 1 

Intervjupersoner på Nymölla 
 
Ronny Anderberg 
Anläggnings- och underhållschef med ansvar för tidkostnader. Med i ledningsgrup-
pen. 
 
Maria Andersson 
Controller på ekonomiavdelningen med ansvar för budgetprocessen, månadsrapporte-
ringen, viss del av verksamhetsuppföljningen och kalkylarbete. 
 
Kerstin Grönholm 
Controller på ekonomiavdelningen. Delaktig i budgetprocessen och med ansvar för 
produktkalkylering, produktionsprognoser med mera. 
 
Michael Lindemann 
Logistikchef, men också ansvarig för planeringen av pappersbruket. Inblandad i både 
mängd- och tidkostnader. Med i ledningsgruppen. 
 
Lisbeth Nilsson 
Ekonomichef och medlem av ledningsgruppen. Har tidigare arbetat på Nymöllas om 
controller. 
 
Magnus Olsson 
Produktionschef för pappersfabriken med ansvar för både mängd- och tidkostnader. 
Med i ledningsgruppen. 
 
Stig Svensson 
Produktionschef för massafabriken med ansvar för både mängd- och tidkostnader. 
Med i ledningsgruppen. 
 
Niklas Sandberg  
Koordinator på marknadsavdelningen, arbetar bland annat med försäljningsvolymer 
och fungerar som länken mellan säljorganisationen och Nymöllas producerande enhe-
ter.  
 
 
 
Förklaring: 
Tidkostnader = fasta kostnader 
Mängdkostnader = rörliga kostnader 
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Bilaga 2 

Frågeguide Nymölla Bruk 
• Sätt på bandspelaren… 
• Berätta lite om studien, oss själva och syftet med intervjun… 
  
Bakgrundsinformation 
Kan du börja berätta lite om dig själv, bakgrund, utbildning, år på Nymölla m.m? 
  
Vilka är dina arbetsuppgifter och ansvarsområden? 
  Kostnadsansvar? 
  
Vad är det som påverkar framgången och bra resultat i ditt ansvarsområde? 
  Kritiska faktorer! 
 
Hur ser du på ekonomistyrningen i allmänhet inom verksamheten? 
  (Verksamhetsplanen, Strategier, Ledarskap m.m) 
  
Hur vet du om din verksamhet går bra? 
  Jämförelse  
  Hur får feedback? 
 
Budgetprocessen 
På vilket sätt är du inblandad i den budget som görs här på Nymölla? 
  Roll i budgetprocessen? 
  Är budgeten rättvis utformad som den är idag? 
  
Vilka är dina generella upplevelser och erfarenheter av budgetprocessen? 
  Bra/dåligt?  Varför i så fall? 
 
Använder du budgeten i ditt arbete och i så fall hur?  
  Är den viktig? 
  Exempel på där budgeten ligger till grund för beslut? 
  Exempel på budgetuppföljning? 
  Exempel på områden där man ej kan följa upp? 
 
Vilka för och nackdelar med budgeten ser du med budgeten som den ser ut idag? 
  Ge något exempel? 
 
Om vi säger att budgeten kan ses på två sätt. Dels som en process där man en gång 
om året i detalj granskar sin verksamhet och reflekterar över året som gått, dels som 
en produkt som ska användas i verksamheten det kommande året för kontroll och 
uppföljning – vilket är viktigast? 
 
Om och hur kan du se att budgetens roll förändras i framtiden? 
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Prognoser 
Vilken information behöver intervjupersonen i sin funktion? 
  Vad är det för information som styr dina beslut? 
  Får du den information du tycker dig behöva redan idag? 
  Var finns den informationen? 
  Vad saknar du för information? 
 
Prognoser är också ett styrinstrument – vad säger det dig? 
 
Hur skulle du uppleva en process med rullande prognoser där budgeten har en mindre 
roll? 
  (beskriv ev. vad rullande prognos är för något!) 
  12-månders prognoser alternativt kvartalsvis 
 
Skulle prognoser förändra ditt sätt att tänka eller arbeta? 
  
Om ditt ansvarsområdes framgång mer mättes med icke ekonomiska/finansiella tal 
(ex produktivitet m.m) än budgeten – skulle det vara bättre eller sämre? 
  Varför? 
 
Vad tror du om en styrning utan någon budget? Eller kanske utan prognoser? 
 
Avslutande frågor 
Något annat du vill tillägga om det vi pratat om eller något annat som du tänker på? 
 
 
* * * * * * * * *  Enbart frågor till inblandade på ekonomiavdelningen  * * * * * * * * 
 
Hur fungerar den verksamhetsplan ni satt upp?  
 
Vilka typer av budgetar är det som görs varje år? 
  Av vem? 
 
Vad finns det för koppling mellan de produkt- och kundkalkyler ni gör och budgeten? 
 
På vilket sätt är belöningssystemet kopplat till budgeten? 
 
Är budgeten på något sätt kopplat till företagets strategier?  
  Hur då? 
  Används med andra ord budgeten för att implementera strategierna? 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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Bilaga 3 

Referensstudiens frågeguide 
 
Exempel på underlag för telefonintervjuerna 
 
Hur fungerar budgetprocessen i ert företag? 
  
Vad är en prognos? Varför används prognoser? 
  
Vad innehåller en prognos? (Typ av prognos/frekvens/m.m) 
  
Vad är prognosens roll/uppgift i organisationen? 
  
Vad är skillnaden/skillnaderna mellan budgeten och prognosen? 
  
Vilken information finns i prognosen som inte finns i budgeten? 
  
Hur har budgetens roll förändrats sedan införande av prognoser? 
  
Varför har företaget kvar den traditionella budgeten? 
  
Innebar införande av prognoser några strukturella/organisatoriska förändringar? 
  
Vad finns det för några för- och nackdelar med prognoser? 
  
Hur använder andra i organisationen prognosen? Hur styrande är den? Grund för be-
slut? 
  
Övriga synpunkter? 
 
E-postfrågorna 
 
1. Hur ser ekonomistyrningen och särskilt budget. och/eller prognosprocessen ut i 

ert företag idag? 
2. När ni på ert företag valde mellan budget och prognoser, vilka faktorer tog ni hän-

syn till? 
3. Hur arbetar ni med prognoser? Under vilka tidsperioder och i vilken omfattning? 
4. Vilka svårigheter mötte ni på vägen när ni började använda det nya prognossyste-

met? 
5. Innebar övergången mellan budget och prognos några förändringar i företagets 

struktur eller ansvarsområden för olika enheter och anställda? 
6. Vad anser ni är de största för- och nackdelarna med prognostisering? 
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