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Abstrakt 
 
Uppsatsen tar upp att företagen behöver ha en styrning som är flexibel och anpassad till 
organisationen för att ha möjlighet att följa med i omvärldens förändringar. Styrningen kan 
skötas med exempelvis budget eller balanserat styrkort. Många företag väljer idag att byta 
mellan dessa två verktyg. Det råder delade meningar om budgeten är bra eller inte och det 
balanserade styrkortet har utmanat den om förstaplatsen som styrverktyg. Frågan är om det 
balanserade styrkortet verkligen kan ta budgetens plats? Uppsatsens syfte var att undersöka 
och beskriva vad som var avgörande till varför företag valde att styra med budget eller 
balanserat styrkort. För att uppfylla det gjordes en kvalitativ studie med en öppen intervju på 
Volvo Personvagnar. De källor som användes var litteratur i aktuellt ämnesområde, samt 
facktidningar. Studien visade att det balanserade styrkortet var svårt att få att fungera i ett 
tillverkande företag med många dimensioner. Det krävdes mycket kunskap och tid för att 
kunna använda styrkortet på ett tillfredställande sätt. Budgeten var inte den bästa lösningen, 
men utvecklas den och blir mer dynamisk kan den mycket väl fungera även i dagens 
förändringstakt. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet väljer vi att redogöra för bakgrunden som ligger till grund för 
problemformuleringen och syftet. Avsnittet klargör även vilka avgränsningar som gjorts samt 
innehåller en definition av centrala begrepp som är viktiga för förståelsen av uppsatsen.  
 

1.1 Problembakgrund 

Det råder ett allmänt förändringstryck i företag och organisationer idag. Ett företag påverkas 
av många olika externa faktorer: ökad globalisering och konkurrens, förändrade 
konsumtionsvanor, ökade kundkrav, kortare produktlivslängd, snabb teknologisk utveckling 
och ökad miljöhänsyn. För att möta de olika faktorerna behövs flexibilitet samt anpassnings- 
och utvecklingsförmåga (Ax & Johansson, 2001; Lindvall, 2001; Wiklund, 2000). En 
strategisk planering och bra styrverktyg är viktigt för att företaget ska bli medvetet om 
förändringarna i omvärlden och effektivt kunna vidta åtgärder och anpassa verksamheten. 
Den strategiska planeringen hjälper även till att se om företaget styrs mot de mål som satts 
upp samt utvecklas i rätt riktning. Exempel på styrverktyg är budget och balanserat styrkort 
(Skärvad & Olsson, 2003).  
 
Budgetering började användas under 1920-talet som ett verktyg för att styra kostnader och 
kassaflöden i stora företag. Först på 1960-talet började budgeten användas i relation till 
fastställda mål som skulle uppnås under gällande tidsperiod (Hope & Fraser, 2004). 
Budgetens ursprungliga syften är planering, samordning och kontroll. Under 1990-talet 
utvecklades dessa till att även innefatta delegering, informationsspridning, åtagande och 
resursfördelning (Andersson, 1997). Ett alternativ till den traditionella budgeten är att 
använda en rullande modell, som uppdateras kontinuerligt, när problem uppstår eller vid 
förändringar (Ax & Johansson, 2001).  
 
Förändringarna i dagens samhälle leder till att det blir intressantare för företag att använda sig 
av en styrning utan budget, exempelvis det balanserade styrkortet. Anledningen är att 
budgeten inte tar hänsyn till de externa faktorerna som behövs idag (Bergstrand, 2003). 
Styrkortet verkar istället för en framåtriktad aktiv styrning (Lindvall, 1997a). Grunden för det 
balanserade styrkortet ligger i ett helhetstänk (Wennberg, 2001). De första tankarna var att 
utvidga de traditionella nyckeltalen i flera dimensioner, förslagsvis fyra olika och dessa tankar 
publicerades i Harvard Business Review 1992 (Kaplan & Norton, 1996/1999).  
 
Ett flertal stora företag har under det senaste årtiondet valt att byta styrsystem från budget till 
balanserat styrkort (Bergstrand, 2003; Hope & Fraser, 2004). Det stora förändringsarbetet i de 
svenska företagen har haft varierande framgångar. En tendens är att de framgångsrika 
förändringarna överskuggas av de mindre framgångsrika (Lindvall, 2002). Få av de nya 
styrverktygen har nått sitt mål utan istället bidragit med mindre förbättringar till ett redan 
dåligt fungerande system eller till och med tagit bort logiken som fanns i de traditionella 
bristfälliga budgetmodellerna (Hope & Fraser, 2004). 
 
Det råder helt klart delade meningar huruvida budgeten är bra eller inte, men få andra 
styrverktyg har utmanat den om förstaplatsen som mest använda styrverktyg. Ett styrsystem 
som dock har gjort det är det balanserade styrkortet. Men kan det balanserade styrkortet 
verkligen ta budgetens plats? (Hope & Fraser, 2004). 
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1.2 Problemformulering 
Problembakgrunden har lett oss fram till följande frågeställning: 
 
Vad är avgörande när företag väljer att styra med budget eller balanserat styrkort?  

1.3 Syfte  
Syftet är att undersöka och beskriva vad som är avgörande till varför företag väljer att styra 
med budget eller balanserat styrkort.  

1.4 Problemavgränsning 
I vår undersökning kommer vi att fokusera på ett stort svenskt företag som är börsnoterat. Vi 
har valt att se på problemet ur ett ledningsperspektiv. 

1.5 Centrala begrepp 
Balanserat styrkort: 
Ett koncept och en metod för att beskriva verksamheten i en organisation med hjälp av ett 
antal mått för vart och ett av olika perspektiv (Olve, Petri, Roy .J & Roy .S, 2003). 
 
Stora företag:  
Företag med 200 medeltal anställda och som har 1000 gånger prisbasbeloppet i omsättning 
klassas som stora företag enligt ÅRL 2 kap 1 § (FAR, 2005).  
 
Styrsystem:  
Sammansättning av olika strategier som används för att styra ett företag, exempelvis budget 
eller balanserat styrkort (Bergstrand, 2003). 
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2. Metod 
I det här kapitlet kommer vi att visa vårt tillvägagångssätt som använts för genomförandet av 
vår studie. Kapitlet innehåller en beskrivning av vald ansats, metodval gällande den 
teoretiska referensramen, empirin och analysen samt metodkritik.   

2.1 Studiens helhet  
Det finns två olika metoder att använda vid skrivandet av en uppsats, kvalitativ och 
kvantitativ. Vilken som bör tillämpas för bästa resultat är beroende av problemställningen 
(Jacobsen, 2002). För att vår frågeställning ska uppfyllas krävs det mer djupgående studier 
och vi har därför valt en kvalitativ ansats. En kvalitativ studie ger en detaljerad och mångsidig 
information samtidigt som den ger stor flexibilitet. Det är en metod som skapar en 
helhetsförståelse och ger ett djup i studien (Johannesson & Tufte, 2003).   
 
Eftersom vi valde ett för oss intressant ämne där vi redan hade viss förkunskap lämpar sig en 
deduktiv ansats bäst. Vilket enligt Jacobsen (2002) innebär att samla teori och förväntningar 
och sedan samla empiri för att se om den överensstämmer med förväntningarna. Nackdelen 
med deduktiv ansats är att forskaren enbart fokuserar på hithörande information och riskerar 
att gå miste om viktig information. Motsatsen är en induktiv ansats, vilken innebär att utan 
förväntningar samla empiri och därefter formulera teorier.   

2.2 Litteraturgenomgång 
Den litteratur som ligger till grund för vår studie har vi funnit genom sökning på Halmstad 
Högskolas bibliotek och dess databaser samt stadsbiblioteket i Halmstad. Vi har använt oss av 
kurslitteratur, andra böcker inom ämnesområdet och för att skapa en vidare bild även 
vetenskapliga artiklar. Även artiklar i branschtidningen Ekonomi & Styrning har använts. 
 
De databaser vi använt för att hitta användbar litteratur är Halmstad Högskolas egen 
sökdatabas Hulda samt ABI/Inform, Artikelsök, Emerald och Libris. Vi har använt både 
svenska och engelska sökord. Sökorden var ”budget”, ”balanserat styrkort” och ”balanced 
scorecard” samt kombinationer som ”från budget till balanserat styrkort”, ”byta mellan budget 
och balanserat styrkort”, ”från balanserat styrkort till budget” och ”implementering balanserat 
styrkort”. 
 

2.3 Empirisk studie- fältstudie 

2.3.1 Val av företag och respondenter 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som är avgörande till varför företag väljer att styra 
med budget eller balanserat styrkort. För att få rätt information och kunna uppfylla syftet 
krävs ett företag som varit med om både styrning med budget och balanserat styrkort. Utifrån 
dessa krav valdes Volvo Personvagnar som vi efter föreläsningar vet använt både budget och 
balanserat styrkort. Vi tog kontakt per telefon och blev ombedda att skicka e-post om 
uppsatsens syfte och utformning. En informant på Volvo Personvagnar hänvisade oss till vår 
respondent, varefter vi tog kontakt och bokade tillfälle för intervju.  
 
Tanken var inledningsvis att genomföra intervjuer med fler än ett företag. För att hitta ett 
företag som var jämförbart med Volvo Personvagnar tog vi kontakt med ett konsultföretag för 
förslag, men tyvärr kunde de inte hitta något jämförbart företag inom lämpligt geografiskt 
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område. På grund av avsaknaden av jämförbara företag som motsvarar kraven för att syftet 
ska uppfyllas och med tanke på uppsatsens begränsade resurser valde vi i samråd med vår 
handledare att istället göra en djupare intervju med Volvo Personvagnar.  
 
Några kriterier som en respondent kan väljas ut efter är slumpmässigt urval, bredd och 
variation, information, det typiska för vad som undersöks, det extrema vilket exempelvis kan 
vara respondenten som är väldigt positiva respektive väldigt negativa eller en kombination av 
dessa kriterier (Jacobsen, 2002). Kraven vi ställde på respondenten var att denne måste ha 
tillräcklig information om uppsatsämnet, samtidigt som respondenten måste vara en 
förstahandkälla. Jacobsen (2002) förklarar att när personen själv deltagit i processen på 
företaget blir det en förstahandskälla. Anledningen till att vi valde respondent utifrån urvalet 
information var för att det var mycket betydelsefullt för genomförandet av uppsatsen. Vi 
valde att begränsa oss till ett ledningsperspektiv för att där fanns den information som 
krävdes. Samtidigt behövde vi få information om hela processen och det var då viktigt att 
personen varit delaktig hela tiden.  

2.3.2 Metod för datainsamling 
Ett grundläggande krav för en undersökning är informerat samtycke. Det innebär att 
respondenten har rätt att få veta vad den information de ger ska användas till, att deltagandet 
är frivilligt och att respondenten är medveten om vilka risker och vinster ett deltagande kan 
medföra (Jacobsen, 2002). Respondenten informerades tidigt om syftet och avsikten med 
uppsatsen och tog därefter ställning till medverkan. Efter att empirin var sammanställd 
skickades en kopia till respondenten för möjlighet till korrigering för att eliminera eventuella 
missförstånd. Respondenten kommenterade och godkände empirin samt gav oss möjlighet att 
återkomma med kompletterande frågor.    
 
En öppen individuell intervju passar bäst när relativt få enheter undersöks, då det intressanta 
är vad den enskilda individen säger samt när det finns ett intresse av hur individen tolkar ett 
speciellt fenomen (Jacobsen, 2002). Genom en intervju kan respondenten beskriva situationen 
utifrån ett eget perspektiv med egna ord (Kvale, 1997). Vi valde en individuell relativt 
strukturerad intervju men ändå tillräckligt öppen så att chans till följdfrågor och öppna svar 
gavs. Jacobsen (2002) säger att både validiteten, det vill säga giltigheten, och reliabiliteten, 
tillförlitligheten, på undersökningen är beroende av insamlingsmetoden, vilket i vårt fall var 
en intervju. Om inte rätt val görs gällande metoden i förhållande till frågeställningen och 
syftet försämras validiteten och reliabiliteten.  
 
Respondenten mottog intervjuunderlaget, som skapats utifrån teorin, en vecka innan 
intervjutillfället. Jacobsen (2002) säger att det finns en risk med att skicka ut frågor i förhand 
eftersom respondenterna har en större chans att skapa svar som kan ge en fördelaktigare bild 
av företaget. En fördel är samtidigt att det kan ge en ökad möjlighet att få mer djupgående 
svar. Vi ansåg att den ökade informationsmöjligheten vägde tyngre och såg det därför som en 
fördel att skicka ut ett intervjuunderlag i förväg.   
 
Vi valde att vara tre intervjupersoner under intervjun för att fånga upp så mycket som möjligt 
av informationen. För att lyckas göra en så korrekt beskrivning som möjligt samt minimera 
risken för missuppfattning valde vi att använda en bandspelare under intervjun samt en person 
som antecknade. Jacobsen (2002) anser att fördelen med användandet av en bandspelare är att 
det ger en stor möjlighet till ögonkontakt, vilket är en förutsättning för ett bra samtal. Istället 
för att fokusera allt på anteckningar kan intervjuaren upprätthålla en mer naturlig 
samtalskontakt med respondenten och dessutom riskerar inte intervjuaren att gå miste om 
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viktig information på grund av bristande teknik att föra anteckningar. Vidare menar Jacobsen 
(2002) även att det finns nackdelar med inspelning såsom att respondenten kan reagera 
negativt på att spelas in på band och bli mindre öppen. Andra negativa konsekvenser kan vara 
att inspelningen kan lura intervjuaren att slappna av eftersom allt finns på band, samtidigt som 
det kan uppstå tekniska problem och ge upphov till avbrott i intervjun.  
 
För att motverka de negativa effekterna tillfrågades respondenter i förtid om det skulle gå bra 
att spela in intervjun. På så sätt är respondenten medveten och risken minskar att denne är 
mindre öppen och frispråkig. För att underlätta den fortsatta processen med 
sammanställningen antecknade dessutom en person intervjun, för att lättare kunna hitta 
informationen som söks. Intervjun på Volvo Personvagnar genomfördes den 22 mars 2006 
med respondenten Kjell Månsson och tog 3 timmar.  

2.3.3 Metod för dataanalys  
Jacobsen (2002) säger att analysen av kvalitativa data kan ske i tre faser, vilka kontinuerligt 
bearbetas i analysprocessen. Den första fasen är en beskrivning av data, där författarna 
redogör för det insamlade materialet i detalj. Det andra steget är systematisering och 
kategorisering för att få en överblick över materialet. Den sista fasen är kombination, vilken 
innebär att författarna börjar tolka data och vidare kategoriserar den i sin helhet.   
 
Efter insamlandet av materialet skrevs intervjun ned i detalj med stöd från det inspelade 
bandet och anteckningarna som förts. Därefter kategoriserades och strukturerades den 
informationen i empirikapitlet enligt samma struktur som använts i teoriavsnittet. För att 
sedan motverka missuppfattningen skickades den sammanställda informationen till 
respondenten för att ge honom en möjlighet att komplettera sina svar eller rätta till 
missuppfattningar. Efter det påbörjades arbetet med att tolka den information som insamlats 
genom att det empiriska materialet kopplades ihop med teoriavsnittet för att hitta eventuella 
likheter och skillnader, vilka presenteras i analyskapitlet. Även i analyskapitlet används 
samma struktur som tidigare för att skapa en lättöverskådlig uppsats.  

2.3.4 Validitet 
Validitet definieras som sanningen och riktigheten hos ett yttrande. För att validitet ska 
uppnås ska analysen vara hållbar, välgrundad, försvarbar, vägande och övervägande (Kvale, 
1997). Validitet definieras som giltigheten och relevansen för en undersökning, det vill säga 
om det som mäts är vad som önskats mätas samt att det som mäts hos några få också gäller för 
flera. Giltigheten och relevansen kan översättas i intern och extern validitet, då den interna 
validiteten behandlar att rätt saker mäts och den externa handlar om att studiens resultat är 
giltigt även i andra sammanhang (Jacobsen, 2002).  
 
För att öka validiteten genomfördes en intervju med en person som haft inflytande i 
bytesprocesserna. Vi anser inte att den efterfrågade informationen är av den typ som företag 
inte vill dela med sig av och därför uppfattas inte frågorna som känsliga för respondenten. 
Enligt Kvale (1997) kan det påverka validiteten positivt med användandet av frågor angående 
sådan information som inte ger negativa konsekvenser för företaget.  

2.3.5 Reliabilitet 
Reliabilitet definieras som tillförlitligheten och trovärdigheten för en studie (Jacobsen, 2002). 
Den är en viktig grund gällande all forskning. Det är viktigt att data som samlas in är 
tillförlitlig för att undersökningen ska gå att lita på. Reliabiliteten rör den insamlade data, 
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vilken data som används, insamlingssätt samt hur den bearbetas (Jacobsen, 2002; 
Johannessen, 2003).   
 
Eftersom den personen vi först ringde till skickade oss vidare till respondenten behöver vi 
vara metodkritiska. Det kan vara så att informanten har skickat oss till en person som skulle 
ge de ”rätta” svaren utifrån företagsperspektivet. Samtidigt kan det även ses som positivt då 
den person vi intervjuade var väl motiverad och hade tid för oss då han själv godkänt och valt 
sin medverkan. Annars fanns en risk att intervjun kunde ha blivit genomstressad eller saknat 
ordentligt engagemang från företaget.  
 
Intervjuareffekt och kontexteffekt är två faktorer som påverkar individuella intervjuers 
reliabilitet. En intervjuareffekt är det faktum att respondenten påverkas av intervjupersonens 
närvaro vilket kan skapa ett speciellt resultat. Kontexteffekten innebär att platsen där intervjun 
utförs medför ett visst resultat. Kontexten kan vara antingen artificiell eller naturlig, det vill 
säga om intervjun äger rum i ett sammanhang som är ovanligt eller naturligt för respondenten. 
En annan omständighet som styr kontexteffekten är om intervjun är planerad eller 
överraskande (Jacobsen 2002). Lekvall och Wahlbin (2001) diskuterar också intervjuareffekt 
och kontexteffekt men även att föränderliga egenskaper hos respondenten, exempelvis 
hälsotillstånd eller motivation eller variationer i intervjuteknik påverkar reliabiliteten. För att 
minska dessa effekter planerades intervjun i god tid och respondenten fick välja miljön där 
intervjun skulle genomföras. Intervjun ägde rum i ett konferensrum på Volvo Personvagnar 
och vi anser att respondenten kände sig bekväm med situationen när intervjun skedde i 
respondentens naturliga arbetsmiljö. 

2.3.6 Alternativa metodval 
Ett alternativ till öppna intervjuer skulle kunna vara att genomföra gruppintervjuer. Resultatet 
hade blivit flera respondenters gemensamma tolkning av den situation som undersöktes 
istället för en enskild respondents uppfattning och synpunkter (Jacobsen, 2002). Då vår 
undersökning krävde en längre erfarenhet inom företaget av respondenten gjordes 
bedömningen att flera sådana respondenter inom samma företag skulle vara svåra att finna 
och att därför en öppen individuell intervju skulle ge ett bättre resultat.  
 
Om vi valt att göra en kvantitativ undersökning hade resultatet blivit mer generaliserbart, 
vilket inte är fallet med information från en kvalitativ studie (Jacobsen, 2002; Johannesson & 
Tufte, 2003). På grund av vårt val av metod kan vi inte generalisera vårt resultat, så 
slutsatserna vi drar är utifrån vår undersökning på Volvo Personvagnar.   
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3. Teoretisk referensram 
I det här kapitlet redovisas den befintliga litteraturen som är relevant för att skapa en 
förståelse för uppsatsen. Kapitlet består av tre huvuddelar som behandlar budget, balanserat 
styrkort samt byte av styrsystem. Teorin kommer användas som grund för empiri och analys.   

3.1 Budget 

3.1.1 Vad är budget? 
Det var först på 1950-talet som svenska företag började använda sig av budgetering. Budgeten 
användes först för planering och samordning av verksamheten. Några år senare blev det 
vanligare med strategisk planering och budgeten betraktades som ett verktyg att uppnå 
företagets uppsatta mål (Greve, 1996). I budgeten beskriver företaget de resurser som finns 
tillgängliga under budgetperioden, oftast ett år, samt vad resurserna är tänkta att användas till 
(Samuelson, 1997). I en stabil verksamhet där efterfrågan är tämligen förutsägbar kan 
budgeten ses som en god plan för framtiden medan den i ett företag med stort 
förändringstryck istället anses vara ett sätt att strukturera osäkerheten kring framtiden. I det 
sammanhanget skapar budgeten en handlingsberedskap inför händelser som kan komma att 
inträffa (Andersson, 1997).  
 
En budget är en förutsägelse om framtiden, grunden bygger på förutsättningar och den 
innehåller även antaganden om hur det kan komma att utvecklas. Här finns likheter med en 
prognos, men skillnaden är att ansvar kopplas till budgeten (Greve, 1996). I budgeten 
preciseras vem eller vilka som ska ansvara för de åtgärder och prognoser företaget tror på för 
det kommande året. För sådana omständigheter som företaget själva inte kan påverka är det 
viktigt för den ansvarige att följa utvecklingen löpande och se till att företaget anpassar sig till 
förändringarna (Samuelson, 1997).  
 
Eftersom ansvaret delas upp på olika personer eller enheter är det många personer som 
involveras i budgetarbetet. Därför är det viktigt att ha en bra rutin för upprättandet 
(Samuelson, 1997). En studie gjord på ”Institute of Management and Administration” visar att 
planering och budgetering har blivit viktigt för företag. Studien visar även att det involveras 
fler medarbetare i budgetarbetet och fler aktiviteter hänförs till den. Den tiden då endast en 
liten del högt upp i företaget arbetade fram budgeten är förbi och idag är det istället ett 
samprojekt som sträcker sig genom hela företaget (Rasmussen & Eichorn, 2000).  
 
Budgeten är ett verktyg för att genomföra verksamhetsplanering som kan delas upp på 
organisatoriska enheter eller personer. Hur långt uppdelningen ska gå bestäms genom hur 
resurserna är uppdelade utifrån ansvarssynpunkt. Ibland är de olika avdelningarna den minsta 
enheten och i vissa fall kan en ensam person vara den bästa lösningen. Ofta inom 
tillverkningsavdelningar varierar enhetens kostnader med hänsyn till bland annat 
produktionsvolym och produktivitet. För att inte budgeten ska upplevas allt för formell riktas 
den mot de mått som är betydelsefulla för enheten (Samuelson, 1997).  
 
Ur beskrivningen av budget kan det urskiljas olika syften eller roller som budgeten har. Dess 
främsta syften är att samordna de beslut och åtgärder som sker i företaget samt fungera som 
styrmedel mot väl formulerade mål som ledningen satt. Det är även viktigt att budgeten är ett 
kommunikationsinstrument mellan ledning och olika avdelningar, som kan fastställa kraven 
på avdelningar och olika ramar och restriktioner. Företagen använder även den som ett 
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kontrollinstrument, då företaget med hjälp av uppföljning kan upptäcka hur företaget 
utvecklas (Samuelson, 1997; Skärvad & Olsson, 2003).   
 
När företag upprättar en budget gör de sitt bästa för att förutse hur budgetåret kommer att se 
ut. Självfallet är det alltid svårt att förutse allt som kommer att inträffa. Därför kan det redan 
under budgetåret bli inaktuellt, mycket på grund av förändringar i företagets omvärld. För att 
gardera sig mot förändringarna kan flera olika budgetalternativ utformas. Företagen kan välja 
mellan en reviderad, rullande, rörlig eller en fast budget (Bergstrand & Olve, 1996). 
 
I en reviderad budget omarbetas budgeten med jämna mellanrum för den del som återstår av 
budgetåret. På så sätt får företaget en bättre anpassning av budgeten till det verkliga 
händelseförloppet. Nackdelen är att anställda kan bli osäkra och frustrerade eller tappa 
förtroendet för fastställda budgetsiffror, eftersom de snart ska omarbetas (Bergstrand, 2003; 
Wallander, 1995). En bättre variant på en reviderad budget är en rullande budget, där 
företaget istället omvärderar siffrorna ett år framåt. Budgetarbetet blir emellertid här ett 
ständigt återkommande bekymmer i organisationen, vilket gör att det kan försämra 
medarbetarnas motivation att medverka i processen. En rörlig budget anpassas efter hand mot 
en avgörande variabel, exempelvis försäljningsvolymen. Den passar bäst in i företag där det 
inte finns något självständigt ansvar. Den fasta budgeten ansågs länge ha den bästa 
styregenskapen, därför att den fastställs vid ett bestämt tillfälle och fungerar som ett tydligt 
underlag för uppföljning. Men som sagt är risken stor att den med tiden blir inaktuell. Därför 
har den fasta budgeten kompletterats med prognoser kvartalsvis. De ersätter inte budgeten 
som sådan utan bidrar till ett bättre underlag för den successiva planeringen och anpassningen 
under året. Av den anledningen är den här metoden vanligast bland företagen (Bergstrand, 
2003). 

3.1.2 Varför använda budget? 
Budgeten är ett bra styrinstrument om den används på rätt sätt och genomförs med stor 
försiktighet. Den bidrar med flera fördelar för företagets styrning. Företaget kan använda 
budget för att planera åtgärder inför det kommande budgetåret genom att fördela resurserna 
över verksamheten, se vilka resurser företaget har och hur de ska användas på bästa sätt. 
Budgeten utgör även ett värdefullt uppföljningsunderlag inför den löpande styrningen 
(Bergstrand, 2003; Samuelson, 1997). 
 
Genom att precisera åtgärder och prognoser för budgetåret uppfyller budgeten ett 
planeringssyfte. Den kan som fördel användas som resursfördelning genom att ange befintliga 
resurser och deras användning (Samuelson, 1997). När det kommer till ansvarsdelen kan 
budgeten vara behjälplig genom att legitimera de ansvarigas beslut och handlande 
(Andersson, 1997).  
 
Budgeten är nära sammankopplad med produktkalkylering, vilket är en viktig aspekt för 
många företag, framförallt inom produktionsavdelningar. Det är den starka kopplingen till 
kalkyleringen som är en förklaring till att vissa företag väljer att behålla budgeten trots den 
kritik som riktats mot budgetering (Lindvall, 2001). 
 
En stor fördel med budgeten är att den skapar konkreta mål för medarbetarna och det ger en 
bra möjlighet att värdera och kontrollera prestationerna (Wallander, 1995). Konkreta och 
mätbara mål hjälper till att stärka motivationen hos de anställda (Lindvall, 1997b).  En annan 
fördel är att den kan användas som medel för att skapa en samordnad verksamhet och även 
kontrollera vad som händer i företaget med ett väl fungerande uppföljningssystem (Holmblad 
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Brunsson, 2005). En budget är positiv för företaget då den kan visa på hur likviditeten ser ut i 
företaget och vad den ska användas till. Det är en viktig faktor för företaget eftersom 
likviditeten på kort sikt är viktig för företagets ekonomi (Andersson, 1997). 
 
Företagen kan dra fördel av budgeten gällande kommunikationen, den kan fungera som en 
kommunikativ länk mellan företagets olika nivåer. Då skapas en dialog där olika värderingar 
och synsätt kan mötas (Samuelson, 1997). Även i informationssyfte finns fördelar med 
budgeten. Ledningen kan genom den bland annat förmedla sina idéer, strategier och 
bedömningar (Andersson, 1997). 
 
En annan av budgetens fördelar är att den anger vem eller vilka som ska ansvara för att 
åtgärderna genomförs och att dessa ska åta sig att göra det. För att det ska fungera så behöver 
företaget följa upp budgeten samt bevaka utvecklingen och vidta nödvändiga anpassningar 
och åtgärder (Samuelson, 1997). De anställda får en större möjlighet att styra och samordna 
arbetet inom sitt ansvarsområde samtidigt som det blir enklare för ledningen att delegera 
ansvar och befogenheter. Genom att de anställda kan se vilka ekonomiska konsekvenser deras 
handlande får bidrar budgeten till en mer kostnadsmedveten personalstyrka, vilket leder till ett 
ökat ekonomiskt ansvarstagande. En annan fördel är att de anställda får ta del av information 
om det planerade samt det verkliga resultat, både för den egna avdelningen och för företaget 
som helhet (Skärvad & Olsson, 2003).  
 
Budgeten kan med fördel kopplas till belöningssystem på ett tillfredställande sätt. 
Medarbetare blir mer motiverade om de kan se vad de ska göra och sedan följa hur det har 
gått för dem. På så sätt ökar motivation och medarbetarna gör sitt bästa för att uppnå de mål 
som är fastställda i budgeten. Motivationen är störst när det krävs en ansträngning och 
beteendet styrs av det som mäts (Samuelson, 2004).  
 

3.1.3 Varför inte använda budget?  
Budgetering som styrinstrument har kritiserats intensivt under senare år. Den kritik som hörts 
mest är att budgeten är onödig, byråkratisk, tar mycket tid, dyr att utforma, ger en falsk 
trygghet och vilseledande slutsatser. Tekniken som sådan är intressant men passar inte 
överallt (Bergstrand, 2003; Hope & Fraser, 2004). 
 
Under 1990-talet skärptes kritiken bland annat av att Handelsbankens förre chef Jan 
Wallander publicerade en bok som kritiserade budget och budgetering. Där togs bland annat 
upp att budgetering skapar låsningar i organisationen och dess beslut, som det senare under 
året kan visa sig vara svårt att ändra på oavsett hur väl motiverat det är (Bergstrand, 2003; 
Wallander, 1995). En annan nackdel gällande beslut är att budgeten är missvisande som 
beslutsunderlag. Den visar siffror på aktiviteter som redan hänt, vilket kan leda till beslut som 
inte går hand i hand med företagets strategiska mål (Olve, Roy & Wetter, 1999). 
 
Budget är en väldigt arbetskrävande, ineffektiv och ibland farlig väg att försöka lösa 
problemen eftersom det kan få stora negativa konsekvenser om företaget stirrar blint på en 
budget, som riskerar att inte spegla förändringar i omvärlden på ett korrekt sätt. Samtidigt 
kräver budgeten detaljerad indata som snabbt föråldras, vilket skapar merarbete när data hela 
tiden ska uppdateras, eftersom den annars kan bli direkt missvisande. Ett problem här är den 
stora felmarginalen, i många fall har utfallet en felprocent på mer än 50 procent i jämförelse 
med de budgeterade siffrorna. Samtidigt bygger budgeten på förenklade prognoser och 
slentrianmässiga antagningar eftersom det är svårt att förutsäga framtiden (Wallander, 1995).  
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Andra nackdelar med budgeten är att den inte tar hänsyn till de nya kraven som ställs på 
företag idag, de mått som används är finansiella och det bortses helt från de icke-finansiella. 
Sådana mått som är viktiga är exempelvis kundbelåtenhet, leveranstid, flexibilitet och ökad 
kunskapsnivå hos de anställda. Budgeten är även formad av den externa redovisningen för att 
ge intressenter fortlöpande information, men att enbart se till finansiella mått skapar inte en 
rättvisande bild av verksamhetens utveckling (Olve et al., 1999). Det är en stor svaghet för 
verksamheten att budgeten inte ser till kund- och konkurrensperspektivet. Eftersom de då går 
miste om varningssignaler om vad som händer i branschen och samtidigt blir det svårare att 
jämföra sig med konkurrenter (Eccles & Pyburn, 1992).  
 
En risk med budgetarbetet är inställningen hos de anställda, det är viktigt att de har rätt 
inställning för att få ett värdefullt resultat. Om de anställda har en negativ inställning blir det 
aldrig något bra resultat. I det fall då de anställda är positivt inställda och beter sig funktionellt 
är det inget problem, men beter de sig istället felaktigt leder det till suboptimering. Med 
suboptimering menas att den ansvarige låter bli att vidta vissa åtgärder för att inte överskrida 
budgeten. Budgeten leder likaså till att avdelningarna kan känna sig tvingade att förbruka sitt 
anslag under innehavande år för att anslagen inte ska bli mindre nästa år (Samuelson, 2004). 
Det leder till ett osolidariskt avdelningsstänkande så att varje chef främst strävar att maximera 
sin avdelning och inte ser till vad som är bäst för hela företaget (Bergstrand, 2003). Eftersom 
budgeten oftast är uppdelad på kalenderår kan den uppfattas som framtvingad, konstlad och 
onaturlig, vilket kan skapa en felaktig inställning (Wallander, 1995). 
 

3.1.4 Att styra med budget 
Styrning kan definieras som de olika åtgärder företaget medvetet använder för att uppnå sina 
mål. En central del i styrningen utgörs av de formella styrsystemen som är planer på kort och 
lång sikt, budgetar, utfallsrapporter och annan statistik (Ewing & Samuelson 2002). I många 
företag är det ofta en fråga om styrning mot ekonomiska mål, då kan styrningen preciseras till 
att handla om den specifika målstyrningen som räknas till ekonomisk styrning (Bergstrand, 
2003). Ekonomiska styrmedel och då särskilt budgetering är ett av de bästa sätten att påverka 
de riktningarna som enligt den strategiska analysen är viktiga (Bergstrand & Olve, 1996). 
 
Utformningen av budgeten är en viktig uppgift för företagets controller så att rätt saker görs. 
Controllern ska utforma budgeten så att den kan förankras till förverkligandet av ledningens 
strategiska avsikter istället för externa krav på redovisningens utseende (Bergstrand & Olve, 
1996). Styrningen med budget har förändrats under 1990-talet från att på 50- och 60-talen 
varit inriktat på kontroll och central planering. Under 70-talet lades mer fokus på 
ansvarsinriktning och under 80-talet på effektivitetsinriktning. Först under 90-talet blev 
budgeten mer behovsbaserad och decentraliserad (Arwidi & Samuelson, 1991).  
 
Budgeteringen är ett komplicerat sätt att arbeta med styrning, därför behövs planering och 
genomförande med försiktighet. I vissa företag leder det ibland till några av de tidigare 
nämnda missförhållandena, vilket oftast inte beror på tekniken utan företagets sätt att använda 
den. Alla företag har speciella förhållanden så det är viktigt att budgeten utformas just utifrån 
det aktuella företagets förhållanden för att det ska bli ett lyckat system (Bergstrand, 2003). 
Det är viktigt för företagen att vara uppmärksamma på utomstående förändringar som 
påverkar dem, då budgeten ibland enbart görs och sedan glöms bort är det lätt att förändringar 
i omvärlden missas. För att ha möjlighet att anpassa aktiviteter som kan motverka problem 
innan det är för sent gäller det att vara uppmärksamma och se över budgeten i relation till 
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externa faktorer som påverkar företaget. Görs inte det kan problemen till slut bli omöjliga att 
hantera för företagen och få förödande konsekvenser (Wallander, 1995).  
 
Användandet av budget som styrmedel kallas prestationsstyrning eller ansvarsstyrning. I den 
styrningsformen är inte det viktiga hur medarbetarna arbetar utan istället läggs tyngden på hur 
resultatet av deras handlande blir. Styrningen använder mått som bestämmer prestationerna 
och utvärderar dem. Den ekonomiska styrningen har strategierna som gräns, det som görs 
framgår av strategierna och det som framgår av strategierna ska genomföras i den ekonomiska 
styrningen (Kullvén, 2001).     
 

3.1.5 Viktiga faktorer för en lyckad styrning med budget 
Budgeten baseras ofta på prognoser för olika faktorer. Företaget måste exempelvis kunna 
uppskatta hur stor försäljningen kan komma att bli, i vilken grad priserna kommer att variera, 
valutakursförändringar, löneutveckling och hur marknadsandelen kommer att förändras. En 
förutsättning för att få en bra och realistisk budget är att följaktligen se hur realistiska 
prognoserna är (Wallander, 1995). Företag har fått insikt i hur viktigt det är att ha en ordentlig 
plan för framtiden och ny teknologi, exempelvis ökad information, möjliggör en bättre 
budgetprocess (Rasmussen & Eichorn, 2000).  
 
En budgets utformning beror på företagets behov. Viktiga faktorer att beakta är vilka modeller 
som behövs för att avbilda verksamheten på ett korrekt sätt, hur många och vilka delbudgetar 
som är nödvändiga samt vilka nyckeltal som ska iakttas (Andersson, 1997). Budgeten kräver 
en detaljerad indata samtidigt som det ställs krav på olika prognoser och revideringar (Arwidi 
& Samuelson, 1991).   
 
Budgetens resultat och effektivitet är beroende av inställningen hos de anställda och 
ledningen. En ideal situation är när de anställda tar fram realistiska budgetar och ledningen 
lyssnar på dem, vilket sparar både tid, resurser och ökar motivationen samt gör att företagets 
bästa prioriteras. Upphovet till kritiken är dock det vanligt förekommande problemet då 
personalen beräknar budgeten högt eftersom de vet att ledningen kommer att skära, vilket 
leder till att flera revideringar görs, mer resurser krävs och personalen blir mindre motiverade. 
Motivation och förtroende är två viktiga faktorer för att motverka det och få budgeten effektiv 
(Samuelson, 2004).     
 
Medarbetarnas motivation och engagemang är en viktig faktor för ett företags framgång 
(Lindvall, 1997b). Eftersom budgeten är en arbetsam process och många medarbetare 
involveras krävs det att medarbetarna är och tillåts vara engagerade för att 
motivationseffekten ska bli positiv (Wallander, 1995). För att få medarbetarna motiverade kan 
ett sätt vara att sätta svåruppnåeliga mål som ändå är möjliga att nå. Det stärker viljan till lite 
extra ansträngning. Här får företagen dock ta risken att fler mål inte bli uppfyllda vilket 
skapar negativitet hos medarbetarna, men rätt balans får ändå en bra effekt i slutändan 
(Lindvall, 2001).  
 
En av budgetens mest kritiserade faktorer är att den är tidskrävande (Hope & Fraser, 2004). 
Samtidigt är det viktigt för företagen att den kommer fram och blir klar i tid, därför läggs mest 
tid på form istället för information. Vikten av att få fram budgeten i rätt tid tar överhanden 
och det bortses oftast från att mindre tid blir över för analys och diskussion (Lindvall, 2001). 
Därför är det viktigt att företaget skapar en bra rutin gällande budgetprocessen. Där måste 
både mål och planer beaktas och företaget måste även ta hänsyn till de samband som råder 
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mellan de olika ansvarsenheterna (Samuelson, 1997). I ett företag som använder sig av budget 
är ansvaret uppdelat på många personer, det är viktigt att var och en tar sitt ansvar och ser till 
att rätt saker görs. Det för att företaget ska uppnå de mål som är uppsatta (Skärvad & Olsson, 
2003). 

3.2 Balanserat styrkort 

3.2.1 Vad är balanserat styrkort? 
Balanserat styrkort är en blandning av redovisning och planering, och kan beskriva redan 
uppnådda och även förväntade resultat. Styrkortet ska inspirera verksamheten från flera olika 
perspektiv. Med balansen menas att det ska ske ett resonemang från de olika perspektiven och 
även i relation till både lång och kort sikt (Holmblad Brunsson, 2005). 
 
”Ett balanserat styrkort är ett koncept och en metod för att beskriva verksamheten i en 
organisation med hjälp av ett antal mått för att vart och ett av (vanligen) fyra perspektiv” 
(Olve et al., 2003, s. 13).  
 
Begreppet och modellen balanserat styrkort skapades i början av 1990-talet av Nolan Norton 
och Robert Kaplan, efter samarbete med företrädare för ett dussin företag i en studie (Kaplan 
& Norton, 1996/1999). De var emellertid inte först med de tankegångarna för redan 1979 
argumenterade professorn Lee D. Parker för ett mer balanserat sätt att styra organisationer. 
Hans tanke var att skapa balans mellan finansiella mått och andra mått som var kopplade till 
marknadsföring, forskning och utveckling, socialt ansvar samt företagets personal. Parkers 
idéer fick dock ingen större genomslagskraft, utan det var först under 1990-talet när liknande 
idéer diskuterades av Kaplan och Norton som intresset från organisationer väcktes (Johansson 
& Skoog, 2001). Det balanserade styrkort blev således en ny modell för resultatmätning. 
Många olika idéer diskuterades, bland annat värdet för aktieägarna, nya belöningssystem samt 
olika produktivitets- och kvalitetsmått men det som skapade det största intresset och 
tillgodosåg företagens behov mest var en flerdimensionell modell. Ur detta vidareutvecklades 
balanserat styrkort med fyra olika perspektiv: ekonomi, kund, processer och lärande. De 
skulle balansera finansiella och icke-finansiella samt kort- och långsiktiga målsättningar, med 
syftet att ge företagen en helhetsbild (Kaplan & Norton, 1996/1999).  
 
Genom att upprätta ett balanserat styrkort så förtydligas de strategiska målsättningarna. Det är 
ett verktyg för kommunikation och syftar till att genom kommunikationen kunna ändra 
beteende hos anställda för att realisera de strategiska målsättningarna. Mål sätts upp på 
medellång sikt och för att kunna uppfylla de strategiska målsättningarna krävs det att de 
kritiska framgångsfaktorerna identifieras. De bryts sedan ner i olika mätbara nyckelmått, som 
konkretiserar och gör det mätbart. Därefter skapas åtgärdsplaner för att styra verksamheten i 
rätt riktning (Hope & Fraser, 2004; Olve et al., 2003).    
  
Balanserat styrkort bygger på tre tidsdimensioner, nämligen igår, idag och imorgon. 
Gårdagens finansiella perspektiv och utfall är beroende av hur processperspektivet och 
kundperspektivet hanteras idag, samtidigt som utfallet påverkas av hur ett företag arbetar med 
lärande, förnyelse- och utvecklingsperspektivet inför framtiden (Samuelson, 2004; Skärvad & 
Olsson, 2003).   
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Figur 3:1 “Grundmodell för balanced scorecard” (Samuelson, 2004, s. 295). 
 
Balanserat styrkortet är en modell för verksamhetsmått som utgår från verksamhetens 
strategier. Dess olika syften kan sägas vara att klargöra, kommunicera och styra strategierna i 
företaget (Kullvén 2001). En tanke är att med hjälp av styrkortet beskriva det väsentliga kring 
hur ett företag lyckas med sin verksamhet (Olve et al., 1999). Företaget behöver då förstå sina 
kritiska framgångsfaktorer och hur de interagerar med varandra, vilket det balanserade 
styrkortet kan vara användbart för (Johansson & Skoog, 2001). 
 
Tanken på att klargöra strategierna innebär att det balanserade styrkortet hjälper företaget att 
åskådliggöra sina strategier för medarbetarna. I det balanserade styrkortet framställs då vilka 
olika innebörder de olika måtten i perspektiven har (Kullvén 2001). Måtten i kortet ska verka 
för en kontinuerlig styrning och vara indikatorer på hur verksamheten kan förstås och 
utvecklas, så att personalen vet vad de ska göra (Johansson & Skoog, 2001).  

3.2.2 Varför använda balanserat styrkort?  
En stor fördel med det balanserade styrkortet är att det främjar utvecklingen av vision och 
strategi. Genom att göra visioner och strategier öppna och anpassningsbara skapar det en ökad 
möjlighet för personalen att sätta fokus på värdeskapande åtgärder, exempelvis att förutse hot 
och möjligheter och svara på kundernas växlande behov. Medarbetarna kan även anpassa sitt 
handlande, sina mål, belöningar och mått efterhand som strategin utvecklas. När företaget, 
istället för att samordna utifrån en centralplan, använder olika perspektiv och mått ökar 
möjligheten att göra en bas för vilka åtgärder som ska göras för att arbeta i rätt riktning och 
göra rätt saker. Ett företag ses mer som ett integrerat system som följer en gemensam strategi, 
vilket ger en uppmuntran till delaktighet och samordning med fokus mot att göra det bästa för 
kunden (Hope & Fraser, 2004).  
 
Styrkortet hjälper till att åskådliggöra och kommunicera ut de strategiska målen och 
avsikterna så att både chefer och anställda verkligen förstår innebörden av organisationens 
strategier. Där framställs vilka olika innebörder de olika måtten i perspektiven har och vilka 
processer som är viktigast för att uppnå strategin (Kullvén, 2001; Olve et al., 2003; Ritter, 
2003). Det skapar en gemenskap inom företaget, måtten och de olika perspektiven talar om 
för medarbetarna vad de ska göra. Ansvaret delas även upp på mindre grupper och samarbete 
över gränserna premieras. På så sätt kan personalen bli mer intresserad och villig att komma 
med idéer och förslag på olika strategier och fantasirika förslag på hur de ska genomföras 
(Hope & Fraser, 2004). 
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Styrkortet uppmuntrar till en kontinuerlig och systematisk dialog mellan personal om 
gemensamma strategimål (Ritter, 2003). Tanken är att minska informationsmängden och 
fokusera på information som är relevant för beslutsfattande. På så sätt får företaget mer 
relevant information och kan lägga samma tid på att analysera den informationen istället för 
att samla mer (Rasmussen & Eichorn, 2000). Det balanserade styrkortet är ett bra verktyg för 
decentralisering och kan ge en stor möjlighet för chefer och medarbetare på en lägre nivå att 
sätta upp mål och granska dem kontinuerligt. Uppföljningssystemet inom företaget blir 
mycket rikare och öppnare och ska ge en mer rättvisande bild av företaget (Hope & Fraser, 
2004).    
 
Ett väl fungerande styrkort syftar till att ge en komplett beskrivning av verksamheten och 
hjälper till att specificera de kritiska framgångsfaktorerna. Relationerna mellan de kritiska 
framgångsfaktorerna kan åskådliggöras i modeller med orsak och verkansamband, så kallade 
strategikartor (Ritter, 2003). Strategikartornas syfte är att tydliggöra de kritiska 
framgångsfaktorerna som styrkortet bygger på och översätta dessa i mål som blir logiska mot 
bakgrund av detta (Samuelson, 2004). Styrkortet visar både interna och externa aspekter och 
kan då knytas an till exempelvis årsredovisningen. Exempelvis är miljöredovisning aktuellt 
nuförtiden och företaget kan då använda styrkortet för att redovisa för intressenter och även 
medarbetare om dess miljöredovisning. Det hjälper även företaget att se om det interna arbetet 
stämmer överens med hur kunder, leverantörer och andra externa kontakter uppfattar företaget 
(Olve et al., 1999).  
 
Genom det balanserade styrkortet förkortas reaktionstiden från en observation till en 
målinriktad handling, genom att aktivt arbeta med nyckelområden som har en avgörande 
betydelse för framtidens konkurrens- och tillväxtförmåga (Promentor & Utbildningshuset, 
1998). Styrkortet hjälper till att bygga upp ett system för verksamhetsstyrning som är 
situationsanpassat och driver ledningen att fokusera på ett antal faktorer som är viktiga för 
organisationen och kontinuerligt bearbeta och omformulera dem. Måtten i styrkortet ska verka 
för en kontinuerlig styrning och vara indikatorer på hur verksamheten kan förstås och 
utvecklas, så att personalen vet vad de ska göra. De anställda får, förutom mer förståelse, mer 
motivation och blir öppnare för förändringar. Samtidigt blir även medarbetarna bättre på att 
lära och på så vis utvecklas deras kompetens kontinuerligt (Johansson & Skoog, 2001; Ritter, 
2003; Samuelson, 2004).  

3.2.3 Varför inte använda balanserat styrkort?  
Balanserat styrkort fungerar inte i vilken organisation som helst. En stark förutsättning för att 
det ska fungera är att det finns ett upplevt behov och en vilja att styra organisationen utifrån 
ett strategitänkande med ett relativt långsiktigt fokus (Samuelson, 2004). Kritik har riktats 
mot styrkortet om att det är en modefluga som inte kommer ge någon bestående nytta (Olve et 
al., 2003; Wennberg 2001). En stor del av de företag som infört balanserat styrkort har 
misslyckats och flera har gett upp sina satsningar. Vissa menar att det är en följd av att 
projekten i ett flertal fall inte var seriöst menade utan att begreppet användes eftersom det var 
populärt. Konsekvensen blev att det inte gavs någon ordentlig chans eftersom det tillämpades 
felaktigt (Olve et al., 2003).  
 
Processen som behövs för att det balanserade styrkortet ska fungera är ofta toppstyrd, vilket 
medför att medarbetarna inte känner sig delaktiga och får därför ingen förståelse för varför de 
ska börja arbeta mot andra mått helt plötsligt. Det är negativt eftersom det balanserade 
styrkortet ska arbeta för samarbete på alla nivåer (Johansson & Skoog, 2001). Ett annat 
problem som uppstår vid processen är att planeringen för ett balanserat styrkort är väldigt 
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komplicerad. Det saknas anvisning om vad som ska göras vid planeringen gällande hur mål 
som ska bli vägledande genom hela processen utformas, vilken är en viktig del av styrkortet 
för att få en lyckad effekt (Holmblad Brunsson, 2005).  
 
Det balanserade styrkortet har sin styrka i att det balanserar flera olika perspektiv men i vissa 
fall har det upplevts som tomma ord på papperet eftersom det vid många beslut är de 
finansiella måtten som väger tyngst. En nackdel då det motsäger en av styrkortets viktigaste 
fördelar, just hänsynen till de ickefinansiella delarna (Olve et al., 2003). Styrkortet har 
accepterats mest hos cheferna på mellannivå medan cheferna på högre nivåerna både föredrar 
och använder sig av de traditionella finansiella måtten. Ett annat problem med det balanserade 
styrkortet är att kopplingen mellan de olika perspektiven kan misslyckas eller helt utebli. Det 
sker inget samspel mellan de olika perspektiven, vilket innebär att effekten av kopplingen och 
allt som den medför går förlorad (Johansson & Skoog, 2001).  
 
Ett syfte och en fördel som det balanserade styrkortet har tillskrivits är att det ska minska de 
mått som används inom organisationen, vilket är något som sällan uppnås. Istället tenderar ett 
företags olika mått tvärtom öka vid implementering av det balanserade styrkortet (Johansson 
& Skoog, 2001).    
 
En annan kritik som det balanserade styrkortet fått är att måtten som ska vara indikatorer för 
företaget är för inskränkta. Måtten har inte möjlighet att fånga upp de aktiviteter och processer 
som påverkar företagets resultat. Sådana aktiviteter kan exempelvis vara känslor, värden, 
uppfattningar och relationer. Många företag har kommit långt i processen att försöka 
identifiera dessa men det lär nog aldrig bli möjligt att göra det fullt ut (Johansson & Skoog, 
2001). 
 
En snedvridning som kan skapas av ett balanserat styrkort är exempelvis att belöningar 
kopplas till mål för det kommande året. Samma problematik, som är en av budgeteringens 
mest kritiserade faktorer, uppstår genom att företaget blir bundet vid fastställda mål som 
bestäms långt i förtid och flexibiliteten med det balanserade styrkortet begränsas (Hope & 
Fraser, 2004). 

3.2.4 Att styra med balanserat styrkort 
För att verksamheten skall vara konkurrenskraftig med hjälp av den strategiska styrningen 
behövs balans mellan idag och i morgon. En balans som kan utvecklas i det balanserade 
styrkortet genom de olika perspektiven och tidsdimensionerna (Mattsson, 2001).  
 
Det balanserade styrkortet som styrsystem ska ge en snabb, översiktlig och mångfacetterad 
bild av verksamhetens status och färdriktning. Samtidigt ska styrkortets mått gemensamt ge 
en enkel bild av företagets prestationer inom de nyckelområden som skapar och bevarar 
företagets konkurrensfördelar. I slutändan ger kortet en möjlighet att skapa ett styrsystem som 
på ett bättre sätt fångar upp och speglar den komplexitet som finns i verksamheten (Ewing & 
Samuelson, 2002). Det balanserade styrkortet ger även meningsfulla uppgifter om andra 
instrument än de finansiella, som information om kunder, processer, egen utveckling av 
system, produkter och medarbetare. Det sägs att det är tanken på de icke-finansiella delarna 
som visar hur verksamhetens utfall kan tänkas utvecklas på lång sikt (Bergstrand, 2003).  
 
Företagen kan välja att utforma det balanserade styrkortet som styrsystem på olika sätt. Det 
ena sättet är att se systemet som om det kommer från ledningen och deras perspektiv och 
behov. Ledningen kan med hjälp av kortet lättare implementera sina strategier och på ett 
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bättre sätt styra utvecklingen i verksamheten. Ett annat sätt är att vända på det och se det 
utifrån medarbetarnas perspektiv. Då kan exempelvis olika avdelningar i företaget skapa sina 
egna mål och strategier, dock med förankring i kortet för hela verksamheten. Ett tredje 
alternativ är även att skapa en mix av de båda sätten (Ewing & Samuelson, 2002). Arbetar 
företaget med olika mått i olika avdelningar är det viktigt att de mått som används på 
avdelningen känns meningsfulla i förhållande till den verksamhet medarbetarna bedriver 
(Bergstrand, 2003). När det kommer till valet angående vilken metod som är lämpligast ska 
företaget se till dess situation och organisation samt använda den metod som passar bäst ihop 
med exempelvis andra styrmedel (Samuelson, 2004).  
 
Med hjälp av det balanserade styrkortet som styrsystem kan företaget även planera och följa 
upp de olika nyckeltalen, istället för att passivt enbart redovisa hur det har gått. Kortet är en 
helsida med företagets olika nyckeltal och minskar risken för suboptimering genom att ge en 
helhetsbild som tvingar ledare att beakta flera aspekter av verksamheten samtidigt. En tanke 
är att det balanserade styrkortet ska fungera som en koppling mellan ekonomi och strategi 
med orsakssamband mellan prestationer och bakomliggande arbetsinsatser (Bergstrand, 
2003).  
 
Systemet skulle även kunna definieras som en modell för organisatorisk lärande, vilket avser 
en organisation som har en förmåga för kontinuerligt lärande. Förmågan bygger dels på att dra 
lärdomar av det som görs och dess effekter och utifrån erfarenheterna kunna anpassa sitt 
arbetssätt (Mattson, 2001). För att styrkortet ska vara ett bra underlag för en lärande 
organisation krävs rätt ledning (Ewing & Samuelson, 2002). 
 
För att styrkortet ska få den effekt som ledningen eftersträvar är det viktigt att arbetet sker 
kontinuerligt. Företaget kan inte se kortet som ett projekt utan det måste vara ett ständigt 
fortlöpande arbete. Används inte ett väl fungerade uppföljningssystem faller kortet lätt i 
glömska och effekten uteblir, därför måste styrkortet ingå i den löpande styrningen och 
nyckeltalen måste ifrågasättas och bytas ut vid behov (Bergstrand, 2003). Framställningen av 
styrkortet kan utgöra en inspirationskälla och lyfta fram viktiga problemställningar och de 
principer som anses vara generella. Det är viktigt att ledningen ger sitt stöd i arbetet med 
kortet och även beaktar vikten av en dialog mellan ledning och de som arbetar med det 
(Mattsson, 2001).  
 

3.2.5 Viktiga faktorer för en lyckad styrning med balanserat styrkort 
För det första är det viktigt för företaget att fundera över om, och i så fall hur det balanserade 
styrkortet kan öka värdet för företaget och att alla i företaget är införstådda i situationen. Det 
är också viktigt att utveckla styrkortet på en strategisk nivå vilket gör det möjligt att noggrant 
utvärdera fördelar, nackdelar och vilka uppoffringar som krävs vid ett införande (Radnor & 
Lovell, 2003). För att arbetet ska fungera måste införandet ske på rätt sätt. Företaget måste 
välja vilka syften det balanserade styrkortet ska ha, här finns en risk för att företaget väljer 
alla dess syften vilket kräver en väldigt stor förändringsinsats. Det svåra valet för ett företag 
är inte att välja syften, utan snarare vilka de ska bortse från (Olve et al., 2003). 
 
Redan vid början av processen vid ett införande av balanserat styrkort krävs det att alla 
medverkande har förståelse för de prioriteringar som diskuterats fram. Annars kan processen 
leda till stor frustration och företaget löper en risk att arbetet ska gå i intet. Vid utvecklingen 
krävs att alla berörda har all information tillgänglig samt att den grundläggande synen är den 
samma genom hela organisationen. Samtidigt ska underlaget finnas tillgänglig för alla och de 
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berörda ska ha möjlighet att diskutera underlaget och vid behov utveckla det. Vid 
utvecklingen av det balanserade styrkortet krävs ett engagemang från två håll, först ska 
visionen och strategin förmedlas från ledningen genom hela organisationen. Sedan krävs en 
dialog inom hela organisationen om vilka aktiviteter som påverkar och aktivt bidrar till 
förverkligande av visionen (Olve et al., 1999). Även om metoden är populär är det inte 
nödvändigtvis det bästa för företaget. Det är därför viktigt att börja med att säkerställa att 
styrningen och ledningen är anpassade till företagets situation, utveckling och problem. 
Grunden till styrningen och ledningens utformning ligger i förståelsen hos företagets ledning 
(Ewing & Samuelson, 2002). 
 
För att sedan lyckats använda kortet på ett effektivt sätt och få någon effekt krävs inte bara 
rätt kunskap utan även att företaget har de resurser som krävs för att lyckas. Den allra 
viktigaste resursen i arbetet med kortet är tiden och kraften för att insamla rätt information. 
Intresset för kunder, kostnader och konkurrenter skapar en hög tidsåtgång (Olve et al., 2003).  
 
I styrkortet ska affärsenhetens strategi omvandlas till ett antal mått som definierar företagets 
långsiktiga strategiska målsättningar och vilka faktorer som leder till att nå dessa mål. För att 
ett balanserat styrkort ska blir bra behöver företaget ta hänsyn till ett antal faktorer, bland 
annat att de ska ha en bra blandning mellan utfallsmått och drivande mått, dessutom behöver 
dessa två vara kopplade till affärsenhetens strategi. Om ett utfallssmått saknar drivande mått 
säger styrkortet inget om hur resultatet ska uppnås (Kaplan & Norton, 1996/1999). 
Utformningen av processer är minst lika viktig som de olika måtten i sig för att få ett 
fungerande system. Det är viktigt att mål och mått uttrycker strategin samt att de är praktiskt 
genomförbara men det krävs även att de personer som är involverade i processen 
kommunicerar och är delaktiga för att styrkortet ska få lyckad effekt (Samuelson, 2004).  
 
Kommunikationen är nödvändig och att företagets strategier diskuteras mellan medarbetarna. 
Det är viktigt att det balanserade styrkortet återspeglar allt som återges i strategierna och inget 
annat. En medarbetare har lättare att förstå vikten av arbetet med mått om de kontinuerligt 
uppdateras med information om gällande mått (Kullvén 2001). Grunden för ett väl fungerande 
balanserat styrkort är bra kommunikation vertikalt och horisontellt inom organisationen 
(Ritter, 2003). Samtidigt är det viktigt att ledningen är motiverad och delaktig för att deras 
engagemang ska överföras till medarbetarna. Det bästa utbytet från det balanserade styrkortet 
kommer när alla är motiverade att göra rätt saker (Olve et al., 1999).   

3.3 Att byta styrsystem 
Att ett företag råkar i kris beror nästan alltid ytterst på att företaget inte kunnat möta 
utvecklingen på rätt sätt och anpassa organisationen efter förändrade förutsättningar. Det 
krävs att det skapas en hög beredskap och stor anpassningsförmåga inför framtiden. Ett sätt att 
uppnå detta kan vara att byta styrsystem till ett som passar företagets mål och behov bättre 
(Mattsson, 2001). Faktorer som kan bidra till ett behov av förändrat styrsystem är exempelvis 
ett missnöje med nuvarande system, ny chef som vill förändra verksamheten, ändrade 
förutsättningar i omvärlden för företaget eller teknologiska förändringar (Ewing & 
Samuelson, 2002). 
 
Ett sätt att se om företaget är i behov av att byta styrsystem är att bestämma hur styrningen 
borde utformas i det läge som företaget befinner sig och sedan jämföra med hur det faktiskt 
ser ut. Därefter behöver företaget bestämma om skillnaderna är tillräckligt stora för att starta 
en förändringsprocess för utvecklandet av ett nytt styrsystem eller om det räcker att göra 
mindre ändringar (Ewing & Samuelson, 2002). Många företag som bytt styrsystem har 
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eftersträvat och försökt bli mer strategifokuserade och mer lättanpassliga (Hope & Fraser, 
2004). Balans mellan tid och rum, såsom självständighet och samordning, samt balans mellan 
finansiella och icke- finansiella aspekter är viktiga faktorer i dagens styrning (Ewing & 
Samuelson, 2002).  
 
Att införa ett nytt system är en lång process och det tar ofta några år innan det har anpassats 
till företagets förhållande fullt ut. När byte av styrverktyg väl sker får företaget inte ha för 
bråttom med införandet och omläggningen, utan börja enkelt och gradvis utnyttja vunna 
erfarenheter. Arbetet är inget projekt utan ett ständigt fortgående arbete. Företaget bör 
kartlägga behoven som finns och vilka problem systemet ska belysa. En utgångspunkt kan 
vara att gå igenom syftena, vilka som är viktiga respektive mindre viktiga för företaget 
(Bergstrand, 2003; Bergstrand & Olve, 1996). 
 
När bolaget väl bestämt sig för att byta är det mycket viktigt att företaget avsätter tillräckliga 
resurser. Det tar mycket tid och är krävande, särskilt under de första åren när det nya systemet 
prövas. Därför behöver företaget sätta av resurser både centralt men även ute i organisationen. 
Utförs processen rätt kan den ses som en investering som leder till att företaget i framtiden 
kommer att spara pengar och resurser (Bergstrand & Olve, 1996).  
 
En involverad och engagerad ledning är viktigt för att hela processen ska bli lyckad och få 
stöd genom att ta upp frågor som ligger i företagets intresse (Bergstrand & Olve, 1996; 
Promentor & Utbildningshuset, 1988). Ledningens ambitioner gällande företagets utveckling 
får inte komma att hämma de olika enheternas möjligheter till utveckling, utan det gäller att 
hitta en balans i styrsystemet som optimerar företagets förutsättningar (Ewing & Samuelson, 
2002). Själva processen måste planeras för att undvika missförstånd av teknisk karaktär samt 
att samordna system för att undvika dubbelarbete. Det är viktigt att företaget hela tiden följer 
upp hur processen fungerar, men att förändringstakten inte är allt för snabb. Det sista som är 
viktigt att tänka på är om det finns ett samband i det nya styrsystemet genom hela 
organisationen (Bergstrand & Olve, 1996). 
 

3.3.1 Varför avskaffa budget? 
Den allt snabbare förändringstakten som upplevs av många företag idag skapar ett behov för 
möjligheten att kunna parera planeringen under tiden och inte bara i efterhand. Det har lett till 
att flera företag har börjat processer med att avskaffa budgeten i delar eller i sin helhet 
(Andersson, 1997). Förändringstrycket som företagen idag utsätts för medför ett ökat intresse 
för kunderna och dess tankar, samtidigt blir det viktigt att se till företagets egen förmåga att 
utvecklas. Det är delar som budgeten inte tar hänsyn till och därför ökar kraven på ett nytt 
styrsystem (Bergstrand, 2003). Utvecklingen har skapat en stor möjlighet för företagen 
gällande nya sätt att arbeta med ekonomin (Lindvall, 1997b). En annan anledning till att 
företag väljer att avskaffa budgeten är att processen är arbetsam med många medarbetare 
involverade. Då budgeten är fastsatt från början blir det svårt att göra en rättvisande 
uppföljning med tanke på dagens förändringstakt. Budgetarbetet blir lätt passivt då det jobbas 
med procentuella förändringar i förhållande till budgeten från föregående år (Andersson, 
1997).   
 
Det är i stort sett omöjligt att förutse avvikelser i utvecklingen, eftersom resultatet är beroende 
av vad som stoppas in i modellerna. De antaganden som matas in är hämtade från 
erfarenheten och ingen information om vad som verkligen kommer att hända finns. Budgetens 
avsikt är att leda arbetarna mot andra mål än de skulle ha nått utan budgeten och sker inte den 



STYRA MED BUDGET ELLER BALANSERAT STYRKORT? 3. TEORETISK REFERENSRAM 

  
  19 

påverkan så är budgeten ett slöseri med resurser. För att prognoser som ligger till grund för 
budgeten ska slå in krävs att utvecklingen fortsätter som hittills, och i det fallet krävs ingen 
förändring av arbetet. Budgeten blir i stort sett då meningslös och utan effekt (Wallander, 
1995). Eftersom budgeten visar resultat som redan har ägt rum och inte vad som komma skall 
ger den missvisande information och ett felaktigt beslutsunderlag för ledningen (Bergstrand, 
2003).   
 
Andra anledningar till att ett avskaffande sker är att budgeten medför låsningar då för mycket 
tid ägnas åt den istället för att läggas på anpassningar som behövs för att följa omvärldens 
fluktueringar (Andersson, 1997). Eftersom budgeten inte kan förutse avvikelser i 
utvecklingen, som är det intressanta för att kunna anpassa sig, blir den en rent ut sagt farlig 
företeelse. Företagen vaggas då in i en trygghet med föreställningen att de vet var de är på väg 
och kontrollerar inte vad som egentligen händer. Det kan försena och försvåra anpassningen 
mot marknadens förändringar, en process som redan från början är svår (Wallander, 1995).  
 
En annan anledning till att budgeten inte längre fungerar är att styrningen redan på ett tidigt 
stadium har förändrats så att dess betydelse minskat (Andersson, 1997). Synen på styrningen 
har förändrats till att bli mer decentraliserad med större tilltro till medarbetarnas engagemang 
och förmåga. Här blir det viktigare med rätt information till berörda medarbetare istället för 
kontroll genom siffror. Budgeten är ett problem för de företag som strävar efter att 
processorientera sin verksamhet. Då den används genom hela företaget och klassas som 
vertikal hindrar den företagets horisontella utveckling med ett helhetstänk. Med tiden blir det 
viktigare för företaget att styras av de gemensamma värderingarna istället för av ekonomin. 
En annan nackdel med budgeten är att den ger väldigt litet stöd vid implementeringen av 
företagets strategier som är viktiga att förmedla genom hela verksamheten (Lindvall, 1997b). 

3.3.2 Varför avskaffa balanserat styrkort? 
I Sverige har många företag utvecklat ett balanserat styrkort men det är få som använder det 
och ännu färre som fått det att fungera. En möjlig förklaring kan vara att arbetsmängden blir 
för stor när den första entusiasmen har lagt sig. För att implementera ett styrkort krävs att 
företaget tänker långsiktigt och det kräver mycket energi för att få det att fungera, vilket 
många företag inte har insett (Bergstand, 2003; Samuelson, 2004). En fördel med balanserat 
styrkort är att många involveras i processen (Hope & Fraser, 2004). I realiteten har det 
däremot visat sig att vid implementering av ett styrkort är ofta processen toppstyrd och 
medarbetarna känner sig inte delaktiga. Detta gör att arbetet med införandet inte blir som 
planerat (Johansson & Skoog, 2001). 
 
Många anser att balanserat styrkort är ännu en trebokstavsförkortning som lanseras av 
konsulter som en modeföreteelse eller en produkt vars livslängd varar längst ett tiotal år. Det 
har faktiskt visat sig att efter några år har styrkortet förfallit och blivit en tom ritual där 
företaget efter en tid helt och hållet lagt ner styrkortet eftersom det ansetts alltför jobbigt 
(Samuelson, 2004). Om styrkortet ses som ett projekt och inte ett långsiktigt arbete kan det få 
negativa konsekvenser som att andra uppgifter konkurrerar ut viktiga styrkortsuppgifter på 
grund av bristande uppmärksamhet och intresse samt att sambandet med strategin glöms bort, 
om ens styrkortet var relaterat till strategin från början. Om måtten för de kritiska 
framgångsfaktorerna blir alltför många eller svårförståeliga kommer den efterfrågade effekten 
att försämras. En annan faktor som gör att styrkortet inte kommer att fungera är bristande stöd 
från ledningen, eftersom medarbetarna får svårt att veta vad de ska fokusera på genom att 
organisationen sänder ut olika budskap (Olve et. al, 2003).     
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För att de balanserade styrkortet ska kunna fungera i företaget krävs ett behov och en vilja att 
styra med ett strategitänkande (Samuelson, 2004). För många företag har styrkortet fallit i 
glömska och därför inte fått den effekt som önskats, mycket på grund av att företaget inte ha 
resurser till att kontinuerligt ifrågasätta och byta ut nyckeltal vid behov (Bergstrand, 2003). 
Syftet med det balanserade styrkortet är att minska antalet mått och nyckeltal i företaget men 
det har i vissa fall visat sig att det tvärtom ökat antalet nyckeltal och gjort att företag fastnat i 
mått som efter en tid tappar sitt värde (Johansson & Skoog, 2001; Samuelson, 2004). 
 
Många företag tror att det är lätt att mäta allt, men det kan vara väldigt svårt att identifiera alla 
kritiska framgångsfaktorer och måtten för dessa samt att välja ut den mest värdefulla 
informationen ur den stora massan. Det är faktorer som gör att styrkortsarbetet blir lyckat i 
slutänden och utan dem mister styrkortet sin funktion. Det är också viktigt att företagen inte 
bara har finansiella mått utan även använder sig av icke-finansiella mått i styrkortet eftersom 
det annars inte blir någon skillnad på att använda och inte använda balanserat styrkort 
(Eichorn & Rasmussen, 2000). 
 

3.4 Sammanfattning 
Budgeten har använts av svenska företag sedan 50-talet (Greve, 1996). Fördelar som har 
tillskrivits budgeten är dess planeringssyfte och fördelningssyftet av resurser och ansvar 
(Bergstrand, 2003; Samuelson, 1997). Budgeten kan även användas som ett bra 
uppföljningsunderlag för hur verksamheten går (Holmblad Brunsson, 2005). Samtidigt har 
budgeten fått kritik gällande att den är onödig, tar mycket tid, är dyr och ger en falsk trygghet 
(Bergstrand, 2003; Hope & Fraser, 2004). En annan nackdel med budgeten är att den inte tar 
någon hänsyn till externa faktorer, som exempelvis kunder och konkurrenter, vilket är viktigt 
för att kunna följa med i dagens utveckling (Olve et al., 1999).  
 
Fördelar som lyfts fram om styrkortet är att det främjar företagets utveckling av vision och 
strategi, genom att göra dem öppna och anpassningsbara (Hope & Fraser, 2004). Det hjälper 
till att åskådliggöra och kommunicera ut de strategiska målen så att chefer och anställda 
förstår innebörden (Kullvén, 2001; Olve et al., 2003). Samtidigt uppmanar styrkortet till en 
kontinuerlig och systematisk dialog mellan medarbetarna (Ritter, 2003). Negativa 
konsekvenser av det balanserade styrkortet är att projekten ofta inte är seriöst menade och 
därför rinner ut i sanden i brist på engagemang. Annan kritik som framkommit är att 
styrkortet i slutändan ofta missar dess egentliga syfte med hänsyn till externa faktorer, 
eftersom de finansiella måtten väger tyngst i alla fall (Olve et al., 2003).  
 
För att lyckas med styrningen krävs en utformning som baseras på företagets behov 
(Andersson, 1997). En bra styrning kräver att företaget ser över budgeten i relation till externa 
faktorer (Wallander, 1995). Samtidigt behöver arbetet med budgeten planeras och genomföras 
med försiktighet (Bergstrand, 2003). Det är även viktigt att de anställda har rätt inställning 
och motivation för att motverka exempelvis suboptimering (Samuelson, 2004). Företaget 
behöver skapa en bra rutin gällande budgetprocessen (Samuelson, 1997). För att styra med det 
balanserade styrkortet, vars syfte är att skapa balans mellan interna och externa perspektiv 
idag och i morgon, är det viktigt att planera och följa upp de olika måtten företaget väljer att 
använda och att arbetet sker kontinuerligt (Bergstrand, 2003). Andra faktorer för en lyckad 
styrning är att införandet sker på rätt sätt, att det finns förståelse för det i hela verksamheten, 
att all information finns tillgänglig för alla samt att kommunikationen fungerar (Olve et al., 
1999).  
 



STYRA MED BUDGET ELLER BALANSERAT STYRKORT? 3. TEORETISK REFERENSRAM 

  
  21 

Det finns många anledningar till att företag väljer att byta styrsystem, exempelvis missnöje 
med nuvarande system, skapa bättre anpassningsförmåga eller en ny chef som vill förändra 
verksamheten (Ewing & Samuelson, 2002). Det är viktigt att vid ett byte ta hänsyn till att 
processen är lång och det krävs mycket resurser för ett lyckat resultat (Bergstrand, 2003; 
Bergstrand & Olve, 1996). Det finns flera anledningar till att avskaffa budgeten, varav en är 
avsaknaden av att kunna planera under tiden, samtidigt som det kan bli en lång och arbetsam 
process (Andersson, 1997). Många anser att budgeten ger ett missvisande och felaktigt 
beslutsunderlag (Bergstrand, 2003). Även det balanserade styrkortet har fått kritik och kan 
anses behöva avskaffas på grund av att arbetsmängden ofta blir oväntat stor (Samuelson, 
2004). Samtidigt kan stödet från ledningen vara bristande vilket skapar förvirring hos 
medarbetarna (Olve et al., 2003).   
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4. Empiri 
I det här kapitlet presenteras resultatet från den genomförda intervjun med respondenten. 
Kapitlet inleds med en kort presentation av företaget och är strukturerat utifrån 
referensramens disposition för att ge en lättöverskådlig bild för läsaren.   

4.1 Kort företagspresentation 
Volvo Personvagnar startades 1927 och ingick då i Volvokoncernen fram tills de köptes upp 
av Ford 1999. Idag är Volvo Personvagnar ett självständigt dotterbolag i Fordkoncernen som 
enbart delar sitt varumärke med Volvokoncernen.  

Volvo Personvagnars huvudkontor ligger i Torslanda, i Göteborg. Där finns även 
produktutvecklingen, produktion och ledning. Företaget har ett antal mindre fabriker i 
Sydafrika och Malaysia. På 60-talet spred sig koncernen till USA och i dagsläget undersöks 
huruvida produktion i Kina är möjlig eller inte. Deras bilar säljs på mer än 130 marknader i ca 
185 olika länder.  

Vår respondent på Volvo Personvagnar var Kjell Månsson som har jobbat inom företaget i 
närmare 30 år med ekonomi och har varit med i processerna vid styrsystemsbyten. Numera är 
han pensionerad sedan april 2006. 

4.2 Budget 

4.2.1 Vad är budget? 
På Volvo Personvagnar har budget alltid använts, antingen fristående eller ihop med något 
annat styrinstrument för att styra verksamheten. Respondenten berättar att idag fungerar 
budgeten på så sätt att de olika avdelningarna tilldelas resurser och för den fasta 
dimensioneringen ska de visa vilken output de kan uppnå. Genom att mäta hur mycket de får 
och hur mycket de kommer att ha råd med under kommande år bestäms vad pengarna ska 
läggas på samt hur mycket som ska produceras för dem. 
 
Respondenten säger att när budgeten är bestämd i december görs en prognos för hela det 
kommande året, som är väldigt viktig för företaget. Utfallet för varje månad följs upp med 
stort intresse bland de anställda. Vid månadens slut görs en ny prognos för de resterande 
kommande månaderna baserat på utfallet månaden innan. 
 
1999 köptes Volvo Personvagnar upp av Ford, vilket gjorde att de tvingades fokusera mer på 
ekonomi än tidigare, de var tvungna att bli mer kostnadsfokuserade så ekonomin och 
budgeten har fått allt större betydelse. Enligt vår respondent har det blivit mer 
kostnadstänkande i företaget vilket har lett till en naturlig spänning mellan företagen. Volvo 
Personvagnar måste hela tiden försvara sina extrakostnader i produktionsutvecklingen för att 
kunna behålla sin position på marknaden, eftersom företaget står för kvalitet som kostar 
pengar.  

4.2.2 Varför använda budget? 
Respondenten säger att budgeten är bra som styrmedel eftersom den har använts under en så 
lång tid, ändå sedan starten. Det finns delade meningar om budgeten, men faktum kvarstår att 
det finns en djupt rotad trygghet och den är väldigt svår att överge. Budgeten innebär trygghet 
för både de anställda och ledningen då det finns en stark tradition och ligger i kulturen att 
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använda den. Tryggheten ligger i resursfördelningen: avdelningen och de anställda vet inom 
vilka ramar de får röra sig, de har sina spelregler och agerar därefter. Budget är budget säger 
respondenten, alla vet vad det är och de anställda vill inte ha förändringar som gör att 
tryggheten försvinner. 
  
Pedagogiken medför enligt respondenten att budgeten lättare förklarar helheten och delarna, 
alltså det här är vad vi har och det här är vad vi har råd med. Budgeten är logisk, enkel att 
förstå och följa upp på ett bra sätt och det märks väldigt tydligt om avdelningarna inte når sitt 
resultat. Det bidrar då till ett kostnadsmedvetet tänkande hos personalen vilket leder till ett 
ökat ekonomiskt ansvarstagande. Det kan fungera bra om företaget lyckas förmedla budskapet 
att hushålla med Volvo Personvagnars pengar är som att hushålla med sig egna pengar. 
 
Vår respondent betonar att det finns skillnader mellan budgetprocesser men säger att en 
budgetprocess kan bli väldigt bra om den är dynamisk. Då gäller det att skapa en öppenhet 
och flexibilitet för att kunna bemöta förändringar och att de olika avdelningarna inte låser sig 
och enbart ser till sig själva. En annan fördel med att använda budget är att den görs årligen 
och företaget kan överblicka en period framåt. Även om det kan ses som en konstlad period så 
är en ettårsperiod ett bra sätt att lägga upp den på.  
 
Budgeten kan enligt respondenten inspirera de anställda att vilja uppnå budgetmålet, att hela 
tiden kämpa för att inte bli sämre. Det kan vara motiverande att nå det uppsatta målet för 
perioden. Ledningen kan med hjälp av budgeten kontrollera hur det går för verksamheten och 
följa upp resultat samt åtgärda avvikelser som ger en trygghet. 

4.2.3 Varför inte använda budget?  
En nackdel som respondenten nämner med budgeten är all den tid som går åt för upprättandet 
och efterföljande arbete. Under flera månader finns det ingen tid till att göra något annat, all 
tid ägnas åt budgeten. Processen börjar ofta i augusti och sedan skickas det fram och tillbaka i 
cirklar, en process som tar mycket kraft och tid som istället hade varit bra att ägna till 
uppföljning av innevarande års budget. Ett exempel är att på produktutvecklingsavdelningen 
jobbar 100 ekonomer och 80 stycken av dem arbetar med att söka och samordna material till 
budgeten och prognoser. Det går åt mycket tid och resurser som hade varit bra att ha 
tillgängliga vid exempelvis nya projekt, för att räkna fram lönsamhetsberäkningar och 
analyser där istället. Som det ser ut på Volvo Personvagnar gör många ekonomer ett 
okvalificerat arbete när de söker budgetinformation och många tröttnar snabbt.  
 
På Volvo Personvagnar följer budgeten ett kalenderår, vilket har sina nackdelar. Ska 
avdelningarna få något gjort måste de vara ute i början av året, för i december är pengarna 
slut. Det leder till att planerade åtagande kan bli flyttade till framtiden, vilket gör att 
avdelningen inte kan leva upp till det som förväntas att avdelningen ska uppnå efter årets slut. 
Fokus sätts inte i första hand på vad företaget behöver, utan på att avdelningen ska hålla 
budgeten, annars riskerar de att ”straffas”.  
 
Ett annat problem med budgeten är att de anställdas motivation oftast är negativ, vilket bland 
annat leder till suboptimering. Ett stort problem som egentligen grundar sig längre tillbaka än 
i bara budgeten, det är inte rätt att den som gör ett bra jobb och lyckas ha pengar kvar ska 
straffas, utan bör istället premieras. Det finns en fara med att det blir så i hela 
budgetupplägget, vilket är väldigt svårt att komma ifrån. En annan nackdel som respondenten 
även nämner med budgeten är att den ses som tung, det delas ut ansvar som sen ska levas upp 
till.  
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Volvo Personvagnar får problem med budgeten eftersom Ford försöker maximera Volvos 
vinst. Det görs bland annat genom att det sätts ett mål om en vinst på exempelvis 4 miljarder 
kronor, sedan får cheferna olika utmaningar så målet i slutändan blir 6 miljarder. Utmaningen 
är en väldigt stor del beskriver respondenten och alla de olika cheferna måste skriva på den, 
de åtar sig att göra så mycket utöver budgeten. Just det faktum att cheferna måste prestera 
bättre än vad avdelningen egentligen ställer upp på är en farlig företeelse. Det stora 
balansgapet kan leda till att cheferna måste vidta väldigt impopulära åtgärder för att klara av 
sin utmaning. Här finns även ett problem till, eftersom cheferna inte vill misslyckas med att 
nå budgetmålen så blir de försiktiga med vad de lovar. Även om de inte vill lova så mycket 
kryper ofta förpliktelserna upp på grund av krav uppifrån. I slutändan blir de olika 
utmaningarna en tuff process för de ansvariga. Samtidigt som all jakt på att få reda på hur det 
går med utmaningen är ett väldigt slöseri med ekonomresurser.  

4.2.4 Att styra med budget 
Respondenten tycker att budgeten ger en bra överblick över det kommande året, ett år är ett 
bra tidsperspektiv för det bör ett företag kunna överblicka. Som styrverktyg är den allmänt 
känd och tydlig, utgångspunkten är från kontoplanen och företaget har sina konton, sen 
kommer de pengar som utlovats. De involverade i budgetprocessen känner till spelet och 
kräver i sin tur mer pengar än vad som behövs till sin avdelning eftersom önskemålen alltid 
skärs ner. Styrningen är på det sättet accepterad och skapar på något sätt en trygghet, troligtvis 
även för ledningen. 
 
På Volvo Personvagnar används prognoser som uppföljning av budgeten. När budgeten är 
godkänd i december kommer prognoser för de kommande tolv månaderna. När januari har 
gått kommer ett utfall och en prognos för kommande elva månader. Alla berörda är nyfikna 
på utfallet, för det visar hur prognosen för månaden sett ut tillsammans med hur det har gått 
för avdelningen.  
 
Vid styrningen med budgeten måste ekonomichefen enligt respondenten ta sig tid att skapa 
bra förutsättningar i budgeten. Det finns alltid optimister som tror att de kan göra hur mycket 
som helst för inga pengar alls samt pessimister som inte tror att något går överhuvudtaget. 
Ekonomerna måste jobba för att få alla att lösa problemen, och förmedla ett positivt tänkande. 
Informationen behöver tas upp till en högre nivå och ekonomichefen får förklara och skriva 
ner allt som driver kostnaderna. 
 

4.2.5 Viktiga faktorer för en lyckad styrning med budget 
Vår respondent tycker att pedagogiken är viktig för att företaget ska lyckas styra med budget, 
ekonomichefen måste sätta sig ner och förklara helheten och delarna, vad hela företaget har 
råd med. Det är även viktigt att upplysa om hur fördelningen av de tillgängliga medlen har 
gjorts och vad som ligger till grund för utfallet. De anställda måste även få klargjort varför 
olika beslut tas, saknas information om anledningen till i allmänna ögon sedda onödiga 
indragningar blir inställningen till budgeten negativ. Förklaras det istället varför ledningen gör 
som de gör är det lättare att acceptera besluten. När vår respondent arbetade som ekonomichef 
höll han en introduktion för nyanställda och pratade om ekonomi och hushållning, han 
förklarade för de anställda att pengarna skulle hanteras som sina egna, precis som 
privatekonomin. Delvis tack vare introduktionen uppfattade han att inställningen till budgeten 
blev bättre.    
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Respondenten säger att det absolut viktigaste för att som ekonom klara av budgetprocessen är 
att ha bra kommunikation med högsta chefen. Det är viktigt med stöd därifrån och 
uppbackning för hur arbetet ska läggas upp samt beslut som tas. Ekonomichefen måste även 
se till sin faktiska position och samarbeta med cheferna på lägre nivåer. De ska tillsammans 
sätta sig ner och arbeta fram budgetbesluten, ekonomichefen måste lyssna på argumenten som 
kommer fram och ta hänsyn till de relevanta och därefter omfördela budgeten gentemot dem. 
Samtidigt kan ekonomichefen använda sig av en reserv som kan delas ut vid behov. 
Budgetprocessen kan upplevas som väldigt inhuman men behöver inte vara det, det beror 
väldigt mycket på hur högt det är till budgettaket, med andra ord de pengar som innehas i 
relation till vad som ska uppnås. Samtidigt spelar processens utseende roll, ju mindre 
hierarkisk ju större chans till en lyckad styrning.  
 
Det är enligt respondenten viktigt att ekonomichefen är öppen med vad som händer under 
budgetprocessen och inte låser fast den. Istället krävs en dynamisk process som kan förändras 
under tiden, och inte en statisk som gäller punkt slut. Flexibilitet, och informationen, är 
viktiga delar enligt respondenten för att lyckas styra med budget. Informationen och öppenhet 
är viktig för att motverka suboptimering, om ekonomichefen istället premierar de som lyckas 
hålla sina kostnader nere skulle det öka motivationen till att uppnå målen.  
 
En idé som vår respondent pratar om som lysande är att dela upp budgeten i aktiviteter och 
slopa alla kostnadsställen. Exempel på en IT-avdelning där allt går snabbt och det händer 
mycket leder budgetprocessen i bästa fall till en dynamisk resursallokering. För att sedan 
använda resurserna över hela kedjan inom företaget krävs en väldigt stark resursplanering 
med mycket stöd uppifrån.  
 

4.3 Balanserat styrkort 

4.3.1 Vad är balanserat styrkort? 
På Volvo Personvagnar lyckades de aldrig, trots två försök, genomföra det balanserade 
styrkortet i en renodlad form. Istället användes varianter som grundades på liknande tankar. 
Tanken vid det första försöket, då vår respondent arbetade på central ekonomi, var att införa 
balanserat styrkort och avskaffa budgeten helt, vilket skapade ett kaotiskt år.  
 
När Volvo Personvagnar istället kombinerade balanserat styrkort och budget, i något som 
kallades performance report, blev resultatet oerhört framgångsrikt enligt vår respondent. Den 
byggde på mått som arbetats fram för det balanserade styrkortet, både finansiella och icke-
finansiella, för respektive enhet samt en sammanställning för att kunna jämföra över 
avdelningarna. Denna performance report användes i kombination med budget och rapporter 
lämnades in istället för kommentarer till budgeten. På så sätt lyckades Volvo Personvagnar få 
både finansiell och icke-finansiell information, exempelvis trender på marknaden. 
Företagsledningens möten byggde till stor del på företagets performance report och genom det 
kunde de anpassa och styra verksamheten efter vad som höll på att hända och inte som 
tidigare enbart efter vad som hänt.  
 
Vid det andra försöket skapade de olika dimensionerna inom företaget svårigheter och de 
lyckades istället införa målstyrning via det balanserade styrkortet, till skillnad från 
detaljstyrning som de tidigare använt genom budgeten. Målstyrningen innebar att ansvaret 
flyttades längre ner i organisationen. Den gruppansvarige på operativ nivå blev även 
totalansvarig och fick som uppgift att framställa kalkyler, något som tidigare gjorts av 
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ekonomerna. Det var först i ett senare skede som ekonomerna involverades och kompletterade 
samt godkände kalkylen. Det här ökade acceptansen på den operativa nivån och ekonomerna 
kunde lägga resurserna på andra aktiviteter.  
  
Idag använder sig Volvo Personvagnar av en budgetstyrning och de spår som kan ses från det 
balanserade styrkortet är den interna informationen som sprids via intranätet i en så kallad 
common agenda. Där ingår fyra målperspektiv med försäljningsvolym, kundtillfredsställelse, 
anställdas inställning och produktutveckling. Där kan de anställda ta del av hur det går för 
organisationen och det är ett uppskattat kommunikationssätt som fungerar bra.   
 

4.3.2 Varför använda balanserat styrkort? 
Den största fördelen enligt respondenten med det balanserade styrkortet uppstår när företaget 
lyckas hitta bra icke-finansiella mått som är förebyggande. Då får organisationen en flexibel 
styrningsmodell som ger möjlighet att anpassa verksamheten inför förändringar i framtiden. 
Det ger ett bra komplement till budgeten som tar fasta på de finansiella måtten. På Volvo 
Personvagnar använde företaget samma mått för varje enhet, vilket medförde att jämförelser 
över försäljningsbolag blev möjliga.  
 
Balanserat styrkort är ett bra kommunikationsverktyg säger respondenten. Volvo 
Personvagnar lyckades förbättra kommunikationen genom sin performance report. Den var 
pedagogisk disponerad, visionen och strategin kunde brytas ner i organisationen och göra de 
förståeliga för de anställda ända ner till den operativa nivån. Även informationen blev bättre 
vid införande då en common agenda skapades. 
 
Vår respondent understryker att det balanserade styrkortet inte är en revolution, utan en 
evolution. Det bästa är att se det som ett utvecklingssteg eller en komplettering till budgeten 
och inte vända upp och ner på allt i verksamheten. Annars är risken att det känns svårt att ta 
till sig vilket kan skapa kaos i organisationen om den tidigare tryggheten försvinner helt.    
 
En anledning som respondenten nämner till att använda det balanserade styrkortet är att 
företaget kan styras horisontellt, vilket är samma väg som de flesta projekten går. Det ökar 
samarbetet och istället för att varje budgetenhet ser till sig själv blir hela projektet en helhet 
som styrs från samma ställe. Viljan att dela med sig och tillsammans göra det bästa möjliga 
ökar, och företaget ser till slutprodukten istället.  
 

4.3.3 Varför inte använda balanserat styrkort?  
Den största nackdelen med balanserat styrkort är enligt respondenten risken att det blir 
flummigt. När företaget implementerar nya styrsystem och nya rutiner utan att reducera de 
gamla skapas en motvilja bland medarbetarna, som ska samla in ny information och 
rapportera nya saker hela tiden. Det finns ett missnöje mot förändringar, framförallt på den 
operativa nivån och bland mellanchefer, vilket försvårar processen. Ett problem är att från 
ledningen nå ut med vad som ska fokuseras på och varför till alla medarbetare.  
 
En annan svårighet med det balanserade styrkortet är att hitta förebyggande mått som går att 
mäta. Respondenten säger även att problemet inte ligger i att hitta bra mått, det brukar bli 
väldigt många förslag, men 90 % faller bort för att de inte går att mäta. Här uppstod ett 
problem för Volvo Personvagnar då de inte kom fram till tillräckligt många nya mått, utan 
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istället användes mått som redan var tillgängliga, vilket bidrog till att företaget gick miste om 
den nyskapande effekten. 
 
Ett problem respondenten nämner som Volvo Personvagnar hade var att fokuseringen på de 
finansiella måtten efter försöket till införande blev för stor och därför utnyttjade företaget inte 
styrkortets fulla kapacitet, vilket gjorde att det inte fick den framgång som förväntat. Dålig 
samverkan mellan de olika avdelningarna och att de olika avdelningscheferna inte agerade när 
avvikelser uppkom gjorde att styrkortet inte fungerade som nytt styrinstrument, utan snarare 
som en utveckling av budgeten. En anledning till att cheferna inte agerade kan enligt 
respondenten vara att de hade för dåliga teoretiska kunskaper vilket kan bero på exempelvis 
tidsbrist.  
 
En risk med det balanserade styrkortet enligt respondenten är att öppenheten saknas. De 
ansvariga delar bara med sig av information om saker som går bra och låter bli att prata om 
problemen som uppstår. Det kan leda till ett sent uppvaknade och styrkortet får samma 
nackdel som budgeten gällande att kunna parera omvärldens förändringar och dylikt.  

4.3.4 Att styra med balanserat styrkort 
Volvo Personvagnar har aldrig haft någon renodlad styrning med balanserat styrkort utan en 
styrning med balanserat styrkort i kombination med budget som till slut fungerade väldigt bra. 
Det var ledningen som beslutade om införandet och tryckte ned det vidare i organisationen. 
De lämnade den tunga statiska budgetstyrningen och övergick till en löpande styrning med 
ständig fokus på målen och snabb parering vid avvikelser. Det gav en mer långsiktig styrning 
med möjlighet att fånga upp trender och vidta åtgärder vid förändringar.  
 
Den styrningen lyckades enligt vår respondent fånga upp de viktigaste aspekterna av 
verksamheten vilket ledde till att kommunikationen fungerade bra. Budgeten gav de anställda 
trygghet och tog hänsyn till de finansiella aspekterna samtidigt som det balanserade styrkortet 
gav icke-finansiella perspektiv. Dessutom användes mått av samma sort inom olika 
avdelningar och det gick att jämföra enheter på ett sätt som inte varit möjligt innan. Allt fler 
processer kartlades och styrdes tvärfunktionellt. Ett problem var dock att det fortfarande 
fokuserades för mycket på de finansiella måtten. Respondenten betonar fördelen med en 
anpassbar styrning för att kunna agera innan något sker istället för efter att något hänt.     
 
Common agenda ger idag medarbetarna på Volvo Personvagnar en bra och översiktlig bild av 
verksamheten och hur de ligger till i förhållande till konkurrenter samt vad de ska fokusera på 
för att bli bättre och nå målen, vilka är både finansiella och icke-finansiella.  

4.3.5 Viktiga faktorer för en lyckad styrning med balanserat styrkort 
Ett misstag vid det första försöket att införa balanserat styrkort var att de anställda fick för lite 
tid från besked till införande. Tillräcklig tid för att kunna förstå vad det innebär, arbeta fram 
mått och samtidigt inte låta andra aktiviteter inom företaget bli lidande är grundläggande för 
att lyckas styra med styrkortet enligt respondenten.  
 
En viktig grundläggande förutsättning som vår respondent pratar om för att lyckas 
implementera styrkortet är att företaget utvecklat en tvärfunktionell processtyrning. Det var 
ett av problemen för Volvo Personvagnar, då det endast är projekten som har en 
tvärfunktionell processtyrning. Företagets horisontella styrning var mest utbredd och 
förankrad i organisationen, vilket medförde att projektstyrningen fick en svagare ställning.    
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En annan viktig faktor som vår respondent nämner är att ledningen måste visa vad de 
anställda ska fokusera på, för att uppnå en lyckad styrning. Ett krav är att måtten omarbetas 
kontinuerligt, vilket Volvo Personvagnar gjorde i stor utsträckning men inte tillräckligt. 
Eftersom det är personalen som arbetar med respektive ämne och vet vad som är 
betydelsefullt behöver avdelningarna vara delaktiga vid framtagandet och förändring av 
måtten.  
 
Enligt vår respondent är det svårt att överge budgeten och styra enbart med balanserat 
styrkort, eftersom budgeten innebär en trygghet för de anställda. Det bästa är att köra 
styrkortet parallellt med budget en längre period och därefter kanske släppa budgeten helt, 
under förutsättning att styrkortet vunnit en tillräcklig trygghet hos de anställda. Det krävs en 
öppenhet av de anställda i företaget för att våga fråga efter hjälp och information när de stöter 
på problem och samtidigt självmant ge information om de ser förändringar i trender. Det finns 
en risk att medarbetarna inte erkänner vilka problem de har.  
 
Företaget behöver en engagerad ideolog som genomför det balanserade styrkortet med 
tålamod och inte ger upp påpekar respondenten. Det svåraste när det gäller att bryta ner 
styrkortet i organisationen är att komma igenom mellancheferna, som inte alltid är positiva till 
förändringar. Mycket arbete, kommunikation och information krävs för att lyckas få med sig 
dem. Lyckas organisationen med det skapas bättre förutsättningar för en bra styrning med 
balanserat styrkort då mellancheferna kan fortsätta bryta ned styrkortet i organisationen. Även 
på den operativa nivån finns ett förändringsmotstånd som måste hanteras för att lyckas med 
styrkortet. Alla i organisationen måste förstå varför det är bra med balanserat styrkort för att 
kunna genomföra det.  
 

4.4 Att byta styrsystem 
Vår respondent tycker att det balanserade styrkortets teori är enkel, problemet ligger i hur 
förändringen ska göras. Här pratar respondenten om olika steg, för det första bör förändringen 
lanseras som en utveckling och samtidigt göra klart att det inte är något nytt. Sedan behöver 
omställningen göras på ett sätt så att tryggheten bevaras och efter det göra anpassningar till 
styrsystemet. Det gäller att akta sig för att ha för höga ambitioner utan istället utvärdera vad 
företaget verkligen klarar av att förändra.   
 
Ett problem vid byte av styrsystem är att få alla medarbetarna intresserade och engagerade 
påpekar respondenten. Istället för att ge upp och lägga ner om exempelvis två av tjugo säger 
nej krävs det tålamod att sälja in idén och övertala de motstridiga. Här är det viktigt att få med 
sig mellancheferna, till exempel genom ökat inflytande, som ofta egentligen trivs med 
tryggheten och lugnet som finns vid det gamla styrsystemet.  
 
Respondenten säger att ett krav för ett lyckat byte är tydlighet och att i god tid göra klart för 
vad som ska hända, så att de berörda kan smälta informationen. På Volvo Personvagnar 
uppstod här ett problem, eftersom de fick för kort tid på sig vid införandet av det balanserade 
styrkortet. Istället för att informera och ge instruktioner fick all tid läggas på att få fram mått 
till styrkortet. Vår respondent tror att införandet hade lyckats bättre om de hade fått mer tid på 
sig. Det är även viktigt att tänka på att inte göra hela förändringen från svart till vitt, utan 
istället använda steg som skapar en förbättring över tiden som i slutändan blir bestående.   
 
Respondenten tror inte att konsulter är till någon hjälp vid bytet, utan säger att det är VD: n 
som måste bestämma hur allt ska genomföras och denne måste ha goda kunskaper om det nya 
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systemet. Det krävs samordning inom organisationen, så att informationen kan spridas ut i 
organisationen. Informationen vid ett byte måste vara väldigt tydlig och det måste göras klart 
att det inte bara är ett nytt administrativt påhitt med merarbete. Företaget måste även 
tydliggöra att det heller inte är någon modefluga som kommer att försvinna med tiden. 
 
För att lyckas med ett byte av styrsystem pratar respondenten om att det krävs ett engagemang 
för förbättring. Alla måste vara beredda på att ställa upp på förändringen och det krävs 
mycket kunskap vid växlingen av styrsystem. Det kan vara lättare att göra en förändring vid 
en kris i företaget, för då vill de anställda ha något nytt som kan ses som en lösning. VD får ta 
i beaktande och se till att de berörda medarbetarna inte känner sig överkörda och tvingade att 
utföra bytet, istället ska hela processen fungera som ett samspel genom organisationen.  

4.4.1 Varför avskaffa budget? 
Vår respondent anser att budgeten är hård och oerhörd tuff. Den förmedlar inte strategin och 
visionen ner i organisationen, vilket är viktigt för att medarbetarna ska förstå innebörden av 
budgetarbetet. Att göra en budget är komplicerat och resurskrävande. 
 
Budgeten är enligt respondenten allt för kortsiktig när det gäller hela Volvo Personvagnars 
verksamhet. Budgeten ligger ett år framåt och de hinner inte ta fram nya produkter inom 
budgetperioden, det finns därför en kompletterande projektplanering. Projektplaneringen går 
horisontellt i organisationen över många avdelningar och det kan vara svårt att samordna den 
med budgeten som går vertikalt i de olika avdelningarna. Volvo Personvagnar fokuserar starkt 
på kvalitetsproblem och när de uppstår sätts alla tänkbara resurser in för att lösa problemet, 
både kortsiktigt och långsiktigt. Den kortsiktiga svårigheten mellan kvalitetsproblem och 
budget är att avdelningarna inte får mer pengar för att lösa problemet, utan det blir en annan 
aktivitet som blir lidande, vilket kan skapa en ond cirkel. 
 
Respondenten ser ett dilemma med att använda budget på Volvo Personvagnar och det är att 
den delas ut per funktion och inte efter processer eller aktiviteter. Det finns de olika 
avdelningarna som indelas per funktion medan styrningen av processer går tvärs över 
funktionerna, vilket gör det svårt att omfördela de tilldelade resurserna. Så länge 
verksamheten är uppbyggd vertikalt är det inga problem med samordningen av budgeten, det 
är först när en matrisorganisation med olika horisontella affärsområden kopplas samman som 
problemet uppstår. Samtidigt sitter de olika cheferna och håller stenhårt på sina pengar. Det 
leder till en statisk process då ingen är villig att dela med sig för att få ett gemensamt bra 
resultat. Respondenten säger att om det blir en statisk process kan budgeten ses som farlig, 
eftersom den då låser in och hämmar kommunikationen mellan avdelningarna. 

4.4.2 Varför avskaffa balanserat styrkort? 
Respondenten säger att det finns många olika faktorer till varför ett balanserat styrkort inte 
fungerar. I Volvo Personvagnars fall berodde det på att VD: n fokuserade på kortsiktig 
lönsamhet istället för att tänka långsiktigt och att antalet mått inte var tillfredställande. 
Samtidigt drog de olika avdelningarna åt olika håll och tänkte i första hand på sig själva 
istället för på företagets bästa. Det var helt enkelt för otydligt vad som gällde. 
 
Respondenten ansåg att ett problem var att företaget använde sig av en matrisorganisation, där 
avdelningarna var indelade i affärsområden som exempelvis inköp och produktplanering, alla 
ska då vara överens om samtliga beslut för att få en lyckad styrning. Det gjorde det hela mer 
komplicerat att nå ut med information, förankra den hos alla mellanchefer och sedan få alla att 
arbeta åt samma håll. Styrkortet hade kunnat fungera bättre om kommunikation varit bättre. 
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Volvo Personvagnar hade stora problem med att reda ut ansvaret mellan affärsområdena. De 
har vertikala linjeorganisationer och projekt som går på tvären, medan de flesta mätningarna 
och uppföljningarna går vertikalt. Samtidigt hade de ca 30 olika ansvariga för bilens olika 
delar, och att få ihop den här hierarkin blev ett stort problem som inte ens de bästa 
konsulterna klarade av att lösa. Respondenten påpekar att det är lättare att införa ett renodlat 
styrkort i en mindre komplicerad verksamhet, exempelvis bank, men att det i en mer komplex 
organisation är betydligt svårare.   
 
Arbetet med det balanserade styrkortet kan enligt vår respondent skapa en vilja att hela tiden 
göra mer och ha fler mått att mäta. Det är en faktor som till slut kan bli styrkortets fall, 
företaget får helt enkelt mer att mäta och följa upp än vad de hinner med. När kortet med tiden 
fylls på med mer och mer information kan det till slut bli för mycket information som sprids, 
och därför får styrkortet reduceras eller, som i Volvo Personvagnars fall, avskaffas.  
 
Respondenten berättar att anledningen till att Volvo Personvagnar senare avskaffade det 
balanserat styrkortet i form av en performance report var att de blev uppköpta av 
Fordkoncernen som ansåg att rapporten innehöll konfidentiell information som inte borde 
spridas inom företaget och till dess anställda.  
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5. Analys 
I det här kapitlet jämförs resultatet från den empiriska undersökningen med den teoretiska 
referensramen för att åskådliggöra likheter och skillnader. Strukturen följer tidigare kapitel 
för att underlätta för läsaren.  

5.1 Budget 

5.1.1 Vad är budget?  
Greve (1996), Samuelson (1997) och Skärvad och Olsson (2003) talar om budgeten som ett 
bra uppföljnings- och kontrollinstrument vilket kan fungera som strategisk planering och ses 
som ett verktyg för att uppnå företagets uppsatta mål. Även respondenten betonar vikten av 
uppföljning, då den skapar trygghet för de anställda. Enligt vår respondent kan budgeten inte 
användas i den strategiska planeringen, däremot bidrar den till att upptäcka om företaget 
uppnått sina uppsatta mål.  
 
Den vanligaste budgetmetoden är att kombinera den fasta budgeten med prognoser 
kvartalsvis, för att minska risken för att den fasta budgeten blir inaktuell (Bergstrand, 2003). 
Volvo Personvagnar arbetar på liknande sätt, men tar fram prognoser varje månad istället för 
kvartalsvis, vilket medför en bättre möjlighet att följa efter förändringar i marknaden. 
Budgeten används även som resursfördelare, den visar vilka resurser som finns tillgängliga, 
och hur de fördelas samt vilken output som kan produceras utifrån fördelningen. Samuelson 
(1997) säger även han att det genom budgeten syns vilka resurser som är tillgängliga under 
budgetperioden samt hur de är tänkta att användas.   

5.1.2 Varför använda budget? 
Budgeten kan användas i ett planeringssyfte, där företagets resurser kan delas upp över 
budgetåret (Samuelson, 1997). På Volvo Personvagnar används budgeten på det sättet, de 
olika avdelningarna vet vad de ska göra och hur mycket som finns tillgängligt för dem. Det 
här resursfördelningssyftet skapar en trygghet för de anställda. 
 
En annan fördel med budgeten är att den skapar konkreta mål för medarbetarna om vad de ska 
uppnå med sitt arbete. Samtidigt ger budgeten en bra möjlighet till att värdera och kontrollera 
prestationerna (Wallander, 1995). Vår respondent säger att budgeten kan inspirera till att 
motivera de anställda att nå målen som tilldelats. Ledningen på Volvo Personvagnar får 
genom budgeten möjligheten att kontinuerligt kontrollera utfallet.  
 
Budgeten kan användas som en kommunikativ länk mellan de olika nivåerna i företaget 
(Samuelson, 1997). Samtidigt kan den även användas i ett informationssyfte (Andersson, 
1997). Vår respondent dementerar att budgeten skapar några kommunikationsfördelar utan på 
Volvo Personvagnar är det snarare tvärtom. Budgeten låser in och hämmar kommunikationen. 
Där används budgeten i ett informationssyfte på det sätt att den informerar ut till 
avdelningarna hur mycket de har att röra sig med under kommande år samt vad de ska få ut av 
de tillgängliga medlen. 

5.1.3 Varför inte använda budget? 
Flera åsikter hörs om att budgeten är onödig, byråkratisk, tar mycket tid, dyr att utforma, ger 
en falsk trygghet och vilseledande slutsatser. Tekniken som sådan är intressant men passar 
inte överallt (Bergstrand, 2003; Hope & Fraser, 2004). Enligt vår respondent är en nackdel 
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med budgeten den tid som går åt för upprättandet och efterföljande arbete. En annan nackdel 
är att den kan upplevas som tung, ansvar delas ut som sen ska levas upp till vilket kan skapa 
en stor press på den ansvarige. På Volvo Personvagnar ses det även som en nackdel att 
budgetera efter kalenderår. Fokus sätts inte i första hand på vad företaget behöver, utan på att 
hålla budgeten, annars riskerar de att straffas. Wallander (1995) säger att eftersom budgeten 
oftast är uppdelad på kalenderår kan den uppfattas som framtvingad, konstlad och onaturlig, 
vilket kan skapa en felaktig inställning till budget. 
 
Wallanders kritik om budget och budgetering tog bland annat upp att det skapar låsningar i 
organisationen och dess beslut, som det senare under året kan visa sig vara svårt att ändra på 
oavsett hur väl motiverat det är, vilket kan leda till missvisande beslutsunderlag (Wallander, 
1995). Det här stämmer överens med verkligheten på Volvo Personvagnar, ska avdelningarna 
få något gjort bör det göras i början av året när det fortfarande finns pengar kvar. Finns inte 
några pengar kvar till nya projekt skjuts de på framtiden, det gör att avdelningen inte kan leva 
upp till det som förväntas.  
 
En nackdel som Samuelsson (2004) nämner är suboptimering. Volvo Personvagnar har 
problem med att de anställdas motivation oftast är negativ, vilket kan leda till det problemet. 
Respondenten anser inte att det är rätt att den som gör ett bra jobb och lyckas ha pengar kvar 
ska straffas genom att underlaget minskas för kommande år, utan istället bör premieras. Det 
finns en fara att det blir så i hela budgetupplägget, vilket Volvo Personvagnar har väldigt svårt 
att komma ifrån.  

5.1.4. Att styra med budget 
Styrning kan definieras som de olika åtgärder företaget medvetet använder för att uppnå sina 
mål. Med budgetstyrning kan företaget utvärdera prestationerna och se vilken effekt som 
uppnåtts (Kullvén, 2001). Volvo Personvagnar använder sig av en budget som är lätt att följa 
upp och utvärdera för att se hur de förhåller sig till budget respektive utfall. De reviderar inte 
budgeten för att uppdatera sig inför förändringar i omvärlden, utan istället görs månadsvis nya 
prognoser som det tas hänsyn till. Enligt Wallander (1995) är det viktigt att vara uppmärksam 
på förändringar i omvärlden som lätt kan missas.  
 
En central del i styrningen utgörs av de formella styrsystemen som är planer på kort och lång 
sikt (Ewing & Samuelson, 2002). Vår respondent påpekar att budgeten är ett bra styrmedel på 
kort sikt, men går inte använda på längre sikt. På Volvo Personvagnar tillämpas 
kompletterande projektstyrning, och det uppstår ibland motsättningar mellan 
projektstyrningen och budgeten om hur de tillgängliga medlen ska fördelas, då alla vill ha så 
mycket som möjligt. 

5.1.5 Viktiga faktorer för en lyckad styrning med budget 
Det är viktigt att prognoserna som budgeten baseras på är realistiska för att få en så effektiv 
styrning som möjligt (Wallander, 1995). På Volvo Personvagnar arbetas det mycket med 
prognoser och uppföljning. Föregående månads resultat skapar stor uppståndelse och 
nyfikenhet hos de anställda, mycket tid läggs på att utvärdera siffrorna. Vår respondent tycker 
att mycket av den här tiden skulle kunna läggas på annat arbete för att i slutändan få en 
effektivare styrning, gärna med budget i kombination med något annat styrmedel.   
 
För att budgeten ska fungera som styrmedel är det viktigt att medarbetarna är motiverade och 
engagerade. Lyckas företaget med detta skapas ett bättre arbete gentemot budget och företaget 
får ut mer av arbetet (Lindvall, 1997b). Här tycker vår respondent att pedagogiken är mycket 
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viktig, det gäller att få alla medarbetare medvetna om varför beslut tas och omfördelningar 
sker. Samtidigt pratar respondenten om att det är nödvändigt att den slutgiltige ansvarige för 
budgeten har stöd uppifrån för att kunna motivera besluten neråt. Det är även viktigt att vända 
sig till cheferna på mellannivå och tillsammans med dem diskutera fram den bästa slutgiltiga 
lösningen för budgeten utifrån allas synvinklar.  
 
En annan viktigt faktor att tänka på är budgetens utformning, företaget måste här ta hänsyn till 
sina behov för att få ut det mesta möjliga av budgeten (Andersson, 1997). Samtidigt måste var 
och en ta sitt ansvar och göra det de ska enligt budget (Skärvad & Olsson, 2003). Vår 
respondent pratar om att företaget behöver en dynamisk process som kan förändras under 
tiden. Samtidigt måste ekonomichefen vara öppen och villig att dela med sig av information 
om förändringarna. Information och flexibilitet är nyckelord som respondenten nämner för en 
lyckad styrning med budget. 

5.2 Balanserat styrkort 

5.2.1 Vad är balanserat styrkort? 
Balanserat styrkort är en blandning av redovisning och planering, och kan beskriva redan 
uppnådda och även förväntade resultat. Styrkortet ska inspirera verksamheten från flera olika 
perspektiv. Med balansen menas att det ska ske ett resonemang från de olika perspektiven och 
även i relation till både lång och kort sikt (Holmblad Brunsson, 2005). På Volvo 
Personvagnar har inte företaget lyckats skapa ett renodlat styrkort utan har använt sig av två 
olika försök med liknande tankar som finns i det balanserade styrkortet. Syftet var att skapa 
en modell som balanserade finansiella och icke-finansiella delar på kort och lång sikt, precis 
som det balanserade styrkortet. Den första implementeringen lyckades till viss del, med en 
kombinationsmodell som var framgångsrik under en tid. Det andra försöket lyckades inte alls 
på grund av organisationens många dimensioner, Volvo Personvagnar tog hjälp av konsulter 
när de inte själva klarade situationen, men de kunde inte heller skapa någon lösning.  
 
Det balanserade styrkortet ska balansera finansiella och icke-finansiella samt kort- och 
långsiktiga målsättningar, med syftet att ge företagen en helhetsbild (Kaplan & Norton, 
1996/1999). Volvo Personvagnar använde sig inte av Kaplan och Nortons modell utan en 
kombination med budget och balanserat styrkort, en performance report, som blev lyckosam 
för företaget. Den innehöll en sammanställning av varje enhet vilket medförde att olika 
enheter kunde jämföras. 
  
Det balanserade styrkortet förtydligar de strategiska målsättningarna och är ett verktyg för 
kommunikation som syftar till att ändra beteende hos anställda. Det skapas även åtgärdsplaner 
för att styra verksamheten i rätt riktning (Hope & Fraser, 2004; Olve et al., 2003). Volvo 
Personvagnar förbättrade kommunikationen och genom att istället för att kommentera 
budgetutfallet skicka en performance report lyckades de få in både finansiell och icke-
finansiell information. Det var underlaget för företagsledningens möten och genom det kunde 
de bemöta och styra verksamheten efter externa och interna faktorer samt skapa åtgärder och 
på så sätt få en helhet inom företaget.  

5.2.2 Varför använda balanserat styrkort? 
Hope och Fraser (2004) menar att de största fördelarna med balanserat styrkort är att det 
främjar utvecklingen av vision och strategi och ger en öppenhet. Respondenten på Volvo 
Personvagnar höll med om det, det var lättare att förmedla visionen och strategin till 
medarbetarna genom det balanserade styrkortet och sedan lyckas omvandla det till handling. 
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Styrkortet skapar gemenskap inom företaget, måtten och perspektiven talar om för 
medarbetarna vad de ska göra. Ansvaret delas upp på mindre grupper och samarbete över 
gränserna premieras (Hope & Fraser, 2004). Vår respondent talade om att i det första försöket 
med styrkortet fick Volvo Personvagnar en mer horisontell styrning. Genom den horisontella 
styrningen ökade samarbetet och avdelningarna blev mer inriktade på produktionsprocessen 
och inte den enskilda avdelningen, vilket var ett steg i rätt riktning för en bättre styrning enligt 
respondenten.  
 
Införandet av styrkortet ska minska informationsmängden och företaget bör fokusera på 
information som är relevant för beslutsfattandet (Rasmussen & Eichorn, 2000). Det kan liknas 
vid den, enligt respondenten största fördelen, som är att styrkortet kan ge icke-finansiella mått 
som är aktivt förebyggande. De ger kompletterande relevant information till den finansiella 
informationen och behövs för att styra företaget. Informationen ger riktlinjer om fokusering 
och ökad möjlighet till en mer förebyggande styrning, att kunna agera på förhand istället för i 
efterhand.   
 
Styrkortet hjälper till att kommunicera de strategiska målen och avsikterna till de anställda 
(Kullvén, 2001; Olve et al., 2003; Ritter, 2003). Uppföljningssystemet blir då mycket rikare 
och öppnare och ska ge en mer rättvisande bild av hur det går i företaget (Hope & Fraser, 
2004). På Volvo Personvagnar förbättrades kommunikation genom deras performance report. 
Rapporten användes också som ett uppföljningsverktyg och blev ett komplement till den 
finansiella uppföljningen enligt respondenten. Respondenten säger även att följden blev att 
både finansiell och icke-finansiell följdes upp och de olika faktorerna användes för att planera 
den fortsatta verksamheten.   

5.2.3 Varför inte använda balanserat styrkort? 
Kritik som riktats mot det balanserade styrkortet är att det kan ses som en modefluga som om 
några år kommer att försvinna helt. Samtidigt är det många företag som inte lyckas få önskad 
effekt eftersom de använder kortet fel (Olve et al., 2003). På Volvo Personvagnar klarade de 
förebygga problemet gällande synen på styrkortet som modefluga. Företaget lyckades dock 
aldrig genomföra ett helt renodlat styrkort, utan hade sin performance report som hela tiden 
växte med fler och fler mått. Vår respondent pratar om att styrkortet lätt kan komma att ses 
som flummigt, om inte medarbetarna är insatta i vad det egentligen är. Det är viktigt för 
ledningen att lyckas sprida ut vad som ska fokuseras på och inte. Olve et al. (1999) talar om 
att det är viktigt för ledningen att vara motiverad och delaktig. 
 
Ett annat problem med styrkortet är att medarbetarna får svårt att motivera sig till varför de 
helt plötsligt ska börja arbeta mot andra mått än förut, eftersom processen ofta är toppstyrd. 
Måtten brukar även bli för inskränkta för att kunna mätas ordentligt och måtten som 
egentligen skulle bli färre tenderar allt som oftast att bli fler och fler och till slut alldeles för 
många (Johansson & Skoog, 2001). Vår respondent pratar om att det är viktigt att göra klart 
för medarbetarna att det inte medför mer administrativt arbete och berätta vad styrkortet är bra 
för, för att komma tillrätta med det problemet. Ett problem för Volvo Personvagnar gällande 
måtten var att de inte lyckades få fram några nya mått, utan istället användes gamla mått. 
 
Ett annat problem som stöts på i samband med måtten är att i slutändan får de finansiella 
måtten för stor tyngd, och det balanserade styrkortet tappar lite sin mening (Olve et al., 2003). 
Även på Volvo Personvagnar blev det de finansiella måtten som vägde tyngst och det togs 
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inte lika stor hänsyn till de icke-finansiella måtten vid större beslut. Det var en av 
anledningarna till att styrkortet inte fick den framgång som väntat. 
  
Enligt Johansson och Skoog (2001) har styrkortet accepterats mest hos cheferna på 
mellannivå medan cheferna på högre nivåerna både föredrar och använder sig av de 
traditionella finansiella måtten. Det här motsäger respondenten som menar att det är 
mellancheferna som oftast är motstridiga och ovilliga till förändringar. De högsta cheferna är 
mer benägna att ta till sig förändringar, i Volvo Personvagnars fall har samtliga beslut om 
förändringar i styrsystem kommit från ledningen och de högsta cheferna.    

5.2.4 Att styra med balanserat styrkort 
Det balanserade styrkortet ska ge en snabb, översiktlig och mångfacetterad bild av 
verksamhetens nuläge och mål, vilket ger styrkortet en möjlighet att skapa ett styrsystem som 
fångar upp och speglar den komplexitet som finns i verksamheten (Ewing & Samuelson, 
2002). Volvo Personvagnar har inte haft en renodlad styrning med ett balanserat styrkort utan 
en kombination med budget. De lämnade enligt respondenten den tunga och statiska 
budgetstyrningen och fick istället en dynamisk styrning med ständig fokus på målen och 
snabbt agerande vid avvikelser. Det skapades en mer långsiktig styrning, som gav möjlighet 
att fånga upp trender och kunna vidta åtgärder för att möta förändringar.  
 
För att styrkortet ska få den effekt som ledningen eftersträvar är det viktigt att arbetet med 
styrkortet sker kontinuerligt. Används inte ett uppföljningssystem finns risk att styrkortet 
glöms bort och effekten uteblir, därför måste styrkortet ingå i den löpande styrningen och 
nyckeltalen bytas vid behov (Bergstrand, 2003). På Volvo Personvagnar gjordes uppföljning 
av måtten och de byttes ut efter behov, men tyvärr inte tillräckligt ofta enligt respondenten. 
Det var Volvo Personvagnars ledning som beslutade att ett balanserat styrkort skulle införas 
och förmedlade ner det i organisationen. Ewing och Samuelson (2002) diskuterar olika sätt att 
utforma det balanserade styrkort och att utgå ifrån ledningen och deras perspektiv är ett.  
 
Med hjälp av det balanserade styrkortet som styrsystem kan företaget även planera och följa 
upp de olika nyckeltalen, istället för att enbart redovisa hur det har gått (Bergstrand, 2003). 
Kombinationsstyrningen med performance report lyckades fånga upp de viktigaste aspekterna 
av Volvo Personvagnars verksamhet och förbättrade kommunikationen i företaget. De 
finansiella aspekterna från budgeten gav de anställda trygghet och det balanserade styrkortet 
hanterade icke-finansiella perspektiv, vilket var en bra kombination.  

5.2.5 Viktiga faktorer för en lyckas styrning med balanserat styrkort 
För att arbetet med det balanserade styrkortet ska fungera måste införandet ske på ett bra sätt 
(Olve et al., 2003). Respondenten anser att det inte ska införas med tanken som en 
revolutionering, utan istället ses som en utveckling av det befintliga styrsystemet. En 
kombination är att föredra till en början, för att på så sätt behålla tryggheten. Det är omöjligt 
och ingen bra lösning att ta bort budgeten omedelbart enligt respondenten, utan det bör ske i 
ett senare skede när tillräcklig trygghet skapats i det nya styrsystemet.    
 
Samuelson (2004) säger att det är viktigt att mål och mått uttrycker strategin samt att de är 
praktiskt genomförbara. Det krävs även att de personer som är involverade i processen 
kommunicerar och är engagerade. Respondenten tar upp att delaktighet från medarbetarna på 
de olika avdelningarna är ett krav för att skapa bra mål och mått. Alla måste delge sina 
kunskaper för att tillsammans få ett fungerande system med mått som interagerar med 
varandra.  
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Grunden för ett väl fungerande balanserat styrkort är bra kommunikation vertikalt och 
horisontellt inom organisationen (Ritter, 2003). Volvo Personvagnar fick en bättre horisontell 
kommunikation genom införandet av det balanserade styrkortet. Det skapade en styrning då 
processen och inte enskilda enheter sattes i fokus, vilket förbättrade kommunikationen mellan 
avdelningarna och gav enligt respondenten en bättre styrning.  
 
Respondenten säger att en förutsättning för att uppnå en lyckad styrning är att kontinuerligt 
omarbeta måtten för att få en aktiv förebyggande styrning som är ett ständigt pågående arbete. 
Kullvén (2001) skriver att medarbetare har lättare att förstå vikten av arbetet med mått om de 
kontinuerligt uppdateras med information om gällande mått. 

5.3 Att byta styrsystem 
En anledning till att byta styrsystem kan vara att det finns ett missnöje med nuvarande, ny 
chef som vill förändra eller ändrade förutsättningar utifrån (Ewing & Samuelson, 2002). Olika 
chefsbyten har påverkat Volvo Personvagnar när det gäller styrsystem. När företaget köptes 
upp av Ford avskaffades deras performance report eftersom Ford ansåg att den innehöll för 
mycket information som var konfidentiell.   
 
Införandet av ett nytt styrsystem är en lång arbetsam process, därför är det viktigt för företaget 
att inte ha bråttom, utan börja gradvis och sedan utveckla systemet. Företaget måste även se 
till att det avsätts tillräckligt med resurser för att klara av bytet (Bergstrand, 2003; Bergstrand 
& Olve 1996). Vår respondent nämner att problemet ligger i hur förändringen ska göras, det 
är viktigt att företaget inte lägger ambitionsnivån för högt utan ser till vad de verkligen kan 
genomföra. På Volvo Personvagnar fick de för lite tid och hann inte skaffa sig information 
och förmedla ut den i verksamheten. Här nämns att det är viktigt att verkligen genomföra 
förändringen i steg och inte från svart till vitt. På Volvo Personvagnar skulle budgeten först 
helt försvinna, vilket medförde ett kaotiskt läge med varken eller på grund av bristande 
information från ledningen.  
 
Ledningen måste vara involverad och engagerad för att lyckas med ett byte (Olve et al., 1999; 
Promentor & Utbildningshuset, 1988). Volvo Personvagnar hade problem att få medarbetarna 
intresserade och engagerade, ofta var det två eller tre som sa nej och därför blev det ingen 
ordentlig förändring. Mellancheferna, som ofta är motstridiga, är speciellt viktiga att få med 
sig, eftersom det är de som förankrar förändringen neråt. Respondenten pratar om att VD 
måste vara väl införstådd med vad som ska hända och tillsammans med de anställda göra 
förändringen. 

5.3.1 Varför avskaffa budget? 
Idag har förändringstakten på marknaden ökat vilket skapar ett behov av att kontinuerligt 
kunna möta marknaden och inte bara i efterhand. Det har lett till att flera företag haft planer 
på att avskaffa budgeten, som inte tar hänsyn till kunder och andra externa faktorer 
(Andersson, 1997; Bergstrand, 2003). Även Volvo Personvagnar kände av det stora 
förändringstrycket. Genom chefsbyten kom tankarna på att avskaffa budgeten och de blev 
verklighet, men det gick i realiteten inte att styra Volvo utan budget. Däremot skapades efter 
första försöket ett styrsystem som bättre tog hänsyn till kunder och externa faktorer.  
 
Andra anledningar till att avskaffandet sker är att budgeten medför låsningar då allt för 
mycket tid ägnas åt just budgeten istället för att läggas på anpassningar som behövs för att 
följa omvärldens fluktueringar (Andersson, 1997). Det kan försena och försvåra anpassningen 
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mot marknadens förändringar, en process som från början är svår (Wallander, 1995). Volvo 
Personvagnar hade problem med att mycket tid gick åt att skriva kommentarer till budgeten, 
vilket inte skapade något mervärde för företaget och försvårade anpassningen mot 
marknadens förändringar. 
 
Budgeten är ett problem för de företag som eftersträvar en processorienterad verksamhet. Då 
budgeten används genom hela företaget och klassas som vertikal hindrar den företagets 
horisontella utveckling med ett helhetstänk (Lindvall, 1997b). Respondenten ser ett dilemma 
med att använda budget på Volvo Personvagnar eftersom de eftersträvar en processorienterad 
verksamhet. Det skapar hinder för helhetstänkandet i företaget, vilket skapar svårigheter att 
omfördela de tilldelade resurserna. Vid en statisk process kan budgeten till och med ses som 
farlig, eftersom budgeten då låser in och hämmar kommunikationen mellan avdelningarna. 

5.3.2 Varför avskaffa balanserat styrkort? 
För att implementera ett styrkort krävs mycket energi och att företaget tänker långsiktigt för 
att få det att fungera, vilket många företag inte har insett (Bergstand, 2003; Samuelson, 2004). 
Respondenten beskriver att en ny chef tillträdde på Volvo Personvagnar under tiden för det 
första försöket att införa styrkortet och att denne prioriterade kortsiktig lönsamhet istället för 
långsiktighet. Konsekvensen blev att det balanserade styrkortet inte prioriterades i samma 
utsträckning som tidigare och budgeten återinfördes.   
 
En faktor som gör att styrkortet inte kan fungera är bristande stöd från ledningen, eftersom 
medarbetarna får svårt att veta vad de ska fokusera på genom att organisationen sänder ut 
olika budskap (Olve et al., 2003). Precis det skedde på Volvo Personvagnar. Ledningen gav 
inte tillräckligt stöd och information vilket medförde att medarbetarna inte visste vad de 
skulle fokusera på. Respondenten säger att medarbetarna trodde att budgeten skulle släppas 
omedelbart och riktade därför all tid och uppmärksamhet åt att skapa mått till det balanserade 
styrkortet. Följden blev att flera månaders jobb med budgeten blev bortkastat samtidigt som 
det inte fanns tillräcklig med tid för skapandet av det balanserade styrkortet som krävdes för 
att få lyckat resultat. Respondenten säger att med bättre direktiv och stöd från ledningen om 
vad medarbetarna skulle fokusera på hade situationen blivit betydligt bättre.      
 
Ett problem som respondenten tog upp var att det balanserade styrkortet inte fungerade i 
komplexa organisationer med många dimensioner. Det var därför Volvo Personvagnars andra 
försök inte gick att genomföra. Respondenten säger att det blev alldeles för många 
dimensioner och gick inte att överblicka, vilket medförde att Volvo Personvagnar inte kunde 
styras med balanserat styrkort.  
 
Respondenten beskriver också att styrkortet kan skapa en vilja att hela tiden göra mer och ha 
fler mått att mäta och att det kan bli mer än företaget klarar av. Olve et al. (2003) säger att om 
måtten för de kritiska framgångsfaktorerna blir alltför många eller svårförståeliga kommer 
den efterfrågade effekten att försämras.  
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6. Slutsats 
 I kapitlet återges de slutsatser som kommit fram utifrån vad som presenterats i uppsatsen. 
Undersökningens resultat återkopplas till uppsatsens problemformulering och syfte. Kapitlet 
avslutas med förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Diskussion 
Den problemformulering vi utgått från i uppsatsen är: vad är avgörande när företag väljer att 
styra med budget eller balanserat styrkort?  
 
Budgeten har enligt Bergstrand (2003) och Hope och Fraser (2004) många nackdelar, ändå 
används den i de flesta företag i Sverige idag. Den största anledningen till det anser vi är den 
trygghet som budgeten skapar. Trots alla nackdelar finns det en djupt rotad tradition som visar 
sig vara svår, nästan omöjlig, att överge för nya moderna styrsystem. Vår respondent hävdade 
att Volvo Personvagnar inte fungerade att styra utan budgeten. Det beror enligt oss på att 
företaget aldrig gjorde ett helhjärtat försök, vilket gör att det inte går att säga om en styrning 
utan budget var möjlig eller inte. 
 
Mycket av den negativa kritiken mot budgeten som exempelvis Hope och Fraser (2004) och 
Wallander (1995) nämner anser vi till stor del är befogad men i många fall behandlar den en 
föråldrad statisk syn på budgeten. Vi instämmer med respondenten att en dynamisk 
budgetstyrning, som är mer flexibel och anpassningsbar, kan fungera och framförallt i 
kombination med hänsynstagande till externa faktorer. Den kombinationen som användes på 
Volvo Personvagnar ansågs som ett bra styrsystem, vilket leder oss till en annan slutsats. 
Nämligen att det inte krävs ett renodlat styrsystem, såsom antingen budget eller balanserat 
styrkort, för att få en bra styrning utan det viktiga är att skapa en styrning med både 
finansiella och icke-finansiella delar.  
   
Det balanserade styrkortet har fått mycket uppmärksamhet och framställts som ett positivt 
substitut till budgeten, vilket medförde att Volvo Personvagnar valde att prova det med 
blandade resultat. De båda försöken blev inte väl genomförda på grund av bland annat brist på 
tid och kunskap. Bergstrand och Olve (1996) och Olve et al. (2003) samt respondenten talar 
om att tiden är viktig för att arbeta fram bra mått samt för att informera om den kommande 
förändringen. Samtidigt behövs kunskapen för att få ut det som eftersträvas av styrkortet. Med 
tanke på det drar vi slutsatsen att misslyckandet med implementeringen av det balanserade 
styrkortet till stor del berodde på avsaknaden av de viktiga faktorerna tid och kunskap.  
 
Ett problem som respondenten tar upp är svårigheten att styra med balanserat styrkort i 
komplexa organisationer då företagets olika dimensioner ska fogas samman, vilket vi anser är 
en brist i det balanserade styrkortet som litteraturen behandlar. Om en modell för sådana 
komplexa organisationer funnits bedömer vi att det balanserade styrkortet fungerat bättre på 
Volvo Personvagnar. 
 
Mattsson (2001) och Ewing och Samuelson (2002) beskriver flera anledningar till varför 
företag väljer att byta styrsystem. Den slutsatsen vi kan dra efter vår undersökning är att byten 
sker på grund av nya chefer eller ägare med olika åsikter om vad som behövs för en lyckad 
styrning. En skillnad vi kommit fram till är mellanchefernas inställning till förändringar av 
styrsystem. Enligt Johansson och Skoog (2001) är de positiva och medgörliga medan 
respondenten säger att de är svåra att få med sig samtidigt som de är en viktig del för att 
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lyckas med förändringen. Det här kan enligt oss bero på Volvo Personvagnars storlek som 
organisation med många nivåer och därför läggs mycket press på mellancheferna som måste 
prestera för att uppnå resultat. 
 
Vid valet av styrsystem vill vi betona att det är viktigt att beakta hur organisationen är 
uppbyggd. Vi håller med respondenten om att det är svårare för ett tillverkande företag, såsom 
Volvo Personvagnar, att införa ett balanserat styrkort än för ett tjänsteföretag, exempelvis en 
bank. Problemet hos Volvo Personvagnar beror på att det är en linjebaserad organisation med 
fokus på kostnader och kvalitet, vilket vi ser skapar svårigheter med att sammankoppla de 
finansiella och icke-finansiella delarna. 
 
En annan aspekt som vi anser är avgörande för ett val av styrsystem är vad ledningen och 
cheferna har för preferenser och vilken inställning de har till vad som lämpar sig bäst. Både 
Bergstrand och Olve (1996), Ewing och Samuelson (2002) samt empirin visar att det är 
betydelsefullt att ledningen är engagerad och lyckas förmedla vad som gäller samt informera 
om förändringar i styrsystem. Respondenten betonade att det är viktigt att det genom hela 
organisationen finns stöd för det styrsystemet som valts. En slutsats vi drar är att det inte går 
att genomföra en bra styrning med vare sig budget eller balanserat styrkort utan stöd från 
ledningen. Även om medarbetarna trivs med systemet krävs uppbackning från ledningen för 
att skapa en enhetlig styrning genom hela organisationen.  
 
Genom vår undersökning har vi kommit fram till att kommunikations- och 
informationsaspekterna är andra faktorer som måste beaktas vid ett val av styrsystem. Empirin 
visar att budgeten hämmar kommunikationen, vilket motsäger Samuelson (1997) som ser 
budgeten som ett bra kommunikationsverktyg. På Volvo Personvagnar var det balanserade 
styrkortet ett lyft för kommunikationen och informationsspridningen. Både Ritter (2003) och 
Kullvén (2001) samt vår respondent pratar om att styrkortet förenklade möjligheten att sprida 
visionen och strategin i verksamheten, som ökar möjligheten att göra rätt saker för att uppnå 
dem. Vår slutsats är att när visionen och strategin lättare sprids till medarbetarna leder det till 
ökad motivation att uppnå dem. Vi tycker också att det är viktigt att kunna anpassa företagets 
kommunikation och information till styrsystemets krav för att lyckas med styrningen. Det här 
är enligt oss viktigt för att skapa ett väl fungerande styrsystem för organisationen.   
 
För att återkoppla till problemformuleringen vill vi betona att ett företag, såsom Volvo 
Personvagnar, har många faktorer att ta i beaktande vid val av styrsystem. Det är av stor vikt 
att hitta ett styrsystem som passar hela organisationen och som är förankrat hos alla 
medarbetare. Speciellt ska ledningen vara nöjda med systemet så att de kan sprida sin 
inställning genom organisationen. Med rätt styrsystem kan informationsspridning och 
kommunikation bättre förmedla visionen och strategin som i sin tur ökar motivationen till att 
göra rätt saker för att hjälpa företaget uppnå sina mål. 
 
De viktigaste slutsatserna om vad som är avgörande när företag väljer att styra med budget 
eller balanserat styrkort är enligt oss:  

♦ De anställda måste känna trygghet. 
♦ Ledningen behöver vara samordnad och engagerad. 
♦ Det måste finnas kunskap inom företaget och mycket tid måste avsättas till styrningen. 
♦ De verktyg som finns för kommunikations- och informationsspridning behöver 

överensstämma med styrsystemet.  
♦ Att hitta en modell som är anpassad efter organisationen, ett renodlat styrsystem är 

inte alltid att föredra utan en kombinationsmodell kan vara det bästa.  
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6.2  Förslag till fortsatt forskning 
Efter vår undersökning har vi upptäckt att det finns många intressanta områden inom samma 
ämnen som kan vara tänkvärda att vid större resurstillgång forska vidare om. Nedan följer två 
förslag: 
 
Ett problem med det balanserade styrkortet som vi sett är att det är svårt att organisera det i 
komplexa organisationer med många dimensioner. Därför tycker vi att det skulle kunna vara 
intressant att undersöka och se hur en modell som fungerar i sådana organisationer skulle 
kunna se ut.  
 
Det saknas en klar kombinationsmodell med budget och balanserat styrkort. Så vårt förslag 
till vidare forskning är att arbeta fram en modell som tar hänsyn till de båda modellernas 
fördelar och skapar en dynamisk styrning. Vi tror att en sådan modell skulle skapa stort 
intresse i företagsvärlden.  
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Bilaga 
 
Bilaga 1: Intervjuunderlag 
 
Allmän 
1. Vilken är din nuvarande befattning?  
2. Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
3. År i yrket? 
4. Antal år i företaget? 
5. Beskriv kort företagets verksamhet. 
6. Vilken betydelse har ekonomisystemet för den strategiska beslutsprocessen? 
7. Vilken annan information används vid strategiska beslut? 
8. Hur sprids information genom företaget? 
9. Hur uppdateras informationen? 
 
Budget 
10. Vilken är din inställning till budget? 
11. Hur uppfattar du de anställdas inställning till budgeten? 
12. Varför använder ni budget?  
13. Ser ni budgeten som ett styrinstrument? Hur fungerar den? 
14. Vad är fördelen med att styra med budget?  Och enligt dig? 
15. Vilka är de viktigaste förutsättningarna för att kunna styra med budget? Och enligt dig? 
16. Vad är nackdelen med att styra med budget? Och enligt dig? 
17. Är du medveten om Jan Wallanders kritik mot budgetering och tycker du den är befogad? 
18. Vad är era huvudsakliga syften med budgeten? 
19. Vilken form av budget används? Varför? 
 
20. Använde ni samma budgetmodell före införandet av balanserat styrkort? 
21. (om samma, varför gick ni tillbaka till samma metod ni valt bort?) 
22. (om olika, hur bestämdes det vilken metod som skulle användas?) 
23. Används budgeten som resursfördelare? 
24. ”Stryks” budgetunderlaget till kommande år eller förs det vidare? 
25. Hur ofta görs budget och hur ofta revideras den? 
26. Hur går processen till och hur lång tid tar det? Från start till fastställande? 
27. Skapas klara ansvarsfördelningar enligt budget?  
28. Hur mycket kan den ansvarige påverka situationen? 
29. Är många medarbetare involverade i processen? 
 
30. Involveras medarbetare i olika nivåer? Varför/varför inte? 
31. Är det positivt eller negativt? Skulle du hellre se fler eller färre och i så fall varför?  
32. I vilken utsträckning bygger budgeten på prognoser? (Hur arbetar ni för att göra dem mer 

tillförlitliga?) 
33. Hur har budgetarbetet och själva processen förändrats nu jämfört med innan balanserat 

styrkort infördes? (antal involverade, tid, ansvar etc.) 
34. Vilka är de största problemen ni stött på? 
35. Vilka lärdomar har gjorts? 
36. Hur ofta görs uppföljningar på budgeten? På vilket sätt? 
37. Vad ger uppföljningen för resultat? Tillräckligt/otillräckligt? 
38. Finns det någon koppling mellan budgeten och produktionskalkylering? 
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39. Avspeglar budgeten de externa faktorerna?  
40. På vilket sätt arbetar ni efter kunders efterfrågan och konkurrenssituationen? Beräknas 

detta med i bugeten (på vilket sätt)?   
41. Fungerar budgeten som kommunikationskanal, i så fall hur? Har den förändrats?  
42. Hur fungerar det gällande information/kommunikation i de olika nivåerna? 
 
Balanserat styrkort 
43. Vad var din kunskap om balanserat styrkort innan ni börjande med styrkortsarbete? 
44. Hur blev ni intresserade av styrkortet /varför valde ni att implementera styrkortet?  
45. Vem kom med idéerna och vem var drivande för projektet?  
46. Vilken var din roll i arbetet?  
47. Var det förankrat i ledningen? 
48. Hur lång tid tog det från beslut till implementering?  
49. Hur fungerade implementeringen och hur påverkades företaget?  
 
50. Vilka problem stötte ni på?  
51. Förändrades kommunikationen? 
52. Hur bedömer du medarbetarnas förståelse för styrkortsarbetet? 
53. Vilka faktorer har varit betydande vid förändring av styrkortet? 
54. Var alla anställda involverade med implementeringen, hur? Blev det som ni tänkt er? 
55. Vad är syftet med att använda balanserat styrkort? 
56. Vilka är fördelarna med att styra med balanserat styrkort? Och enligt dig? 
57. Vilka är nackdelarna med att styra med balanserat styrkort? Och enligt dig? 
58. Gick ni ifrån budget helt eller användes budgeten som ett komplement? 
59. Var tanken i företaget att i framtiden styra helt utan budget? Varför/varför inte? 
 
60. Hur identifierades de kritiska framgångsfaktorerna? 
61. På vilket sätt mäts de icke-finansiella måtten? 
62. Fanns direkt koppling mellan målen? 
63. Vilka omvärldsfaktorer är viktiga att ta hänsyn till?  
64. På vilket sätt fördes dessa delar (externa) in i styrkortet? 
65. Har måtten ökat eller reducerats efter införandet av balanserat styrkort? 
66. Hur ofta följde ni upp arbetet, vilka var inblandade? 
67. Hur ofta omarbetas mål respektive vision? 
68. Finns det orsak - verkan relation (strategikartor) i strategierna? 
69. Använde ni styrkort för att planera och fördela resurserna? 
 
70. Vad är er vision?  
71. Upplever du att alla medarbetare är medvetna om visionen? 
72. Vad är er strategi? Lyckades den förankras i styrkortet? 
73. Upplever du att de anställda var medvetna om strategin?  
74. Hur kommunicerades strategierna ner i verksamheten? 
75. Förändrades medarbetarnas uppfattning om visionen och strategin beroende på om budget 

eller balanserat styrkort användes? 
76. Hur förändrades ansvarsfördelningen gentemot budgetstyrning?  
77. Upplevdes det som positivt eller negativt från de berörda parterna? 
78. Upplever du att delaktigheten i företaget ökade eller minskade efter styrkortets införande? 
79. Har bilden över företagets verksamhet förenklats genom införandet av balanserat styrkort? 
80. Vad gick fel med det balanserade styrkortet, vilka åtgärder vidtogs? 
81. Vad anser du är fördelen med att styra med balanserat styrkort jämfört med budget? 
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Att byta styrsystem 
82. Vilka anledningar anser du ligger till grund för att företaget valt att byta styrsystem? 
83. Vad anser du är grunden till att de nya styrsystemen blir lyckade?  
84. Varför tycker du man ska överge budgeten respektive balanserat styrkort? 
85. Vilket sätt upplever du att det anställda tyckte var mest motiverande? 
86. Vilka är de största problemen ni stött på? 
87. Har ni behålligt någon del från balanserat styrkort? Varför? 
88. Är företaget nöjda med styrsystemet idag eller finns tankar om förändring? 
 


