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SAMMANFATTNING 

 
Weber och Linder (2005) har lyft fram att utgångspunkten i rådande debatt kring budgetens 
vara eller icke vara, har varit att försöka hitta ett generellt bästa styrmedel som passar i alla 
situationer. Själva anser de däremot att budgeten kan vara mer lämplig för organisationer med 
vissa förutsättningar än för andra. De menar att det finns ett tomrum i forskningen kring i vil-
ka situationer budgeten kan vara lämplig, eller när Beyond budgeting, dvs. budgetlös styrning, 
är att föredra. Det är just detta tomrum vi försöker att fylla med vår uppsats. 

Syftet med denna uppsats är att förklara vad som påverkar en organisations tillämpning av 
budget som funktionsuppfyllare. Vi har undersökt olika organisationer för att kunna förklara 
vilka situationsberoende faktorer som påverkar organisationens tillämpning av budget. Efter-
som budget är ett styrmedel som kan uppfylla flera funktioner, har vi valt att undersöka bud-
gettillämpningen för de tre funktionerna – Planering & Koordination, Ansvarsfördelning, 
samt Kontroll & Utvärdering. Vi valde att inte undersöka funktionen Motivation, då det enligt 
oss mer är belöningssystemets uppgift att motivera de anställda. 

För att kunna generalisera våra slutsatser arbetade vi fram en modell över faktorer som kan 
påverka budgettillämpningen. För att testa modellen gjorde vi en enkätundersökning, där vi 
fick 128 st. fullständiga svar från olika organisationer. Med hjälp av svaren från enkätunder-
sökningen testade vi modellen genom regressionsanalyser. 

De slutsatser vi har kommit fram till genom vår empiriska undersökning är att organisationers 
budgettillämpning sammantaget påverkas av omgivningens turbulens, konkurrenssituationen, 
formaliseringsgraden och organisationens storlek. Organisationens informationssystem visar 
även den på ett positivt samband med budgettillämpningen, men bara till funktionerna Plane-
ring & Koordination och Ansvarsfördelning. Vi kom också fram till att företagskulturen har 
ett negativt samband till budgettillämpningen, fast enbart för funktionen Planering & Koordi-
nation. 

Med våra resultat och slutsatser vill vi tro att vi fyllt en del av det tomrum som funnits i forsk-
ningen kring budgetens vara eller icke vara. Vi har kommit fram till situationsberoende fakto-
rer som påverkar organisationers tillämpning av budget som funktionsuppfyllare och visar när 
budgeten tenderar att användas.



ABSTRACT 

Weber and Linder (2005) have enlightened that the focus of the current debate on the budget’s 
to be or not be, has been on trying to find a general tool, which fits best in all situations. They 
argue that the budget may be more appropriate for organizations in certain circumstances, 
than for others. They claim that there is a gap in research concerning the situations in which 
the budget may be appropriate, or when Beyond budgeting is preferred. It is this gap we are 
trying to fill with our thesis. 

The purpose of the thesis is to explain which situational factors that affect the organization's 
use of budgets for the functions the budget can fulfill. We examined various organizations to 
explain the situation dependent factors that affect the organization's use of budgets. Since the 
budget is a tool that can fulfill multiple functions, we have chosen to examine the use of 
budgets for the three functions - Planning & Coordination, Responsibility allocation, and 
Control & Evaluation. We chosed not to investigate the function for Motivation, since we be-
lieve that motivating the employees is a function of the reward system. 

To be able to generalize our conclusions, we constructed a model of factors that could affect 
the use of budgets. To test the model, we have made a survey, which was sent to about 700 
organizations. Using the responses of the survey we tested the model with regression analysis. 

The conclusions we have reached through our empirical study is that the organizations' over-
all use of budgets is affected by the environmental turbulence, its competitive situation, the 
degree of formalization and the size of the organization. The organization's information sys-
tem also affects the use of budgets positively, but only for the functions Planning & Coordi-
nation and Responsibility allocation. We also came to the conclusion that the corporate cul-
ture affects the use of budgets negatively, but only for the function Planning & Coordination. 

With our results and conclusions, we believe that we have filled a part of the gap in research 
concerning the budget’s to be or not be. We have identified situational factors that affect the 
use of budgets for its functions and they show when budget tends to be used. 
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Vem använder budget? 

1 INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 

Verksamheter finns till för att med hjälp av en strategi uppfylla dominanta intressenters mål-
sättningar. För att verksamheten med dess medarbetare ska kunna göra detta, så måste det fin-
nas ett fungerande ekonomistyrsystem med strukturer och processer som gör det möjligt (An-
thony & Govindarajan, 2007). Vilket styrmedel en organisation än väljer att använda sig utav, 
krävs det att styrmedlet lyckas uppfylla fyra olika funktioner – planering och koordination, 
ansvarsfördelning, kontroll och utvärdering, samt motivation. Ett styrmedel som kan använ-
das för att klara av funktionerna är budgeten (Libby & Lindsay, 2003). 

Budgeten började användas i blygsam skala i Sverige under 1950-talet (Arwidi & Samuels-
son, 1993).  Under 70-talet växte budgetens roll då företagens centralenheter ville kontrollera 
och styra sina allt mer decentraliserade underenheter (Hope & Fraser, 2004). Efter hand har 
budgeten fått en allt större betydelse i svenska företag. 

Under de senaste två decennierna har det vuxit fram andra typer av styrmedel, såsom t.ex. Ba-
lanced scorecard och prognoser. Anledningen till de nya styrmedlens uppkomst är att de anses 
passa dagens organisationer bättre, som arbetar i en allt mer föränderlig värld (Hope & Fraser, 
2004). Begrepp som kundvärde och aktieägarvärde är inte något som budgeten är gjord för att 
ta upp. De nya framåtblickande styrmedlen får trots det oftast stå i bakgrunden för den årliga 
budgetprocessen (Hope & Fraser, 2004). 

Budgeten som styrmedel har på senare tid fått utstå svidande kritik. Kritiker menar bland an-
nat att budgetens natur som prestationskontrakt och som grund för prestationsbedömning ofta 
leder till något som allmänt beskrivs som Budgetary gaming, när den som utvärderas påverkar 
budgeten för att på detta sätt försöka få en fördelaktig utvärdering (Dugdale & Lyne, 2006). 
Annan kritik som framkommit är att budgetprocessen är mycket kostsam och tar allt för lång 
tid, vilket medför att den lätt blir inaktuell. Neely, Bourne och Adams (2003) menar därför att 
budgetprocessen inte är passande i dagens företagsklimat. 

Med utgångspunkt i problematiken som framkommit gällande budgeten grundade Hope och 
Fraser Beyond Bugeting Round Table (BBRT), som är en sammanslutning av företag som till-
sammans utvärderat problemen kring budgeten och som vill att den ska ersättas med något 
annat styrmedel i dagens föränderliga värld (Lindsay & Libby, 2003). Några företag har gått 
hela vägen med att ersätta den traditionella budgeten och använder sig idag utav budgetlös 
styrning, så kallad Beyond budgeting. Kända exempel är Svenska Handelsbanken, Borealis 
och Skandia (Neely et al, 2003). 

1.2 Problemdiskussion 

Om vi ska tro all kritik som riktats mot budgetanvändandet på senare tid, så är budgeten något 
som borde kasseras och inte längre användas. Enligt nyligen gjorda undersökningar så har det 
däremot visat sig att budgeten trots allt är mycket frekvent använd i dagens organisationer. En 
av dessa undersökningar granskade 90 av de 500 största företagen i Sverige, där det visade sig 
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att endast 3 % av företagen inte använder någon form av budget (Arwidi & Jönsson, 2010). 
Ämnet är alltså fortfarande relevant att undersöka.  

Weber och Linder (2005) har lyft fram att utgångspunkten i rådande debatt kring budgetens 
vara eller icke vara, har varit att argumentera för ett generellt bästa styrmedel som passar i alla 
situationer. Exempelvis har förespråkarna för Beyond budgeting lyft fram detta styralternativ 
som det allra bästa. Själva anser Weber och Linder (2005) däremot att budgeten kan vara mer 
lämplig för organisationer med vissa förutsättningar än för andra. De menar att det hittills inte 
har gjorts undersökningar som ser till både fördelar och nackdelar med de olika styralternati-
ven och som ställer de olika alternativen emot varandra utifrån organisationens situation. Det 
finns alltså ett tomrum i forskningen kring i vilka situationer budgeten kan vara lämplig, eller 
när Beyond budgeting är att föredra.  

Vi kommer därför att utgå från att det inte finns ett generellt bästa styrmedel som bör använ-
das utav samtliga organisationer, utan kommer istället att undersöka ifall budgetanvändningen 
kan förklaras utifrån organisationens situation. De undersökningar vi har granskat har stannat 
vid att beskriva hur budgettillämpningen ser ut, men inte förklarat varför den ser ut som den 
gör. Vi vill därför gå ett steg längre och undersöka vilka faktorer som påverkar en organisa-
tions användning av budget.  

Eftersom organisationer har olika förutsättningar och agerar i olika miljöer, finner vi det in-
tressant att undersöka hur budgettillämpningen ser ut i olika organisationer. Exempelvis vill 
vi inte enbart fokusera vår undersökning på de allra största organisationerna, utan undersöka 
ett blandat urval för att kunna möjliggöra generaliseringar.   

När vi undersöker tillämpningen vill vi utgå från de fyra funktioner som budgeten är gjord för 
att fylla. På detta sätt hoppas vi kunna finna samband som annars inte hade varit möjliga att 
upptäcka. Flera av de styrmedel och processer som kan tänkas ersätta budgeten, kan enbart 
fylla någon eller några av funktionerna. Det kan vara så att budgeten ger vika för vissa funk-
tioner, men inte för andra. Genom att utgå från funktionerna får vi en bättre bild av hur bud-
gettillämpningen ser ut. 

Vi tror att vi genom vår undersökning kan skapa en större förståelse för varför olika organisa-
tioners budgettillämpning skiljer sig gentemot varandra. Vi hoppas därför kunna fylla en del 
av det tomrum som enligt Weber och Linder (2005) finns i dagens forskning. 

1.3 Problemformulering 

Vår problemdiskussion mynnar ut i att försöka svara på frågan: Hur kan tillämpningen av 
budget som funktionsuppfyllare förklaras? 

1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att förklara vad som påverkar en organisations tillämpning av bud-
get som funktionsuppfyllare. Vi vill undersöka olika organisationer med olika förutsättningar 
för att kunna förklara vilka situationsberoende faktorer som påverkar hur budgeten tillämpas 
som funktionsuppfyllare i organisationen. 
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2 UPPSATSENS METOD 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Som vi tidigare nämnt är syftet med vår uppsats att förklara vad som påverkar en organisa-
tions tillämpning av budget som funktionsuppfyllare. Vi vill kunna förklara vilka situations-
beroende faktorer som kan förklara budgettillämpningen. 

Det finns olika ansatser att utgå ifrån när man ska studera ett problem. Antingen kan proble-
met angripas utifrån ett förståelsebaserat synsätt, eller också kan man angripa det utifrån ett 
positivistiskt (Jacobsen, 2002). Det positivistiska synsättet utgår från det generella och utifrån 
en objektiv verklighet, vilken kan studeras med objektiva metoder och mått. Med detta synsätt 
finns alltså möjligheter att göra kvantitativa undersökningar och dra generella slutsatser ut-
ifrån dessa (Jacobsen, 2002). 

Det förståelsebaserade (hermeneutiska) synsättet å andra sidan utgår ifrån att det inte finns 
någon generell objektiv verklighet, utan enbart olika bilder av den (Jacobsen, 2002). Den kan 
inte heller studeras med objektiva metoder och mått, utan måste studeras genom att undersöka 
hur verkligheten uppfattas av människor (Jacobsen, 2002). Det förståelsebaserade synsättet 
ger inga möjligheter till att göra kvantitativa undersökningar och dra generella slutsatser, utan 
undersökarna måste tolka hur människor uppfattar olika problem då uppfattningarna kan vari-
era (Jacobsen, 2002). 

Med tanke på syftet med vår uppsats, ser vi att för att vi ska kunna uppfylla detta, måste vi 
studera problemet objektivt och kunna mäta resultatet. Det positivistiska angreppssättet passar 
oss därför väl. Deduktion utgår från teori för att förklara empiri. Denna ansats följer logiskt 
efter valet av positivistiskt angreppssätt (Jacobsen, 2002), och därför väljer vi den. Detta ef-
tersom genom att använda oss av en deduktiv ansats kan vi utgå ifrån befintliga teorier om 
faktorer som kan tänkas påverka budgetens tillämpning, för att sedan kunna testa dessa fakto-
rer mot verkligheten. Saunders, Lewis och Thornhill (2007) menar att deduktionen gör det 
möjligt att fastställa samband. Alternativet till att använda sig av deduktion är induktion, där 
man istället utgår från empiri och sedan bygger upp teorier utifrån empirin (Jacobsen, 2002). 

Anledningen till att vi väljer att använda oss av en deduktiv ansats är för det första att vi öns-
kar kontrollera eventuell riktighet i de teorier som har presenterats angående påverkande fak-
torer för tillämpningen av budget som funktionsuppfyllare. För det andra skulle det vara oer-
hört komplicerat att använda sig av en induktiv ansats, eftersom vi inte skulle kunna veta vil-
ken information som skulle vara relevant för vår undersökning. 

Enligt Jacobsen (2002) skulle vi behöva komma väldigt nära de organisationer vi undersöker 
vid användandet av en induktiv ansats. Risken är då att objektivitet och generalitet i under-
sökningen sannolikt hade äventyrats genom denna närhet, vilket skulle kunna ha haft en nega-
tiv inverkan på undersökningen. Vi skulle också ha varit tvungna att försöka tolka det som 
inte sägs. Följden skulle ha blivit att resultatet av studien berott på hur vi gjort denna tolkning. 
Om undersökningen hade gjorts om hade resultatet troligtvis inte blivit detsamma (Jacobsen, 
2002). 

Vi kommer genom en deduktiv ansats att bygga upp en teoretisk kunskapsbank om vilka fak-
torer som skulle kunna påverka användningen av budget som funktionsuppfyllare. Efter det 
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kommer vi att konstruera en modell över dessa faktorer, som vi sedan stämmer av mot empi-
riska data. 

För att kunna mäta resultat på ett tillförlitligt sätt som ger möjlighet till att återupprepa studien 
måste vi ha data som i största möjliga mån inte påverkas av oss som forskare (Jacobsen, 
2002). Följden av detta blir därför att vi kommer att operationalisera våra variabler så att de 
blir mätbara och använda oss av kvantitativa metoder vid datainsamlingen. På detta sätt får vi 
mer distans, eftersom vi inte behöver närvara vid datainsamlingen på samma sätt som vid kva-
litativa metoder, t.ex. intervjuer. 

4 
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3 TEORI 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom den teori som vi har samlat in och som vi anser är 
relevant för vår uppsats. Vi kommer att bygga upp läsarens kunskap om ämnet genom att 
först beskriva verksamhetsstyrning och budgetens historia, för att sedan gå igenom de funk-
tioner och uppgifter som budgeten, eller annat styrmedel, behöver uppfylla för att styra en 
verksamhet. Därefter förklarar vi vår definition av budget och går igenom alternativa styr-
medel, samt vilka för- och nackdelar budgeten har. I slutet av vårt teorikapitel kommer vi in 
på teori som försöker att förklara variationen av budgettillämpning, följt av vår modell och 
de hypoteser som vi ska testa mot empiriska data. 

3.1 Teoriinsamling 

Insamlingen av teori har främst bestått av vetenskapliga artiklar som vi fått tillgång till genom 
olika databaser. Våra sökord har riktat in sig på tillämpningen av budget, men även till stor 
del på Beyond budgeting för att på detta sätt försöka få fram en helhetsbild av det rådande lä-
get kring budgettillämpning. 

3.2 Verksamhetsstyrning 

Anthony och Govindarajan (2007) menar att verksamheter finns till för att med hjälp av en 
strategi uppfylla dominanta intressenters målsättningar. För att verksamheten med dess 
medarbetare ska kunna göra detta, så måste det finnas ett fungerande ekonomistyrsystem med 
strukturer och processer som gör det möjligt. Verksamhetsstyrning handlar alltså om att ut-
forma detta ekonomistyrsystem och tillhörande strukturer och processer så att målen med 
verksamheten kan uppfyllas (Anthony & Govindarajan, 2007). 

3.2.1 Strukturer och processer 

Inom begreppet struktur ryms organisationsstrukturen med utvecklandet av roller och funk-
tioner, beslutsrättigheter och ansvarsfördelning i organisationen. De hierarkiska nivåerna fast-
ställs, auktoritetspositioner stadgas och informationsflödet bestäms (Anthony & Govindara-
jan, 2007;Ax, Johansson & Kullvén, 2002). 

Inom strukturen finns även belöningssystemet, vars syfte är att styra, motivera och komponera 
medarbetargruppen. Beroende på vilka effekter man vill ha, kan man alltså utforma belö-
ningssystemet olika (Berger & Berger, 2000). 

Collin1 beskriver att ekonomistyrsystemets processer är handlingar över en tidsperiod som 
syftar till att skapa och distribuera information som underlag för beslut och möjliggörande av 
kontroll och utvärdering. Processer i ekonomistyrsystemet innefattar kalkylering, internpris-
sättning, informationssystem, budget och kultur. Vid varje steg i en process vill man skapa 
effekter som påverkar medarbetarna till att agera i organisationens intresse. 

Budgeten är en process för styrning. Genom budgeten översätter man företagets strategi i eko-
nomiska termer genom en finansiell plan. Den finansiella planen används för att förpliktiga 

                                                 
1 Sven-Olof Yrjö Collin, Professor i Företagsekonomi, föreläsning i Verksamhetsstyrning hösten 2009 
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ledare gentemot överordnade som använder budgeten för att styra verksamheten (Libby & 
Lindsay, 2003;Weber & Linder, 2005).   

Det finns företag som i stor grad använder sig av informationssystem och kultur i sin styrning 
(Lindsay & Libby, 2007). Kulturen i en organisation är en av de viktigaste interna faktorerna 
för att kunna åstadkomma målöverensstämmelse (Anthony & Govindarajan, 2007). Just efter-
som kulturen är så förknippad med en viss organisation och dess normer och värderingar, så 
är den svår att efterlikna (Grant, 2008;Lindvall, 2001). Kulturen kan också förklara varför två 
till synes identiska formella system i praktiken kan variera gällande den faktiska kontrollen 
(Anthony & Govindarajan, 2007). 

Organisationer och företag kan alltså skapa konkurrensfördelar genom att använda sig av in-
terna resurser och förmågor på ett mycket bra sätt (Grant, 2008), såsom ekonomistyrsystemets 
delar. Interna resurser och förmågor kan t.ex. vara en speciellt genomarbetad budgetprocess, 
då inarbetade rutiner kan vara mycket svåra att kopiera (Grant, 2008).  

3.3 Budgetens historia och utveckling 

Ordet budget tros komma ifrån latinets bulga som betyder lädersäck. Ordets innebörd har 
övergått från att syfta på läderportföljen som budgeten bars i till portföljens innehåll (Arwidi 
& Samuelsson, 1991). Budgetar fanns redan på 1200-talet i England där de användes för att 
reglera makten mellan parlamentet och kungahuset. Budgeten tog upp de beviljade utgifterna 
och de faktiska utgifterna kunde sedan kontrolleras utifrån det (Widebäck, 1973 se Arwidi & 
Samuelsson, 1991). Det var alltså inom den offentliga sektorn som användningen av budgetar 
uppkom. Det var först i början av 1900-talet som budgetar började tillämpas av företag såsom 
General Motors, General Electrics och Du Pont (Arwidi & Samuelsson, 1991).  

Budgeten började användas i blygsam skala i Sverige under 1950-talet. Företagen var fram-
förallt inriktade på att budgeten skulle vara ett verktyg för att minska kostnaderna i organisa-
tionen. Med tiden började budgeten användas alltmer för planering (Arwidi & Samuelsson, 
1993). Budgeten började som en nedbruten del av den långsiktiga planeringen som oftast var 
mellan 5 – 10 år. Både Greve (1996) och Ax et al (2002) tar upp oljekrisen 1974 som orsaken 
till en stor förändring av budgetens användande.  

Före oljekrisen var företagens omgivning mycket stabilare än efter densamma. Stabiliteten 
gjorde att företagen hade lättare att förutse vad som skulle ske i framtiden, eftersom det sällan 
skedde drastiska förändringar. Efter oljekrisen förändrades företagsklimatet som över en natt. 
Förändringarna i omgivningen gjorde att den långsiktiga planeringen inte längre var lika 
lyckosam. Budgetansvaret flyttades då ner i organisationerna till de personer som först kunde 
upptäcka förändringar och signaler i marknaden (Ax et al, 2002). 

Efter hand har budgeten fått en allt större betydelse i svenska företag. Både budgetens uppgif-
ter och metoder för budgetering har vuxit och blivit mer och mer komplexa. Under årens lopp 
har fokus växlat från kostnader till central planering, för att senare rikta in sig på ansvarsför-
delningen. Under 1980-talet tog effektiviteten över fokus i budgetarbetet och 1990-talet blev 
ett årtionde där företagen alltmer fokuserade på kunderna (Arwidi & Samuelsson, 1993). 

Tidigare undersökningar visar att det idag är mycket vanligt att företag tillämpar budgeten 
som en del i ett större ekonomistyrsystem. Många finansiella controllers anser också att bud-
geten fyller en nyckelfunktion i planerings- och kontrollsystemet (Dugdale & Lyne, 2006). 
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3.4 Budgetens funktioner och uppgifter 

En budget har flera syften, eller funktioner som vi valt att kalla det. Vi har märkt att olika för-
fattare tar upp olika funktioner och att mängden funktioner varierar. Ax et al (2002) beskriver 
att budgetens syften varierar, både mellan företag och i företaget. En utveckling har skett som 
gjort att tyngdpunkten numera ligger mer på själva budgetprocessen och mindre på den fär-
digställda budgeten. Framförallt är det motivations- och kommunikationssyftena som numera 
är de viktigaste, vilka är en del av budgetprocessen. Anledningen till detta är att medarbetar-
nas kunskap om organisationen ökar genom deras deltagande i budgetprocessen.   

De olika funktionsindelningarna säger dock i stort sett samma sak, bara mer eller mindre de-
taljerat. Vi har därför valt att dela in budgetens funktioner i fyra kategorier; Planering & Ko-
ordination, Ansvarsfördelning, Kontroll & Utvärdering och till sist Motivation. 

Vi menar att de funktioner som budgeten är tänkt att uppfylla kommer att tas om hand av nå-
gon annan del av ekonomistyrsystemet ifall budgetens betydelse som funktionsuppfyllare av 
någon anledning minskar. Exempelvis tänker vi oss att ifall organisationens situation innebär 
att budgeten inte är lika lämplig för koordination och planering, så kommer denna funktion att 
tas om hand av någon annan del i ekonomistyrsystemet, såsom t.ex. informationssystemet. 
Detta eftersom organisationen måste styras på något sätt för att uppfylla dess målsättning (An-
thony & Govindarajan, 2007).  

3.4.1 Planering & Koordination 

En budget kan ses som en delplan av den strategiska planen, vanligtvis en ettårig del (Antho-
ny & Govindarajan, 2007). Ett av budgetens syften är att planera verksamheten för kommande 
period utifrån företagets strategi. Just att budgeten ska utgå ifrån företagets strategi är viktigt 
att understryka. Budgetprocessen är nämligen ett bra sätt för företaget att nå ut med sin strate-
gi till de anställda (Libby & Lindsay, 2003;Weber & Linder, 2005). Planeringen inkluderar 
aktivitetsenheter såsom t.ex. produktion, försäljning, personalrekrytering och investeringar. 
Genom planeringen får företagsledningen en bra bild av den kommande likviditeten och även 
en god överblick av företaget (Ax et al, 2002). 

Varje ansvarsenhet i organisationen ska inkluderas och delta i budgetframtagningen. När alla 
ansvarsenheters budgetar sammanställs till en hel budget så kan det framkomma vissa fel som 
måste korrigeras. Genom budgetprocessen så får organisationen chansen att upptäcka och kor-
rigera sådana fel vilket gör att organisationen koordineras till att arbeta mot samma mål (An-
thony & Govindarajan, 2007;Ax et al, 2002). 

3.4.2 Ansvarsfördelning 

En mycket viktig del i budgetprocessen är att budgeten är ansvarsfördelande. Efter att budge-
ten har accepterats av t.ex. en mellanchef så är det dennes ansvar att enheten presterar så att 
det budgeterade resultatet uppnås (Ax et al, 2002). Budgeten kan därför ses som ett åtagande 
mellan den budgetstyrde och hans eller hennes överordnad (Anthony & Govindarajan, 2007). 
Genom ansvarsfördelningen avgörs därför också vems uppgift det är att se till så att eventuel-
la avvikelser rättas till (Ax et al, 2002).  
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3.4.3 Kontroll & Utvärdering 

För att ansvarsfördelningen ska fungera så krävs det att resultatet kan följas upp och att utfal-
let kan jämföras mot budgeten (Ax et al, 2002). Budgeten kan därför ses som ett värde som 
den överordnade jämför den budgetstyrdes prestation emot (Anthony & Govindarajan, 2007).  

Genom att löpande följa upp företagets prestationer och jämföra dem gentemot budgeten får 
ledningen bättre kontroll på organisationen som helhet, önskade beteenden belönas och oöns-
kade beteenden korrigeras (Anthony & Govindarajan, 2007). 

3.4.4 Motivation 

Enligt Weber och Linder (2005) är en av budgetens funktioner att motivera de anställda så att 
de agerar enligt organisationens bästa. När de budgetförpliktigade får vara med i budgetpro-
cessen och i själva framtagandet av budgeten, menar Ax et al (2002) att de får motivation att 
nå de uppställda målen. Prestationer utvärderas dessutom ofta gentemot budgeten via belö-
ningssystemet, varför budgeten på det sättet stärker motivationen ytterligare. Dock är det inte 
säkert att motivationen som skapas genom budgeten och belöningssystemet alltid är den mo-
tivation som belöningssystemet syftade till att skapa, vilket Dugdale och Lyne (2006) beskri-
ver när de talar om budgeten som föremål för Budgetary gaming. 

Man kan se på motivationen som en mer indirekt budgetfunktion i förhållande till de övriga 
funktionerna som vi tar upp, eftersom motivation uppkommer p.g.a. att en individ blir utvär-
derad gentemot budgeten kopplat till belöningssystemet (Libby & Lindsay, 2003). Ax et al 
(2002) menar att själva budgetprocessen är motiverande, vilket vi också diskuterar längre 
fram när vi diskuterar budgetprocessen och budgetens fördelar. 

Trots att motivation är en av de fyra funktionerna, så kommer vi inte att ta med motivation i 
vår modell och undersökning, eftersom vi ser den som en indirekt funktion. Vi tänker oss att 
budgetprocessen kan vara motiverande (Ax et al, 2002), men att uppgiften att skapa motiva-
tion och strävan efter den målöverensstämmelse mellan organisationens och individens mål 
som Anthony och Govindarajan (2007) anser som så viktigt, snarare faller på belöningssy-
stemet än budgeten. Budgeten blir enligt oss motiverande först ifall de anställda utvärderas 
gentemot just budgeten. Det handlar alltså med andra ord om gentemot vad en anställd utvär-
deras. Exempelvis skulle en organisation teoretiskt sett kunna använda sig av 100 % budget 
men ändå utvärdera sina anställdas prestationer gentemot något annat, t.ex. hur de presterar 
gentemot konkurrenter. I ett sådant fall ser vi inte budgeten som motiverande, eftersom belö-
ningssystemet då har kopplat motivationen till något annat.  

3.5 Vår definition av budget 

Idag finns det en mängd olika definitioner på vad budget är för något. Allmänt kan sägas att 
budgeten idag har funktioner som utifrån företagets strategi syftar till att planera och koordi-
nera, ansvarsfördela, kontrollera och följa upp och samt att motivera medarbetarna i organisa-
tionen (Libby & Lindsay, 2003;Weber & Linder, 2005). 

Ax et al (2002, s.69) beskriver att ”En budget uttrycker förväntningar för en kommande tids-
period nedtecknade i en handlingsplan uppgjord i ekonomiska termer”. Det finns flera sorters 
budgetar, t.ex. resultat-, likviditets-, och balansbudgetar, vilka tillsammans kallas för huvud-
budgetarna (Ax et al, 2002).  
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Collin2 redogör för att man genom budgeten översätter företagets strategi i ekonomiska ter-
mer genom en finansiell plan. Den finansiella planen används för att förpliktiga ledare gent-
emot överordnade som använder budgeten för kontroll och utvärdering. 

Horváth (2001 se Weber & Linder, 2005, s.20, vår översättning) definierar budgeten som 
”formaliserade (finansiella) planer som täcker en viss tidsperiod (exempelvis ett år) och be-
stämmer målen (siffrorna) som en ledare måste nå inom tidsramen”.  

Weber och Linder (2005) menar att budgetprocessen handlar om att planera och försöka för-
utse organisationens och omgivningens utveckling i framtiden, för att ta med detta i beräk-
ningen när man utformar själva resultatet av processen, dvs. budgeten. Kopplingen till strate-
giimplementering är därför tydlig i Weber och Linders (2005) resonemang och definition, vil-
ket är viktigt för styrning av verksamheten. På detta sätt fås en helhetsbild av verksamhets-
styrningen och hur budgeten kan användas för att klara av de funktioner som budgeten, eller 
något annat styrmedel, behöver uppfylla. 

Vi har sett många definitioner av budgeten där vi uppfattar det som att det inte funnits någon 
stark koppling mellan budgeten och företagets strategi. En sådan definition utan strategikopp-
ling skulle kunna innebära att budgeten blir enbart en prognos istället för ett styrinstrument.   

Vi väljer att definiera vår budget och dess process med utgångspunkt i Libby och Lindsays 
(2003) definition av den traditionella budgetmodellen, för att få en tydlig strategikoppling. 

 

Figur 3.1. Definition av budget enligt Libby och Lindsay 

Figuren längst till vänster i bilden visar att i en klassisk budgetstyrning tenderar makten att 
vara mer centraliserad mot toppen än vid andra former av styrning, som t.ex. Balanced score-
card, som förklaras längre fram ( Hope & Fraser, 2003). Figuren visar även att beslut, resurser 

                                                 
2 Sven-Olof Yrjö Collin, Professor i Företagsekonomi, föreläsning i Verksamhetsstyrning hösten 2009 

9 



Vem använder budget? 

och belöningar går neråt i organisationen medan information går uppåt (Libby och Lindsays, 
2003). 

Figuren i mitten av bilden visar på ett bra sätt hur vi väljer att definiera budget. Budgeten är 
ett fast prestationskontrakt över en viss tidsperiod (exempelvis ett år), som utformas utifrån 
företagets strategi och riktlinjer. Dess mål är att planera och koordinera verksamheten och att 
fördela ut ansvar till de budgetstyrda. Genom de fasta prestationskontrakten (budgeten) så 
kontrolleras de budgetstyrda och blir sedan utvärderade utefter hur de har lyckats prestera 
jämfört med budgeten. 

De budgetstyrdas motivation ligger i att de via belöningssystemet får incitament till att uppnå 
budgetens mål. På detta sätt skapas alltså målöverensstämmelse, något som Anthony och Go-
vindarajan (2007) säger är mycket viktigt för att en verksamhet ska lyckas uppnå dess mål-
sättningar.  

Det finns olika uppfattningar om hur rullande budgetar och prognoser bör klassificeras. Hope 
och Fraser (2003) menar att de tillhör Beyond budgeting, som är ett alternativt styrmedel, vil-
ket vi kommer att förklara utförligare längre fram. Arwidi och Jönsson (2010) menar däremot 
att de inte tillhör Beyond budgeting, utan fungerar som komplement till den traditionella bud-
geten. Vi väljer i vår definition av budget att exkludera rullande budget och prognoser, efter-
som vår definition utgår ifrån en traditionell budget med fasta prestationskontrakt och varken 
förespråkare eller kritiker till budgetanvändning menar att rullande budget och prognoser är 
en sådan budget.  

3.5.1 Budgetprocessen 

En budgetprocess är budgetens väg från formulering till godkännande. Hur processen ser ut 
beror på vilka regler och ramar som finns för den och den kan se olika ut i olika organisatio-
ner. Resultatet av processen, den färdiga budgeten, beror på sedvänjor inom organisationen 
och på hur processen ser ut. T.ex. kan resultatet från en bottom-up process variera gentemot 
en top-down process (Ehrhart, Gardner, von Hagen, & Keser, 2007).  

Vi beskriver här en generell process för framtagandet av budgeten, som består i ett antal steg. 
Först sätter ledningen upp riktlinjer för budgeten (Blocksidge, 1995). Collin3 menar att i den 
ideala budgetprocessen utgår dessa riktlinjer från organisationens strategi. De olika enheterna 
utformar nu sina budgetförslag som lämnas för granskning till överordnad (Blocksidge, 
1995). 

I nästa steg förhandlas det om budgeten och tillslut kommer parterna överens och budgeten 
accepteras. När budgeten har accepterats leder den till förpliktigande för underordnad gent-
emot överordnad och ansvar för resultat kan och kommer sannolikt att utkrävas vid uppfölj-
ning av budgeten (Anthony & Govindarajan, 2007). 

En korrekt utförd budgetprocess leder till att deltagarna får en förståelse för organisationen. 
En helhetsbild skapas där de olika delarna knyts samman. Man delar erfarenheter, tankar, 
synvinklar och åsikter (Ax et al, 2002). Genom detta deltagande och inflytande i processen 

                                                 
3 Sven-Olof Yrjö Collin, Professor i Företagsekonomi, föreläsning i Verksamhetsstyrning hösten 2009 
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hävdar Collin4 att medarbetarnas kunskap om organisationen ökar, men också deras kompe-
tens i arbetet genom helhetsbilden. 

Collin5 poängterar också att deltagandet i processen är en förutsättning för förpliktigande, ef-
tersom den som förpliktigar sig måste ha handlingsutrymme för att påverka utfallet för att 
uppleva budgetmålen som rättvisa. När väl förpliktigandet är gjort, så leder det till motivation 
att hålla målen, vilket också stärks genom belöningssystemet (Ax et al, 2002). 

3.5.2 Better budgeting 

Det som åsyftas med Better budgeting är att budgeten med dess process bör förnyas och för-
ändras, eftersom den tar för mycket tid och är mycket kostsam. Kritiker menar att budgeten 
innehåller alldeles för mycket detaljer och istället bör det fokuseras på färre poster vars stor-
lek gör dem relevanta (Neely et al, 2003). Därför förkortas budgetprocessen i Better budge-
ting och budgeten blir därmed lättare att överblicka, vilket gör att den enklare kan användas 
som ett medel för styrning och därigenom som funktionsuppfyllare. 

3.6 Fördelar med budget  

Att använda sig av budget som styrmedel har flera fördelar, och trots all kritik mot budgetpro-
cessen så är budgeteringen i praktiken levande och välfungerande (Dugdale och Lyne, 2006). 
De funktioner som budgeten, eller annat styrmedel, är tänkt att uppfylla, dvs. Planering & 
Koordination, Ansvarsfördelning och Kontroll & Utvärdering, är alla bra exempel på starka 
fördelar. Budgetens stora fördel är att den med rätt förutsättningar kan uppfylla samtliga dessa 
funktioner.  

En fördel som budgetprocessen bidrar med är att många i organisationen blir delaktiga då en-
heterna utformar sina budgetförslag och förhandlar om desamma. Delaktigheten skapar kun-
skap om organisationen, gemenskapskänsla och motivation till att uppfylla målen. Att många 
personer deltar i processen bidrar också till att idéer och åsikter kan komma fram på ett natur-
ligt sätt, vilket kan bidra till förbättringar i organisationen. Genom processen skapas alltså in-
sikt inom organisationen (Ax et al, 2002). En väl genomförd budgetprocess kan dessutom 
vara en konkurrensfördel gentemot andra organisationer, vilket vi tidigare har nämnt.  

En ytterligare fördel som vi kan se i vår definition är att budgeten utgår från strategin och så 
att säga kvantifierar den, vilket gör att strategin blir mätbar. Att den blir mätbar gör att den 
blir lättare att jämföra samtidigt som den blir lättare att förstå och kan därför kommuniceras.  
Budgeten är därför ofta tydligare i sitt budskap än t.ex. Balanced scorecard, som är en form av 
Beyond budgeting, vilket vi kommer att gå igenom längre fram. 

3.7 Kritik mot budget 

De senaste åren har budgetprocessen fått ta emot mycket stark kritik och flertalet kritiker me-
nar att processen inte alls lämpar sig för många av dagens organisationer eller rättare sagt för 
dem av dagens organisationer som arbetar i en mycket föränderlig omgivning (Hope & Fra-
ser, 2004;Libby & Lindsay, 2003). 

                                                 
4 Sven-Olof Yrjö Collin, Professor i Företagsekonomi, föreläsning i Verksamhetsstyrning hösten 2009 
5 ibid 
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Kritiken mot budgetar grundar sig i att budgetprocessen inte är gjord för snabba förändringar i 
marknaden. Kritikerna menar framförallt att budgetprocessen tar allt för lång tid och därför 
kostar alldeles för mycket. Kritiken riktar sig alltså mer mot själva framtagandet och utföran-
det av budgeten än den framtagna budgeten (Hope & Fraser, 2004). 

En av farorna med budgetar som låsta prestationskontrakt är att det blir ett politiskt spel mel-
lan budgetparterna. Chefen som ska styras av budgeten och därefter utvärderas, kommer möj-
ligtvis att förhandla sig fram till enkla mål för att vara säker på att uppnå dem och därigenom 
få sin önskade belöning. En annan fara är att den budgetstyrda chefen manipulerar siffrorna 
för att på så sätt nå det uppsatta målet. Dessa två faror är två exempel på det som kallas Bud-
getary gaming (Libby & Lindsay, 2007). Budgetprocessen leder, enligt Hope och Fraser 
(2004), till sådant opportunistiskt beteende.  

En ytterligare nackdel med budgeten är att den använder sig av finansiella mått som mäts på 
historiskt redan skedda händelser. Det gör att den till skillnad från Balanced scorecard inte ser 
till vad som skapar företagets framgång i framtiden (Kaplan, 1994). Ytterligare kritik är enligt 
Hope och Fraser (2004) att budgeten riskerar att leda till närsynthet och enbart blicka inom 
budgetens tidsperiod. Det skulle enligt oss kunna leda till att företagets strategi inte kommer 
fram och används för att styra företaget. 

3.8 Alternativ eller komplement till klassisk budget 

3.8.1 Beyond budgeting 

Som vi tidigare nämnt så har den traditionella budgeten på senare tid fått utstå hård kritik och 
bör därför enligt Hope och Fraser (2003) ersättas med Beyond budgeting. Funktionerna som 
budgeten är tänkt att fylla, uppfylls då av något annat. 

Beyond budgeting är en typ av styrning som lämnar den traditionella budgetens fasta presta-
tionskontrakt, för att istället mäta relativ prestation i förhållande till medarbetare och konkur-
renter (Hope & Fraser, 2003). Kritiker menar att fasta prestationskontrakt endast leder till små 
förbättringar och inte är bra. I samma anda talar de även för belöningar utifrån relativ presta-
tion, då de menar att belöningar baserade på fasta prestationskontrakt skapar en rädsla för 
misslyckande (Hope & Fraser, 2003). 

Vidare anser förespråkare till Beyond budgeting också att rigid planering skapar en atmosfär 
som bara fokuserar människor att lyda. Istället ska man enligt dem använda sig av mer löpan-
de planering, t.ex. rullande budget och prognoser (Hope & Fraser, 2003). Här går meningarna 
isär med förespråkare för budgeten, som menar att rullande budget och prognoser faktiskt 
räknas till budget och inte är något helt annat styrmedel, bara ett komplement till budgetens 
användning (Arwidi & Jönsson, 2010). 

De som talar för Beyond budgeting anser också att tilldelning av resurser ska ske när den un-
derställde begär dem, inte som i traditionell budget i själva budgetprocessen. Då kommer 
kostnader att minimeras (Hope & Fraser, 2003). 

De vill också flytta ner beslutsfattandet så långt ner på den operativa nivån det bara går, istäl-
let för att ha centraliserat beslutsfattande som i traditionell budget. Genom att göra detta kan 
man bättre känna av pulsen och feedback från marknaden och därigenom fatta snabbare och 
bättre beslut (Hope & Fraser, 2003). 

12 



Vem använder budget? 

3.8.2 Balanced scorecard 

Balanced scorecard är ett relativt nytt medel för styrning av företag och organisationer. Meto-
den togs fram eftersom kritiker till styrning på det traditionella viset menade att den typen av 
styrning grundades alltför mycket på historiska data (Kaplan, 1994). Dessa mått kallas all-
mänt för ”lag indicators”, eller historiska mått. Istället fann man en metod för att försöka hitta 
det som driver framtida prestation, så kallade lead indicators, eller framtidsmått, som exem-
pelvis kundnöjdhet och leveranssäkerhet. 

Genom att hitta en balans mellan dessa finansiella mått och mått på värdeskapande, så kan ett 
balanced scorecard ställas upp där hänsyn tas till både korta och långa perspektiv (Kaplan, 
1994). 

Värdet av att ställa upp ett balanced scorecard ligger enligt Kaplan (1994) mycket i att det är 
svårt att hitta orsakssamband och genom att medarbetarna i företaget involveras skapas det en 
förståelse för den egna verksamheten och vad som driver framgång. Genom att förstå det kan 
fokus nu ligga på ett fåtal väsentliga mål och dess orsakssamband som man lyckas att kvanti-
fiera och mäta. På detta sätt kan verksamheten nu styras och en koppling finns mellan företa-
gets strategi och verksamhetsstyrning. Funktionerna som budgeten är tänkt att fylla, uppfylls 
nu av något annat. 

3.8.3 Rullande budget 

Förespråkarna för Beyond budgeting menar att de använder något annat än budget som styr-
medel. Om inte budget används, utan något annat, så kan kanske risken för Budgetary gaming 
undvikas genom att istället använda sig av rullande budget (Hope & Fraser, 2003). Det finns 
inte någon slutperiod på rullande budget, utan en period, t.ex. ett kvartal, läggs till hela tiden i 
slutet av budgetperioden. Genom detta försvinner incitamentet att försöka påverka budgetre-
sultatet till sin egen fördel (Hope & Fraser, 2003). 

Talare för budgeten som styrmedel och funktionsuppfyllare menar, som tidigare nämnts, att 
rullande budget är en typ av budgetanvändning och inte någon fråga om att gå Beyond budge-
ting (Arwidi & Jönsson, 2010). 

3.8.4 Prognoser 

Prognoser innebär att man gör en uppskattning av hur man ligger till i förhållande till budget 
(Hope & Fraser, 2003). Denna uppskattning skulle kunna ha en styreffekt, men den kan också 
ha en negativ effekt i den meningen att den skulle kunna leda till Budgetary gaming, då för-
pliktigade önskar nå budgetmålen (Dugdale & Lyne, 2006). 
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3.9 Skala över grad av budget 

 

Figur 3.2. Vår skala över grad av budget 
 
Vi har tidigare beskrivit vilka funktioner som budgeten syftar till att uppfylla. Med ovanstå-
ende skala visar vi längst till vänster vår definierade budget, där alla funktionerna uppfylls 
med hjälp av budgeten. Längst till höger på vår skala finns Beyond budgeting där funktioner-
na uppfylls av något annat än budget. När faktorer som minskar den traditionella budgetan-
vändningen ökar i betydelse, så tänker vi oss att vi rör oss till höger på skalan för att till slut 
hamna i Beyond budgeting. En faktor kan t.ex. vara omgivningens turbulens. När den interna 
och externa omgivningen för organisationen blir mycket turbulent tror vi inte att budgeten kan 
användas för dessa funktioner. De måste då lösas på annat sätt och utvecklingen går då mot 
något annat, dvs. Beyond budgeting.  

Angående traditionell budget i förhållande till rullande budget och prognoser ser vi det som 
att budgeten längst till vänster på skalan, är ett fast prestationskontrakt som förhåller sig fast 
eller passiv vid förändringar. Ju mer rörlig budgeten blir, t.ex. genom rullande budgetar och 
prognoser, och ju mer man kan omförhandla budgeten, desto mer tror vi att den rör sig åt hö-
ger på skalan mot Beyond budgeting. Detta eftersom både förespråkare och kritiker till bud-
getanvändande är överens om att rörligare former av budget såsom rullande budget inte kan 
klassificeras som en traditionell budget med fasta prestationskontrakt, utan snarare ligger mer 
åt höger på skalan (Arwidi & Jönsson, 2010;Hope & Fraser, 2003).  

3.10 Contingency Theory 

Diskussionen om de tre styrningsalternativen; Budgeting, Better budgeting eller Beyond bud-
geting har kommit att bli mycket svartvit där förespråkare för varje sida talar varmt för sitt 
eget alternativ och förkastar de andra. Weber och Linder (2005) menar att det inte gjorts några 
nyanserade undersökningar som ser till fördelarna och nackdelarna hos var och en av de tre 
alternativen. Deras egen undersökning visar dock att en organisations val av Budgeting, Bet-
ter budgeting eller Beyond budgeting beror på olika situationsberoende faktorer såsom orga-
nisationens turbulens och komplexitet. 

Att det enligt Weber och Linder (2005) inte skulle finnas något bästa styrningsalternativ som 
passar för samtliga organisationer, utan valet istället skulle bero på vilken situation som orga-
nisationerna befinner sig i, gör att vi finner det intressant att undersöka vilka faktorer som kan 
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påverka tillämpningen av budgeten som funktionsuppfyllare. Vi kommer nu att övergå till 
teori som försöker förklara variationen i budgetanvändning.    

Contingency Theory utgår från antagandet att det inte finns något generellt bästa ekonomi-
styrsystem som kan tillämpas av alla olika företag och organisationer i alla situationer (Hald-
ma & Lääts, 2002). Tanken i detta synsätt är istället att ekonomistyrsystemets utformning be-
ror på den externa situationen (externa faktorer) som organisationerna befinner sig i. Dessut-
om måste hänsyn tas till interna aspekter i organisationen (interna faktorer). Vid utformningen 
av ekonomistyrsystemet handlar det alltså om att anpassa sig till yttre och inre omständighe-
ter, så att företaget eller organisationens effektivitet och prestation blir tillfredsställande 
(Haldma & Lääts, 2002). 

3.11 Institutionell teori 

Nygaard och Bengtsson (2002) beskriver att syftet med en organisations handlande enligt in-
stitutionell teori inte är som i Contingency Theory att skapa en effektiv måluppfyllande orga-
nisation. Istället är utgångspunkten att skapa legitimitet för organisationen i omgivningens 
ögon. Samhället sätter enligt teorin upp ett slags ramverk av normer och värderingar som alla 
organisationer verkar inom. Dessa normer och värderingar har blivit institutionaliserade och 
därigenom gällande för alla. 

En tolkning och jämförelse mellan teorierna som är möjlig att göra utifrån uppsatsens sam-
manhang är att institutionell teori sätter upp ett ramverk för organisationer vari det är accepta-
belt och legitimt att verka. Detta ramverk gäller för alla organisationer oberoende av vilka 
specifika omständigheter organisationen befinner sig i. Till exempel kan det finnas institutio-
naliserade traditioner som bestämmer hur företag och organisationer kan använda budgeten. 
Contingency Theory tar sedan upp ett antal externa och interna faktorer som kan påverka hur 
organisationen formar sitt ekonomistyrsystem, i vårt fall budgeten, inom den institutionalise-
rade ramen för att få en effektiv och måluppfyllande prestation.  

3.12 Val av teoretisk utgångspunkt 

Vi uppfattar Contingency Theory som ett synsätt mer än en teori, som kan hjälpa till med att 
ge en struktur till vår modell över vad som kan påverka tillämpningen av budget som funk-
tionsuppfyllare.   

Vid jämförelsen ser vi att institutionell teori mer sätter upp ett ramverk med spelregler som 
gäller för alla organisationer. Vårt syfte med uppsatsen är inte att undersöka dessa spelregler, 
utan mer att undersöka de situationsberoende faktorer som skulle kunna påverka budgetens 
användning som funktionsuppfyllare. Vår utgångspunkt kommer således att vara utifrån Con-
tingency Theory, men vi kommer även att inspireras av Institutionell teori när vi tar fram fak-
torer som kan påverka budgettillämpningen. Teoretiskt ramverk för vald utgångspunkt visas 
nedan: 
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 Figur 3.3. Det teoretiska ramverket för ett angreppssätt enligt Contingency Theory 
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3.13 Modell över vad som kan påverka budgettillämpningen 

Faktorer som kan påverka budgettillämpningen indelade av oss i enlighet med Contingency 
Theory (Haldma & Lääts, 2002).   

Externa faktorer 

Företagsmiljö 
1. Omgivningens turbulens 
2. Konkurrenssituation 

Redovisningsmiljö 
3. Regiform 

Interna faktorer  Tillämpning av budget som funktionsuppfyllare 

Organisatorisk aspekt   Funktioner 
4. Ansvarsenhetstyp 
5. Organisationens storlek   Planering & Koordination  
6. Antal hierarkiska nivåer   Ansvarsfördelning 
7. Formaliseringsgrad   Kontroll & Utvärdering 
8. Företagskultur 
 
Teknologi 
9. Organisationens komplexitet 
10. Organisationens informationssystem 

Strategi 
11. Generisk strategi 

3.13.1 Omgivningens turbulens 

Weber och Linder (2005) menar att tillämpningen av budget som uppfyllare av funktionen 
Planering & Koordination beror på i vilken miljö den används. De menar vidare att en orga-
nisations miljö karaktäriseras av två stora faktorer, turbulens och komplexitet. Turbulensen 
syftar på marknaden och innovationsgraden i densamma och hur de två interagerar, såväl som 
förändringen i organisationens komplexitet. Turbulensen kan alltså drivas både utifrån och 
inifrån organisationen och när den är mycket hög, dvs. när det sker stora förändringar i mark-
naden, så är inte den traditionella budgeten lämplig som styrmedel eftersom kostnaden för att 
upprätthålla en aktuell budget blir för hög jämfört med att använda sig av en annan form av 
styrning som bättre klarar turbulens, t.ex. Beyond budgeting (Weber och Linder, 2005).  

Om omgivningen är mycket turbulent, så tänker vi oss därför att budgetens relevans som styr-
medel minskar eftersom det då är mycket svårt att förutse vad som kommer att ske på mark-
naden och därför är det svårt att planera över en längre tid vilket gör att kostnaden för budget-
användning blir mycket hög. Turbulensen skulle därigenom kunna påverka tillämpningen av 
budgeten som funktionsuppfyllare, och specifikt som uppfyllare av Planering & Koordina-
tion. Vi tror alltså att det kan finnas ett negativt samband mellan Omgivningens turbulens och 
budgetens tillämpning som planerings- och koordinationsuppfyllare.  
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Hypotes 1a: Ju högre turbulens i organisationens omgivning, desto mindre används budgeten 
som styrmedel för funktionen Planering & Koordination. 

Gällande Ansvarsfördelning tänker vi oss att den som funktion blir viktigare när omgivningen 
är mycket turbulent, eftersom det då troligtvis är viktigare med tydliga direktiv och ansvars-
områden. Frågan är dock ifall budgetens betydelse som ansvarsfördelare ökar? Man skulle 
kunna tänka sig att budgetens betydelse ökar, men eftersom omgivningens turbulens var orsa-
ken till Beyond budgetings framväxt (Hope & Fraser, 2004) och det faktum att man endast 
kan hållas ansvarig för det som man själv kan påverka, gör det att vi tror att budgetens bety-
delse för funktionen Ansvarsfördelning minskar. Vi tror alltså att det finns ett negativt sam-
band. 

Hypotes 1b: Ju högre turbulens i organisationens omgivning, desto mindre används budgeten 
som styrmedel för funktionen Ansvarsfördelning. 

Vi tänker oss även ett negativt samband när det gäller funktionen att kontrollera och utvärde-
ra, eftersom vi tror att det blir irrelevant att kontrollera och utvärdera budgetens siffror ifall 
omgivningen är mycket turbulent, då budgetens siffror riskerar att vara inaktuella p.g.a. för-
ändringar i omgivningen.  

Hypotes 1c: Ju högre turbulens i organisationens omgivning, desto mindre används budgeten 
som styrmedel för funktionen kontrollering och utvärdering. 

Arwidi och Jönsson (2010) menar att turbulensen är en drivare till att budgetanvändningen 
förändras. Vi ser det som ett ytterligare stöd till att Weber och Linders (2005) teorier kan 
stämma.  

Vi anar dock att det kan vara så att budgetens relevans ökar till en början när det blir turbu-
lent, men att när turbulensen ökar ännu mer så tror vi att budgeten inte längre kan användas 
till funktionerna. Det kan alltså finnas ett icke-linjärt samband. 

3.13.2 Konkurrenssituation 

Den institutionella teorin nämner företagets konkurrenssituation som en faktor som kan på-
verka ramverket vari ekonomistyrsystemet verkar (Granlund & Lukka, 1998). Enligt Porters 
Five forces-modell är konkurrenssituationen en av de faktorer som bestämmer vilken position 
företaget har på marknaden. Ju starkare de fem krafterna (konkurrens, potentiella konkurren-
ter, substitut, kunder och leverantörer) är, desto svagare position har företaget på marknaden 
(Grant, 2008).  

Konkurrenssituationen kan ses som en extern faktor enligt Contingency Theory och påverkar 
därför troligtvis valet av ekonomistyrsystem. När vi menar konkurrenssituation så bortser vi 
från turbulensen i marknaden, dvs. vi menar konkurrensen inom en marknad med redan be-
fintliga produkter, där det gäller att få ut sina produkter till en låg kostnad för att överleva. 

 Vår hypotes angående funktionen Planering & Koordination är att det kan finnas ett positivt 
samband mellan konkurrenssituationen och användningen av budget som styrmedel. Detta 
eftersom vi tror att när organisationen är mycket konkurrensutsatt krävs det att organisationen 
presterar på topp för att överleva i den hårda konkurrensen. Planeringen och koordinationen 
av organisationens handlingar blir då troligtvis viktigare eftersom det kan göra att organisa-
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tionen presterar bättre tillsammans mot ett gemensamt mål. Utifrån teori om budget kan den 
med fördel användas för detta eftersom den ger tydliga instruktioner, samt att den kan mätas.   

Hypotes 2a: Ju mer konkurrensutsatt organisationen är, desto mer används budget som styr-
medel för funktionen Planering & Koordination. 

För att organisationen överhuvudtaget ska kunna fungera krävs fördelning av ansvar (Anthony 
& Govindarajan, 2007). Detta krävs med andra ord oavsett konkurrenssituation, vilket gör att 
vi inte tror att ansvarsfördelningen blir viktigare under hög konkurrens. Vi tänker oss därför 
att det inte finns något samband mellan Konkurrenssituation och budgetens uppfyllande av 
funktionen Ansvarsfördelning och kommer därför inte att ställa någon hypotes kring detta, då 
detta skulle bli en nollhypotes. 

När det gäller budgetens tillämpning av funktionen Kontroll & Utvärdering så tror vi att det 
finns ett negativt samband med hur konkurrensutsatt organisationen är, eftersom vi tror att 
mer konkurrens kan få organisationen att övergå till Beyond budgeting för att utvärdera de 
anställdas prestation gentemot konkurrenterna. Ifall organisationen inte har någon konkurrens, 
så kan de således inte utvärdera gentemot konkurrenter. De måste utvärdera gentemot något 
annat, vilket troligtvis blir mot förmågan att hålla budget.    

Hypotes 2c: Ju mer konkurrensutsatt organisationen är, desto mindre används budgeten som 
styrmedel för funktionen Kontroll & Utvärdering. 

3.13.3 Regiform  

Vi ser det som att en organisation kan vara antingen budget- eller marknadskopplad. Vi ser 
det som att en budgetkopplad organisation blir tilldelad resurser och inte har någon övrig egen 
intäkt. Ett bra exempel på detta är organisationer inom den offentliga sektorn. En marknads-
kopplad organisation är motsatsen, som visserligen kan få resurser tilldelade internt, men or-
ganisationens intäkter som helhet består av externa intäkter från marknaden. Man är således 
mycket beroende av marknaden och påverkas av dess svängningar. 

När vi senare kommer att observera ifall en organisation är budget- eller marknadskopplad, så 
kommer vi att göra detta utifrån hur många konkurrenter företaget har, precis som vi kommer 
att göra gällande organisationens konkurrenssituation. Vi kommer därför inte att ställa några 
hypoteser för faktorn Regiform för sig själv, eftersom vi tror att det finns likadana samband 
för Regiform som för Konkurrenssituation. Därför gäller hypoteserna för Konkurrenssituation 
även för denna faktor.  

När det gäller hypotesen för funktionen Planering & Koordination tror vi alltså att det finns 
ett positivt samband med hur konkurrensutsatt organisationen är, vilket kan tyckas låta märk-
ligt eftersom en budgetkopplad organisation borde använda sig mer av budget än en mark-
nadskopplad. Vi står ändå fast vid vår hypotes om ett positivt samband, eftersom ju mer kon-
kurrensutsatt organisationen är, desto noggrannare måste organisation vara med sin planering 
och koordination för att överleva. En budgetkopplad organisation enligt vår definition är inte 
konkurrensutsatt och riskerar därför inte att försvinna vid en sämre planering och koordina-
tion. 
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3.13.4 Ansvarsenhetstyp 

Dugdale och Lyne (2006) beskriver att grad av autonomi spelar roll för användandet av bud-
get. Vår tolkning är att vilken ansvarsenhetstyp det rör sig om spelar stor roll i användandet av 
budget som funktionsuppfyllare. Vi tänker oss att budgetens relevans som styrmedel minskar 
ju ”högre” nivå av ansvarsenhet det handlar om. Med högre nivå menar vi hur mycket som 
enheten är ansvariga för och hur mycket som kan mätas. T.ex. är en kostnadsenhet enbart an-
svariga för kostnaderna och mäter dem (Anthony & Govindarajan, 2007), vilket är en lägre 
nivå än t.ex. hos en vinstenhet, som mäter och är ansvariga för både kostnader och intäkter 
och kan jämföra de båda. På så sätt får de fram en vinst för enheten. 

De olika ansvarsenhetstyperna, med början i den lägsta nivån på vår tänkta nivåskala, är; 
kostnadsenhet, intäktsenhet, vinstenhet och räntabilitetsenhet. En typ av kostnadsenhet är 
diskretionär kostnadsenhet. Eftersom en sådan enhet enbart kan styras genom vilka medel den 
har att röra sig med så tänker vi oss att budgeten har stor relevans som styrmedel. Den högsta 
nivån, räntabilitetsenhet, är däremot ansvarig för kostnader, intäkter och vilket kapital som har 
använts, vilket gör att den skulle kunna styras på egen hand med annat än budget.  

Vi tänker oss en räntabilitetsenhet som en helt autonom enhet vilken på egen hand ansvarar 
för sitt resultat. Vi ser därför ingen anledning för att centralt budgetera för en sådan enhet och 
därför tror vi att budgetens betydelse, oavsett funktion, minskar ju ”högre” nivå av ansvar 
som en enhet har (Dugdale & Lyne, 2006). Vi tror alltså att det finns ett negativt samband 
mellan nivå av ansvarsenhet och budgetens betydelse som funktionsuppfyllare. Detta tänker 
vi oss gäller för alla tre funktionerna, eftersom det är budgeten som helhet som minskar i be-
tydelse enligt ovanstående resonemang.  

Hypotes 4a: Ju ”högre” ansvarsenhetstyp, desto mindre används budget som styrmedel för 
funktionen Planering & Koordination. 

Hypotes 4b: Ju ”högre” ansvarsenhetstyp, desto mindre används budget som styrmedel för 
funktionen Ansvarsfördelning. 

Hypotes 4c: Ju ”högre” ansvarsenhetstyp, desto mindre används budget som styrmedel för 
funktionen kontrollering och utvärdering. 

3.13.5 Organisationens storlek 

De Waal (2005)anser att små autonoma enheter passar bättre för Beyond budgeting. Detta gör 
att vi tror att storleken på organisationen kan påverka tillämpningen av budget. Ju större en 
organisation blir, desto mer information blir det för ledare att hantera, vilket leder till att de 
måste upprätta kontroller, såsom t.ex. regler, dokumentation, roller och i vårt fall budget 
(Child & Mansfield, 1972 se Haldma & Lääts, 2002, s.383; Weber & Linder, 2005). Vi tänker 
oss att det för mindre organisationer är lättare att sprida information genom informella möten 
såsom t.ex. under morgonfikan. För större organisationer kan det dock vara svårare att nå ut 
med information till samtliga anställda, vilket gör att vi tror att budgetens betydelse ökar.  

Enligt Weber och Linder (2005) blir det svårare att planera och koordinera organisationen ju 
större den blir, eftersom en ledare då inte kan överblicka all information och därmed inte nå ut 
med den till de anställda lika lätt som i en liten organisation. Vi tänker oss därför att det finns 
ett positivt samband mellan en organisations storlek och budgetens betydelse gällande funk-
tionen Planering & Koordination.  
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Hypotes 5a: Ju större organisationen är, desto mer används budget som styrmedel för funk-
tionen Planering & Koordination. 

Att en ledare får svårare att överblicka all information ju större organisationen blir, gör att vi 
tänker oss att behovet för mer ansvarsfördelning ökar i samband med att organisationen växer. 
Vi tänker oss därför att det finns ett positivt samband mellan Organisationens storlek och 
budgetens betydelse gällande funktionen Ansvarsfördelning.   

Hypotes 5b: Ju större organisationen är, desto mer används budget som styrmedel för funk-
tionen Ansvarsfördelning. 

Child och Mansfield (1972 se Haldma & Lääts, 2002, s. 383) menar som sagt att när en orga-
nisation blir större leder det till att de måste upprätta kontroller, såsom t.ex. budget. Vi tror 
därför att det finns ett positivt samband mellan Organisationens storlek och budgetens bety-
delse gällande funktionen Kontroll & Utvärdering.  

Hypotes 5c: Ju större organisationen är, desto mer används budget som styrmedel för funk-
tionen Kontroll & Utvärdering. 

3.13.6 Antal hierarkiska nivåer 

Neely et al (2003) anser att budgeten passar bättre i en organisation som inte är en platt orga-
nisation, eftersom budgeten förstärker centraliseringen. Budgeten stärker enligt dem den ver-
tikala kontrollen och de vertikala befallningarna. Även Hope och Fraser (2004) menar att bud-
get som styrmedel förstärker centraliseringen i en organisation. Vi tänker oss därför att ifall 
organisationen är ”spetsig”, strukturellt sett, så tillämpas budget i högre grad än ifall organisa-
tionen är platt. 

Vi tror att ifall organisationen har många hierarkiska nivåer är behovet starkt att planera och 
koordinera de olika nivåerna. Budgeten kan med fördel användas till detta då den bl.a. kan 
sprida information och ledningens strategiska mål genom organisationen, vilket hör till funk-
tionen Planering & Koordination (Libby & Lindsay, 2003;Weber & Linder, 2005). Vi tänker 
oss därför att det kan finnas ett positivt samband mellan Antal hierarkiska nivåer och budge-
ten som styrmedel för funktionen Planering & Koordination.  

Hypotes 6a: Ju fler hierarkiska nivåer en organisation har, desto mer används budget som 
styrmedel för funktionen Planering & Koordination. 

Man kan tänka sig att ju fler hierarkiska nivåer en organisation har, desto mer ansvarsfördelad 
är den eftersom för varje nivå så behöver ansvar fördelas. Eftersom budgeten som sagt passar 
bättre på en organisation som är spetsig, och ansvarsfördelningen troligtvis ökar ju fler hierar-
kiska nivåer organisationen har, så tänker vi oss att det finns ett positivt samband mellan An-
tal hierarkiska nivåer och budgetens betydelse som styrmedel för funktionen Ansvarsfördel-
ning.  

Hypotes 6b: Ju fler hierarkiska nivåer en organisation har, desto mer används budget som 
styrmedel för funktionen Ansvarsfördelning. 
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Vi tror även att det kan finnas ett positivt samband när det gäller budgetens betydelse gällande 
funktionen Kontroll & Utvärdering, eftersom budgetens kontroll och utvärdering kan tänkas 
bli mer avancerad vid fler hierarkiska nivåer eftersom fler nivåer då ska sammanställa sina 
resultat.  

Hypotes 6c: Ju fler hierarkiska nivåer en organisation har, desto mer används budget som 
styrmedel för funktionen Kontroll & Utvärdering. 

3.13.7 Formaliseringsgrad 

Morris, Allen, Schindehutte och Avila (2006) beskriver bland annat hur en organisation på-
verkas av att styrsystemet rigiditet och stränghet ökar. Man menar att det finns ett samband 
mellan organisationens utvecklingsförmåga i förhållande till formaliseringsgraden och budge-
tens fasthet. Deras slutsats är att medarbetarna i en organisation mår bra av budgetramar, då 
de gör att man vågar agera friare. Risken är annars att man blir passiv, då man inte vet vad 
som förväntas. När budgeten nu är mer fast och rigid ökar entreprenörskapen i organisationen. 
Men när organisationen går från en mer informell styrning till en mer formell variant minskar 
organisationens möjlighet till entreprenörskap, eftersom organisationen blir mer regelstyrd. 
Slutsatsen Morris et al (2006) drar av detta är att ”lagom är bäst”. 

Formaliseringsgrad betyder alltså i detta sammanhang i vilken utsträckning man använder sig 
av formella mekanismer för att styra organisationen mot dess mål. Vi tänker oss därför att ju 
mer formellt styrd organisationen blir, desto mer används budgeten, vilken är en typ av for-
mellt verktyg, som styrmedel för samtliga funktioner. Att just budgeten skulle öka i betydelse 
som funktionsuppfyllare tror vi beror just på budgetens formella karaktär. 

Hypotes 7a: Ju mer formaliserad en organisation är, desto mer används budget som styrme-
del för funktionen Planering & Koordination. 

Hypotes 7b: Ju mer formaliserad en organisation är, desto mer används budget som styrme-
del för funktionen Ansvarsfördelning. 

Hypotes 7c: Ju mer formaliserad en organisation är, desto mer används budget som styrme-
del för funktionen Kontroll & Utvärdering. 

3.13.8 Företagskultur 

Kultur är en del av ekonomistyrsystemet, vilket vi nämnt tidigare. Den är ett informellt medel 
för styrning i motsats till t.ex. budgeten, som är ett formellt dito (Ax et al, 2002). Enligt An-
thony och Govindarajan (2007) är kulturen en av de viktigaste informella faktorerna för styr-
ning och för att skapa målöverensstämmelse och kan vara skillnaden mellan att ett av två for-
mellt sett identiska företag lyckas att uppfylla dess målsättningar, medan det andra inte gör 
det. Även den institutionella teorin tar upp företagets kultur som något viktigt och menar att 
det är en faktor som kan påverka ramverket för valet av styrmedel (Granlund & Lukka, 1998). 
Granlund och Lukka menar att företagskulturen rent av kan vara den viktigaste faktorn i för-
klarandet av ekonomistyrsystemets olika strukturer. Alltså kan det förklara varför organisatio-
ner använder eller inte använder budget (1998).  

Det kan alltså vara av stor vikt att undersöka kulturen i organisationen för att se om tonvikten 
i ekonomistyrsystemet ligger på kultur och informella styrmedel. Om så är fallet skulle följ-

22 



Vem använder budget? 

den kunna vara att budgetens betydelse som funktionsuppfyllare minskar för samtliga funk-
tioner, eftersom budgetens roll i ekonomistyrsystemet då har tagits över av kulturen. 

Hypotes 8a: Ju mer informell styrning via företagskultur organisationen har, desto mindre 
används budget som styrmedel för funktionen Planering & Koordination. 

Hypotes 8b: Ju mer informell styrning via företagskultur organisationen har, desto mindre 
används budget som styrmedel för funktionen Ansvarsfördelning. 

Hypotes 8c: Ju mer informell styrning via företagskultur organisationen har, desto mindre 
används budget som styrmedel för funktionen Kontroll & Utvärdering. 

3.13.9 Organisationens komplexitet  

Komplexiteten i en organisation är enligt Weber och Linder (2005) ett mått hur många olika 
tillverkningsprocesser de använder, och hur många kunder och marknader som tillfredsställs. 
Man kan med andra ord säga att komplexiteten innefattar hur diversifierad organisationen är.  

Enligt Weber och Linder (2005) så skulle organisationens komplexitet kunna påverka till-
lämpningen av budget för funktionen Planering & Koordination, eftersom ju mer komplex en 
organisation blir desto svårare är det för personer eller grupper att koordinera verksamheten 
utan ett styrningsverktyg såsom t.ex. budgeten. Vi tänker oss därför ett positivt samband mel-
lan Organisationens komplexitet och budgetens betydelse som planerings- och koordinations-
uppfyllare.  

Hypotes 9a: Ju mer komplex organisationen är, desto mer används budget som styrmedel för 
funktionen Planering & Koordination. 

Ifall organisationens komplexitet ökar så kan det tänkas bli allt viktigare att fördela ansvar 
inom organisationen, eftersom det då troligtvis behövs klarare fördelning av roller och ansvar. 
Därför tror vi att det finns ett positivt samband mellan Organisationens komplexitet och bud-
getens betydelse för funktionen Ansvarsfördelning. 

Hypotes 9b: Ju mer komplex organisationen är, desto mer används budget som styrmedel för 
funktionen Ansvarsfördelning. 

Vi tror även att det finns ett positivt samband mellan Organisationens komplexitet och funk-
tionen Kontroll & Utvärdering. Detta eftersom budgeten kan förenkla komplexiteten genom 
att få ner den i siffror som sedan de budgetstyrda kan utvärderas emot.  

Hypotes 9c: Ju mer komplex organisationen är, desto mer används budget som styrmedel för 
funktionen Kontroll & Utvärdering. 

3.13.10 Organisationens informationssystem 

Det finns företag som i stor grad använder sig av informationssystem i kombination med kul-
tur i sin styrning (Lindsay & Libby, 2007). Informationssystemet är enligt Granlund och Luk-
ka (1998) en faktor som kan påverka ekonomistyrsystemets utformning.  
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Ett väl utvecklat informationssystem som ger uppdaterad information till användaren skulle i 
detta sammanhang kunna ersätta budgeten som funktionsuppfyllare gällande Planering & 
Koordination, eftersom funktionen fylls via informationssystemet istället. Budgetens relevans 
för denna funktion minskar därför sannolikt. 

Analogt resonemang kan föras gällande Kontroll & Utvärdering, eftersom uppdaterad data är 
lättillgänglig och ansvariga kan enkelt ställas till svars för sin prestation. Vad gäller ansvars-
fördelningen kan budgetens användning som funktionsuppfyllare bero på ifall informations-
systemet har någon inbyggd funktion för ansvarsfördelning. Vi tänker oss att ett välutvecklat 
informationssystem har detta, varför budgetens betydelse tros minska även i detta fall. 

Hypotes 10a: Ju mer organisationen styr genom sitt informationssystem, desto mindre an-
vänds budget som styrmedel för funktionen Planering & Koordination. 

Hypotes 10b: Ju mer organisationen styr genom sitt informationssystem, desto mindre an-
vänds budget som styrmedel för funktionen Ansvarsfördelning. 

Hypotes 10c: Ju mer organisationen styr genom sitt informationssystem, desto mindre an-
vänds budget som styrmedel för funktionen Kontroll & Utvärdering. 

3.13.11 Generisk strategi 

Neely, Bourne, och Adams (2003) anser att budgeten koncentrerar sig på kostnadsminskning-
ar och åsidosätter värdeskapande, såsom kundvärde, i en organisation. Detta gör att vi tror att 
den generiska strategin kan vara en faktor som påverkar budgetens tillämpning som funk-
tionsuppfyllare i en organisation. De tre olika generiska strategierna är, enligt Porter (Grant, 
2008), kostnadsledarskap, differentiering och fokusering. Vi tänker oss därför att budgeten 
bäst lämpar sig för en organisation som använder sig av kostnadsledarskapsstrategin. För att 
underlätta vår mätning av denna faktor kommer vi att dela in strategierna i två klasser; kost-
nadsledarskap och icke kostnadsledarskap. 

Som vi tagit upp angående budgetens historia så började budget att användas som ett verktyg 
för att hålla nere kostnaderna i organisationerna (Arwidi & Samuelsson, 1993), vilket ytterli-
gare stärker vår tro på att budget som styrmedel och funktionsuppfyllare används mer i en 
kostnadsledarskapsorganisation. En sådan typ av organisation behöver, för att kunna hålla 
kostnadsledarskapet, en väl utvecklad planering och koordination så att resurser samordnas på 
effektivast möjliga sätt. Ifall detta inte lyckas tappar man troligtvis sitt kostnadsledarskap till 
någon annan aktör på marknaden.  

Hypotes 11a: Kostnadsledarskapsorganisationer använder sig mer av budget som styrmedel 
för funktionen Planering & Koordination än icke kostnadsledarskapsorganisationer. 

För att hålla nere kostnaderna, så tror vi även att det krävs en mycket tydlig ansvarsfördelning 
inom organisationen. Därmed inte sagt att budgetens betydelse för ansvarsfördelning skulle 
öka, men vi tänker oss att ansvarsfördelning som en funktion kan öka i betydelse vid strategin 
kostnadsledarskap än vid de andra två generiska strategierna. Eftersom vi inte ser det som sä-
kert att budgeten används för detta i större utsträckning, så ser vi inget samband mellan Gene-
risk strategi och budgetens betydelse för funktionen Ansvarsfördelning. Vi ställer därför inte 
upp någon hypotes, då det skulle bli en nollhypotes.  
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Vi tror att kostnadsledarskapsorganisationer använder sig mer av budget än andra organisatio-
ner, när det gäller funktionen Kontroll & Utvärdering. Detta eftersom organisationer som 
verkligen behöver hålla nere sina kostnader för att lyckas, sannolikt behöver följa upp arbetet 
genom kontroller och utvärderingar. Budgeten kan som vi tidigare sagt med fördel användas 
till detta.  

Hypotes 11c: Kostnadsledarskapsorganisationer använder sig mer av budget som styrmedel 
för funktionen Kontroll & Utvärdering än icke kostnadsledarskapsorganisationer. 
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4 EMPIRISK METOD 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom vårt val av undersökningsmetod, urval och hur vi 
samlat in vår data. Därefter beskrivs hur vi operationaliserat våra funktioner och faktorer, 
följt av en diskussion kring undersökningens validitet och reliabilitet. Slutligen görs en bort-
fallsanalys. 

4.1 Undersökningsmetod 

Som vi nämnde i uppsatsens metod, så kommer vi att använda oss av en kvantitativ undersök-
ningsmetodmetod, eftersom vi vill ha distans till dem vi undersöker, samt kunna mäta resultat 
på ett tillförlitligt sätt som ger möjlighet till att upprepa vår studie. Dessutom är det möjligt att 
generalisera våra slutsatser (Jacobsen, 2002).  

Utifrån vår teoretiska kunskap arbetade vi fram en modell över faktorer som kan tänkas på-
verka en organisations tillämpning av budget som funktionsuppfyllare. Efter att vi studerat 
olika undersökningstekniker, så anser vi att en surveyundersökning passar bäst för vår del av 
ett flertal anledningar. För det första vill vi kunna undersöka ett stort antal organisationer för 
att kunna dra generella slutsatser. Här passar surveyundersökningen bra, eftersom den möjlig-
gör insamlandet av en stor mängd data på ett ekonomiskt sätt (Saunders et al, 2007). För det 
andra beskrivs det hur en surveyundersökning ger oss en större kontroll över själva undersök-
ningsprocessen och datan som vi får fram kan användas för att försöka förklara samband mel-
lan variabler. Dessa samband kan också sättas samman till beskrivande och förklarande mo-
deller. Vi vill testa vår modell för att se ifall det finns ett signifikant samband mellan våra be-
roende och oberoende faktorer, varför denna typ passar oss bra. 

Vår modell innehåller relativt få variabler som vi vill undersöka specifikt, vilket ytterligare 
pekar på att en surveyundersökning lämpar sig för vår del. Hade vi däremot haft ett stort antal 
variabler så hade det inte funnits en tydlig ram över vad vi ville undersöka och en fallstudie 
hade då passat bättre, eftersom den inte är begränsad till en ram på samma sätt som en sur-
veyundersökning (Saunders et al, 2007). 

4.2 Urval 

För att få högsta möjliga reliabilitet i vår undersökning hade det bästa varit ifall vi hade gjort 
en totalundersökning över hela populationen, vilket i vårt fall hade inneburit en undersökning 
av varje organisation i Sverige. En sådan undersökning är såklart inte möjlig för oss att göra, 
p.g.a. framförallt tids- och kapitalbrist (Saunders et al, 2007). Istället har vi genom databasen 
Affärsdata gjort ett slumpmässigt urval som kan ses som snitt över Sveriges organisationer. 
Affärsdata innehåller sannolikt näst intill samtliga registrerade företag och andra organisatio-
ner i Sverige, vilket gör denna urvalsgrund mycket lämplig för vår undersökning eftersom vi 
vill kunna dra generella slutsatser. 

Urvalet är ett s.k. bundet slumpmässigt urval (Trost, 2007), eftersom vi för det första är be-
gränsade till vad som finns i Affärsdatas register. Dessutom har vi lagt in två begränsningar i 
sökningen, vilket gör att alla organisationer inte har lika stor chans att komma med i vårt ur-
val. Vi har därigenom skapat en för vår undersökning relevant urvalsram över vilka organisa-
tioner som kan komma med i vår undersökning (Saunders et al, 2007).  

26 



Vem använder budget? 

Den första begränsningen som vi har gjort är att urvalsramen endast ska inkludera organisa-
tioner med en årsomsättning på mer än 20 miljoner kronor. Detta eftersom vi enbart vill un-
dersöka organisationer som kan tänkas ha ett ekonomistyrsystem för att styra verksamheten. 
Vi vill alltså ha en urvalsram som är relevant för vår undersökning, vilket Saunders et al 
(2007) anser är viktigt för undersökningens reliabilitet. Vi vill exempelvis inte få med en 
sidoverksamhet med en omsättning på 10 000 kr, där styrningen av verksamheten sannolikt 
endast finns i huvudet på ägaren. En sådan mental budget är dessutom svår för oss att obser-
vera.   

Den andra begränsningen är att exkludera företag med färre än fem anställda. Detta har vi 
gjort för att det ska finnas förutsättningar för att budgeten ska kunna tillämpas för varje funk-
tion, som teorin säger att den kan användas till. Det är inte säkert att något specifikt styrmedel 
används vid alltför få anställda, eftersom de då troligtvis klarar att styra organisationen genom 
t.ex. informella samtal, såsom fikamöten (Weber & Linder, 2005). 

Vi har även garanterat att vi får med organisationer från den offentliga sektorn i vårt urval, 
genom att i urvalet inkludera samtliga landsting. Genom att göra detta försöker vi säkerställa 
att vårt urval inte blir skevt, utan kan tänkas vara en representativ bild över populationen 
(Saunders et al, 2007). Förklaringen till varför vi har valt just landstingen, är att vi enkelt kan 
ta med samtliga i urvalet och slipper därigenom att göra ytterligare urval. Det finns sannolikt 
även aktiebolag i vår urvalsram som är kommunalt och statligt ägda, och som alltså drivs 
inom den offentliga sektorn.  

Vår urvalsram innehåller drygt 22 000 organisationer, varifrån vi slumpmässigt har valt ut ca 
700 stycken. Dessa har vi valt ut genom att lotta fram ett startnummer och därefter plockat ut 
organisationer med ett jämnt mellanrum, enligt metoden för bundet slumpmässigt urval 
(Trost, 2007). Antalet på ca 700 organisationer kom vi fram till genom att utgå från vad Ja-
cobsen (2002) anser är ett rimligt urval. Han menar att ett urval på mellan 400 och 600 enhe-
ter är bra nog för att kunna uppnå tillräckligt god precision och för att kunna behandla materi-
alet på ett vettigt sätt. Dessutom menar Saunders et al (2007) att för en population på 100 000 
och en signifikansnivå på 5 % så bör urvalet vara på minst 383 st. Eftersom vi har en popula-
tion på drygt 22 000 och ett urval på ca 700 organisationer så anser vi därför att vi är på den 
säkra sidan. Vi hade givetvis kunnat ha ett ännu större urval, men uppsatsen tidsram gjorde att 
vi satte gränsen vid drygt 700. 

Genom att göra de begränsningar vi har gjort i vår urvalsram, har de organisationer som fallit 
bort ingen möjlighet att komma med i vårt urval. Dock är vår förhoppning att undersökningen 
ska få en större reliabilitet genom dessa begränsningar än vad den annars skulle ha fått, då ur-
valsramen sannolikt består av organisationer som är mer relevanta för det vi vill undersöka, än 
om vi inte gjort begränsningarna. 

4.3 Datainsamling 

Saunders et al (2007) beskriver enkätformen som en datainsamlingsmetod som hör samman 
med surveyundersökningar. Enkätformen möjliggör stora utskick till respondenter, vilket är 
en förutsättning för att kunna dra generella slutsatser utifrån den empiriska datan. Med tanke 
på syftet med vår uppsats och att vi vill kunna dra generella slutsatser, passar enkätformen oss 
bra. Enkätformen möjliggör dessutom en standardisering av datan, vilket i sin tur gör det lätt 
att jämföra resultaten med varandra. 
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Datan vi samlat in är primärdata som samlats in särskilt för undersökningen (Saunders et al, 
2007). Det är en fördel att använda primärdata, eftersom vi har en större kontroll över datan vi 
får och den är också specifik för vår undersökning, vilket sannolikt ökar dess tillförlitlighet ( 
Jacobsen, 2002). 

Vår enkätundersökning har vi skapat i det Internetbaserade programmet, Quicksearch. Ett så-
dant program har vi valt för att kunna skicka ut enkäten till företagens e-postadresser, efter-
som vi vill nå våra respondenter så snabbt och direkt som möjligt. Att göra enkätundersök-
ningar via Internet har fördelen att vi enkelt kan nå stora grupper och att det är ett billigt alter-
nativ (Jacobsen, 2002). Saunders et al (2007) menar däremot att en nackdel med denna typ av 
undersökningsteknik är att det finns risk för låg svarsfrekvens. 

4.4 Operationalisering 

För att kunna undersöka vår modell om vad som påverkar användningen av budget i olika or-
ganisationer, så måste vi kunna göra våra faktorer kvantitativt observerbara, dvs. vi måste 
operationalisera våra faktorer (Saunders et al, 2007).  

För att öka tillförlitligheten till vår undersökning ställer vi flera frågor som försöker fånga 
samma sak (Trost, 2007). Flertalet av frågorna ställer vi upp som påståenden för att det hand-
lar om respondentens uppfattning och i vilken grad de stämmer in i påståendet. Trost (2007) 
menar att genom denna utformning håller vi frågan enkel, men ger ändå respondenten en möj-
lighet till att värdera påståendet. Upplägget med I vilken grad togs från Trost (2007) där han 
visar på, ett enligt honom, bättre sätt att mäta attitydfrågor. Vi följer hans exempel, då vi kan 
fånga variationer i uppfattningar på ett klart sätt. 

Vi väljer att använda skalan 1-7 för våra påståenden, samt en möjlighet att välja Vet ej. Ge-
nom sju olika valmöjligheter kan vi fånga mer variationer i svaren. Vi väljer dessutom att ha 
ojämnt antal för att vi anser att det ska vara möjligt att välja en mittposition, eftersom det ock-
så är ett val. Att tvinga någon att välja sida ser vi som en risk att förstöra datan, då mitten trots 
allt kan vara det riktiga alternativet för respondenten. Då vi har med möjligheten att välja Vet 
ej tror vi att tendensen att lägga sig i mitten ifall man inte kan svara på påståendet minskar.  

4.4.1 Beroende variabler 

Vår modell har som vi visade i teoridelen tre beroende variabler, en för varje funktion av bud-
geten. Vi kommer att operationalisera dessa variabler genom att ställa två eller flera påståen-
den för varje. Detta gör vi, som vi nämnt tidigare, för att vara säkra på att vi lyckats fånga det 
som vi är ute efter. 

Påståendena vi ställer kommer att vara raka och enkla. Anledningen till detta är att påståenden 
kring budgettillämning i en undersökning av Arwidi och Jönsson (2010) gjordes på detta sätt. 
Vi tolkar deras syfte med denna utformning som att man vill vara säker på att frågorna verkli-
gen uppfattas lika av alla respondenter och att de genom detta strävar efter att öka tillförlitlig-
heten till undersökningen i linje med vad Trost (2007) förordar.  

Det negativa med dessa raka påståenden tror vi kan vara att respondenterna förstår vad vi är 
ute efter och svarar så att de framstår i bättre dager än vad som stämmer överens med verklig-
heten. Vi väljer ändå att gå på denna linje, eftersom vi har stöd i Arwidi och Jönssons (2010) 
undersökning. De ber exempelvis respondenterna att värdera, mellan ett och sju, i hur stor 
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grad de använder budget för t.ex. Planering & Koordination, och för Kontroll & Utvärdering. 
Med ledning från Arwidi och Jönssons (2010) artikel har vi valt att nedan ställa upp påståen-
den för att observera budgetens funktioner.  

4.4.1.1 Planering & Koordination 

De påståenden vi ställer för att försöka fånga funktionen är: 

a) Vi använder budget för att planera vår verksamhet. 
b) Vår budget är en direkt ekonomisk översättning av våra planerade handlingar. 
c) Vi använder budget för att koordinera vår verksamhet. 
d) Vi använder budget för att koordinera de anställda inom organisationen. 

4.4.1.2 Ansvarsfördelning 

De påståenden vi ställer för att försöka fånga funktionen är: 

a) Vi använder budget för att fördela ut ansvar till anställda. 
b) De anställda är aktivt deltagande i processen att ta fram budgeten och dess mål. 
c) De anställda påverkar de budgetmål som sätts. 

4.4.1.3 Kontroll & Utvärdering 

De påståenden vi ställer för att försöka fånga funktionen är: 

a) Vi använder budget för att kontrollera de anställdas arbete. 
b) Vi använder budget för att utvärdera de anställdas resultat. 

4.4.2 Oberoende variabler 

4.4.2.1 Omgivningens turbulens 

När Weber och Linder (2005) beskriver hur man kan observera turbulensen i en organisation 
menar de att relevanta mått som kan fånga turbulensen, är förändringshastigheten i måtten 
som beskriver organisationens komplexitet. 

Måtten på Organisationens komplexitet beskrivs mer ingående under rätt underrubrik längre 
fram i operationaliseringen. Sammanfattat kan sägas att komplexiteten mäts dels genom att 
titta på hur många olikartade produkter en organisation erbjuder, eftersom det betyder att det 
krävs flera processer i organisationen, viket gör den mer komplex (Weber & Linder, 2005). 
Komplexiteten speglas också genom att titta på hur många olika marknader en organisation 
agerar på, eftersom komplexiteten ökar i och med att det krävs mer samordning. 

Vi kan alltså fånga turbulensen i omgivningen genom att titta på förändringshastigheten i de 
produkter organisationen erbjuder. Westerberg, Sing & Häckner (1997) poängterar dessutom 
att för en organisation i en mycket turbulent miljö saknas det relevans för att planera långsik-
tigt, eftersom ingenting består. Detta gör att vi kan ställa ytterligare ett påstående om turbu-
lens för att verkligen försöka fånga fenomenet. Det hela mynnar ut i tre påståenden för att för-
söka fånga turbulensen. Respondenten får gradera i vilken grad som detta stämmer in på deras 
organisation:  

a) Våra befintliga produkter förändras varje år. 
b) Vi utvecklar nya produkter varje år. 
c) För vår organisation är det viktigt att planera långsiktigt. 
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4.4.2.2 Konkurrenssituation 

När vi ska observera hur mycket konkurrens som organisationerna är utsatta för, så finns det 
två mätmetoder som är mest förekommande, HHI-index och koncentrationsgraden (Ratnaya-
ke, 1999). HHI-index undersöker organisationens storlek i förhållande till marknaden, och 
fungerar som en indikator på hur hög konkurrensen är. 

Den andra metoden är koncentrationsgraden, som ser till hur stor marknadsandel som innehas 
av ett visst antal av de största organisationerna i branschen, t.ex. de åtta största. Vi har dock 
valt att inte använda vare sig HHI-index eller koncentrationsgrad, eftersom de kräver mycket 
tid och bestäms av avancerade beräkningar. Dessutom har de två mätmetoderna på senare tid 
fått utstå en hel del kritik om att de inte är tillräckligt tillförlitliga (Karuna, 2007).  

Vi kommer istället att försöka observera hur hög konkurrensen är genom att ställa tre olika 
påståenden som samtliga skulle kunna ge indikationer om hur organisationens konkurrenssi-
tuation ser ut. Vi ställer upp dem som tre raka påståenden, där respondenterna får fylla i hur 
hög grad detta stämmer för deras organisation.  

När det gäller vårt tredje påstående har vi tänkt att en organisation som agerar under hög kon-
kurrens borde spendera en del av sina intäkter på forskning och utveckling. Detta för att för-
nya sig själva och på så sätt kunna överleva. Vi har inte hittat något direkt stöd för detta på-
stående, utan detta är en fundering från vår sida som vi testar. 

Vi mäter konkurrenssituationen genom dessa påståenden: 

a) Det finns konkurrenter som genom sina produkter och tjänster uppfyller samma behov 
som vår organisation gör. 

b) Vår organisation är konkurrensutsatt. 
c) Organisationens intäkter spenderas på forskning och utveckling. 

4.4.2.3 Ansvarsenhetstyp 

I teoridelen har vi redogjort för fyra olika ansvarsenhetstyper. För att operationalisera denna 
faktor kan man välja att försöka ställa olika frågor som visar på vilken ansvarsenhetstyp som 
är mest förekommande (Trost, 2007). 

Dock väljer vi att ställa frågan ”Vilken ansvarsenhetstyp är den mest förekommande inom 
organisationen?” Den raka frågan ställer vi för att den ska utformas så enkelt som möjligt, så 
att det finns en god möjlighet att respondenterna uppfattar den på samma sätt. En kort förklar-
ing av varje ansvarsenhetstyp medföljer frågan. På så sätt medverkar frågan till att reliabilite-
ten blir så god som möjligt (Trost, 2007). 

Det ska sägas att det kan innebära en stor osäkerhet gällande denna fråga, eftersom vi ber re-
spondenten att uttala sig om vad som är mest frekvent använt i organisationen utifrån sin egen 
observation. Det kan t.ex. vara så att vi inte har vänt oss till rätt person i organisationen för att 
svara på denna fråga.  

4.4.2.4 Organisationens storlek 

När det gäller Organisationens storlek så finns det flera olika sätt för oss att observera det. 
Exempelvis skulle vi kunna fråga om balansomslut, omsättning eller antalet anställda, för att 
få en bild av hur stor organisationen är.  
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De tre exemplen är dock på egen hand inte ett bra sätt att observera organisationens storlek 
på, då de kan vara missvisande. Balansomslutningen kan t.ex. vara stor men det skulle kunna 
bero att det exempelvis finns en maskin eller fastighet som drar upp siffran.  

Organisationens omsättning är ett annat sätt att observera Organisationens storlek på, men det 
visar endast ifall flödet av pengar är stort eller inte. Exempelvis omsätter en aktiehandlare väl-
digt stora summar varje dag, men detta behöver inte betyda att hans företag är större än t.ex. 
ett producerande företag med årlig omsättning på 30 miljoner kr.  

Vi skulle också kunna observera organisationens storlek efter hur många anställda de har. 
Denna mätmetod är dessutom enligt vår tolkning av Zaki (1995) den mest relevanta för att 
fånga organisationens storlek. Vi väljer ändå, för att få så hög reliabilitet som möjligt, att an-
vända oss av samtliga tre måtten och triangulerar oss därför fram till ett svar på hur stora or-
ganisationerna är. 

I enkäten kommer vi enbart att fråga om hur många anställda som organisationen har, efter-
som vi inte lyckats hitta den informationen i Affärsdata. De två övriga måtten kan vi enkelt få 
från Affärsdatas register och undviker därigenom att ställa fler frågor än nödvändigt, vilket vi 
tror skulle kunna sänka svarsfrekvensen på vår undersökning.  

4.4.2.5 Antal hierarkiska nivåer 

En organisations hierarkiska nivåer är för oss svårt att observera med raka och enkla frågor, 
då vi tänker oss att det inte finns klara linjer för hur de hierarkiska nivåerna ser ut. Det kan 
också vara så att det inte är modernt bland organisationer idag att tala om att man har en hie-
rarkisk organisation, eftersom de organisationsläroböcker vi har läst förespråkar plattare orga-
nisationer, vilket ytterligare skulle försvåra vår mätning. 

Vi har därför valt att observera antalet hierarkiska nivåer genom att undersöka hur informa-
tionen färdas inom organisationen, mellan bottengolvet och toppchefen. Liknande sätt att ob-
servera har gjorts av Zaki (1995) där man undersökt avståndet mellan toppchefer och chefer 
längre ner i hierarkin. Mätningen gör vi därför genom att ställa frågan: Genom hur många 
personer i genomsnitt färdas informationen från bottengolvet tills dess att den når högsta che-
fen?  

Det skulle sannolikt vara en tillförlitligare mätning ifall vi studerar varje organisation var för 
sig genom t.ex. studiebesök, eftersom vi då hade kunnat observera hur det ser ut i praktiken, 
men i vår uppsatsprocess har vi av förklarliga skäl inte haft tiden till detta.  

4.4.2.6 Formaliseringsgrad 

Morris et al (2006) beskriver att det inte råder en konsensus gällande vilka faktorer som ligger 
till grund för ekonomistyrsystemets utformning. Dock menar man att formaliseringsgrad är 
mycket vanligt förekommande och man sammanfattar den utifrån litteraturen som i vilken 
utsträckning organisationen förlitar sig på explicita fastslagna regler när det gäller resursallo-
kering och för att styra de anställdas beteenden. Att ställa endast en fråga för att täcka in den-
na förhållandevis komplexa definition skulle vara mycket olämpligt. Trost (2007) förespråkar 
nämligen starkt enkla frågor och påståenden och att endast ställa en fråga per fråga för att inte 
äventyra reliabiliteten. Vi hittade inga exempel på hur man skulle kunna mäta faktorn annat 
än att utgå från denna allmänt vedertagna definition. Därför har vi valt att dela upp mätningen 
av Formaliseringsgrad i två påståenden: 

a) Vår organisation förlitar sig på bestämda regler vad gäller fördelning av resurser. 
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b) Vår organisation förlitar sig på bestämda regler för att styra de anställdas beteende. 

4.4.2.7 Företagskultur 

Kulturen i olika organisationer kan vara svår att observera, då det handlar om de anställdas 
gemensamma värderingar. Irani, Beskese och Love (2004) menar nämligen att företagskultu-
ren kan ses som en djupare nivå av grundläggande värderingar och övertygelser, som delas av 
organisationens medlemmar. De menar vidare att dessa värderingar och övertygelser skapar 
normer för hur personerna i organisationen bör bete sig. Dessa normer, eller oskrivna regler, 
fungerar som vägledning för de anställda och deras agerande. 

En bred och accepterad definition av företagskultur är:  

The pattern of basic assumptions that a given group has invented, discovered, or developed in learning 
to cope with its problems of external adaption and internal integration, and that have worked well 
enough to be considered valid, and, therefore to be taught to new members as the correct way to per-
ceive, think, and feel in relation to those problems. (Irani et al, 2004 se Schein, 1984, s.3) 

Vi kommer att utgå från dessa definitioner och observera företagskulturen genom att ställa två 
påståenden, som förhoppningsvis lyckas fånga samma sak. Respondenterna får sedan ta ställ-
ning till hur mycket det stämmer in i deras organisation.  

a)  Det är underförstått i vår organisation hur man ska bemöta problem. 
b)  Det finns oskrivna regler i vår organisation för hur man bör agera. 

4.4.2.8 Organisationens komplexitet 

För att fånga organisationens komplexitet och göra den observerbar, så finns det olika sätt att 
gå till väga. Okada (2005) beskriver hur man kan räkna ut ett diversifieringsindex för företag. 
Detta skulle vi kunna använda för att fånga organisationens komplexitet, eftersom det är vad 
Weber och Linder (2005) egentligen beskriver när de tar upp organisationens komplexitet.  

Problemet i vårt fall är att vi även riktar oss till den offentliga sektorn med budgetkopplade 
organisationer. Att använda sig av ett diversifieringsindex är därför inte lämpligt, eftersom 
detta index så starkt inriktar sig på marknadskopplade organisationer. 

Som vi beskrev under rubriken Omgivningens turbulens ovan, menar Weber och Linder 
(2005) att komplexiteten kan observeras genom att titta på hur många olikartade produkter en 
organisation erbjuder, eftersom det betyder att det krävs flera processer i organisationen, vil-
ket gör den mer komplex. Komplexiteten speglas också genom att titta på hur många olika 
marknader en organisation agerar på, eftersom komplexiteten ökar i och med att det krävs mer 
samordning. Detta skulle kunna observeras inom både privat och offentlig sektor, vilket gör 
detta sätt att observera mer lämpligt. 

Vi ställer därför följande påståenden till våra respondenter för att observera organisationens 
komplexitet:  

a) Vår organisation har många olikartade produkter. 
b) Vår organisation agerar på många olika marknader. 

4.4.2.9 Organisationens informationssystem 

Som vi har tagit upp i teorin så är vår tanke gällande organisationens informationssystem, att 
ju mer styrning organisationen har genom sitt interna informationssystem, desto mindre an-
vänder de sig av budget som styrmedel. Vi kommer därför att rikta vår mätning mot att försö-

32 



Vem använder budget? 

ka få fram hur avancerat deras interna informationssystem är och hur mycket det används för 
att styra organisationen.  

Eftersom vi inte har funnit något teoristöd för hur vi enkelt och rakt skulle kunna observera 
detta, har vi ställt upp två påståenden. Dessa har vi gjort så raka och enkla som möjligt för att 
öka reliabiliteten i mätningen (Trost, 2007). Vi låter respondenterna värdera i vilken grad det-
ta påstående stämmer för deras organisation. Det första påståendet om hur avancerat informa-
tionssystemet är, är inte lika starkt kopplad till våra hypoteser som den andra. Vi ställer dock 
det första påståendet delvis för att få respondenterna att tänka på hur deras interna informa-
tionssystem är utformat. Vi får förhoppningsvis därigenom en högre reliabilitet i svaren till 
det andra påståendet, eftersom de då redan reflekterar över informationssystemet. Dessutom 
vill vi mena att ett avancerat internt informationssystem har större möjligheter att användas 
för styrning. 

a) Vårt interna informationssystem är avancerat.  
b) Vårt interna informationssystem används för att styra organisationen. 

 

4.4.2.10 Generisk strategi 

Mätningen av vilken generisk strategi som organisationen har, har vi valt att göra genom att 
fråga om vilket huvudfokus organisationen har. Vi kommer i enlighet med Porter (Grant, 
2008) att låta respondenterna välja ett alternativ av kostnadsledarskap, differentiering och fo-
kusering. Dessa tre strategier har vi försökt förenkla och därför översatt till valen: låga kost-
nader, differentiering eller riktade till ett speciellt segment av kunder. 

Det som är intressant för oss att undersöka är ifall organisationen har kostnadsledarskap som 
strategi eller inte. Detta eftersom vi tror att kostnadsledarskapsorganisationer använder sig 
mer av budget än vad organisationer med de andra två strategierna gör. Därför kommer vi i 
analysen att dela in de tre strategierna i två klasser, kostnadsledarskap eller icke-
kostnadsledarskap. Detta gör att vi kommer att utforma en dummyvariabel, där organisatio-
nerna får antingen en etta eller en nolla, beroende på vad de svarar på frågan. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som handlar om undersökningens tillförlitlighet. Vali-
ditet handlar om ifall vi mäter det vi avser att mäta (Jacobsen, 2002). Genom att ställa flera 
frågor och påståenden som avser att mäta samma sak har vi ökat validiteten i vår undersök-
ning.  

Med reliabilitet menas att undersökningen ska gå att lita på. Det får inte finnas uppenbara 
mätfel. Någon annan ska alltså kunna komma fram till samma resultat som vi, ifall de skulle 
göra om vår undersökning (Jacobsen, 2002). Vi har ökat reliabiliteten i vår undersökning ge-
nom att utgå från tidigare teori när vi utformat vår modell. Dock ska sägas att eftersom vi får 
fram respondenternas attityder och åsikter om organisationens budgetanvändande, så finns det 
risk att deras svar kan variera från ena gången till den andra. 

Innan vi skickade ut vår enkät, utformade vi en testenkät som skickades till utvalda respon-
denter för att få feedback på vad vi kunde förbättra. Den feedback vi fick medförde att vi för-
enklade flera av våra frågeställningar. Exempelvis så tog vi bort så mycket värderingar som 
möjligt i våra frågor och påståenden, såsom ”mycket relevant” och ”många”, för att få dem så 
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neutrala som möjligt. Dessa förändringar gjordes för att respondenterna skulle uppfatta frå-
gorna så likt som möjligt (Trost, 2007), vilket i sin tur höjer reliabiliteten av vår undersök-
ning. 

Fördelen med att göra en testenkät är att kunna förfina och förbättra den riktiga enkäten. Vi 
får exempelvis bekräftelse på att vi faktiskt ställer frågor som är kopplade till vad undersök-
ningen säger sig handla om. Detta gör att validiteten och reliabiliteten av vår riktiga enkätun-
dersökning ökar (Saunders et al, 2007). 

Vi har i enkätundersökningen ställt tre stycken bakgrundsfrågor gällande respondentens kön, 
anställningstid och position. Dessa ställer vi för att fånga varianser som har med respondenten 
i sig att göra och inte till våra hypoteser. 

4.5.1 Operationaliseringen av organisationernas storlek 

Tanken som vi hade var att kunna få kompletterande uppgifter gällande omsättning och ba-
lansomslutning från Affärsdatas register, för att använda vid analyser av organisationernas 
storlek. Dock kunde vi i efterhand se att det var stora differenser i det antal anställda som re-
spondenten angivit och det antal anställda som stod angivet i Affärsdatas register. 

Förklaringen kan ligga i att organisationer ofta är koncerner som har ”Gatekeepers” som styr 
informationen till toppen av koncernen eller vart man nu vill att den ska gå. Respondenten 
svarar utifrån den enhet han eller hon arbetar på, vilket skulle kunna vara en annan del av or-
ganisationen. Detta gör att vi inte kommer att kunna använda oss av Affärsdatas register för 
organisationernas omsättning och balansomslutning, då det riskerar att vara uppgifter för en 
annan organisation eller företag, än den som svarat på enkäten. Att vi enbart använder oss av 
ett mått för att observera organisationens storlek är något som kan sänka tillförlitligheten i vår 
undersökning, då vi kanske inte mäter det vi avser att mäta. Dock menar Zaki (1995), som vi 
tidigare nämnt, att det mest relevanta sättet att observera organisationens storlek på är genom 
antalet anställda.  

4.6 Bortfallsanalys 

Bortfall kan enligt Jacobsen (2002) inträffa under fyra olika tillfällen i en undersökning. Det 
första bortfallet uppkommer när vi går från den teoretiska populationen, dvs. alla som vi är 
intresserade av att undersöka, till den faktiska populationen, dvs. alla som vi faktiskt kan utta-
la oss om. I vårt fall inträffar det bortfallet när vi väljer att använda oss av Affärsdatas register 
när vi gör vårt urval av organisationer. Eftersom sannolikt inte samtliga organisationer i hela 
landet inkluderas i deras register så får vi här vårt första bortfall.  

Det andra bortfallet sker när vi går från den teoretiska populationen till det teoretiska stick-
provet, dvs. det första urvalet av enheter (Jacobsen, 2002). För vår del uppkommer det när vi 
gör vårt bundna slumpmässiga urval och sätter upp kriterier för vilka organisationer vi tänker 
undersöka, såsom omsättningsgränsen på över 20 miljoner kronor och att organisationerna ska 
ha fler än fem anställda. Dessa kriterier gjorde att det teoretiska stickprovet innefattade 22 397 
st. organisationer.   

Det tredje bortfallet inträffade när vi gick från det första urvalet till det slutliga urvalet av en-
heter, s.k. faktiskt bortfall. Det kan delas in i två olika typer av bortfall, bortfall av uppgifts-
lämnare eller bortfall på enskilda frågor (Jacobsen, 2002). Bortfallet av uppgiftslämnare upp-
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kom i vårt fall för det första när vi inte kunde hitta e-postadresser till vissa av organisationer-
na. Detta gällde för 52 av 727 st. organisationer (7 %), vilket gjorde att vi inte kunde nå ut 
med vår enkät till dessa tänkta respondenter.  

De personer som inte svarade på vår enkät ingår också i bortfallet av uppgiftslämnare. Att de 
inte svarade kan bero på att de hade ont om tid eller helt enkelt inte fann vår undersökning 
intressant. Att vi skickade enkäten via deras e-post kan också ha bidragit till att de inte svara-
de, då utskicket kan ha fastnat i brandväggar eller slängts då det inte var direkt arbetsrelaterat.  

Av de 675 organisationer som vi skickade ut vår enkät till så var det 155 st. som slutförde en-
käten (23 %). 41 st. respondenter har däremot påbörjat enkäten men dock inte slutfört den. 
Dessa sållar vi till typen bortfall på enskilda frågor, även ifall vissa enbart har besvarat de för-
sta frågorna. Summerat kan alltså sägas att 23 % av de 675 utskicken besvarades helt, 6 % har 
påbörjat enkäten men ej slutfört den och resterande 71 % klassar vi som bortfall av uppgifts-
lämnare, då vi inte mottagit något svar från dem. Vi har inte kunnat göra en bortfallsanalys på 
dem som inte svarat, då vi inte har tillförlitlig data över vilka de är och hur deras situation ser 
ut. 

Det fjärde och sista bortfallet uppkommer när vi arbetar med vårt insamlade material i t.ex. 
Excel och SPSS. Det kan exempelvis vara p.g.a. att respondenten gett ett svar som vi ansett 
att vi behövt släcka ner. I vårt material har vi tagit bort ett svar för Antal hierarkiska nivåer, 
då svaret från respondenten var 3000 st, vilket är en orimlig siffra i förhållande till antalet an-
ställda.  

Vi har kodat om alla ”vet ej” till att behandlas som bortfall, eftersom vi annars inte hade fått 
samma stickprov till våra regressionsmodeller. Det hade blivit en orättvis jämförelse, vilket 
hade gett en skev bild. De som har svarat att de inte använder vare sig budget, rullande budget 
eller prognoser och genomgående fyllt i ”ingen grad” för våra påståenden om budgetfunktio-
nerna, har även de behandlats som bortfall. Detta eftersom de faktiskt inte använder budget 
och statistiken gällande budgettillämpning skulle då bli skev. Kodningarna gjorde att antalet 
slutförda enkäter med fullständiga svar blev 128 st. Vår totala svarsfrekvens, dvs. antal full-
ständiga svar (128) av vårt teoretiska stickprov (727), blev därför 17,6 %. Detta betyder i sin 
tur att vårt slutliga totala bortfall blev 82,4 %.  
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5 ANALYS 

I detta kapitel kommer vi att beskriva vårt datamaterial och de statistiska bearbetningar vi 
gjort för att analysera det. Därefter har vi gjort våra multipla regressioner och analyserat 
våra hypoteser. 
 

Undersökningsmetoden som vi har valt att använda, vilket vi redogjort för i den empiriska 
metoden, är en surveyundersökning. Detta eftersom vi har gjort en modell över beroende och 
oberoende faktorer (vilka vi nu även kommer att nämna som beroende och oberoende variab-
ler), och vill förklara samband mellan dessa. Vi avser att undersöka denna modell, över vad 
som kan påverka tillämpningen av budget som funktionsuppfyllare, genom en multipel re-
gressionsanalys. Denna typ av analys passar oss väl vid just surveyundersökning, eftersom 
multipel regression används för att förklara sambandet mellan en beroende och flera oberoen-
de variabler (Hill, Griffiths & Judge, 2001). Vi kommer att göra tre olika regressionsmodeller 
– en för varje budgetfunktion som vi ska kontrollera, där budgetfunktionen är den beroende 
variabeln. Regressionsmodellen skattas likt följande ekvation: 

  nni xxxxay ...3322110  

iy  beroende variabel n  koefficient   residual  

 konstant  oberoende variabel 0a nx

5.1 Beskrivning av datamaterialet 

Tabell 5.1. Beskrivning av datamaterialet 
N = 128 Minimum Maximum Medelvärde Std. Avvikelse 

Bakgrundsvariabler         
Kön (dummy) 0,00 1,00 0,59 0,49 
Anställningstid (log) -0,10 1,60 0,91 0,41 
Divisionschef/Enhetschef -0,25 0,75 -0,20 0,23 
Ekonomiansvarig/Controller -0,25 0,75 0,35 0,49 
Ekonomiassistent -0,25 0,75 -0,22 0,17 

Oberoende variabler      
Antal anställda (log) 0,30 4,52 1,80 0,79 
Generisk strategi (dummy) 0,00 1,00 0,16 0,37 
Företagskultur 1,00 7,00 4,59 1,39 
Omgivningens turbulens 2,00 14,00 6,98 3,15 
Konkurrenssituation 2,00 14,00 11,04 2,97 
Informationssystem 2,00 14,00 7,73 3,02 
Formaliseringsgrad 3,00 14,00 8,66 2,54 
Komplexitet 2,00 14,00 8,27 3,24 
Intäktsenhet -0,25 0,75 -0,17 0,27 
Vinstenhet -0,25 0,75 0,27 0,50 
Räntabilitetsenhet -0,25 0,75 -0,09 0,37 

Beroende variabler      
Planering & Koordination 4,00 28,00 4,69 1,41 
Ansvarsfördelning 3,00 21,00 3,84 1,41 
Kontroll & Utvärdering 2,00 14,00 3,32 1,64 
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Värt att notera är att Anställningstid och Antal anställda är logaritmerade variabler för att 
bättre motsvara normalfördelningen. Variablerna för Kön och för Generisk strategi är dum-
my-variabler, vilket medför att deras medelvärden endast visar fördelningen mellan respon-
denterna. Förklaring till kodningen av de nominella variablerna finns i den statistiska bearbet-
ningen längre ner. 

Medelvärdena för de beroende variablerna har vi räknat om så att samtliga tre går att jämföra 
och att de nu kan variera mellan 1-7. Vi kan notera utifrån dessa medelvärden att Planering & 
Koordination i snitt tillämpas högst av de tre funktionerna, följt av Ansvarsfördelning och sist 
Kontroll & Utvärdering.  

Korrelationsmatris finns att hitta i Appendix. 

5.2 Statistisk bearbetning 

Vårt datamaterial har vi samlat in via vår elektroniska enkät. Därefter har det gjorts en första 
bearbetning i Excel för att sedan importera materialet i SPSS för statistisk bearbetning och 
testning. Datan som importerades var rådata från undersökningen och kunde därför med för-
del behandlas i SPSS, där nya variabler utifrån de existerande enkelt kunde göras och statis-
tiska tester utföras. Materialet som samlades in var svaren på enkäten. Enkätfrågorna som 
ställdes var de som vi redogjort för i operationaliseringen. Nedan följer en redogörelse för den 
statistiska bearbetningen som vi gjort för samtliga tre modeller. 

Vi slog ihop de variabler som kunde anses mäta samma sak vid analys av Alphavärden. Vissa 
variabler kunde dock inte slås ihop, då de hade ett för lågt Alphavärde (se Appendix). För de 
tre påståendena gällande Konkurrenssituation, så har vi slagit ihop två av tre. Påståendet som 
exkluderades var: Organisationens intäkter spenderas på forskning och utveckling, då Alpha-
värdet var alltför lågt. Som vi sa i operationaliseringen var detta påstående inget vi hade något 
direkt stöd för, utan var något som vi funderat ut och ville testa. Det är därför inte speciellt 
konstigt att denna variabel inte gick att slå ihop med de övriga två. 

Vidare kunde vi inte slå samman de två variablerna som skulle mäta användandet av kultur i 
organisationen. Påståendet vi exkluderade var: Det är underförstått i vår organisation hur 
man ska bemöta problem. Vi valde istället att använda oss av variabeln som fångade påståen-
det Det finns oskrivna regler i vår organisation för hur man bör agera. Detta för att det sist-
nämnda påståendet är tydligare gällande vad vi är ute efter. Vi misstänker att respondenterna 
kan ha missuppfattat det exkluderade påståendet p.g.a. klumpig formulering.  

För Omgivningens turbulens hade vi utformat tre påståenden. Två av dessa kunde anses mäta 
samma sak och slogs samman till en variabel. Det exkluderade påståendet var För vår organi-
sation är det viktigt att planera långsiktigt. Övriga variabler som skulle mäta samma sak gick 
att slå ihop då Alphavärdet var högt. 

De nominella variablerna Position och Ansvarsenhetstyp kodades om så att de skulle kunna 
köras i regressioner enligt modellen som Chen, Ender, Mitchell och Wells (2003) redogör för, 
när de går igenom en så kallad enkel regressionskodning för nominella variabler.  

För en nominell variabel med fyra val, skapas tre nya variabler för de kategorier som inte är 
referenskategorin. Referenskategorin har ursprungligen kodats som 1 och de övriga som 2, 3 
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respektive 4. Kodningen vid fyra valmöjligheter går till så att referenskategorin alltid får vär-
dena -0,25 på de tre nya variablerna. Om respondenten svarat något annat än referenskatego-
rin ges den nya variabel som svarar mot det valet värdet 0,75, övriga får värdet -0,25. Genom 
att göra detta går variabeln att använda i regressionsanalyser och man jämför referenskatego-
rins medelvärde på den beroende variabeln i förhållande till övriga kategoriers medelvärde för 
att se om det finns en signifikant skillnad. 

Position jämförs med Ägare/VD som referens och Ansvarsenhetstyp med kostnadsenhet som 
referens. Detta för att vi tänker oss att Ägare/VD har yttersta ansvaret i verksamheten. Vad 
gäller Ansvarsenhetstyp säger ju vår hypotes att man troligen använder budgeten mer om man 
är en kostnadsenhet. Därför är det intressant att jämföra i förhållande mot denna variabel. 
Kodningen gör att värdena på dessa variabler i den beskrivande statistiken är irrelevanta. 

Variabler som visat tydliga tecken på att inte vara normalfördelade har logaritmerats för att 
bättre motsvara denna fördelning. Det vi strävar efter är att våra residualer ska vara normal-
fördelade, eftersom den multipla regressionsmodellen bygger på det (Hill et al, 2001). Genom 
att ha så normalfördelade oberoende variabler som möjligt försöker vi minska de faktorer som 
kan påverka residualernas fördelning negativt. Genom dessa åtgärder hoppas vi öka tillförlit-
ligheten i våra modeller. 

För att modellerna ska vara adekvata, så har vi bl.a. undersökt kolinjäritet och multikolinjäri-
tet. Detta har vi gjort genom att undersöka korrelationskoefficienter mellan variablerna, kört 
sidoregressioner och tittat på variablernas toleransvärden. Fokus har legat på variabler som 
korrelerar över 0,5, eftersom Westerlund (2005) menar att ifall korrelationen är 0,8 eller mer, 
bör man vidta åtgärder. Vi har alltså haft en marginal på 0,3. Dock har vi även granskat vari-
abler med en lägre korrelation än 0,5, om än inte lika ingående. 

För de variabler som visade en korrelation på över 0,5 och en låg toleransnivå så har vi testat 
att göra en regressionskörning utan en av de korrelerande variablerna, för att se hur det skulle 
påverka modellen. I de fall då signifikansnivåerna förbättras avsevärt på de övriga variablerna 
då vi tar bort en högt korrelerande variabel, så har vi valt att ta bort den ur modellen, eftersom 
modellen är instabil ifall den variabeln är med. 

I våra tre modeller så har vi exkluderat samma två variabler för varje funktion. Den första va-
riabeln var den för hierarkiska nivåer, eftersom den visade sig ha en relativt stor korrelation 
med variabeln för antalet anställda (0,606 Pearson). När vi tog bort den så förbättrades såväl 
signifikansnivån som toleransnivån för antalet anställda.  

Den andra variabeln som vi exkluderade var den för regiformen, som vi hade med i enkäten 
som en kontrollfråga. Denna exkluderades eftersom den hade relativt stark korrelation med 
variabeln för konkurrenssituationen (0,628 Pearson). Denna korrelation ser vi som logisk då 
vi i teoridelen redan har tagit upp att det troligtvis finns en koppling som säger att ifall organi-
sationen verkar inom den offentliga sektorn så är konkurrenssituationen låg. Vi såg dock att 
variabeln för Regiform inte hade fullt så stor påverkan i den första modellen, som i de två 
andra, men vi exkluderade den ändå för att kunna arbeta med samma modell med samma va-
riabler för samtliga tre budgetfunktioner. Det finns även korrelationer strax under vårt rikt-
märke på 0,5. Vi har dock inte funnit något stöd för att någon ytterligare variabel ska uteslutas 
ur modellerna. 

Vad gäller heteroskedasticitet så har vi kontrollerat residualplottar och undersökt om residua-
lerna korrelerar med någon av de oberoende variablerna i modellen. Vi släckte ut en observa-
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tion som hade ett extremvärde med en standardiserad residual mindre än -2,5. Detta gjordes 
eftersom extremvärdet hade kunnat påverka variabeln negativt och gjort att det blivit snedvri-
det. 

Vi har också testat om residualerna i våra modeller är normalfördelade, genom att göra ett 
Kolmogorov-Smirnov-test och genom att titta på histogrammen över våra variabler. Att resi-
dualerna är normalfördelade är viktigt, då det är ett av antagandena för att kunna göra en mul-
tipel regressionsmodell (Hill et al, 2001). Vi har inte funnit stöd för att tro att materialet är 
heteroskedastiskt, efter att ha kontrollerat vår data i ett spridningsdiagram. Vi måste därför 
anse att materialet är homoskedastiskt. 

För att se ifall vår data har en autokorrelation så har vi genomfört ett Durbin-Watson-test. Vi 
fann för samtliga av våra tre modeller att våra residualer hamnar i inconclusive region, dvs. 
”resultatlös region”. Vid tvärsnittsdata kan vi göra en omsortering av materialet och teststati-
stiken för autokorrelation kan då se helt annorlunda ut. Autokorrelation har alltså ingen vettig 
tolkning i detta fall. Mot bakgrund av det och det faktum att vi ligger i inconclusive region 
väljer vi att gå vidare utan åtgärd. 

En stegvis multipel regression har gjorts för våra modeller, där vi lade in våra bakgrundsvari-
abler i steg ett och våra resterande variabler i steg två. Detta har gjorts för att säkerställa att de 
faktorer som vi använder för att undersöka våra hypoteser med, bidrar till förklaringsgraden i 
modellen. Vi fann att våra faktorer bidrar signifikant till att förklara varianser i modellen och 
ökar förklaringsgraden markant, vilket vi eftersträvar. 

Med ovanstående tester och åtgärder säkerställer vi att våra modeller är adekvata och kan an-
vändas vid statistisk analys. 
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5.3 Multipel regression 

Nu testar vi hur våra oberoende variabler tillsammans påverkar tillämpningen av budget för 
varje funktion. Vi testar modellerna på 5 % signifikansnivå, dvs. 95 % konfidensgrad, vilket 
är en mycket vanlig grad vid statistisk dataanalys och ger tillräckligt stor tillförlitlighet för 
resultaten. 

Tabell 5.2. Multipel regression för den beroende variabeln Planering & Koordination  
Planering & Koordination Ost. Betavärde St. Fel St. Betavärde t-statistik Signifikans Tolerans 

Konstant 5,237 3,375   1,552 0,124   
Kön 0,988 0,931 0,086 1,061 0,291 0,834
Generisk strategi 0,625 1,227 0,041 0,510 0,611 0,849
Företagskultur -0,861 0,330 -0,213 -2,609 0,010 0,833
Omgivningens turbulens 0,325 0,159 0,181 2,050 0,043 0,709
Konkurrenssituation 0,383 0,161 0,201 2,380 0,019 0,776
Informationssystem 0,443 0,181 0,236 2,441 0,016 0,591
Formaliseringsgrad 0,759 0,204 0,341 3,717 0,000 0,659
Komplexitet -0,113 0,161 -0,065 -0,701 0,485 0,650
Antal anställda (log) 0,535 0,642 0,075 0,833 0,407 0,681
Anställningstid (log) -0,676 1,121 -0,048 -0,603 0,548 0,856
Divisionschef/Enhetschef -1,321 2,237 -0,053 -0,590 0,556 0,678
Ekonomiansvarig/Controller 2,076 1,088 0,181 1,909 0,059 0,618
Ekonomiassistent -0,971 2,761 -0,030 -0,352 0,726 0,760
Intäktsenhet -1,157 1,980 -0,055 -0,585 0,560 0,621
Vinstenhet -1,729 1,197 -0,153 -1,444 0,152 0,490
Räntabilitetsenhet 0,366 1,537 0,024 0,238 0,812 0,541

F-Värde/ D-W/ Justerat R2/ Modellens signifikans 4,359 / 1,896 / 0,297 / 0,000  
N=128       
Kursivt är bakgrundsvariabel.      
 

I ovanstående modell för budgetfunktionen Planering & Koordination kan vi se att vi har en 
Durbin-Watson-statistik på 1,896, vilket ligger i inconclusive region som vi tidigare har 
nämnt. Vi ser också att vi har en förklaringsgrad på 0,297, vilket innebär att modellens obero-
ende variabler lyckas förklara ca 30 % av variationerna i den beroende variabeln, Planering & 
Koordination. Det är dessutom statistiskt säkerställt att de oberoende variablerna tillsammans 
förklarar en del av variationerna i den beroende variabeln, då modellens signifikans är på 
0,000. 

Vi ser i modellen att signifikanta oberoende variabler är: Företagskultur, Omgivningens tur-
bulens, Konkurrenssituation, Informationssystem och Formaliseringsgrad.
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Tabell 5.3. Multipel regression för den beroende variabeln Ansvarsfördelning 

I modellen för Ansvarsfördelning har vi en Durbin-Watson-statistik på 2,100 och en förklar-
ingsgrad på 0,327, vilket är något bättre än föregående modell. Även denna modell är statis-
tiskt säkerställd på 5 % signifikansnivå. De variabler som är signifikanta är: Omgivningens 
turbulens, Informationssystem, Formaliseringsgrad och Antal anställda (Organisationens 
storlek). Vi ser också att variabeln Ekonomiansvarig/Controller visar ett signifikant värde. 
Det betyder att det finns en signifikant skillnad i hur Ekonomiansvarig/Controller har svarat 
på enkäten gentemot Ägare/VD, när det gäller funktionen Ansvarsfördelning. 

Ansvarsfördelning Ost. Betavärde St. Fel St. Betavärde t-statistik Signifikans Tolerans 
Konstant -2,187 2,472   -0,885 0,378   
Kön 0,439 0,682 0,051 0,645 0,521 0,834
Generisk strategi -0,479 0,898 -0,042 -0,533 0,595 0,849
Företagskultur 0,093 0,242 0,031 0,383 0,702 0,833
Omgivningens turbulens 0,355 0,116 0,265 3,060 0,003 0,709
Konkurrenssituation 0,185 0,118 0,130 1,570 0,119 0,776
Informationssystem 0,291 0,133 0,207 2,189 0,031 0,591
Formaliseringsgrad 0,412 0,150 0,247 2,758 0,007 0,659
Komplexitet -0,038 0,118 -0,029 -0,324 0,747 0,650
Antal anställda (log) 1,347 0,470 0,253 2,863 0,005 0,681
Anställningstid (log) -0,223 0,821 -0,021 -0,271 0,787 0,856
Divisionschef/Enhetschef -1,818 1,638 -0,098 -1,110 0,269 0,678
Ekonomiansvarig/Controller 1,935 0,797 0,225 2,429 0,017 0,618
Ekonomiassistent 1,030 2,022 0,043 0,509 0,612 0,760
Intäktsenhet 0,105 1,450 0,007 0,073 0,942 0,621
Vinstenhet 0,757 0,877 0,090 0,864 0,390 0,490
Räntabilitetsenhet 1,627 1,125 0,143 1,446 0,151 0,541

F-Värde/ D-W/ Justerat R2/ Modellens signifikans 4,849 / 2,100 / 0,327 / 0,000  
N=128      
Kursivt är bakgrundsvariabel.      

Tabell 5.4. Multipel regression för den beroende variabeln Kontroll & Utvärdering 

Kontroll & Utvärdering Ost. Betavärde St. Fel St. Betavärde t-statistik Signifikans Tolerans 
Konstant -1,923 2,108   -0,912 0,364   
Kön 0,442 0,581 0,067 0,760 0,449 0,834
Generisk strategi -0,342 0,766 -0,039 -0,446 0,656 0,849
Företagskultur 0,051 0,206 0,022 0,246 0,806 0,833
Omgivningens turbulens 0,349 0,099 0,335 3,522 0,001 0,709
Konkurrenssituation 0,193 0,100 0,174 1,917 0,058 0,776
Informationssystem -0,002 0,113 -0,002 -0,016 0,987 0,591
Formaliseringsgrad 0,358 0,128 0,276 2,805 0,006 0,659
Komplexitet -0,108 0,101 -0,107 -1,077 0,284 0,650
Antal anställda (log) 1,010 0,401 0,244 2,517 0,013 0,681
Anställningstid (log) -0,798 0,700 -0,099 -1,140 0,257 0,856
Divisionschef/Enhetschef 0,144 1,397 0,010 0,103 0,918 0,678
Ekonomiansvarig/Controller 0,868 0,680 0,130 1,277 0,204 0,618
Ekonomiassistent -0,577 1,725 -0,031 -0,335 0,738 0,760
Intäktsenhet 0,917 1,237 0,075 0,742 0,460 0,621
Vinstenhet 0,527 0,748 0,081 0,705 0,482 0,490
Räntabilitetsenhet 1,225 0,960 0,139 1,276 0,205 0,541

F-Värde/ D-W/ Justerat R2/ Modellens signifikans 2,823 / 1,970 / 0,187 / 0,001  
N=128      
Kursivt är bakgrundsvariabel.      
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För vår tredje modell gällande Kontroll & Utvärdering så har vi en Durbin-Watson-statistik 
på 1,970. Vi ser också att vi har en förklaringsgrad på 0,187, vilket är betydligt lägre än för de 
två tidigare modellerna. Detta kan förklaras genom att vi endast har slagit ihop två påståenden 
för denna funktion. Det innebär att den inte kan fånga lika mycket varians i svaren som de 
tidigare två modellerna, där vi slagit ihop fyra respektive tre påståenden. Vi tolkar det som att 
modellen i sig inte behöver vara sämre än de övriga, utan att skillnaden i förklaringsgrad sna-
rare beror på att variansen är mindre i den beroende variabeln. Detta kan också förklara att 
signifikansen för modellen i detta fall är 0,001.  

De variabler som är signifikanta i denna modell är: Omgivningens turbulens, Formaliserings-
grad och Antal anställda (Organisationens storlek). Vi kan också tillägga att Konkurrensgrad 
ligger mycket nära till att bli signifikant, med ett värde på 0,058.  

5.4 Analys av hypoteser 

Vi har nu brutit ner våra tre regressionsmodeller och presenterar resultaten per oberoende va-
riabel för att enkelt och överskådligt kunna analysera våra hypoteser. Signifikansnivån är 5 % 
och hypoteserna är ensidiga. 

5.4.1 Hypotes 1 – Omgivningens turbulens 

H1a: Ju högre turbulens i organisationens omgivning, desto mindre används budgeten som 
styrmedel för funktionen Planering & Koordination. 

H1b: Ju högre turbulens i organisationens omgivning, desto mindre används budgeten som 
styrmedel för funktionen Ansvarsfördelning. 

H1c: Ju högre turbulens i organisationens omgivning, desto mindre används budgeten som 
styrmedel för funktionen Kontroll & Utvärdering. 

Beroende variabel Oberoende variabel Ost. Beta St. Fel St. Beta t Sign. Tolerans
Planering & Koordination Omgivningens turbulens 0,325 0,159 0,181 2,050 0,043 0,709
Ansvarsfördelning Omgivningens turbulens 0,355 0,116 0,265 3,060 0,003 0,709
Kontroll & Utvärdering Omgivningens turbulens 0,349 0,099 0,335 3,522 0,001 0,709

 

Det standardiserade betavärdet är störst för funktionen Kontroll & utvärdering och lägst för 
funktionen Planering & Koordination. Omgivningens turbulens förklarar alltså mest varianser 
för Kontroll & Utvärdering. Vi ser också att det finns ett samband på 5 % signifikansnivå och 
ensidigt hypotestest, mellan Omgivningens turbulens och samtliga beroende variabler. Sam-
bandet är dock positivt medan våra hypoteser förutspår ett negativt samband. Vi tvingas där-
för att förkasta samtliga tre hypoteser gällande Omgivningens turbulens. 
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5.4.2 Hypotes 2 – Konkurrenssituation 

H2a: Ju mer konkurrensutsatt organisationen är, desto mer används budget som styrmedel för 
funktionen Planering & Koordination. 

H2c: Ju mer konkurrensutsatt organisationen är, desto mindre används budgeten som styrme-
del för funktionen Kontroll & Utvärdering.  

Beroende variabel Oberoende variabel Ost. Beta St. Fel St. Beta t Sign. Tolerans
Planering & Koordination Konkurrenssituation 0,383 0,161 0,201 2,380 0,019 0,776
Ansvarsfördelning Konkurrenssituation 0,185 0,118 0,130 1,570 0,119 0,776
Kontroll & Utvärdering Konkurrenssituation 0,193 0,100 0,174 1,917 0,058 0,776

 

Vi kom fram till att det finns ett klart signifikant samband mellan Konkurrenssituation och 
Planering & Koordination. Vi kan därför inte förkasta vår hypotes som visar på ett positivt 
samband.  

Vi kan också se att det inte finns något signifikant samband mellan Konkurrenssituation och 
Ansvarsfördelning, precis som vi förutspådde i teorin. 

Vår andra hypotes gällande Kontroll & Utvärdering får vi förkasta, då den visar på ett positivt 
samband. Sambandet är ej rent formellt säkerställt, eftersom den har en signifikans precis över 
5 % -gränsen. Vi vill dock påpeka att den är så nära gränsen att det positiva sambandet skulle 
ha kunnat bli signifikant vid ett annat urval.  

5.4.2.1 Regiform 

Gällande regiformen tänkte vi oss att vi skulle observera den genom Konkurrenssituation. Av 
våra 128 fullständiga svar vi arbetat med, ingår 17 stycken i den offentliga sektorn. Deras svar 
på frågorna angående konkurrenssituationen är spridda över hela linjen. Konkurrenssituation 
kan variera mellan två och fjorton. Enbart 30 % av respondenterna ligger mellan två och fyra 
och dryga 17 % har svarat så högt som elva. Det är med andra ord inte säkert att organisatio-
ner inom den offentliga sektorn är budgetkopplade, om antagandet att budgetkopplade organi-
sationer saknar konkurrens stämmer. 

För regiformen skulle observationer genom Konkurrenssituation innebära att ju mer konkur-
rensutsatt organisationen är, desto mer marknadskopplad är den och tvärtom. När vi analyse-
rar resultatet gällande Konkurrenssituation och använder på regiformen, säger det att det finns 
ett signifikant positivt samband mellan regiformen och funktionen Planering & Koordination, 
vilket går i linje med vår hypotes. 

För den andra funktionen ställdes ingen hypotes upp och skulle för regiformen innebära att 
det inte finns något samband mellan regiformen och användningen av budget för Ansvarsför-
delning, vilket även resultatet visar. 

Hypotesen gällande Regiform för funktionen Kontroll & Utvärdering säger att ju mer mark-
nadskopplad organisationen är, desto mindre används budget för funktionen. Resultatet visar 
att sambandet är positivt, men inte formellt signifikant. Riktningen är dock felaktig i förhål-
lande till hypotesen angående Regiform, vilket innebär att hypotesen måste förkastas. 
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5.4.3 Hypotes 4 – Ansvarsenhetstyp 

H4a: Ju ”högre” ansvarsenhetstyp, desto mindre används budget som styrmedel för funktionen 
Planering & Koordination. 

H4b: Ju ”högre” ansvarsenhetstyp, desto mindre används budget som styrmedel för funktionen 
Ansvarsfördelning. 

H4c: Ju ”högre” ansvarsenhetstyp, desto mindre används budget som styrmedel för funktionen 
kontrollering och utvärdering.  

Beroende variabel Oberoende variabel Ost. Beta St. Fel St. Beta t Sign. Tolerans
Planering & Koordination Intäktsenhet -1,157 1,980 -0,055 -0,585 0,560 0,621
  Vinstenhet -1,729 1,197 -0,153 -1,444 0,152 0,490
  Räntabilitetsenhet 0,366 1,537 0,024 0,238 0,812 0,541
Ansvarsfördelning Intäktsenhet 0,105 1,450 0,007 0,073 0,942 0,621
  Vinstenhet 0,757 0,877 0,090 0,864 0,390 0,490
  Räntabilitetsenhet 1,627 1,125 0,143 1,446 0,151 0,541
Kontroll & Utvärdering Intäktsenhet 0,917 1,237 0,075 0,742 0,460 0,621
  Vinstenhet 0,527 0,748 0,081 0,705 0,482 0,490
  Räntabilitetsenhet 1,225 0,960 0,139 1,276 0,205 0,541

 

För variabeln Ansvarsenhetstyp kan vi inte se några signifikanta samband till någon av de be-
roende variablerna. Vi har som vi tidigare sagt kodat variabeln Ansvarsenhetsyp så att de oli-
ka typerna jämför sig med kostnadsenhet, vilket är den lägsta. De höga signifikanssiffrorna 
betyder därför att vi inte kan se några skillnader i budgettillämpningen för olika typer av an-
svarsenheter. Vi får därmed förkasta samtliga hypoteser gällande Ansvarsenhetstyp. 

5.4.4 Hypotes 5 – Organisationens storlek 

H5a: Ju större organisationen är, desto mer används budget som styrmedel för funktionen Pla-
nering & Koordination. 

H5b: Ju större organisationen är, desto mer används budget som styrmedel för funktionen An-
svarsfördelning. 

H5c: Ju större organisationen är, desto mer används budget som styrmedel för funktionen Kon-
troll & Utvärdering. 

Beroende variabel Oberoende variabel Ost. Beta St. Fel St. Beta t Sign. Tolerans
Planering & Koordination Org. Storlek (anställda) 0,535 0,642 0,075 0,833 0,407 0,681
Ansvarsfördelning Org. Storlek (anställda) 1,347 0,470 0,253 2,863 0,005 0,681
Kontroll & Utvärdering Org. Storlek (anställda) 1,010 0,401 0,244 2,517 0,013 0,681

 

Vi kom fram till att det inte finns ett signifikant samband mellan Organisationens storlek och 
den beroende variabeln Planering & Koordination. Vi tvingas därför att förkasta vår första 
hypotes gällande variabeln, då den förutspådde ett positivt samband.  
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Vi ser däremot att det finns ett starkt signifikant samband mellan Organisationens storlek och 
de två övriga beroende variablerna. Då vi förutspådde positiva samband mellan dessa, kan vi 
alltså inte förkasta dessa två hypoteser. 

Värt att notera är också de standardiserade betavärdena som visar att Organisationens storlek 
förklarar mycket i modellerna för funktionerna Ansvarsfördelning och Kontroll & Utvärde-
ring, men ingenting i modellen för funktionen Planering & Koordination. 

5.4.5 Hypotes 6 – Hierarkiska nivåer 

Kan ej testas p.g.a. exkluderad variabel. 

5.4.6 Hypotes 7 – Formaliseringsgrad 

H7a: Ju mer formaliserad en organisation är, desto mer används budget som styrmedel för 
funktionen Planering & Koordination. 

H7b: Ju mer formaliserad en organisation är, desto mer används budget som styrmedel för 
funktionen Ansvarsfördelning. 

H7c: Ju mer formaliserad en organisation är, desto mer används budget som styrmedel för 
funktionen Kontroll & Utvärdering. 

Beroende variabel Oberoende variabel Ost. Beta St. Fel St. Beta t Sign. Tolerans
Planering & Koordination Formaliseringsgrad 0,759 0,204 0,341 3,717 0,000 0,659
Ansvarsfördelning Formaliseringsgrad 0,412 0,150 0,247 2,758 0,007 0,659
Kontroll & Utvärdering Formaliseringsgrad 0,358 0,128 0,276 2,805 0,006 0,659

 

Vi kan konstatera att det finns ett starkt signifikant positivt samband mellan Formaliserings-
grad och våra tre beroende variabler. Allra starkast är sambandet till Planering & Koordina-
tion, med en signifikans på 0,000. Vi kan därför inte förkasta någon av våra tre hypoteser.  

5.4.7 Hypotes 8 – Företagskultur 

H8a: Ju mer informell styrning via företagskultur organisationen har, desto mindre används 
budget som styrmedel för funktionen Planering & Koordination. 

H8b: Ju mer informell styrning via företagskultur organisationen har, desto mindre används 
budget som styrmedel för funktionen Ansvarsfördelning. 

H8c: Ju mer informell styrning via företagskultur organisationen har, desto mindre används 
budget som styrmedel för funktionen Kontroll & Utvärdering. 

Beroende variabel Oberoende variabel Ost. Beta St. Fel St. Beta t Sign. Tolerans
Planering & Koordination Företagskultur -0,861 0,330 -0,213 -2,609 0,010 0,833
Ansvarsfördelning Företagskultur 0,093 0,242 0,031 0,383 0,702 0,833
Kontroll & Utvärdering Företagskultur 0,051 0,206 0,022 0,246 0,806 0,833
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Vi kom fram till att det finns ett klart signifikant samband mellan Företagskultur och den be-
roende variabeln Planering & Koordination och att sambandet går i rätt riktning. Vi kan där-
för inte förkasta vår första hypotes gällande Företagskultur. 

För de två övriga beroende variablerna finns det dock inte något signifikant samband. Detta 
gör att vi tvingas förkasta våra hypoteser, då dessa påvisar negativa samband.  

5.4.8 Hypotes 9 – Organisationens komplexitet 

H9a: Ju mer komplex organisationen är, desto mer används budget som styrmedel för funktio-
nen Planering & Koordination. 

H9b: Ju mer komplex organisationen är, desto mer används budget som styrmedel för funktio-
nen Ansvarsfördelning. 

H9c: Ju mer komplex organisationen är, desto mer används budget som styrmedel för funktio-
nen Kontroll & Utvärdering. 

Beroende variabel Oberoende variabel Ost. Beta St. Fel St. Beta t Sign. Tolerans
Planering & Koordination Org. komplexitet -0,113 0,161 -0,065 -0,701 0,485 0,650
Ansvarsfördelning Org. komplexitet -0,038 0,118 -0,029 -0,324 0,747 0,650
Kontroll & Utvärdering Org. komplexitet -0,108 0,101 -0,107 -1,077 0,284 0,650

 

För variabeln Organisationens komplexitet kom vi fram till att det inte finns något signifikant 
samband till någon av våra beroende variabler. Då det inte finns något samband, tvingas vi 
förkasta samtliga våra tre hypoteser.  

5.4.9 Hypotes 10 – Organisationens informationssystem 

H10a: Ju mer organisationen styr genom sitt informationssystem, desto mindre används budget 
som styrmedel för funktionen Planering & Koordination. 

H10b: Ju mer organisationen styr genom sitt informationssystem, desto mindre används budget 
som styrmedel för funktionen Ansvarsfördelning. 

H10c: Ju mer organisationen styr genom sitt informationssystem, desto mindre används budget 
som styrmedel för funktionen Kontroll & Utvärdering. 

Beroende variabel Oberoende variabel Ost. Beta St. Fel St. Beta t Sign. Tolerans
Planering & Koordination Org. informationssystem 0,443 0,181 0,236 2,441 0,016 0,591
Ansvarsfördelning Org. informationssystem 0,291 0,133 0,207 2,189 0,031 0,591
Kontroll & Utvärdering Org. informationssystem -0,002 0,113 -0,002 -0,016 0,987 0,591

 

Även här är det stora skillnader i de standardiserade betavärdena. För Kontroll & Utvärdering 
hjälper Organisationens informationssystem inte till att förklara variationer i den beroende 
variabeln, men för de övriga två är den starkt betydande. 
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Vi kom fram till att det finns ett signifikant samband mellan Organisationens informationssy-
stem och de två beroende variablerna, Planering & Koordination och Ansvarsfördelning. 
Dock rör det sig om positiva samband, vilket gör att vi tvingas förkasta våra två första hypo-
teser, vilka förutspådde att sambanden skulle vara negativa. 

Vi kan inte påvisa något samband alls mellan Organisationens informationssystem och Kon-
troll & Utvärdering, vilket medför att vi även måsta förkasta den tredje hypotesen.  

5.4.10 Hypotes 11 – Generisk strategi 

H11a: Kostnadsledarskapsorganisationer använder sig mer av budget som styrmedel för funk-
tionen Planering & Koordination än icke kostnadsledarskapsorganisationer. 

H11c: Kostnadsledarskapsorganisationer använder sig mer av budget som styrmedel för funk-
tionen Kontroll & Utvärdering än icke kostnadsledarskapsorganisationer. 

Beroende variabel Oberoende variabel Ost. Beta St. Fel St. Beta t Sign. Tolerans
Planering & Koordination Generisk strategi 0,625 1,227 0,041 0,510 0,611 0,849
Ansvarsfördelning Generisk strategi -0,479 0,898 -0,042 -0,533 0,595 0,849
Kontroll & Utvärdering Generisk strategi -0,342 0,766 -0,039 -0,446 0,656 0,849

 

För variabeln Generisk strategi finner vi inget stöd till våra två hypoteser, då signifikansvär-
dena är långt ifrån 5 % -gränsen. Vi får därför förkasta våra två hypoteser för denna variabel. 
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5.5 Multipel regression med en sammanslagen beroende variabel 

För att stärka våra analyser av vilka oberoende variabler som påverkar budgettillämpningen, 
har vi slagit samman våra tre beroende variabler och gjort ytterligare en multipel regression. 
Den gör vi för att undersöka ifall samma oberoende variabler som tidigare visar ett signifikant 
samband, även för denna ihopslagna trippelfunktion utifrån standardiserade oberoende variab-
ler. Då vår teoridel och modell inriktar sig på budgetens olika funktioner, kommer vi enbart 
att använda denna regressionsmodell som stöd till våra tidigare analyser. 

 
Tabell 5.4. Multipel regression för de tre sammanslagna beroende variablerna 

 

Trippelfunktion Ost. Betavärde St. Fel St. Betavärde t-statistik Signifikans Tolerans 
Konstant -0,381 2,174   -0,175 0,861   
Kön 0,614 0,600 0,080 1,025 0,308 0,834
Generisk strategi -0,174 0,790 -0,017 -0,221 0,826 0,849
Företagskultur -0,159 0,213 -0,058 -0,748 0,456 0,833
Omgivningens turbulens 0,374 0,102 0,310 3,663 0,000 0,709
Konkurrenssituation 0,254 0,104 0,198 2,449 0,016 0,776
Informationssystem 0,207 0,117 0,164 1,770 0,080 0,591
Formaliseringsgrad 0,506 0,132 0,338 3,848 0,000 0,659
Komplexitet -0,095 0,104 -0,081 -0,917 0,361 0,650
Antal anställda (log) 1,088 0,414 0,227 2,629 0,010 0,681
Anställningstid (log) -0,642 0,722 -0,069 -0,889 0,376 0,856
Divisionschef/Enhetschef -0,864 1,440 -0,052 -0,600 0,550 0,678
Ekonomiansvarig/Controller 1,598 0,701 0,207 2,281 0,024 0,618
Ekonomiassistent -0,188 1,779 -0,009 -0,106 0,916 0,760
Intäktsenhet 0,204 1,275 0,014 0,160 0,873 0,621
Vinstenhet 0,084 0,771 0,011 0,109 0,914 0,490
Räntabilitetsenhet 1,246 0,990 0,122 1,259 0,211 0,541

F-Värde/ D-W/ Justerat R2/ Modellens signifikans 5,370 / 2,026 / 0,355 / 0,000  
N=128       
Kursivt är bakgrundsvariabel.      

Vi kan se att det är samma oberoende variabler som vi tidigare har sett samband för, som även 
nu visar sig signifikanta. En intressant observering är att både Omgivningens turbulens och 
Konkurrenssituation får en starkare signifikans än vad de hade tidigare. Vi kan dock konstate-
ra att Företagskultur, som visade sig signifikant gällande Planering & Koordination, inte är 
signifikant i den här sammanslagna modellen. Inte heller Informationssystem är signifikant i 
den sammanslagna modellen. Detta beror på att informationssystemet är väldigt långt från sig-
nifikant i modellen för funktionen Kontroll & Utvärdering. 

Att varken Företagskultur eller Organisationens informationssystem visar sig signifikanta i 
denna sammanslagna modell indikerar att vår utgångspunkt i budgetens funktioner är väldigt 
lyckad, eftersom vi kunnat se signifikanta samband i funktionsmodellerna som vi annars skul-
le ha missat. 

Ovanstående modells förklaringsgrad ligger nu på ca 35 %, vilket är den klart högsta av alla 
våra regressionsmodeller. När man tittar på budgetfunktionerna sammantaget, så ökar alltså 
förklaringsgraden i modellen. 
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6 SLUTSATSER 

Vi kommer i det här kapitlet först att sammanfatta vad vi har kommit fram till genom vår un-
dersökning. Därefter går vi igenom slutsatser kring varje oberoende variabel för sig, för att 
till sist ge förslag till fortsatt forskning inom ämnet.  

6.1 Sammanfattande slutsatser 

Weber och Linder (2005) har lyft fram att utgångspunkten i rådande debatt kring budgetens 
vara eller icke vara, har varit att försöka hitta ett generellt bästa styrmedel som passar i alla 
situationer. De hävdar att det finns ett tomrum i forskningen kring i vilka situationer budgeten 
kan vara lämplig, eller när Beyond budgeting är att föredra. Det är just detta tomrum vi försö-
ker fylla med vår uppsats. Syftet med denna uppsats är därför att förklara vad som påverkar en 
organisations tillämpning av budget som funktionsuppfyllare. Vi undersökte olika organisa-
tioner för att kunna förklara vilka situationsberoende faktorer som påverkar en organisations 
budgettillämpning. 

Genom att koppla våra slutsatser till Contingency Theory och dess situationsberoende aspek-
ter, tolkar vi dem som att budget som styrmedel tenderar att betonas ifall organisationen be-
finner sig i en turbulent och konkurrensutsatt företagsmiljö. Beträffande redovisningsmiljön 
används budget mer då organisationen är marknadskopplad och gällande den organisatoriska 
aspekten tenderar budgeten att tillämpas i större utsträckning, då organisationen är stor och 
formaliserad. Om företagskulturen är stark, så kan den ersätta budgeten för funktionen Plane-
ring & Koordination, men inte för de övriga. Ifall teknologin är välutvecklad med ett informa-
tionssystem som är avancerat nog för att distribuera information och därigenom användas för 
styrning, tyder vår undersökning på att budgeten används i större grad. 

Vänder vi på vår tolkning av slutsatserna, så är det vi kan utläsa att det finns förutsättningar 
att använda sig utav Beyond budgeting för organisationer som verkar i en miljö som är icke-
turbulent. Våra resultat går alltså emot vad förespråkare för Beyond budgeting menar, då de 
hävdar att Beyond budgeting bör ersätta budgeten vid hög turbulens (Hope & Fraser, 2004). 
För att deras resonemang ändå ska stämma med våra resultat, krävs det att sambandet mellan 
Omgivningens turbulens och budgettillämpningen är icke-linjärt. Vidare stärks förutsättning-
arna för Beyond budgeting ytterligare ifall organisationen är liten, ej formaliserad och med en 
stark företagskultur. 

Vår undersökning visar ett signifikant positivt samband mellan Organisationens storlek och 
funktionerna Ansvarsfördelning och Kontroll & Utvärdering, dock ej för Planering & Koor-
dination. Vår slutsats är att organisationer oavsett storlek tenderar att använda budget i samma 
utsträckning för att planera och koordinera verksamheten, men när organisationen växer ökar 
budgetens betydelse för funktionerna Ansvarsfördelning och Kontroll & Utvärdering. Genom 
att vi har undersökt budgetanvändningen för dess olika funktioner så har vi kunnat upptäcka 
sådana samband. Vi menar därför att vår undersökning ger en mer ingående bild av organisa-
tioners budgettillämpning än tidigare undersökningar inom ämnet. 

Med våra resultat och slutsatser vill vi tro att vi fyllt en del av det tomrum som funnits i 
forskningen kring budgetens vara eller icke vara. Vi har kommit fram till situationsberoende 
faktorer som påverkar organisationers tillämpning av budget som funktionsuppfyllare och vi-
sar när budgeten tenderar att användas. 
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6.2 Slutsatser per faktor 

6.2.1 Omgivningens turbulens 

Vi kunde konstatera att det finns ett signifikant positivt samband mellan Omgivningens turbu-
lens och samtliga tre budgetfunktioner. Detta är något som inte överensstämde med vad vi 
förutsåg i vår teori, då riktningen går tvärtemot vad vi trodde.  

Att det finns ett positivt samband innebär alltså att ju mer turbulent organisationens omgiv-
ning uppfattas som, desto mer används budgeten som funktionsuppfyllare. Weber och Linder 
(2005) menar däremot att ju mer turbulent omgivning är, desto mindre används budgeten för 
Planering & Koordination. Dessutom stärks Weber och Linders (2005) resonemang genom 
att Arwidi och Jönsson (2010) menar att turbulensen är en drivare till budgetanvändningens 
förändring. Utifrån dessa två teoristöd ställde vi upp hypoteser med negativa samband. Våra 
resultat går alltså helt emot vad dessa teorier säger. En förklaring kan vara att Weber och Lin-
ders (2005) artikel enbart uppmärksammar en av budgetens funktioner, Planering & Koordi-
nation och att de inte testat teorin i empiriska undersökningar. Vi kan inte heller finna att Ar-
widi och Jönsson (2010) empiriskt testat sin teoretiska uppfattning om att turbulensen driver 
budgetförändring, vilket kan förklara att våra resultat går emot deras tankar.   

När vi tittar på de standardiserade betavärdena ser vi det som att funktionen Kontroll & Ut-
värdering ökar mest i betydelse när turbulensen ökar, följt av Ansvarsfördelning och sedan 
Planering & Koordination. En tolkning av detta är att när turbulensen ökar så är Kontroll & 
Utvärdering budgetens viktigaste funktion. Detta beror troligtvis på att organisationer i en 
turbulent omgivning behöver följa upp resultatet för att se ifall de har agerat rätt eller ifall de 
borde göra förändringar inför nästa budgetperiod. 

Som vi ser i bilden till höger så anade vi att budgettillämpningen (y) ökar till en början för att 
senare nå ett maximum och därefter minska då turbulensen (x) blir alltför hög. Det kan vara så 
att inga av våra respondenter befinner sig i en alltför hög turbulens, dvs. till höger om maxi-
mum, vilket kan vara en förklaring till utfallet. Efter att ha studerat en plot (se Appendix) över 
våra observationer har vi kunnat se en tendens 
till att ett icke-linjärt samband kan finnas, där 
budgettillämpningen ökar till en början men ver-
kar avta när turbulensen blir väldigt hög. Hade 
turbulensskalan fortsatt ännu längre till höger i 
vår plot, så tror vi att vi hade kunnat observera 
en minskning av budgettillämpningen. Detta 
skulle i så fall ge stöd för de aningar vi hade om 
ett icke-linjärt samband och kan förklara resulta-
tet. Det kan vara så att Weber och Linder (2005) 
i sina tankar befinner sig i en turbulens till höger 
om maximum, dvs. med negativ lutning på 
funktionen för budgettillämpning.  

Figur 6.1. Vår beskrivning av ett  
möjligt icke-linjärt samband 
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Om vi vänder på resonemanget kring våra resultat för denna variabel, så pekar de på att Be-
yond budgeting skulle tendera att betonas vid låg turbulens i organisationens omgivning. Det 
skulle kunna vara så att det finns två turbulenslägen då Beyond budgeting har tendens att an-
vändas mer frekvent, fast av olika anledningar. Om vi tänker oss det första läget när turbulen-
sen är låg, kan det vara så att budgeten inte används eftersom väldigt lite förändras från år till 
år. För det andra läget när turbulensen är mycket hög, kan det vara så att budgeten inte an-
vänds eftersom den inte hinner med i förändringstakten.  

6.2.2 Konkurrenssituation 

I vår analys av Konkurrenssituation såg vi att det finns ett signifikant samband till funktionen 
Planering & Koordination, vilket överensstämde med vår hypotes. Dessutom låg sambandet 
till Kontroll & Utvärdering väldigt nära signifikansgränsen men var dock åt fel håll för att vår 
hypotes skulle stämma. 

I vår teori gällande konkurrenssituationen så tog vi stöd i både Institutionell teori och Con-
tingency Theory. Dessa menar att konkurrenssituationen påverkar organisationens val av styr-
medel. Vår analys visar att ifall organisationen använder sig av budget, så tillämpas den mer 
för funktionerna Planering & Koordination och Kontroll & Utvärdering, då konkurrenssitua-
tionen ökar. 

Vår hypotes gällande Kontroll & Utvärdering, som förutspådde ett negativt samband, grun-
dade vi i resonemang utifrån Hope och Frasers (2003) definition av Beyond budgeting. Ut-
ifrån den definitionen ansåg vi att vid hög konkurrens finns det förutsättningar att utvärdera 
gentemot något annat än budget, och Beyond budgeting kan då användas. Om vårt resone-
mang om detta fall är felaktigt, så betyder det att organisationer inte alls tenderar att utvärdera 
mer gentemot konkurrenter då konkurrensen ökar.  

En förklaring till det konstaterade positiva sambandet till Kontroll & Utvärdering kan vara att 
ifall budgeten används för planerings- och koordinationsfunktionen, så används den även för 
kontroll- och utvärderingsfunktionen. Budgetens stora fördel är ju som vi tidigare sagt att den 
kan användas för flera funktioner, vilket kan ha fått genomslag här. 

Vi valde i vår teori att inte ställa upp någon hypotes gällande Ansvarsfördelning, då vi förut-
spådde att det inte skulle finnas något signifikant samband. Anthony & Govindarajan (2007) 
anser att för att organisationer ska kunna fungera, så krävs fördelning av ansvar. Vi menade 
att detta gäller oberoende av rådande konkurrenssituation. Detta var något vi fick stöd för i 
vår analys, då resultatet inte visar något signifikant samband.  

6.2.2.1 Regiform 

Att använda sig av Konkurrenssituation för att göra regiformen observerbar måste i vårt fall 
anses som ett bättre alternativ än att använda vår bakgrundsfråga om privat- eller offentlig 
sektor. Detta eftersom vår undersökning har visat att det inte går att påstå att alla organisatio-
ner inom den offentliga sektorn är budgetkopplade. 

Enligt vårt resultat använder en marknadskopplad organisation mer budget än en budgetkopp-
lad för funktionen Planering & Koordination. Vi definierade en budgetkopplad organisation 
som en organisation som saknar konkurrens. Resultatet är stöd för våra tankar om att en mark-
nadskopplad organisation är noggrann i sin planering och koordination för att överleva i kon-
kurrensen. 
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Vad gäller funktionen Ansvarsfördelning, så såg vi inget signifikant samband. Förklaringen 
kan även här ligga i att en organisation måste fördela ut ansvar för att kunna fungera (Antho-
ny & Govindarajan, 2007). 

Resultatet för funktionen Kontroll & Utvärdering visar ett att en marknadskopplad organisa-
tion använder budgeten för Kontroll & Utvärdering mer än en budgetkopplad organisation. 
Sambandet var dock inte signifikant säkerställt. Vi hade förutspått ett negativt samband och 
vår hypotes förkastades. 

Man kan fundera över om det kan vara så att en missvisande bild av regiformen ges, när vi 
observerar den genom Konkurrenssituation. Det finns kanske ännu bättre och mer representa-
tiva mått. Men om det verkligen är så att regiformen till fullo kan observeras på detta sätt så 
går våra resultat emot den allmänna uppfattningen. 

6.2.3 Ansvarsenhetstyp 

Våra resultat för variabeln Ansvarsenhetstyp visar att det inte finns något samband till någon 
av de tre budgetfunktionerna. Detta betyder alltså att budgettillämpningen inte signifikant 
skiljer sig åt mellan organisationer där olika ansvarsenhetstyper dominerar. I teoridelen förut-
spådde vi att budget skulle tillämpas mer av kostnadsenheter än t.ex. räntabilitetsenheter. Det-
ta grundade vi i Dugdale & Lynes (2006) resonemang om att grad av autonomi påverkar bud-
getanvändandet.  

Vår empiriska undersökning ger inget signifikant stöd till att budgeten tillämpas mer av orga-
nisationer med en dominans av kostnadsenheter. Detta kan bero på vår operationalisering. Vår 
fråga för att fånga vilken ansvarsenhetstyp det gällde var: Vilken ansvarsenhetstyp är den 
mest förekommande inom organisationen? Det finns därmed en risk att respondenten t.ex. har 
svarat att vinstenhet är den mest förekommande enhetstypen, men sedan svarat på påstående-
na om budgetanvändningen utifrån den enhet de själva sitter på. Vi var visserligen tydliga 
med att svaren för påståendena om budget skulle gälla hela organisationen, men vi inser sam-
tidigt att det är svårt att svara för någon annan än sig själv. Detta kan vara en del i förklaring-
en. 

6.2.4 Organisationens storlek 

Vi har tidigare redogjort för att Weber och Linder (2005) säger att det blir svårare att planera 
och koordinera verksamheten, ju större den blir. Detta samband kan vi inte finna i vår under-
sökning. Vad våra resultat visar är att Organisationens storlek inte har ett samband med funk-
tionen Planering & Koordination. Det verkar därför som att budgeten är lika viktig för att 
planera och koordinera verksamheten, oavsett storlek. 

Vi har under analysarbetet hittat en undersökning av Olsson och Paulsson (2008), som menar 
att budgeten är det mest använda styrmedlet för såväl stora som små företag. Deras undersök-
ning delar dock inte upp budgeten i dess funktioner. Vårt resultat visar att oavsett organisatio-
nens storlek så används budget för funktionen Planering & Koordination, vilket går i linje 
med deras undersökning. Detta kan vara en förklaring till att vi inte ser något signifikant sam-
band mellan Organisationens storlek och denna funktion. 

Child och Mansfield (1972 se Haldma & Lääts, 2002, s. 383) har även dem påvisat att Orga-
nisationens storlek påverkar budgettillämpningen, men trycker inte lika hårt på att just funk-
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tionen Planering & Koordination skulle påverkas. Istället menar de att det framförallt är funk-
tionerna Ansvarsfördelning och Kontroll & Utvärdering, som ökar i betydelse ju större orga-
nisationen är. Denna teori har vi funnit stöd för, då vi har kommit fram till signifikanta sam-
band mellan Organisationens storlek och dessa funktioner. När vi tittat på de standardiserade 
betavärdena så ser vi att det just är för Ansvarsfördelning och för Kontroll & Utvärdering som 
Organisationens storlek förklarar mycket av variansen. 

Våra resultat innebär alltså att ju större organisation, desto mer används budget för Ansvars-
fördelning och för Kontroll & Utvärdering. För att förklara det positiva sambandet till de två 
funktionerna, knyter vi an till Weber och Linders (2005) ovanstående resonemang. Det inne-
bär att människan har en begränsad förmåga att på egen hand kunna överblicka mycket in-
formation. Med det menar vi att när organisationer växer så når slutligen de ansvariga gränsen 
för sin förmåga att bearbeta informationen. Det behövs då ett hjälpande styrmedel, vilket bud-
geten är ett bra exempel på.  

Att vi inte ser ett signifikant samband till Planering & Koordination tror vi beror på att små 
organisationer använder budgeten just till denna funktion för att få en överblick för det fram-
tida året. De använder med andra ord budget lika mycket som större organisationer för denna 
funktion. Vi anser vidare att mindre organisationer inte nödvändigtvis använder budgeten för 
att ansvarsfördela och för att kontrollera och utvärdera efteråt. Dessa funktioner kan de ansva-
riga utifrån vårt resonemang själva överblicka i huvudet, då organisationen är liten. 

Vi har gjort en jämförelse med Arwidi och Jönssons (2010) undersökning av Sveriges 500 
största företag. Där kan vi konstatera att våra respondenter har svarat att de använder budget 
mindre för funktionerna Ansvarsfördelning och Kontroll & Utvärdering än vad deras under-
sökning kom fram till. Deras respondenter har i snitt graderat de nämnda funktionerna över 
5,5 av 7, med en standardavvikelse på ca 1,07. Detta kan jämföras med våra medelvärden och 
standardavvikelser som finns att hitta i beskrivningen av datamaterialet, där vi har lägre me-
delvärden och större standardavvikelser. Förklaringen till deras höga siffror tror vi ligger i att 
de undersökt de största företagen, medan vi har en större spridning över organisationernas 
storlek. Våra medelvärden ligger närmast deras för funktionen Planering & Koordination. Vi 
ser detta som ett ytterligare stöd för att mindre organisationer mestadels använder budget för 
att planera och koordinera och inte för de två sista funktionerna. 

När vi gör en jämförelse mellan vad de tio procent största organisationerna i vår undersökning 
har svarat, finner vi att medelvärdena och standardavvikelserna är betydligt närmre Arwidi 
och Jönssons (2010) undersökning än tidigare. Våra resultat kan därför liknas vid deras när vi 
enbart inkluderar de största organisationerna i vår undersökning. Mot bakgrund av detta me-
nar vi att vår empiriska undersökning är mer generaliserbar än deras, då de enbart undersöker 
de största företagen. 

 
Tabell 6.2. Beskrivande statistik av de 10 % största organisationerna 
 

N = 13 
Medelvärde

Std. Av-
vikelse 

Planering & Koordination 5,29 0,95
Ansvarsfördelning 4,97 0,58
Kontroll och Utvärdering 4,31 1,27

Genomsnittlig standardavvikelse: 0,934
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Att det just är budget som ökar i betydelse när organisationen växer, tror vi kan bero på flera 
orsaker. För det första är den i monetära termer, vilket gör den tydlig att utvärdera emot. För 
det andra kan budgeten fylla flera funktioner samtidigt och skulle därför kunna vara en fördel 
att använda, istället för att använda flera olika styrmedel. Libby och Lindsay (2003) beskriver 
att budgeten återspeglar organisationens struktur. Mot bakgrund av detta så tänker vi oss där-
för att budgeten kan skapa en bra överblick över organisationen. Den ger därmed förutsättning 
att på ett tydligt sätt ansvarsfördela och kontrollera och utvärdera de anställdas resultat.  

6.2.5 Formaliseringsgrad 

Morris et al (2006) definierar formalisering och kommer i sin undersökning fram till att en 
viss grad av formalisering är bra för en organisation. Kopplingen som vi gjorde var att budge-
ten har en formell karaktär och därför tänkte vi oss att budgeten skulle öka i betydelse i en 
mer formaliserad organisation just p.g.a. denna karaktär. 

Analysen av våra resultat visar att det finns fog för vår koppling, då vi fått ett starkt signifi-
kant positivt samband mellan Formaliseringsgrad och våra tre beroende funktioner. En tolk-
ning av resultatet är att en mindre formaliserad organisation skulle vara bättre lämpad för Be-
yond budgeting än en formaliserad. Detta stöds av Libby och Lindsay (2003), som menar att 
budgeten speglar en organisationsstruktur av mer formell form. Det kan dock vara så att när 
respondenterna tänker på formalisering, så tänker de också på budget. Sambandet skulle i så 
fall vara cirkulärt.  

6.2.6 Företagskultur 

När vi ställde upp hypoteser för variabeln Företagskultur så utgick vi från Anthony och Go-
vindarajan (2007), som anser att företagskulturen är en av det viktigaste informella styrnings-
faktorerna för att skapa målöverensstämmelse. Vi tog också stöd i Institutionell teori, som 
menar att företagskulturen är en av de viktigaste faktorerna i förklarandet av ekonomistyrsy-
stemets struktur. Vi ställde därför upp hypoteser som förutspådde ett negativt samband mellan 
Företagskultur och samtliga tre funktioner, då vi trodde att budgeten tillämpas mindre ifall 
företagskulturen är stark. 

För funktionen Planering & Koordination ser vi i analysen att vi har stöd för vår hypotes. Det 
betyder att då företagskulturen är stark, så minskar användningen av budget för att planera 
och koordinera verksamheten. För funktionerna Ansvarsfördelning och Kontroll & Utvärde-
ring finner vi däremot inget stöd för våra hypoteser. Vi ser alltså ingen skillnad i budgettill-
lämpningen för dessa funktioner i förhållande till hur stark företagskulturen är. Tonvikten i 
ekonomistyrsystemet gällande dessa två funktioner ligger alltså inte på Företagskultur, utan 
på något annat.  

Det kan vara så att vi har tänkt fel i våra hypoteser gällande företagskulturens inflytande på de 
två sista funktionerna. Det kan mycket väl vara så att en stark företagskultur endast kan fylla 
planerings- och koordinationsfunktionen, men när det kommer till Ansvarsfördelning och 
Kontroll & Utvärdering så behövs det något annat styrmedel till hjälp. En stark företagskul-
tur, där alla vet hur saker bör göras, kan styra den anställde i hur den kommer att agera, dvs. 
gällande funktionen Planering & Koordination. Men den anställde måste ändå tillfördelas an-
svar och utvärderas oavsett hur kulturen i organisationen ser ut. De sista två funktionerna ver-
kar således inte kunna fyllas genom en stark Företagskultur, utan behöver troligtvis fyllas av 
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ett annat mer formellt styrmedel. Vi ser nämligen inte hur en företagskultur skulle kunna an-
vändas för att utvärdera funktionerna Ansvarsfördelning och Kontroll & Utvärdering. I mot-
sats till budgeten finns det ju ingenting att jämföra mot. Detta kan förklara varför vi inte ser 
några signifikanta samband gällande dessa funktioner. 

Vårt resultat betyder att organisationer med en stark företagskultur tenderar att använda sig 
mindre av budget och följaktligen mer av något annat, exempelvis Beyond budgeting. Före-
tagskulturen kan alltså ta över en av funktionerna – Planering & Koordination. För att gå hela 
vägen mot en budgetlös styrning, så behöver de två sista funktionerna även de fyllas av något 
annat styrmedel än budget.  

6.2.7 Organisationens komplexitet  

För variabeln Organisationens komplexitet ger vår undersökning inget stöd till våra hypoteser. 
Vi förutspådde att ju mer komplex organisationen är, desto mer används budget för samtliga 
tre funktioner. Detta positiva samband kom vi fram till utifrån att Weber och Linder (2005) 
menar att när komplexiteten ökar, så ökar även betydelsen för budgetens planerings- och ko-
ordinationsfunktion. Våra resultat ger därför inget stöd till deras teorier, då vi inte alls kunde 
se något signifikant samband. En svaghet med Weber och Linders (2005) teorier är dock att 
de inte har testat dem empiriskt. Att vi inte kunnat bekräfta deras teorier är därför inte så 
otänkbart och vi har således inte funnit något stöd för deras hypotes kring Organisationens 
komplexitet. Vårt resultat att det inte finns något signifikant samband mellan Organisationens 
komplexitet och tillämpningen av budget skulle därför mycket väl kunna stämma.  

Weber och Linder (2005) menar att organisationens komplexitet är ett mått på hur många oli-
ka sorters produkter som organisationen har och hur många marknader organisationen verkar 
inom. Vi ställde med stöd i deras definition upp två påståenden för att observera komplexite-
ten. De två påståendena var: Vår organisation har olikartade produkter och Vår organisation 
agerar på olika marknader. Dessa fick ett lågt och knappt godkänt Alphavärde när vi slog 
samman dem, vilket också skulle kunna förklara att vi inte finner något samband.  

I efterhand kan man ändå fundera över ifall det hade varit bättre att operationalisera organisa-
tionens komplexitet genom att använda oss av ett diversifieringsindex som Okada (2005) fö-
reslår. Vi ansåg i vår operationalisering att detta sätt att mäta inte passade oss, då vår under-
sökning inkluderar organisationer inom både privata- och offentliga sektorn. Vi antog att de 
allra flesta offentliga organisationerna var budgetkopplade och valde därför att inte använda 
oss av ett diversifieringsindex, då det framförallt inriktar sig mot marknadskopplade organisa-
tioner. Vi har dock i efterhand uppmärksammat att flera av de undersökta offentliga organisa-
tionerna inte är budgetkopplade. Detta betyder att vi möjligtvis borde ha mätt komplexiteten 
på ett annat sätt, t.ex. med ett diversifieringsindex. 

6.2.8 Organisationens informationssystem 

Granlund och Lukka (1998) menar att Organisationens informationssystem är en av de fakto-
rer som kan påverka budgettillämpningen, vilket gjorde att vi tog med denna faktor i vår mo-
dell. Att Lindsay och Libby (2007) skriver att det finns företag som använder sitt informa-
tionssystem och sin företagskultur till att styra organisationen, gjorde att vi förutspådde nega-
tiva samband till samtliga funktioner på samma sätt som för Företagskultur. Vi trodde därför 
att ju mer organisationen styr genom sitt informationssystem, desto mindre skulle budget an-
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vändas som styrmedel. Budgeten skulle med andra ord ersättas av informationssystemet, som 
är en annan process i ekonomistyrsystemet. 

Våra resultat visar däremot att ju mer organisationen styr genom sitt informationssystem, des-
to mer används budget för funktionerna Planering & Koordination och Ansvarsfördelning. 
Detta resultat går alltså emot vårt resonemang om att informationssystemet skulle ta över 
budgetens roll. Istället visar det sig alltså att de organisationer som har ett avancerat informa-
tionssystem som används för styrning, även har hög användning av budget för de nämnda 
funktionerna.  

Det kan vara så att budgeten och informationssystemet går hand i hand. Med det menar vi att 
budgeten, som är en monetär översättning av strategin, behöver distribueras på något sätt för 
att sedan kunna implementeras bland de anställda. Ifall organisationen har ett avancerat in-
formationssystem så kan budgeten enkelt komma fram genom detta. Informationssystemet är 
som vi tidigare sagt en av ekonomistyrsystemets processer och har som uppgift att bland an-
nat distribuera information.   

För funktionen Kontroll & Utvärdering fann vi däremot inget samband. Anledningen till detta 
kan vara att kontroller och utvärderingar troligtvis hålls mellan controller och VD. Det är där-
för inget som behöver distribueras ut till de anställda genom informationssystemet. 

6.2.9 Generisk strategi 

Neely et al (2003) gör gällande att budgeten koncentrerar sig på kostnadsminskningar och 
åsidosätter kundvärde. Detta kopplade vi till Porters tre generiska strategier – kostnadsledar-
skap, differentiering och fokusering (Grant, 2008) och formulerade våra hypoteser gällande 
hur den generiska strategin kan tänkas påverka budgeten som funktionsuppfyllare. 

Vi tänkte oss att organisationer som fokuserar på att hålla nere kostnader, använder budgeten 
mer än vad andra organisationer gör angående funktionerna Planering & Koordination och 
Kontroll & Utvärdering, eftersom det verkligen gäller att planera och koordinera effektivt, 
samt utvärdera resultatet för att kunna behålla sitt kostnadsledarskap. Budgeten kan som sagt 
med fördel användas för detta. Funktionen Ansvarsfördelning såg vi inget samband till, efter-
som det inte var säkert att just budgeten skulle öka i betydelse. 

Vi fick inga signifikanta resultat mellan variabeln Generisk strategi och någon av funktioner-
na Planering & Koordination och Kontroll & Utvärdering. Detta innebär att vi inte kan påvi-
sa att påståendet som Neely et al (2003) gör gällande stämmer. Funktionen Ansvarsfördelning 
var inte heller den signifikant, och vi kan därför ha haft rätt när vi tänkte oss att budgetens be-
tydelse kanske inte ökar för denna funktion. 

Detta innebär alltså att budgettillämpningen enligt våra resultat inte skiljer sig mellan organi-
sationer med olika generiska strategier. Det kan visserligen vara så att det finns faktorer som 
bättre förklarar variansen hos de beroende variablerna, vilket gör att vi inte får signifikanta 
samband. Detta indikerar även de standardiserade beta-värdena. Dock går riktningen åt olika 
håll för funktionerna, vilket innebär att vi inte skulle ha haft stöd för hypotesen för funktionen 
Kontroll & Utvärdering, även om sambandet varit signifikant. Riktningen gällande funktio-
nen Planering & Koordination är positivt, vilket innebär att vi skulle ha haft stöd för vår hy-
potes om sambandet varit signifikant. 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har genom vår undersökning funnit att Företagskulturen kan ta över och fylla budgetens 
planerings- och koordinationsfunktion, men inte de två övriga funktionerna. Vi har försökt att 
förklara vad detta beror på, men skulle gärna se en mer ingående studie kring detta.  

Vi hade en fundering kring icke-linjärt samband för Omgivningens turbulens, vilket vår plot 
gav indikationer på. Vi vill gärna att det görs en studie kring detta med ett mer objektivt mått 
på Omgivningens turbulens, då vi använt oss av respondenternas uppfattningar. Detta för att 
se om våra funderingar om ett icke-linjärt samband stämmer.  

Intressant vore att se om man kan undersöka budgetanvändandet för funktionerna i små orga-
nisationer. Vi har funnit tecken på att små organisationer mest använder budgeten för funktio-
nen Planering & Koordination. Detta är av intresse att titta närmare på, men det har inte fun-
nits tid inom ramen av denna uppsats. 

Vi skulle även vilja veta ifall våra resultat är specifika för budgetanvändningen i Sverige, eller 
ifall de kan göras gällande för utländska organisationer. Därför vore det intressant ifall det 
görs en liknande studie, fast på utländska organisationer för att en jämförelse ska kunna göras.  

Då samtliga av våra regressionsmodeller har en förklaringsgrad under 40 %, finns det uppen-
barligen fler faktorer som kan förklara tillämpningen av budget som funktionsuppfyllare. Vil-
ka dem är vore intressant att undersöka närmare.  
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Figur 1. Definition av budget: Libby, T. & Lindsay, R. M. (2003). Budgeting--an unnecessary 
evil, CMA Management, 77(1): 31. 
 
Figur 3. Det teoretiska ramverket för ett angreppssätt enligt Contingency Theory: Haldma, T. 
& Lääts, K. (2002). Contingencies influencing the management accounting practices of Esto-
nian manufacturing companies. Management Accounting Research, 13 (4): 384. 



 

 

APPENDIX 
 
 
Enkätens frågor 
 
Svarsalternativ matriser: 
1-7-skala   
1 Inte alls / Ingen grad 
7 I mycket hög grad  
Vet ej 
 
Nr Frågetyp 
 
1 Enval Är du man eller kvinna?  
    
2 Nummerinmatning  Hur lång tid mätt i hela år har du arbetat inom organisationen? 
    
3 Enval Vilken är din position i organisationen?  
  Ägare / VD 
  Divisionschef / Enhetschef 
  Ekonomiansvarig / Controller 
  Ekonomiassistent 
  Annat 
    
3b Fritext Du har svarat: Annat. Vänligen skriv in din position. 
    
4 Enval Hör er organisation till den privata eller offentliga sektorn?
  
    
 Information Nu kommer några frågor gällande er organisation. Vissa är utfor-

made som påståenden, där du tar ställning till i vilken grad detta 
gäller för er organisation. 

    
5 Nummerinmatning Hur många anställda finns det i organisationen? 
    
6 Enval Vilket huvudfokus har organisationen?  
  Låga kostnader 
  Differentierade produkter 
  Riktade till ett speciellt segment av kunder 
    
7 Matris Våra befintliga produkter förändras varje år. 
     
8 Matris Det finns konkurrenter som genom sina produkter och tjänster 

uppfyller samma behov som vår organisation gör. 
    
9 Matris Vi utvecklar nya produkter varje år. 
     
10 Matris Vår organisation har olikartade produkter. 



 

 

    
11 Matris Vår organisation agerar på olika marknader. 
  
    
12 Matris För vår organisation är det viktigt att planera långsiktigt. 
    
13 Matris Vår organisation är konkurrensutsatt. 
    
14 Matris Organisationens intäkter spenderas på forskning och utveckling. 
      
15 Matris Det är underförstått i vår organisation hur man ska bemöta pro-

blem. 
    
16 Matris Vår organisation förlitar sig på bestämda regler vad gäller fördel-

ning av resurser. 
   
17 Matris Vår organisation förlitar sig på bestämda regler för att styra de 

anställdas beteende. 
 
18 Matris Det finns oskrivna regler i vår organisation för hur man bör agera. 
   
19 Matris Vårt interna informationssystem är avancerat. 
    
20 Matris Vårt interna informationssystem används för att styra organisatio-

nen. 
      
21 Nummerinmatning Genom hur många personer i genomsnitt färdas informationen 

från bottengolvet tills dess att den når högsta chefen? 
    
22 Enval Vilken ansvarsenhetstyp är den mest förekommande inom organi-

sationen? Förklaring till svarsalternativ: Kostnadsenhet: Enheten 
ansvarar endast för sina kostnader. Intäktsenhet: Enheten ansvarar 
endast för sina intäkter. Vinstenhet: Enheten ansvarar både för 
sina kostnader och intäkter. Räntabilitetsenhet: Enheten ansvarar 
för sina kostnader, intäkter, samt det kapital som används 
  

  Kostnadsenhet 
  Intäktsenhet 
  Vinstenhet 
  Räntabilitetsenhet 
    
 Information Nu har vi kommit till sista delen som är frågor om hur ni använ-

der budget i er organisation. 
    
23 Enval Vilken form av styrmedel är mest förekommande i er organisa-

tion? Budget = Fast överenskommelse över en bestämd tidsperiod 
i ekonomiska termer Rullande budget = Budget över en bestämd, 
men ständigt pågående tidsperiod utan ett bestämt slut. T.ex alltid 



 

 

en tidsperiod på 12 månader, men när en månad har passerat 
läggs en månad till i slutet så att tidsperioden alltid är 12 måna-
der. Prognoser = Uppskattning av framtida monetära resultat 
  

  Budget 
  Rullande budget 
  Prognoser 
  Inget av ovanstående 
    
24 Matris Vi använder budget för att planera vår verksamhet. 
  
25 Matris Vår budget är en direkt ekonomisk översättning av våra planerade 

handlingar. 
  
26 Matris Vi använder budget för att koordinera vår verksamhet. 
    
27 Matris Vi använder budget för att koordinera de anställda inom organisa-

tionen. 
    
28 Matris Vi använder budget för att fördela ut ansvar till anställda. 
    
29 Matris De anställda är aktivt deltagande i processen att ta fram budgeten 

och dess mål. 
 
30 Matris De anställda påverkar de budgetmål som sätts. 
 
    
31 Matris Vi använder budget för att kontrollera de anställdas arbete. 
 
32 Matris Vi använder budget för att utvärdera de anställdas resultat. 
    
 Enval Vill du ta del av resultatet av vår uppsats? Tryck i så fall "ja" och 
skriv sedan in din e-mailadress. I annat fall tryck "nej".  
    
 (Om ja) Fritext Vänligen skriv in din e-postadress. 
    
 
 
 



 

 

Missivbrev 
 
Vad påverkar budgetanvändandet i er organisation? 

Hej! 

Vi är två ekonomstudenter från Högskolan i Halmstad som just nu skriver vår kandidatupp-
sats inom Verksamhetsstyrning. Vi vill genom vår uppsats förklara varför användningen av 
budget skiljer sig bland olika organisationer. 

Vi tror att Ni kan ha nytta av vår uppsats, då den kan ge Er en ökad förståelse över vad som 
påverkar budgetanvändandet i Er typ av organisation. Vi ser gärna att Ni hjälper oss genom 
att svara på en kort enkät. Den handlar om ifall Er organisation använder sig utav budget och i 
så fall hur. 

Enkäten tar drygt fem minuter för Er att svara på och varje svar är oerhört uppskattat av oss, 
då det stärker trovärdigheten i våra slutsatser. Svaren kommer att behandlas helt anonymt och 
kommer därför inte att kunna spåras till vare sig respondent eller organisation. I slutet av en-
käten finns det möjlighet att fylla i Er e-postadress ifall ni vill ta del av undersökningens re-
sultat. 

Ifall Du känner att Du inte är den rätta personen i Er organisation för att svara på vår enkät så 
ber vi vänligen Dig att vidarebefordra detta mail till rätt person, förslagsvis ekonomiansvarig. 

Klicka på länken nedan för att komma till enkäten: 

[LÄNK] 

Ifall Ni har några frågor om enkäten så får Ni gärna kontakta oss eller vår handledare. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Kristian Bengtsson, e-post: [E-post], telefon: [Telefon] 
Kristian Tjörnebrant, e-post: [E-post], telefon: [Telefon] 
Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin, Professor i Företagsekonomi, e-post: [E-post] 
 



 

 

Påminnelsebrev 
Hej! 

För några dagar sedan skickade vi ett mail till er, gällande en enkätundersökning, som kan 
bidra till en ökad förståelse över budgetanvändandet i er organisation. 

Detta är en påminnelse om att det fortfarande går att svara på enkäten genom att klicka på 
länken nedan. Den tar som sagt inte längre tid än drygt fem minuter att svara på och varje svar 
är oerhört värdefullt för oss. Du som redan påbörjat enkäten fortsätter på den fråga du senast 
slutade. 

[LÄNK] 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Kristian Bengtsson, e-post: [E-post], telefon: [Telefon] 
Kristian Tjörnebrant, e-post: [E-post], telefon: [Telefon] 
Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin, Professor i Företagsekonomi, e-post: [E-post] 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[Orginalmeddelande] 



 

 

Våra statistiska tester 
 
Planering & Koordination 
Kolinjäritet och multikolinjäritet 
Vi upptäckte att Konkurrensgrad korrelerar med Regiform, vilket man skulle kunna vänta sig, 
eftersom de organisationer som hör till den privata sektorn sannolikt har högra konkurrens än 
de som tillhör den offentliga. Vi ville även mäta regiformen utifrån konkurrensgraden i våra 
hypoteser. När vi kör regressionen för modellen Planering & Koordination, så sker inga stör-
re förändringar, förutom att toleransvärdet förbättras om vi exkluderar Regiform. Modellen får 
därför anses stabil i det avseendet, men vi väljer ändå att exkludera Regiform eftersom den 
bidrar till instabilitet i modellerna för de två andra budgetfunktionerna. Vi väljer att ta bort 
samma variabler för samtliga funktioner så att vi använder samma modell för alla tre. Av den 
anledningen tar vi även bort Hierarkiska nivåer då den bidrog till instabilitet i modellerna för 
Ansvarsfördelning och Kontroll & Utvärdering. 

Regiform korrelerar också negativt med Antal anställda (log), vilket man kan tänka sig, efter-
som landstingen är stora. Antal anställda logaritmerade korrelerar även med Hierarkiska ni-
våer, vilket förefaller ganska logiskt, eftersom en större organisation sannolikt kräver flera 
nivåer med mellanchefer. Även Spearmans rho ger utslag på detta samband. 

Det kan vara så att Antal anställda (log) fångar väldigt mycket av de övriga variablerna, vilket 
även det låga toleransvärdet i regressionerna indikerar. Vi provade att exkludera variabeln vil-
ket medför en del förändringar i värdena och man kan därför ifrågasätta ifall variabeln ska 
uteslutas. Vi tar ändå med variabeln, eftersom vi annars tappar hela variabeln för att testa hy-
poteserna om organisationens storlek. Se under Validitet och reliabilitet för mer information 
om just denna variabel. 

Heteroskedasticitet 
Vad gäller heteroskedasticitet så har vi testat om residualerna är normalfördelade, kontrollerat 
residualplottar, samt undersökt om residualerna korrelerar med någon av de oberoende variab-
lerna i modellen. Vi släckte ut en observation som hade ett extremvärde med en standardise-
rad residual mindre än -2,5 Vi har inte funnit stöd för att tro att materialet är heteroskedas-
tiskt, efter att ha sett vår data i ett spridningsdiagram. Vi måste därför anse att materialet är 
homoskedastiskt. 

Autokorrelation 
Vi testar för autokorrelation med ett Durbin-Watson test. Beräkningar och innebörd ses ned-
an. Vårt antal residualer är 128 och vår teststatistik är 1,896. Kritiska värden för dL är därför 
1,441 och för dU 1,997 (Econometric Benchmarks, 2006). 

Efter beräkningarna gällande autokorrelation ser vi att vi hamnar i inconclusive region, dvs 
”resultatslös region”, gällande positivt autokorrelerade residualer, men vi ser att vi definitivt 
inte har problem med negativt autokorrelerade residualer. Vi kan alltså inte säkert säga om vi 
har problem med positivt autokorrelation eller inte. Eftersom autokorrelation handlar om att 
residualerna är seriellt korrelerade, så kan värden på en observation förutspås utifrån en annan 
om man har problem med det. Vi har tvärsnittsdata och vid en omsortering av materialet, vil-
ket är tillåtet i tvärsnittsdata kan teststatistiken för autokorrelation se helt annorlunda ut. 



 

 

Autokorrelation har alltså ingen vettig tolkning i tvärsnittsdata. Mot bakgrund av det och det 
faktum att vi ligger i inconclusive region gällande positivt autokorrelerade residualer väljer vi 
att gå vidare utan åtgärd. 

Stegvis regression 
En stegvis multipel regression har gjort för funktionen Planering & Koordination. Vi la in 
våra bakgrundsvariabler i steg ett och våra resterande variabler i steg två. Detta har gjorts för 
att säkerställa att de faktorer som vi använder för att undersöka våra hypoteser med, bidrar till 
förklaringsgraden i modellen. Faktorerna bidrar signifikant till att förklara varianser i model-
len och ökar förklaringsgraden markant, vilket vi eftersträvar. 

Ansvarsfördelning 
Kolinjäritet och multikolinjäritet 
Konkurrensgrad korrelerar som sagt med Regiform. I denna modell ändrades signifikansen 
för Konkurrensgrad kraftigt vid uteslutande av Regiform. Detta gör att vi väljer att utesluta 
Regiform ur modellen. 

Vi undersökte vad som hände när vi valde att utesluta med Hierarkiska nivåer, som korrelera-
de kraftigt med logaritmerade antal anställda. Signifikansen för Antal anställda (log) ändrades 
mycket kraftigt och vi tvingas därför att även utesluta Hierarkiska nivåer ur modellen. Detta 
innebär en svårighet att svara på vissa hypoteser, men modellen är alltför osäker om variabeln 
är med och resultatet på hypotestesterna skulle kunna ifrågasättas om inte uteslutning sker. 

Heteroskedasticitet 
Vad gäller heteroskedasticitet så har vi gjort samma tester som för funktionen Planering & 
Koordination. Vi har inte funnit stöd för att tro att materialet är heteroskedastiskt och materia-
let måste därför anses vara homoskedastiskt. 

Autokorrelation 
Vi testar för autokorrelation med ett Durbin-Watson test. Vårt antal residualer är 129 och vår 
teststatistik är 2,100. Kritiska värden för dL 1,441 och för dU 1,997 (Econometric Bench-
marks, 2006). 

Gör vi beräkningarna över autokorrelation ser vi att vi inte har problem med positivt autokor-
relerade residualer. Dock hamnar vi strax över gränsen till att hamna inom inconclusive regi-
on gällande negativt autokorrelerade residualer. 

Stegvis regression 
Även för denna funktion har en stegvis multipel regression gjorts. Våra hypotesvariabler bi-
drog även här till att förklara varianser i modellen. 

Kontroll & Utvärdering 
Kolinjäritet och multikolinjäritet 
Även i denna modell tvingas vi utesluta Regiform och Hierarkiska nivåer ur modellen av 
samma anledningar som för modellen Ansvarsfördelning. 



 

 

Heteroskedasticitet 
Vad gäller heteroskedasticitet så har vi gjort samma tester som för de andra funktionerna. Vi 
har inte funnit stöd för att tro att materialet är heteroskedastiskt och materialet måste därför 
anses vara homoskedastiskt. 

Autokorrelation 
Vi testar för autokorrelation med ett Durbin-Watson test. Vårt antal residualer är 129 och vår 
teststatistik är 1,970. Kritiska värden för dL 1,441 och för dU 1,997 (Econometric Bench-
marks, 2006). 

Gör vi beräkningarna över autokorrelation ser vi att vi precis är i inconclusive region gällande 
positivt autokorrelerade residualer. Dock har vi inga problem med negativt autokorrelerade 
residualer. 

Stegvis regression 
Även för denna funktion har en stegvis multipel regression gjorts. Våra hypotesvariabler bi-
drog även här till att förklara varianser i modellen. 

Sammanslagning och Alphavärden 
Nya variabler för de oberoende faktorer som visade ett högt Alphavärde: 

 Omgivningens turbulens = Lade samman nr 7 (Våra befintliga produkter förändras 
varje år) med fråga 9 (Vi utvecklar nya produkter varje år). Vi inkluderar alltså två av 
tre frågor på organisationens turbulens till en variabel, med Alpha på 0,755. Den sista 
frågan kommer inte behandlas i analysen, då den inte fångade fenomenet. 

 Konkurrenssituation = Testade alla tre frågor gällande konkurrenssituationen: nr 8, 13, 
14. Då mätte de inte samma sak. Tog bort 14 och Alpha gick upp till 0,784 klumpar 
samman 8 och 13 till en variabel Konkurrensgrad. Den sista frågan kommer inte be-
handlas i analysen, då den inte fångade fenomenet. 

 Informationssystem = Lade samman frågorna 19 och 20 till en variabel Infosystem. 
Alpha 0,794 

 Formaliseringsgrad = nr 16 och 17 slogs ihop. Alpha 0,627 
 Företagskultur: Frågorna 15 och 18 ger ett Alpha på 0,331. Mycket dåligt. Har ej 

fångat det vi ville med de båda påståendena. Vi väljer att använda oss av påståendet 
gällande oskrivna regler, då vi tror att det är lättare att förstå det påståendet än det 
andra om problemhantering. 

 Organisationens komplexitet: Frågorna 10 och 11: Alpha 0,593. Vi kommer att slå 
ihop de båda påståendena, trots att värdet var precis under 0,6, eftersom vi anser att 
komplexiteten handlar om både olika produkter och olika marknader. Det slår dessut-
om på en så pass liten marginal att vi väljer att skapa den nya variabeln komplexitet. 



 

 

 
Pearson Korrelationer 

    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Korr. 
1 -0,05 -0,06 -0,06 -0,07 0,06 0,081 -0,05 -0,11 0,079 -0,01 -0,03 0,132

-
,231**

-
,214* 0,067 -0,01 -0,06 0,025 -0,05 0,039

Sig.   
0,586 0,531 0,527 0,437 0,49 0,364 0,591 0,236 0,375 0,881 0,77 0,136 0,009 0,015 0,45 0,927 0,531 0,777 0,617 0,665

1 

Antal 
128 128 128 128 126 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

Korr. 
  1 -0,14 0,165 

-
,277** 0,09 ,628** -0,16 -0,06 ,189* 

-
,519** 0,012 -0,11

-
,177* 0,07 0,114 ,180* 0,111 -0,09 -0,05 0,006

Sig. 
  

  
0,122 0,063 0,002 0,29 0 0,076 0,493 0,032 0 0,893 0,223 0,045 0,43 0,2 0,042 0,211 0,339 0,541 0,944

2 

Antal 
  128 128 128 126 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

Korr. 
    1 0,041 -0,05 

-
,186* -0,05 0,018 0,142

-
,226* 0,023 0,092 0,079 0,102 -0,08 0,028 0,043 -0,08 0,055 -0,05 -0,04

Sig. 
    

  
0,646 0,617 0,04 0,585 0,839 0,109 0,01 0,798 0,303 0,375 0,252 0,372 0,752 0,633 0,356 0,535 0,607 0,641

3 

Antal 
    128 128 126 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

Korr. 
      1 -0,05 0,08 0,023 -0,02 0,163 0,066 -0,14 0,095

-
,176* 0,022 0,021 0,129 -0,13 0,162 -0,14 0,083 0,064

Sig. 
      

  
0,591 0,37 0,797 0,849 0,066 0,456 0,114 0,288 0,047 0,809 0,812 0,148 0,154 0,067 0,126 0,352 0,476

4 

Antal 
      128 126 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

Korr. 
        1 0,03 

-
,215* ,183* -0,08 -0,05 ,606**

-
,194* -0,06 ,235** 0,017 0,077 -0,17 0 0,134 ,188* 0,142

Sig. 
        

  
0,73 0,015 0,04 0,374 0,594 0 0,03 0,482 0,008 0,85 0,388 0,051 1 0,135 0,035 0,113

5 

Antal 
        126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126

Korr. 
          1 0,08 0,159 -0,01 ,434** 0,023 -0,04 ,198* -0,04 -0,03 0,085 0 -0,08 0,165 ,273** ,316**

Sig. 
          

  
0,369 0,074 0,924 0 0,792 0,648 0,025 0,657 0,756 0,34 0,998 0,379 0,063 0,002 0

6 

Antal 
          128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

Korr. 
            1 0,01 0,02 ,259**

-
,259** 0,05 0,02 -0,17 -0,05 0,144 ,187* 0,03 0,119 0,07 0,128

Sig. 
            

  
0,911 0,827 0,003 0,003 0,579 0,822 0,051 0,591 0,105 0,034 0,738 0,18 0,433 0,151

7 

Antal 
            128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

Korr. 
              1 ,362** 0,089 ,361** 0,066 0,159 0,162 -0,15 ,210* -0,04 0,032 ,429** ,441** ,266**

Sig. 
              

  
0 0,319 0 0,457 0,074 0,068 0,094 0,017 0,674 0,719 0 0 0,002

8 

Antal 
              128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

Korr. 
                1 ,227* 0,058 -0,01 ,250** -0,03 0,042 0,016 -0,09 0,059 ,375** ,295** ,258**

Sig. 
                

  
0,01 0,512 0,872 0,004 0,716 0,641 0,861 0,314 0,509 0 0,001 0,003

9 

Antal 
               128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

Korr. 
                  1 -0,03 -0,06 0,119 -0,07 -0,08 -0,03 0,074 -0,01 0,122 ,177* 0,157

Sig. 
                  

  
0,749 0,485 0,182 0,422 0,343 0,711 0,408 0,908 0,17 0,045 0,076

10 

Antal 
                128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

Korr. 
                   1 -0,1 0,064 ,323** -0,07 -0,09 -0,13 -0,04 ,250** ,357** ,252**

Sig. 
                    

  
0,276 0,471 0 0,426 0,322 0,142 0,63 0,004 0 0,004

11 

Antal 
                 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

Korr. 
                   1 -0,03 -0,15

-
,180* 0,052 0,025 0,11 -0,08 -0,06 -0,12

Sig. 
                      

  
0,719 0,093 0,042 0,557 0,782 0,217 0,364 0,499 0,174

12 

Antal 
                  128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

Korr. 
                       1

-
,296** -0,04 0,058 -0,11 -0,11 0,12 -0,03 0,1

Sig. 
                        

  
0,001 0,628 0,515 0,198 0,231 0,179 0,734 0,261

13 

Antal 
                   128 128 128 128 128 128 128 128 128

Korr. 
                      1

-
,221* -0,06 -0,04 -0,11 ,211* ,288** 0,14

Sig. 
                          

  
0,012 0,498 0,64 0,202 0,017 0,001 0,115

14 

Antal 
                    128 128 128 128 128 128 128 128

Korr. 
                      1 -0,05 -0,01 0,163 -0,11 -0,03 -0,05

15 

Sig. 
                            

  
0,558 0,925 0,066 0,206 0,709 0,583



 

 

Antal 
                     128 128 128 128 128 128 128

Korr. 
                           1 

-
,305** -0,13 0,048 0,012 0,068

Sig. 
                              

  
0 0,147 0,591 0,896 0,448

16 

Antal 
                       128 128 128 128 128 128

Korr. 
                           1 

-
,464** -0,14 -0,02 -0,05

Sig. 
                                

  
0 0,119 0,784 0,558

17 

Antal 
                         128 128 128 128 128

Korr. 
                              1 0,052 0,089 0,049

Sig. 
                                  

  
0,563 0,316 0,585

18 

Antal 
                           128 128 128 128

Korr. 
                                   1 ,587** ,537**

Sig. 
                                    

  
0 0

19 

Antal 
                            128 128 128

Korr. 
                                    1 ,635**

Sig. 
                                      

  
0

20 

Antal 
                             128 128

Korr. 
                                       1

Sig. 
                                        

  

21 

Antal 
                              128

 
**. Korrelation signifikant till 0.01  (2-sidig).                             

 *. Korrelation signifikant till 0.05 (2-sidig).                         
 
1 Kön 8 Informationssystem 15 Ekonomiassistent 
2 Regiform 9 Formaliseringsgrad 16 Intäktsenhet 
3 Generisk strategi 10 Komplexitet 17 Vinstenhet  
4 Företagskultur 11 Antal anställda (log) 18 Räntabilitetsenhet 
5 Hierarkiska nivåer 12 Anställningstid (log) 19 Planering & Koordination 
6 Omgivningens turbulens 13 Divisionschef/Enhetschef 20 Ansvarsfördelning 
7 Konkurrenssituation 14 Ekonomiansvarig/Controller 21 Kontroll & Utvärdering
  



 

 

Plot över variabelsamband mellan Omgivningens turbulens och de tre sammanslagna 
beroende variablerna: 
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