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Sammanfattning 

Varje företag har sitt eget sätt att ta fram sin budget. Controllern har ofta en central roll vid 

budgetarbetet och ser till att budgeten sammanfaller efter de mål som företaget satt upp. 

Företag använder sig av olika IT-system i sina verksamheter och dessa kan vara till hjälp vid 

framtagningen av budgeten. Syftet med denna studie är att studera hur företag framställer sin 

budget ur controllerns synvinkel. Vi kommer även att se hur IT-system kan stödja controllern 

och medarbetarnas verksamhet. För att få en djupare förståelse av ämnet har vi valt att 

genomföra en kvalitativ studie med en abduktiv ansats. I vår teoretiska referensram sker en 

genomgång av studiens centrala begrepp, controllern, budgeten, informationssystemet samt 

ERP-systemet. Vi har genomfört tre besöksintervjuer för att studera hur dessa genomför sin 

budgetprocess och hur IT-systemen kan vara till stöd. Varje intervju spelades in och gjordes 

på respondentens arbetsplats. Resultatet av denna studie visar att företag arbetar på likartade 

sätt i budgetprocessen genom en iterativmetod. Företag använder IT-systemen för att finna 

historiken från tidigare år samt för att skapa budgeten. De tar hjälp från analysverktyg som 

Excel och skapar revideringar av budgeten genom prognoser.    

Nyckelbegrepp: Budget, Controller, ERP-system, Affärssystem och Budgetprocessen 
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Abstract 

Each company has its own way to develop their budget. The controller often has a central role 

in the budget process and ensures that the budget coincides with the goals the company had 

set up. Companies use different IT systems in their organizations and these can be helpful in 

the development of the budget. The purpose of this study is to examine how companies 

produce their budget from the controller's point of view. We also want to see how IT systems 

can support the controller and the employees' work. To gain a deeper understanding of the 

topic, we have decided to conduct a qualitative study using an abductive method. We will 

present the study´s key concept in our theoretical framework. The key concepts are the 

controller, the budget, the information systems and the ERP systems. We conducted three 

interviews to study how they implement their budget process and how IT systems can support 

it. Each interview was recorded and was conducted on the respondent's workplace. The results 

of this study have shown that companies work in similar ways in the budget process through 

an iterative method. Companies use IT systems to find the history of previous years and to 

create the budgets. They use analytical tools as help, such as Excel and create modifications 

of the budget by forecasting. 

Keywords: Budget, controller, ERP-system, Budget process. 
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1. Inledning 
__________________________________________________________________________________ 

I inledningen presenteras bakgrunden samt en diskussion till uppsatsens valda 

problemområde följt av en problemformulering och ett syfte. Avslutningsvis presenteras de 

avgränsningar som gjorts i studien samt centrala begrepp. 

 

1.1 Problembakgrund 

Enligt Baltzan och Phillips (2009) blir det svårare att fatta beslut ju mer information ett 

företag har. Nilsson, Olve och Parment (2010) anser att controllern har en viktig roll för att 

underlätta framtagningen av data och information för beslut om speciella situationer och 

händelser. Samuelson (2004) menar att controllern bör utnyttja den information som finns i 

verksamheten för att lättare kunna förutse och påverka de ekonomiska utfallen samt nå de mål 

som finns uppsatta. Det är dock av stor vikt att förtroendet för controllerns kunskap om 

organisationen och dess ekonomistyrning finns (McWatters, Zimmerman och Morse 2008). 

Även om controllern tar fram den information som krävs för att fatta ett beslut kan de i vissa 

avseenden bli att de som tar beslutet i slutändan väljer att bortse från viss information och gör 

att beslutet fattas felaktigt (Jacobsen & Thorsvik, 2001). Lindvall (2009) anser att en av 

controllerns arbetsuppgifter är att genomföra förbättringar och effektiviseringar på de 

arbetsrutiner som finns i verksamheten. Andra centrala arbetsuppgifter controllern har, är att 

genomföra analyser av företaget och att komma med möjliga förbättringsförslag (Roehl-

Andersson & Bragg, 2005).  Jordan (1931, Refererad till i Nilsson et al., 2010) menar även att 

controllern har ansvar för organisationens informationsflöde och kommunicera detta vidare 

till olika chefer och medarbetare i organisationen.  

Budgeten är ett planeringsverktyg som kan ligga som grund när beslut fattas i organisationen 

(McWatters et al., 2008). Budgeten är tidskrävande men möjliggör samtidigt för företag att 

lyfta viktiga områden som annars kunde bli förbisedda (Lundén, & Smitterberg, 2006). Det 

krävs att processen är väl genomarbetad för att arbetet ska kunna ske effektivt (Bergstrand & 

Olve, 1992). Bergstrand och Olve (1992) anser att budgetens detaljplanering enbart är 

relevant ur en kortare tidsperiod då budgeten snabbt blir irrelevant och förutsättningarna 

förändras.  Ax, Johansson och Kullvén (2009), Kullvén (2009) samt Lundén och Smitterberg 

(2006) menar att organisationer som använder sig av budgetar kan få större förståelse för 

andra avdelningar och att detta kan skapa en starkare dialog mellan olika medarbetare. Det 

gäller då för företag att lägga stor vikt på vilka som medverkar vid budgetarbetet (Bergstrand 

& Olve, 1992). Hur företaget väljer att ta fram sina budgetar kan skilja sig åt och det finns 

många sätt att göra detta på (Libby & Murray, 2010). Det kan ske både från toppen av 

organisation och från den operativa nivån för att sedan byggas uppåt till en helhet (Rasmussen 

& Eichorn, 2000). 

Controllerns roll har förändrats sedan företagen börjat använda sig mer av datorer och IT-

system för att utföra det dagliga arbetet (Roehl-Anderson & Bragg, 2005). Controller som 

yrke kom till Sverige under början av 1970-talet (Samuelson, 2004). En av controllerns 

viktigaste uppgifter idag är att skapa en förståelse för företagets ekonomistyrning i 

organisationen samt hur de kan bidra till att uppnå företagets mål och styrutveckling (Nilsson 

et al., 2010). Controllern har en viktig del i företagets budgetarbete för att hjälpa till att sätta 

upp riktlinjer och att se till att övrig personal följer dem (Roehl-Anderson & Bragg, 2005). 

Informationen i företaget kan ligga till grund för framtagningen av budgeten genom att 

controllern genomför beräkningar och drar slutsatser av dem (Wallander, 1999). Enligt Roehl-

Anderson och Bragg (2005) är en del av controllerns arbete att säkerställa att det finansiella 
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informationssystem som finns i företaget, ofta inbyggt i ett ERP-system, möter det krav och 

förväntningar som finns från dem som i sin tur kommer att använda den output som systemet 

ger.   

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Karim och Hussein (2008) är information en viktig del för alla organisationer. Baltzan 

och Phillips (2009) anser dessutom att organisationen behöver lättåtkomlig 

realtidsinformation. Controllern kan ha en central roll vid framtagning av den information 

som behövs för att beslut ska kunna fattas (Nilsson et al. 2010). Företag kan enligt McWatters 

et al. (2008) använda sig av en budget som underlag för att fatta besluten och budgeten är en 

plan för hur kommande års utfall kan bli (Wallander, 1999). Enligt Nilsson et al. (2010) och 

Baltzan och Phillips (2009) ska medarbetarna i organisationen fokusera på att utföra sina 

arbetsuppgifter utan att lägga allt för mycket tid på att samla in data. För att underlätta arbetet 

med att förmedla och hantera informationen och den kunskap som finns i organisationen kan 

det idag användas informationssystem (Boddy, Boonstra & Kennedy 2008). Boddy et al. 

(2008) anser att det är viktigt att informationen i verksamheten är lättillgänglig och tillförlitlig 

när den behövs och för de personer som behöver den. 

Beslutsfattningen inom verksamheten kan stödjas genom en integrerad databas som finns i ett 

Enterprise Resource Planning system, även kallat ERP-system (Holsapple & Sena, 2005). 

Genom ERP-systemet kan all företagsinformation vara samlat och alla i verksamheten kan få 

tillgång till informationen (Lindvall, 2009). ERP är ett system som integrerar ett företags olika 

enheter vilket möjliggör för de anställda att kunna se alla transaktioner och händelser som 

sker inom organisationen (Baltzan & Phillips, 2009). För att stärka sambandet mellan de olika 

avdelningarna och skapa bättre förståelse kan verksamheter enligt Ax et al. (2009) även 

använda sig av en budget. Budgeten skapar enligt Lundén och Smitterberg (2006) en 

kommunikation mellan avdelningarna och förståelsen för kostnader ökar. Enligt Nilsson et al. 

(2010) ville organisationer effektivisera hanteringen av data med hjälp av ERP-system. Detta 

var en av anledningarna till att utvecklingen tog fart. ERP-system kan dock påverka företag på 

olika sätt, både positivt och negativt (Grabski, Leech & Schmidt, 2011). Ett sätt som Nolan 

(2000, refererat till i Nilsson et al., 2010) beskriver är att ERP-system kan påverka hur 

organisationer styr sin verksamhet. Holsapple och Sena (2003;2005) anser även att 

forskningen inom ERP-system kan stärkas framförallt som stöd vid beslutsfattning. Grabski et 

al. (2011) anser att det även krävs mer forskning inom ERP-system som ett 

informationsverktyg. ERP-systemen kan möjliggöra för verksamheter att kunna planera på ett 

snabbt och enhetligt sätt. I detta planeringsarbete anser Nilsson et al., (2010) att controllern 

ska vara väl insatt eftersom IT lösningarna kan erbjuda både möjligheter och begränsningar 

vid framtagning av data och information (ibid).  

Baltzan och Phillips (2009) anser att de system som finns i verksamheten kan vara ett stort 

stöd i det dagliga arbetet eftersom systemen kan underlätta hanteringen av den information 

som finns i organisationen. Tidigare använde företagen manuella processer vid 

informationshanteringen, detta är dock inte effektivt idag enligt Baltzan och Phillips (2009) 

eftersom informationsmängden ökat. Med hjälp av ERP-system kan ekonomistyrningen bli 

mer tidsenlig då informationen flödar snabbare genom organisationen (Granlund & Malmi, 

2002). En av de svagheter som finns med ERP-system och IT-system i sig är att de är dyra 

investeringar för verksamheter att göra (Magnusson & Olsson, 2008; Lindvall, 2009). 

Investeringarna kan även leda till ett överskott av information som inte fanns tidigare vilket 

kan göra det svårt att sålla vilken information som är nödvändigast (Nilsson et al., 2010). 

Användarna av ERP-systemen har även olika behov i form av information och sättet den 

presenteras på. För att tillfredsställa användarna kan olika verktyg behöva användas för att 
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passa dem (Denton, 2010). Holsapple och Sena (2003) menar att ERP-systemen kan utnyttjas 

för mer beslutsfattning och inte bara för transaktionshantering genom den information och 

kommunikation som systemet möjliggör vid användning. Företag kan idag använda sig av 

andra informationssystem än enbart ERP-system för att hantera både intern och extern 

information (Samuelson, 2004). Lindvall (2009) menar dessutom att företaget sällan använder 

ERP-systemets fulla kapacitet. De använder dock andra informationssystem vid sidan om sitt 

ERP-system. Det vanligaste informationssystemet enligt Lindvall (2009) som företag 

använder vid sidan av sitt ERP-system är Excel som används som ett analysverktyg.  

Controllern har enligt Bergstrand och Olve (1992) det huvudsakliga ansvaret för 

budgeteringsutformandet. De lägger en stor del av sin arbetstid på budgetarbetet (Källström, 

1994). Roehl-Andersson och Bragg (2005) samt Kullvén (2009) anser även att controllern kan 

vara ett stöd i medarbetarnas framtagning av information till budgetarna. Controllerns roll är 

bland annat att sammanställa budgetunderlaget innan granskning (Roehl-Andersson & Bragg, 

2005). De ska även hjälpa verksamhetens anställda att förstå och ta till sig budgeten 

(Bergstrand och Olve, 1992). Hur kan controllern vara till stöd i budgetarbetet?  

Tack vare att ERP-systemen har etablerat sig på marknaden kan detta enligt Granlund och 

Malmi (2002) ha lett till att controllern och ekonomicheferna fått mer tid till att analysera den 

befintliga informationen istället för att behöva utföra rutinarbete. De kan även ha fått 

möjlighet att utföra mer aktiviteter som ledningskontroll och beslutsfattning, som är av större 

värde för verksamheten (Granlund & Malmi, 2002).  Controllens roll har förändrats till följd 

av större användning av IT-system (Roehl-Anderson & Bragg, 2005). Källström (1994) menar 

att verksamhetens ekonomisystem i dagsläget är ett viktigt verktyg för controllern. Samuelson 

(2004) anser att ett informationssystem ska hanteras av en eller ett fåtal medarbetare med 

analytiska och strategiska arbetsuppgifter vilket ofta tillfaller controllern (ibid). Beroende på 

vilken roll och engagemang controllern har gällande IT-system, kan de vara med och påverka 

företagets systemmiljö (Olve, 2009). Dock är de ofta enligt Nilsson et al., (2010) involverade 

i företagets ekonomistyrnings- och affärssystemsutveckling. 

Enligt Bergstrand och Olve (1992) blir det allt viktigare att budgeten läggs i nära anslutning 

till det nya året, då ökar möjligheterna till att ha en aktuell budget i början på perioden. 

Genom att företag börjat använda sig av IT-system har detta möjliggjorts (Bergstrand & Olve, 

1992). Systemen hanterar, lagrar och överför företagets information (Lindvall, 2009) och 

Sutton (2006) menar att användningen av IT-systemen har förändrat hanteringen av 

verksamhetens information. Tack vare IT-systemen har det lett till att hanteringen och 

beräkningen av siffror har blivit enklare och har lett till att företaget kan genomarbeta fler 

alternativ (Bergstrand & Olve, 1992). 

På ett företag har controllern en viktig roll och det är den som ansvarar för att koppla samman 

företagets ekonomistyrning, strategi och IT-system (Nilsson et al., 2010). Enligt Boddy et al. 

(2008) kan informationssystemet vara till hjälp för controllern vid budgetering genom att 

tillhandahålla och göra information tillgänglig. Beheshti (2006) menar att ERP-systemet är en 

viktig del i företagets strategi genom att kunna erbjuda en samlad vy av informationen och 

kunna se den som en helhet. Det kan även hjälpa till vid budgetframtagning då tidigare utfall 

finns samlat (Lundén & Smitterberg, 2006). Controllern arbete har förändrats till följd av IT-

system (Roehl-Anderson & Bragg, 2005) och blivit ett allt viktigare verktyg (Källström, 

1994). Det stödjer budgetarbetet genom att kunna genomföra snabbare beräkningar 

(Bergstrand & Olve, 1992).  Hur använder sig då företag av IT-system för att stödja 

budgetarbetet?  
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1.3 Problemformulering 

– Hur beskriver controllern budgetframtagningen och hur kan IT-systemen vara till stöd i 

budgetarbetet?  

1.4 Syfte 

Syfte är att studera hur företag framställer sin budget ur controllerns synvinkel. Vi kommer 

även att beskriva hur IT-system kan stödja controllern och medarbetarnas verksamhet. 

Controllern kommer vara i fokus i denna uppsats, samt att vi har valt att undersöka studien ur 

ett processperspektiv genom att beskriva hur företag går tillväga.   

1.5 Avgränsningar 

I denna uppsats kommer vi inte att gå in på detaljer gällande controllerns arbetsuppgifter utan 

vi ska studera det på en övergripande nivå och med detta anser vi att endast undersöka delar 

som är relevanta för vår uppsats. Med den övergripande nivån menar vi att detaljerade 

arbetsbeskrivningar för framtagning av budgetar och användning av systemet inte kommer att 

presenteras. Detta då vi anser att det inte faller inom ramarna för vårt studiesyfte. Vi kommer 

inte heller att gå in på några tekniska detaljer om olika system, vilket skulle göra vår uppsats 

alldeles för teknikinriktad och den skulle då falla ur ramen för ämnet verksamhetsstyrning. Vi 

har valt att avgränsa oss geografiskt till Halmstad. Vi har även valt att inrikta oss på större 

företag vilket årsredovisningslagen ÅRL kap 1 § 3 p. 4, definierar att mer än 50 anställda 

beräknat till medelantal, att balansomslutningen är mer än 40 miljoner kr/år och att 

nettoomsättningen är mer än 80 miljoner kr/år. Dessa villkor gäller för de två senaste 

räkenskapsåren och minst två av dessa alternativ måste uppfyllas. Större företag i vår studie är 

mer intressant då mindre företag enligt vår uppfattning har en sammansatt 

ekonomistyrningsroll där ekonomichefs- och controllerrollen länkas samman, vilket vi inte är 

ute efter i denna studie.  

1.6 Centrala begrepp 
 

Budget Budgeten är ett planeringsverktyg (McWatters et al., 2008) för att se 

ett företags framtida förväntade utfall (Källström, 1994). 

 

Controller Controller kan benämnas på olika sätt (Nilsson et al., 2010). I denna 

uppsats har controller, financial accountant, affärsekonom samt 

styrekonom samma innebörd. Dock kommer benämningen i denna 

uppsats endast vara controller. 
 

Informationssystem Med stöd av informationssystem i verksamheten anser Lindvall (2009) 

att informationen blir mer samlad och att detta kan stödja 

medarbetarnas arbetsprocess. Det kan även underlätta 

kommunikationen i verksamheten (ibid).   
 

ERP System Enterpise Resource Planning system, Ett system som fungerar för 

verksamhetens transaktioner och transaktionshantering (Holsapple & 

Sena, 2003). I denna uppsats räknas både ERP-system och 

Affärssystem som samma system, det kommer att endast benämnas 

ERP-system.  
 

Data Data betyder ingenting i sig utan beskriver endast till exempel 

aktiviteter, transaktioner, färg eller vikt (Boddy et al., 2008) 
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Information Boddy et al., (2008) beskriver att information är meningsfull data som 

används för att framställa värdefull och användbar information för 

människor. Vad som räknas som information beror vad personen är 

ute efter i varje given kontext.    

 

1.7 Disposition 

 

Inledning Vi beskriver bakgrunden till det valda ämnet och vi diskuterar genom 

teori fram en problemformulering. Vårt syfte och våra avgränsningar 

med studien presenteras även här. 
 

Teorietisk 

referensram 

I den teoretiska referensramen görs en genomgång av relevanta 

teorier relaterat till uppsatsens problemformulering samt dess syfte.   
 

Metod I metoden beskriver vi hur studien har genomförts med hänsyn till 

insamlad empiri. Även tillvägagångssätt och metodval presenteras. 
 

Resultat/empiri Här sker en genomgång av vår insamlade empiri.  Den insamlade 

datan presenteras för respektive företag. 
 

Analys En analys genomförs med stöd av tidigare presenterade teorier samt 

den insamlade empirin. 
 

Slutsatser Efter genomförd analys dras slutsatser kring utfallet av studien. Här 

besvaras även studiens ställda problemformulering samt säkerställer 

att syftet med denna uppsats är uppnått. Vi kommer dessutom att 

besvara de frågor vi ställt i inledningen.   
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2. Teoretisk referensram 
__________________________________________________________________________________ 

I den teoretiska referensramen kommer teorier presenteras som rör problemformuleringen i 

kapitel 1. Teorierna som presenteras är bland annat om controllern, budgeten samt IT-

system. Teorierna kommer i kapitel 5 användas som stöd för att analysera studiens insamlade 

empiri. Den teoretiska referensramen avslutas med en analysmodell som bygger på de teorier 

som presenterats i avsnittet. 

 

Vi kommer i denna studie att bygga vår teoretiska referensram kring ett antal nyckelbegrepp, 

nämligen controller, budget samt IT-system. Vår uppsats kommer ha ett stort fokus på 

controller och dess budgetarbete. Vi kommer att inleda vår referensram med att presentera ett 

avsnitt som beskriver beslut och information generellt. Information ligger till grund för alla 

beslut (Corbitt, 1993) och vid framställningen av budgeten använder sig controllern av 

information om verksamheten (Wallander, 1999).  

Därefter presenteras en beskrivning av controllern. Likt Merchant och Van Der Stede (2012) 

och Kullvén (2009) är budgeteringen en huvudsaklig uppgift för controllern. Lundén och 

Smitterberg (2006) anser även att budgeten tar upp en stor del av deras arbetstid, vilket gör 

det intressant att studera detta område. Samuelson (2004) anser att controllern måste ta 

hänsyn till uppsatta mål. Budgeten är då ett exempel på när företag har satt upp kortsiktiga 

mål för att bedriva sin verksamhet (Greve, 2011).  

Controllern kan också agera som en mentor för övrig personal (Roehl-Anderson & Bragg, 

2005). Det finns olika sätt att arbeta fram en budget på enligt Libby och Murray (2010). Varje 

företag har sitt eget sätt att ta fram budgeten på, men teorin beskriver tre övergripande 

arbetssätt av Rasmussen och Eichorn (2000) samt Kullvén (2009).  Vi kommer att presentera 

budgetavsnittet med en beskrivning av budgeten och användningen i organisationen samt hur 

ett företag kan välja att arbeta fram sina budgetar. Vi kommer att utgå från Rasmussen och 

Eichorn (2000) och Kullvéns (2009) beskrivning av tillvägagångssätt när vi jämför empirin 

och teorin.  

Informationssystem är en form av informationsdatabas. Detta system samlar företagets 

information på ett ställe och gör det tillgängligt (Lindvall 2009). ERP-systemet är en form av 

ett informationssystem vilket till skillnad från ett enklare informationssystem, omfattar hela 

verksamhetens enheter (Beheshti, 2006).  ERP-system blir allt vanligare i verksamheten och 

det hanterar företagets samtliga transaktioner enligt Holsapple och Sena (2003). Controllern 

använder även ERP-systemet som hjälp när controller utför sina arbetsuppgifter och till hjälp 

för att styra företaget framåt (Olve, 2009). Vi anser att det kan vara intressant att studera hur 

detta kan stödja företagets budgetframtagning. Vi väljer därmed att presentera ERP och hur 

detta system är uppbyggt för att läsaren ska få en större förståelse för hur systemet är 

konstruerat och hur det kan hjälpa företag. Vi kommer att beskriva med utgångspunkt i 

Magnusson och Olsson (2008) samt Hedman, Nilsson och Westelius (2009) vilka för- 

respektive nackdelar det finns med att implementera ett ERP-system. Vi kommer därmed att 

undersöka vilka system våra respondenter använder sig av och hur det stödjer dess arbete.  

2.1 Beslut och information 
I en organisation finns det mycket information tillgänglig och beroende på informationens 

kvalitet kan det fattas bättre eller sämre beslut (Nilsson et al., 2010; Edlund, Högberg & 

Leonardz, 1999; Denton, 2010). Enligt Giles (1969) är beslutsfattningen väldigt komplex 

eftersom tillgången till information är nära nog obegränsad. Däremot kan alltför stora 

mängder information resultera i en svårighet att fatta bra beslut (Baltzan & Phillips, 2009). 
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Beslutsfattandet i en organisation bygger på den information som finns tillgänglig (Corbitt, 

1993). Wallström (2009) anser däremot att det inte handlar om hur mycket information som 

finns tillgänglig utan att det är kvaliteten på informationen som är det väsentliga. 

Beslutsfattaren måste enligt Shankaranarayanan och Cai (2005) bedöma och analysera den 

information de har tillgång till. Beslutsfattaren är bunden till den information som finns 

tillgänglig vid beslutsfattningen och detta kommer enligt Magnusson och Olsson (2008) att 

spegla utfallet. Informationen som finns erbjuder olika vägar för organisationen att ta vilket 

gör att de måste välja vad de ska sträva efter (Malakooti, 2011). De beslut som organisationen 

fattar avgör vilka möjligheter verksamheten kommer att få i framtiden (Blazek, 1994). 

Organisationens investeringar i ny teknik kan resultera i att verksamheter får ett överskott av 

information (Nilsson et al., 2010).  

Information beskriver Boddy et al., (2008) som data som personer fyllt med mening och 

därför ses som värdefull och användbar. Data i sin tur betyder ingenting i sig utan beskriver 

endast till exempel aktiviteter, transaktioner, färg eller vikt. Vad som blir information kan 

dock skilja sig åt från person till person (Boddy et al., 2008).  

2.2 Controllern  

Controllerns roll ökade sin betydelse efter 2000-talets kriser och skandaler (Merchant & Van 

Der Stede, 2012). Andra benämningar som företag använder för controllern kan vara 

affärsekonom eller styrekonom (Nilsson et al., 2010). Controllern fungerar som ett stöd för 

medarbetarna genom att bland annat ge support vilket kräver att controllern har en förmåga att 

leda människor (Roehl-Anderson & Bragg, 2005). Controllerns arbete handlar till stor del om 

att genomföra arbete som kan effektivisera och förbättra verksamheten. Controllern kan 

genom sitt arbete förändra och förbättra de arbetsrutiner som sker i företag, både för dem 

själva samt för sina medarbetare (Lindvall, 2009). Controllerns arbete är enligt Roehl-

Anderson och Bragg (2005) ofta komplext då deras ansvar sträcker sig över många områden, 

men att de huvudsakligen utför planering, rapportering och budgetering (Merchant & Van Der 

Stede, 2012). När controllern utövar sitt arbete kan den använda företagets ERP-system som 

stöd. Systemet kan även vara till hjälp för att styra verksamheten (Olve, 2009). Enligt Roehl-

Anderson och Bragg (2005) ansvarar controllern även över att genomföra olika typer av 

analyser, vilket både är finansiella analyser av företagets resultat och processanalyser där en 

utvärdering av prestationer sker för att kunna effektivisera.   

Att controllern har en roll i ledningsgruppen sågs lika viktigt på 1960-talet enligt Hamilton 

(1960) som det gör idag enligt Nilsson et al., (2010) samt Merchant och Van Der Stede 

(2012). Nilsson et al., (2010) och Merchant och Van Der Stede (2012) menar att deras 

medverkan är viktigt gällande frågor som rör verksamhetsstyrning och information medan 

Hamilton (1960) och Scheumann (1999) även menar att de har rätt kunskap för att kunna se 

effekterna av verksamhetsbeslut. Enligt Merchant och Van Der Stede (2012) är flera 

controllers än tidigare idag insatta i ledningens arbete och hjälper dessa att fatta beslut som 

gäller verksamheten och dess styrning. Detta genom att de sammanställer information som 

kommer in från företagets olika funktioner och sedan förmedlar det vidare till 

ledningsgruppen (Roehl-Anderson & Bragg, 2005). Även om många författare som tidigare 

nämnts anser att controllern bör ha en roll i ledningen är det bara ett fåtal personer som tar på 

sig denna roll då de inte vill riskera att stå still i karriären och att deras kunskapsbehov 

försvinner (Cooper, 1996). Samuelson (2004) anser att controllern bör använda sig av den 

information som organisationen tillhandahåller för att kunna påverka och förutse 

verksamhetens ekonomiska utfall. Vidare bör de även ta hänsyn till verksamhetens uppsatta 

mål och de mätetal som används (ibid).  
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Controllern kan i sitt arbete möta situationer som kan ses som omöjliga att hantera, en duktig 

controller kan se runt dessa hinder och tro på att förändringar och rätt agerade kan förändra 

situationen (Lindvall, 2009).  Enligt Merchant och Van Der Stede (2012) kan controllerrollen 

inom större företag finnas på olika avdelningar vilket gör att rollen kan arbeta decentraliserat. 

Detta betyder inte att de har olika arbetsuppgifter utan att alla har samma funktionella ansvar 

(Roehl-Anderson & Bragg, 2005). En viss grad av centralisering förespråkas dock, vilket 

skapar mer kontroll (ibid). Controllern arbetar inte ensam i större företag med att utföra dessa 

uppgifter utan stödjs oftast av en assistent eller den av övriga ekonomiavdelningen (Roehl-

Anderson & Bragg, 2005).  

Controllerns ansvar över den data och information som finns i verksamheten skiljer sig från 

controller till controller och mellan olika företag. Från att enbart hantera redovisningsdata till 

att sammanställa olika typer av information i företaget. Beroende på omfattningen har 

controller skilda roller i ett affärssystemsprojekt samt att de kan vara med och påverka på 

olika sätt (Olve, 2009). Enligt Samuelson (2004) involveras controllern ofta i utveckling och 

driften av ett ERP-system vilket gör att controllern måste hantera frågor gällande risker, 

processer och integration med övriga avdelningar. På senare tid har även IT-avdelningen 

blivit mer insatt i området kring styrning och informationshantering, vilket kan leda till att 

kommunikationen och samarbetet mellan dessa roller ökar (Lindvall, 2009).   

Enligt Lindvall (2009) fattas beslut runt om i verksamheten som skapar konsekvenser för 

företagets ekonomi. Det gäller då för controllern att finnas till hands där och förmedla vilka 

konsekvenser dessa handlingar kan leda till.  

En viktig del i controllerns arbetsuppgifter är idag att ansvara för informationen i företaget 

(Nilsson et al., 2010) samt hur de övriga medarbetarna tar till sig den (Källström, 1994; Olve, 

2009). Det är då viktigt att controllern har förståelse för informationen och hur den påverkar 

företaget (Roehl-Anderson & Bragg, 2005) samt hur medarbetare kan utnyttja den (Olve, 

2009). Controllern ansvarar även för att stödja de övriga medarbetarna med analyser, 

förklaringar och hjälp med att hitta förbättringar (Källström, 1994). Tack vare kraven på att 

medarbetare ska arbeta mer verksamhetsövergripande gäller det att de även blir insatta och får 

ta till sig av företagets ekonomiska information. Kontakten mellan anställda och controller 

blir då viktig och detta underlättas idag med hjälp av olika verktyg så som ERP-system, detta 

för att kunna separera företagets transaktions- samt analysarbete (Lindvall, 2009). Andra 

viktiga arbetsuppgifter för controllern är budgetering samt intern redovisning (Källström, 

1994). Budgetarbetet tar enligt Källström (1994) upp emot en fjärdedel av controllerns 

arbetstid och controllern har ofta en central roll eller ansvar för budgeten. Enligt Bergstrand 

och Olve (1992) handlar budgetarbetet mycket om att samla in den information som finns i 

organisationen samt att se de möjligheter som finns.   

2.3 Budgeten 

Enligt Antolovic (2001) kan budgeten beskrivas som organisationens finansiella översättning 

av verksamhetensplanen. Källström (1994) anser att budgetens syfte är att se över de resurs- 

och prestationsflöden som finns i verksamheten. Det leder till att företaget en gång per år ser 

över sin verksamhet och hur det vill arbeta i framtiden (Lundén & Smitterberg, 2006; 

Bergstrand & Olve, 1992). Lundén och Smitterberg (2006) betecknar budgeten som en 

handlingsplan där mål är uppsatta vilka företaget sedan strävar efter att uppnå (Greve 2011). 

Källström (1994) anser även att budgeten vanligtvis delas upp i månads eller kvartal. 

Företaget kan utgå enligt Roehl-Anderson och Bragg (2005) från den långsiktiga planen som 

grund för budgeten. Detta gör att företag tar hänsyn till verksamhetens långsiktiga mål och 

finansiella begränsningar. Enligt Wallander (1999) är budgeten en plan för kommande år och 
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en plan för framtiden enligt Greve (2011). Källström (1994) betonar även att genom budgeten 

möjliggörs chansen att informera om viktiga händelser för företagets fortsatta verksamhet.  

Controllern har en stor roll i arbetet kring framtagningen av budgeten och ska agera som 

coach eller assistent för avdelningarna samt ledningsgruppen (Roehl-Anderson & Bragg, 

2005, Kullvén, 2009; Bergstrand & Olve, 1992). Budgeten tar ofta lång tid att ta fram, vilket 

enligt Lundén och Smitterberg (2006) skulle kunna läggas på att beräkna kostnadsbesparingar 

etc. istället. Greve (2011) anser att framställningen av budgeten dessutom sker genom en 

uppskattning av kostnader och intäkter baserat på verksamhetens resultat samt på information 

i verksamheten enligt Wallander (1999). Budgeten är en pågående process vilket gör att 

företaget hela tiden arbetar och förändrar den tills den uppnår en godtagbar nivå (Roehl-

Anderson & Bragg, 2005). Detta beslut tas oftast av styrelsen/ledningsgruppen och 

controllerns uppgift är att sammanställa budgetunderlaget som kommer att presenteras för 

godkännande (ibid).  

2.3.1 Budgeten i organisationen  

Med hjälp av budgeten kan verksamheten enligt Kullvén (2009) skapa underlag för mer 

ansvarstagande, göra organisationen mer förstående över vad som sker i organisationen samt 

skapa en bättre framförhållning. Även Lundén och Smitterberg (2006) menar att budgeten kan 

skapa ett större ansvar hos medarbetarna för ett arbete mot att uppnå förutbestämda mål. 

McWatters et al., (2008) anser att budgeten kan erbjuda information för dem som ska fatta 

beslut i organisationen.  Ax et al., (2009), Kullvén (2009) och Lundén och Smitterberg (2006) 

anser dessutom att budgeten kan stärka dialogen mellan olika enheter i organisationen då de 

kan få en större insikt i varandras arbete. Genom att använda sig av budgeten kan det dock 

leda till att de anställda enbart presterar utifrån den nivå som är budgeterad och därefter 

slappnar av (Lundén & Smitterberg, 2006).  

Företagens ledning tar enligt Roehl-Anderson och Bragg (2005) samt Kullvén (2009) fram 

olika förutsättningar som de skickar ut till underordnade chefer och medarbetare, vilket kan 

innehålla information gällande alla händelser som sker under året ska följa företagets 

strategier och policys, samt att målsättningarna ska vara realistiska. Det gäller att företagen 

väljer ut en person som har ansvaret för budgeten så att den färdigställs och håller tidplanen 

(Lundén & Smitterberg, 2006). Controllern är den person som brukar bära ansvaret för 

budgeten och även se till att företaget har de system som behövs (Kullvén, 2009). Det finns 

många olika sätt att framställa en budget på enligt Libby och Murray (2010) som dessutom 

anser att verksamheterna får arbeta fram en lösning som passar bra för dem. Detta beror på 

var kunskapen finns (McWatters et al., 2008).  

2.3.2 Tillvägagångssätt med budgeten  

Företag med mycket kunskap långt ner i organisationen kan använda sig av en ”bottom-up” 

metod och om kunskapen befinner sig på övergripande nivå kan företag föredra en ”top-

down” metod (McWatters et al., 2008). Enligt Lundén och Smitterberg (2006) bör 

verksamheten engagera så många som möjligt i arbetet, eftersom detta kan leda till en större 

förståelse för den samt att specifik kunskap kan bli användbar. Det huvudsakliga arbetet sker 

inte av controllern utan av personer ute i företaget (Kullvén, 2009).  

bottom-up eller uppbyggnadsmetoden menar Rasmussen och Eichorn (2000) samt Kullvén 

(2009) bygger på att budgetarbetet startar nerifrån organisationen i olika avdelningar och 

sedan samlar ekonomiavdelningen ihop det och sammanställer det till en gemensam bild av 

företaget. Bergstrand och Olve (1992) anser dock att denna metod startar med att 

budgetställarna mottager förutsättningar och anvisningar som de ska följa vid 
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budgetuppställandet. Med denna metod har ledningen som uppgift att godkänna den 

slutgiltiga budgeten samt att den har ett övergripande ansvar för processen (Rasmussen & 

Eichorn, 2000). Fördelen med denna metod är att ett engagemang skapas mellan företaget 

olika chefer, medan risken finns att processen tar alltför lång tid och kostar alldeles för 

mycket pengar (Kullvén, 2009).  

Top-down eller nedbrytningsmetoden i sin tur grundar sig enligt Rasmussen och Eichorn 

(2000); Kullvén (2009) samt Bergstrand och Olve (1992) på att företagsledningen ansvarar 

för budgetframställningen och inte tar hjälp av någon övrig personal, det vill säga anställda på 

lägre nivåer. De får istället nöja sig med att följa den förutsatta budgeten och bryta ner den till 

delmål för sin verksamhet (Kullvén, 2009). Enligt Bergstrand och Olve (1992) kan de 

anställda dock ha en möjlighet att komma med ändringsförslag i budgeten. Metoden kan 

genomföras på två sätt; genom att ledningen själva sätter budgeten eller att de sätter den totala 

budgeten och varje avdelningschef därmed får sätta upp sin budget utifrån förutsättningarna 

(Rasmussen & Eichorn, 2000). Ledorden i denna metod är: ”Here´s the budget, meet these 

numbers” (Rasmussen & Eichorn, 2000. s.20).  

En hybridmetod mellan top-down och bottom-up finns som enligt Kullvén (2009) och 

Bergstrand och Olve (1992) kallas för en iterativ metod.  Här samarbetar partnerna på lägre 

respektive högre nivåer i verksamheten (Rasmussen & Eichorn, 2000; Bergstrand & Olve, 

1992). Cheferna på längre nivåer presenterar sina planer för kommande år vilket jämförs med 

ledningens förväntningar (Kullvén, 2009). Ledningen kan dessutom komma med 

ändringsanvisningar som medarbetarna måste ta hänsyn till i budgetarbetet.  

Ekonomiavdelningen sätter sedan samman hela budgeten som företaget ska följa (Kullvén, 

2009) vilket även ska godkännas av ledningen (Bergstrand & Olve, 1992). 

2.3.3 Användning av budgeten 

Verksamheten kan använda budgeten på olika sätt beroende på i vilket skede den befinner sig. 

Innan budgeten är fastställd och budgetåret har startat kan den hjälpa till vid beslutsfattning 

för beslut som rör agerande innan budgetperiodens början då företaget vet på ett ungefär vilka 

intäkter och kostnader som de kommer att få (Roehl-Anderson & Bragg, 2005). Budgeten kan 

även stödja beslutsfattningen i fråga om till exempel kostnader, förväntad nytta, alternativa 

metoder samt vilka konsekvenser som kan uppstå (Kullvén, 2009). Ett annat sätt som 

budgeten kan vara ett stöd för ledningsgruppen, är vid kontroll av utfallet mot de uppsatta 

förväntningarna, vilket även kan hjälpa till för att kunna agera snabbare (Roehl-Anderson & 

Bragg, 2005). Källström (1994) anser även att budgeten är bra vid jämförelse mellan det 

förväntade och faktiska ekonomiska utfallet i organisationen.   

2.3.4 Nackdelar och komplement till budgeten 

Enligt Dugdale och Lyne (2006) har budgeten börjat kritiseras mer och mer. Wallander 

(1995) och Neely, Bourne och Adams (2003) anser att det kan bero på att budgeten kan 

uppfattas som arbetskrävande, dyrt och ett ineffektivt sätt att arbeta på. Källström (1994) 

anser även att budgeten har haft ett alltför stort fokus på resultatet istället för att diskutera hur 

resultatet ska uppnås. Trots detta är det enligt Wallander (1999) många i verksamheten och 

framför allt styrelsen och företagets VD som vill ha kvar budgeten, eftersom det kan bli 

lättare att följa upp mål samt bli lättare att dirigera uppgifter till de anställda. Budgeten kan 

dessutom ge en inblick i vilken riktning de ska styra sin verksamhet i och om vilka beslut som 

ska tas (Wallander, 1999). 

Som hjälpmedel vid budgetarbetet kan företag använda sig av verktyg såsom Excel eller dess 

redovisningssystem vilket har sina för- respektive nackdelar. Excel är ett mer flexibelt system 
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men det krävs en viss kunskap för att skapa budgetmallarna i den, medan i företagets 

redovisningssystem har alla uppgifter samlade (Lundén & Smitterberg, 2006). Det har dock 

visat sig att Excel är det mest använda systemet vid budgetering (Rasmussen & Eichorn, 

2000).  

2.3.5 Prognoser 

Företag kan upprätta prognoser för att se sannolika utfall om framtiden (Lundén & 

Smitterberg, 2006). Heizer och Render (2011) beskriver att prognoserna är ett sätt att tolka 

framtiden på. Prognoser kan vara både långsiktiga och kortsiktiga, beroende på vad det är den 

visar (Lundén & Smitterberg, 2006).  Framtagningen av prognoser kan variera från företag till 

företag och det som passar bra i ett företag kan bli en total katastrof i ett annat, dessutom kan 

användningen skilja sig åt utöver framtagningen av prognoserna (Lantz, 2008; Heizer & 

Render, 2011). Enligt Heizer och Render (2011) är det vanligt att verksamheterna använder 

sig av historisk data när prognoserna framställs. Arbetet med att ta fram prognosen kan vara 

enkel men samtidigt komplex för att kunna ta fram en realistisk prognos (Lantz, 2008). Heizer 

och Render (2011) beskriver dock att prognoserna har vissa begränsningar eftersom 

verksamheter inte kan förutspå allt och att det endast är en uppskattning fram till händelsen 

inträffat.  

2.4 Informationssystem 

För att medarbetarna ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt bör informationen vara 

lättillgänglig utan att allt för mycket tid spenderas på att samla in den (Nilsson et al., 2010; 

Baltzan & Phillips, 2009). Lindvall (2009) anser att informationssystemen i verksamheten kan 

möjliggöra ett stöd för medarbetarnas arbetsprocess, eftersom informationen blir mer samlad. 

Boddy et al., (2008) och Lindvall (2009) anser att användningen av informationssystem har 

sänkt kostnaderna för hanteringen av information inom en organisation, trots att de är en 

relativt dyr investering för företaget. Med hjälp av informationssystem kan organisationen 

lättare hantera och förmedla den information och den kunskap medarbetarna behöver i sitt 

arbete (Boddy et al., 2008). Med hjälp av informationssystem i verksamheter har det enligt 

Lindvall (2009) ökat möjligheterna till bättre kommunikation i organisationen och 

hanteringen av information har blivit bättre och snabbare. Det kan bero på att systemen 

möjliggör överföring, lagring och hantering av företagets data och information (Lindvall, 

2009). För att medarbetarna ska kunna använda den information som finns tillgänglig i 

systemet, kan data behöva behandlas med olika verktyg som finns till hands i verksamheten 

och presenteras på lämpligt sätt beroende på användare (Denton, 2010). Trots att systemen 

finns tillgängliga i organisationen används de ofta inte till sin fulla kapacitet. Detta kan delvis 

bero på att medarbetarnas intresse och kunskap för tekniken är bristfällig. Ju mer systemen 

utvecklats och användningen av systemen ökat har det även krävt ökad flexibilitet och 

möjlighet till förändring när det behövs (Lindvall, 2009). Granlund och Malmi (2002) anser 

att utvecklingen av informationsteknologin kan ha inneburit ökat användande av system i 

olika organisationer. Informationstekniken i kombination med organisationens övriga delar 

kan vara till hjälp i verksamhetens beslutsfattande genom att erbjuda information (Denton, 

2010). 

Ett av det viktigaste informationsstöden i en verksamhet är enligt Lindvall (2009) och Coles 

och Rowley (1996) Excel. Enligt Lindvall (2009) använder controllern detta upp till tjugofem 

procent när de utför sina arbetsuppgifter och hjälper enligt Coles och Rowley (1996) till att 

hantera data från olika datakällor för att kunna skapa egna modeller och analyser (Lindvall, 

2009).  
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2.5 Enterprise Resource Planning system 

Många organisationer har spenderat mycket av sina resurser på Enterprise Resource Planning, 

också kallat ERP, för att kunna ha ett system som fungerar för verksamhetens transaktioner 

och transaktionshantering (Holsapple & Sena, 2003). Systemet bygger på en sammansättning 

av organisationens respektive funktioner (Baltzan & Phillips, 2009). Holsapple och Sena 

(2003), Beheshti (2006) samt Lindvall (2009) anser att detta kan underlätta kommunikationen 

i verksamheten. Enligt Beheshti (2006) och Nilsson (2009) innehåller ett ERP-system 

funktioner och moduler som till exempel ekonomisk redovisning, produktion och säljstyrning. 

ERP-systemen är ofta inriktade på antingen ekonomistyrning eller materialflödesstyrning 

(ibid).  

Enligt Granlund och Malmi (2002) samt Holsapple och Sena (2003) bidrar ERP-systemet till 

att informationen blir mer tidsenlig eftersom medarbetarna har tillgång till samma information 

vid samma tillfälle vilket även kan resultera i mer tidsenliga och intelligentare beslut 

(Beheshti, 2006). Informationen blir dessutom mer konsekvent när alla medarbetarna 

använder samma datakälla (Nilsson et al., 2010). Dock kan arbetsfördelning och kontroll 

förändras vid användningen av ERP-system för organisationens användare, eftersom 

strukturen i organisationen kan förändras (Granlund & Malmi, 2002). Informationen i ERP-

systemet är uppbyggt i en central databas där all information är lagrad från respektive 

avdelning i företaget (Beheshti, 2006). Samuelson (2004) beskriver att ERP-systemet hanterar 

både interna och externa informationsflöden. Magnusson och Olsson (2008) anser att 

informationstillgången möjliggör bättre kontroller i verksamheten då till exempel ledningen 

får mer information om hela verksamheten.  Olve (2009)  anser att dataåtkomsten underlättas 

samt ökar möjligheterna till att framställa mer avancerade ekonomiska analyser. 

Vid val av ett ERP-system finns det ofta många krav gällande informationen och 

funktionaliteten i systemet, utifrån det väljer företaget vilket system som passar bäst för sin 

verksamhet (Samuelson, 2004). Sutton (2006) anser att användningen av ERP-system har 

förändrat många verksamheters hantering av information. Samuelson (2004) menar att en av 

de förändringar som skett inom ERP-systemen är att huvudfokus som tidigare legat på 

redovisning flyttats till att stödja företagets samtliga affärsmodeller. När en organisation 

väljer ett ERP-system anser Melin (2009) att en av de viktigaste aspekterna är att systemet ska 

ses som en del av hela organisationen och inte enbart vara IT-avdelningsens ansvar. När 

systemet ses som en helhet i organisationen kan det i högre grad stödja affärsmodellen 

(Samuelson, 2004). Beheshti (2006) anser att ERP-systemen kan bli en viktig del i 

organisationers strategi, eftersom all information och kommunikation kan vara samlad i en 

gemensam databas, så att exempelvis ledningen kan koppla samman organisationens olika 

delar för att se en helhet. 

2.5.1 För och Nackdelar med ERP-system 

Det finns både för- och nackdelar med ett ERP-system. Magnusson och Olsson (2008) 

beskriver bland annat att ERP-systemet kan leda till bättre kontroll inom verksamheten då all 

information är samlad på samma ställe. Många organisationer har tidigare haft flera olika 

system, både köpta och egentillverkade, för att möta organisationens olika funktioner och 

krav, vilket med hjälp av ett ERP-system kan ersättas med ett integrerat system (Hedman et 

al., 2009). Genom att hela företaget både lokalt och globalt använder sig av integrerade 

system, skapar detta en konsekvens i företaget, vilket kan öka såväl effektiviteten som 

användarvänligheten (Beheshti, 2006). Dessutom möjliggör ett ERP-system att se vem eller 

vilka användare som lagt in den information som finns i systemet (Magnusson & Olsson, 

2008).  
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Magnusson och Olsson (2008) beskriver att det även finns nackdelar med ett ERP-system. 

Dels innebär det stora risker att investera i ett ERP-system rent ekonomiskt, eftersom 

investeringar och underhåll kräver stora resurser (ibid). Hedman et al., (2009) beskriver vikten 

av att alla organisationens medlemmar är positivt inställda, samt att de förstår att ERP, 

styrning och organisation hänger ihop, vilket avgör om investeringen blir lyckad eller inte. 

Om en organisation väljer att investera i ett standardiserat system kan de förlora 

konkurrensfördelar, eftersom andra organisationer inom samma bransch kan använda samma 

system och därmed utföra sina processer på samma sätt (Magnusson & Olsson, 2008; Carr, 

2003). Detta medan Beheshti (2006) anser att ett ERP-system kan fungera som ett 

konkurrensverktyg. Nilsson (2009) anser dessutom att ett ERP-system kan ha varierande 

kvalitet på sina olika delar i systemet och kan därför behöva kompletteras med andra 

lösningar för att möta organisationens krav.  
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3. Metod 
__________________________________________________________________________________ 

I studiens metod kommer läsaren att presenteras för de val som är gjorda samt de synsätt som 

använts. Denna undersökning gjordes med en kvalitativ metod som inbegriper en abduktiv 

ansats, där intervjuer är grunden till den empiriska insamlingen. Dessutom presenteras här 

även studiens perspektiv, datainsamlingsmetod, urval, reabilitet/validitet samt hur 

intervjuerna genomförts. 

 

3.1 Hermeneutik  

Den hermeneutistiska undersökningen är bra när undersökarna vill få en närhet till sina 

respondenter och kan då genom ord förstå hur respondenten tänker och agerar kring olika 

situationer (Jacobsen, 2002). Enligt Patel och Davidson (2011) används ofta ett 

hermenutistiskt synsätt för att tolka och förstå en kontext med ett mer öppet sinne. Genom att 

studera andra kontexter och människor, kan detta skapa en större förståelse för att tolka olika 

situationer och handlingar. Patel och Davidson (2011) anser att forskaren ska använda sig av 

de kunskaper dessa besitter för att lättare förstå kontexten, vilket kan räknas som en tillgång. 

Dessutom möjliggör hermeneutiken att studera en större helhet på given vald situation (ibid).  

Dalen (2008) beskriver även att hermeneutiken går djupare in på ett fenomen än det som 

uppfattas från början. Dalen (2008) beskriver att den helhet som finns ska anpassas så att 

delarna kan förstås i sin kontext.   

 

I vår undersökning ville vi uppnå en närhet till våra respondenter för att förstå hur det ser ut i 

olika situationer och sammanhang. Denna närhet anser vi uppnås med hjälp av öppna 

individuella intervjuer med våra respondenter. Eftersom intervjuerna enligt Jacobsen (2002)  

består av ord och ordföljder, har vi valt bort att genomföra statistiska mätningar och 

datainsamling genom frågeformulär. I studien såg vi närmare på hur företagen framställde 

sina budgetar ur controllerns synvinkel och hur IT-system kunde vara till stöd, detta 

möjliggjorde att vi fick en inblick i hur varje respondent agerar i sin egen kontext. Eftersom vi 

endast undersökt ett fåtal respondenter i denna studie, resulterar detta i att vi inte har en avsikt 

att generalisera resultatet. Vi har fått möjlighet att se företagens system i praktiken, vilket har 

gjort att vi skapat en större förståelse för varje unikt fall så att vi kan förmedla studiens 

resultat på ett tydligare sätt. Då vi genomförde öppna individuella intervjuer, ansåg vi att vi 

hade möjligheten att genomföra studien mer ingående med ett fåtal respondenter, vilket enligt 

Dalen (2008) sammanfaller det hermeneutistiska synsättet. Eftersom vi har kunskap inom 

delar av det valda ämnet kan vi även få användning av detta inom hermeneutiken då Patel och 

Davidson (2011) anser att forskarna kan få stöd och hjälp av kunskapen i undersökningen.  

3.2 Val av strategi 

Den deduktiva ansatsen bygger på att forskaren utgår från tidigare teori och de empiriska 

iakttagelser som etablerats (Jacobsen, 2002) Enligt Patel och Davidson (2011) drar forskaren 

slutsatser av de teorier som redan finns om speciella situationer, genom att pröva de hypoteser 

som satts upp och de hypoteser som satts upp testas genom en empirisk undersökning 

(Jacobsen, 2002). Genom den empiriska undersökningen kan sedan hypotesernas trovärdighet 

stärkas eller försvagas (Holme & Solvang, 1997).  

Motsatsen till det deduktiva kallas för induktiv ansats. Den induktiva ansatsen utgår från att 

forskaren gör en undersökning utan att ha förväntningar på förhand (Jacobsen, 2002). Enligt 

Patel och Davidson (2011) är detta ett synsätt som kan få forskaren att upptäcka och skapa 

nya teorier om ett fenomen. Eftersom denna ansats inte utgår från tidigare teori, underlättar 
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det för forskaren som då kan samla in empiri utan att vara begränsad på förhand. Utifrån den 

empiri forskaren samlat in skapar de sedan teorier från det studien visat (Jacobsen, 2002).  

Det abduktiva synsättet innebär enligt Patel och Davidson (2011) en kombination av det 

deduktiva och induktiva synsättet där de olika tillvägagångssätten används överlappande så att 

de passar undersökningen (Patel & Davidson, 2011). Enligt Dalen (2008) startar 

undersökningen med att forskaren, med stöd från teoretiska föreställningar och begrepp, 

studerar enskilda empiriska fall.  Vi anser att vi genomfört en abduktiv ansats, därför att vi 

började med att undersöka hur företag arbetar med budgetframtagning idag. Det har vi gjort 

genom att studera tidigare forskning inom ämnet, läst in oss hur dessa studier genomförts och 

vad deras slutsatser varit. Det är enligt Backman (2008) ett första steg i forskningsarbetet. Vi 

har även läst in oss på ytterligare teorier kring valt ämne för att få djupare kunskap. Utifrån 

detta har vi samlat in en första teoretisk referensram. Därefter genomförde vi öppna 

individuella intervjuer med våra respondenter. När vi genomförde vår testintervju med det 

Tillverkandeföretaget valde vi att ändra riktning i vår studie, där vi tidigare valt att undersöka 

hur ERP-systemet kunde användas som stöd för controllern vid framtagning av månads- och 

kvartalsrapporter. Vi valde att byta ut månads- och kvartalsrapporterna mot budgeten, då vi 

ansåg att rapporterna är mer ett copy paste arbete och budgetprocessen kräver dessutom mer 

handpåläggningar. Efter att vi genomfört våra intervjuer med våra respondenter, valde vi att 

jämföra vår insamlade empiri med vår teoretiska referensram och komplettera den med andra 

relevanta områden som våra respondenter belyst under våra intervjuer.  

Innan vår undersökning startade hade vi kunskap sedan tidigare om till exempel ett ERP-

system och om controllern och dess arbetsroll. Vi är medvetna om att vår förförståelse och 

tidigare kunskap som vi har erhållit genom till exempel utbildning och erfarenhet från jobb, 

kommer att påverka resultatet av denna studie. Eftersom vi har tidigare erfarenhet anser vi 

inte att den induktiva ansatsen är lämplig då vi anser att det kan vara svårt att genomföra 

denna studie utan att ha förväntningar om hur resultatet kan bli. Vi anser inte heller att den 

deduktiva ansatsen är lämplig då vi på förhand inte endast kommer utgå från tidigare teorier 

och vi kommer inte heller sätta upp några hypoteser vi ska testa. Utifrån detta kom vi istället 

fram till att den abduktiva metoden är lämpligast för vår studie, vilket grundar sig på en 

kombination mellan den induktiva och den deduktiva ansatsen (Patel & Davidson, 2011).  

3.3 Kvalitativ studie 

Många av de källor som används i denna studie grundar sig på undersökningar som skett 

kvantitativt. Holsapple och Sena (2003;2005) har i sina studier valt att genomföra dessa med 

en kvantitativ metod, vilket Jacobsen (2002) beskriver som en metod där data samlas in med 

hjälp av siffror i ett frågeformulär där svarsalternativen oftast är fasta.  Detta för att de ville 

skapa en bredare bild av hur deras undersökningsfenomen såg ut. Även Granlund och Malmi 

(2002) har i sin studie valt att genomföra denna undersökning kvantitativt. Deras artiklar 

berör områden kring ERP-system, informationsframtagning samt ERP-systemets påverkan på 

ekonomistyrningen. Vi utförde istället en kvalitativ studie för att kunna gå djupare in på 

enskilda kontexter samt att skapa en möjlighet att bidra med mer till forskningen inom 

området, då vi ansåg att kvalitativa studier inte är lika vanliga inom valt problemområde. 

Eftersom vi valde att undersöka vår problemformulering med en kvalitativ studie med endast 

tre respondenter resulterar det i att vi fick en djupare förståelse för varje enskilt fall, dessutom 

ansåg vi att en kvalitativ forskningsmetod kan vara ett bidrag till den befintliga forskningen, 

då kartläggningen har skett på ytterligare ett antal företag. I den kvalitativa metoden är det 

fokus på ett fåtal respondenter vid datainsamling (Backman, 2008). Genom att undersöka 

endast ett fåtal respondenter kan undersökarna komma närmare och få en djupare förståelse 

för det fenomen och den kontext som respondenten befinner sig i (Jacobsen, 2002). Enligt 
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Patel och Davidson (2011) samlar även den kvalitativa undersökningsmetoden in mer 

tolkningsbar information, eftersom data tolkas genom till exempel intervjuer eller 

observationer. Då vi ville förstå hur controllern med hjälp av IT-system kan ta fram 

information till budgeten, anser vi att den kvalitativa studien är lämpligast. Valet av en 

kvalitativ studie grundar sig även på att vi inte ville binda upp svaren på frågorna till ett visst 

antal svarsalternativ, vilket Jacobsen (2002) beskriver som den kvantitativa metoden. Den 

kvalitativa metoden möjliggör till uppföljningsintervjuer vid behov, vilket den kvantitativa 

metoden inte gör i samma utsträckning (Wärneryd et al., 1993). Holme och Solvang (1997) 

anser att den kvalitativa metoden är flexibel och att detta kan underlätta datainsamlingen vid 

intervjuer, eftersom sådant som frågor kan rättas till eller förklaras under intervjuns gång. Det 

finns dock en risk att närheten till respondenten blir alltför stor och att undersökaren kommer 

för nära det objekt forskaren undersöker, vilket kan komma att påverka resultatet och 

möjligheten till objektivitet hos undersökaren (Jacobsen, 2002).  

3.4 Val av perspektiv  

I vår uppsats valde vi att använda oss av ett controller- samt ett processperspektiv.  Med 

controllerperspektiv menar vi att studien enbart kommer att undersöka hur controllern på de 

tillfrågade företagen arbetar, vilket innebär att vi endast utgår från controllerns synsätt och 

användning av systemet. Detta är för att beskriva hur controllern kan vara delaktig i 

budgetarbetet. Med processperspektivet menar vi den process som sker vid framställningen av 

budgeten. Vi kommer att studera hur våra respondenter arbetar för att ta fram budgetar och 

hur de använder IT-systemet som stöd för detta. Alla uttalanden i studiens empirikapitel är 

controllerns åsikter, vilka skulle kunna variera ifall någon annan person med en annan roll på 

företaget skulle bli tillfrågad. Anledningen till att vi valde controllerperspektivet berodde på 

att vår uppfattning från början var att det var controllern som hade stor delaktighet i arbetet 

kring det ekonomiska planeringsarbetet i företaget och därför ansåg vi det intressant att 

studera problemet ur controllerns synvinkel. Vi har under processens gång fått bekräftat att 

våra tolkningar stämmer, vilket medfört att studiens fokus har stannat vid controllers 

perspektiv.  Dock leder detta i sin tur till att det inte kommer att tas någon hänsyn till 

kontexten kring andra medarbetares användning. I controllerns arbetsuppgifter ingår det ofta 

att framställa och hjälpa företaget att ta fram en budget (Roehl-Anderson & Bragg, 2005). 

ERP-systemet är ett verksamhetsövergripande system som hanterar all information i företaget 

(Magnusson & Olsson, 2008). Detta gör att controllern har tillgång till all den information 

som är relevant för att kunna sammanställda en budget. Genom att se studien ur ett 

controllerperspektiv kunde vi få en djupare förståelse för hur de kan använda IT-systemen i 

budgetarbetet. Då varje respondent beskrivit för oss hur de arbetar för att fram verksamhetens 

budgetar och hur de kan använda sig av systemen i företaget, har vi fått en större förståelse för 

budgetprocessen och fått en klarhet hur de ser ut och kan skilja sig mellan olika organisationer 

samt inom kommunal och privat sektor. Vi valde att intervjua de respondenter som har stor 

erfarenhet av arbetet inom en och samma organisation och som arbetat med ett IT-system som 

funnits i verksamheten i mer än två år, så att controllern känner sig hemma i systemet och 

känner till dess möjlighet som informationskälla.   

3.5 Datainsamling 

3.5.1 Primärdata  

Primärdata består av information som är insamlad för första gången, direkt från 

ursprungskällan (Jacobsen, 2002). Eftersom vi genomförde vår undersökning med öppna 

individuella intervjuer och gick direkt till ursprungskällan, anser vi därför att vi använder 

primärdata i vår studie. Jacobsen (2002) anser att en fördel med den primära 
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datainsamlingsmetoden är att informationen blir skräddarsydd för den undersökning som 

genomförs.  

3.5.2 Litteraturgranskning 

För framtagning av teorin till vår uppsats valde vi att använda oss av en kombination av 

vetenskapliga artiklar samt litteratur i form av böcker. De vetenskapliga artiklarna vi använt 

har vi funnit i Högskolan i Halmstads artikeldatabaser Summon samt Emerald. Dessa 

databaser är inriktade till artiklar kring både företagsekonomi och informatik, vilket gör att 

dessa täcker in artiklar kring båda de områden som vår uppsats berör. Vi valde även att 

använda oss av litteratur i bokform från Högskolan i Halmstad bibliotek. För att finna 

relevanta artiklar för problemområdet använde vi sökord som Controller, ERP-system, 

budget, decision support, management accountants etc., och vi har även studerat de olika 

vetenskapliga artiklarnas referenslista för att använda som stöd i vår studie. Vi har genom 

detta valt att söka upp dessa ursprungskällor för att minimera antalet andrahandsrefereringar i 

så stor utsträckning som möjligt, vilket i vissa fall inte varit möjligt då artiklarna antingen är 

skrivna väldigt långt tillbaka i tiden eller helt enkelt inte finns tillgängliga. Vi motiverar våra 

andrahandsreferenser med att vi anser att det är relevanta teorier för vår studie, vilket kan ge 

ett värde och stärka studien.   

3.6 Urval 

Jacobsen (2002) beskriver olika urvalsmetoder vid val av respondenter. Vårt urval bygger på 

en kombination mellan två olika urvalsmetoder. Detta för att vi ska kunna fånga de 

respondenter som är av störst värde för studien. De metoder vi anser lämpliga för studien är 

ett urval baserat på information samt det typiska urvalet.  

Urval baserat på det typiska anser Jacobsen (2002) utgår ofta från en förutfattad mening av 

hur ett fenomen ser ut. Det finns en risk att det blir ett snett urval då gruppen till exempel kan 

vara alltför positiv i sina åsikter (Jacobsen, 2002). Vår utgångspunkt var att studera 

controllern och dess användning av IT-systemet för att ta fram företagets budgetar. Därför 

ansåg vi att det typiska urvalet passar bra då vi var ute efter en viss typ av respondent. Vi har i 

likhet med Holsapple och Sena (2003) valt att använda oss av ett krav på antal år som 

controllern funnits i organisationen och använt systemet. Holsapple och Sena (2003) sätter 

upp krav på kunskap av organisationen till åtta år respektive för ERP-systemet fem år. Vi ville 

att våra respondenter skulle ha erfarenhet om sitt arbete och om den verksamhet de är 

anställda på vilket gör att controllern bör ha arbetat inom organisationen i minst ett år. 

Lindvall (2009) anser att controllern börjar känna sig tryggare på arbetsplatsen efter cirka ett 

år och har då fått förståelse för verksamheten. Även Holsapple och Senas (2005) studie visar 

att förståelsen för verksamhetens system ökar ju längre tid de används. Vi ville dessutom att 

de controllers vi intervjuade hade kunskap om företagets IT-system, där vi satt en minigräns 

för systemet på två år. Med detta anser vi att controllern har den information och kompetens 

som behövs för studien.  Detta säkerställer vi genom att förtydliga vilka förutsättningar som 

undersökningen kräver vid den första kontakten med företagen. Jacobsen (2002) beskriver att 

urval även kan ske baserat på information. Respondenterna väljs ut på basis av den 

information och kunskap som de innehar. Då vi ansåg att controllern var den roll på företaget 

som arbetar mest med verksamhetsplanering och den ekonomiska styrningen av 

verksamheten, valde vi utgå ifrån att dessa borde ha den största kunskapen kring området 

budgetering. Enligt Roehl-Anderson och Bragg (2005) menar de att controllern har en viktig 

roll i budgetarbetets utvecklingsfas. Detta ledde till att vi valde att intervjua controllers då de 

kunde ge oss de bästa svaren på våra frågor, då det till största delen är controllern som har 

huvudansvaret för budgeteringen i verksamheten (Kullvén, 2009). Eftersom vi endast 
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intervjuat controllers innebär detta att vi endast hört deras beskrivning av företagets 

budgetprocess. 

De företag vi valde är stora företag som har controller som arbetsfunktion. Denna studie 

förutsätter att verksamheten har controller funktionen, vilket är beskrivet i vår 

problemformulering. Mindre företag kan använda en kombination av ekonomichef och 

controller, vilket för vår studie skulle innebära att vi inte får en korrekt bild över hur just 

controllern arbetar med budgeten och hur de använder IT-system. Vi skulle även frångå vårt 

urval av respondent, vilket skulle medföra att vi inte skulle vara konsekventa, och möjligheten 

att jämföra våra olika respondenter skulle försvåras eftersom de inte utgår från samma 

förutsättningar. Företagets IT-system ska vara väletablerat i företaget så att de anställda och i 

synnerhet controllern vet hur de ska/kan använda systemet. Detta för att kunna studera den 

verkliga nyttan som ett IT-system kan erbjuda för verksamheten i form av information och 

informationskälla. Är systemet nyimplementerat, kan det vara svårt att navigera och 

controllern kanske inte har de kunskaper om systemets funktioner som krävs för att kunna 

hantera de stora mängder information som finns lagrad i systemet. Det kan även vara så att 

controllern inte vet vilka möjligheter systemet kan erbjuda för att utföra dess arbetsuppgifter 

ifall systemet är nyimplementerat i verksamheten. Om företaget istället har haft systemet i 

drift under minst två år, har controllern haft tid att sätta sig in i systemet och dess 

funktionalitet, vilket kan leda till att de utnyttjar systemets funktionalitet bättre och kan 

beskriva möjligheterna som systemet kan ge. Valet av våra tillfrågade företag grundar sig på 

våra urvalskriterier samt till vår avgränsning, vilket bestod av att vi ville undersöka större 

företag inom Halmstadområdet.  

3.7 Intervjuer 

Vi genomförde öppna individuella intervjuer med våra respondenter. Med en öppen 

individuell intervju menas att en intervju görs med en respondent i taget och samtalen förs 

kring ämnet i ett öppet klimat (Jacobsen, 2002). Dalen (2008) anser att intervju som 

datainsamlingsmetod kan användas som huvudmetod för insamling till den kvalitativa 

metoden, samt att den även kan vara ett komplement till andra datainsamlingsmetoder. 

Jacobsen (2002) anser att den öppna intervjun lämpar sig bra när undersökaren är intresserad 

av en enskild persons erfarenheter och när undersökningen genomförs på färre objekt. Vi har 

genomfört intervjuerna ansikte mot ansikte för att kunna skapa en bra kontakt med 

respondenterna, då en telefonintervju enligt Jacobsen (2002) skulle kunna innebära att 

respondenten lämnar mindre utvecklade svar och kan hålla inne relevant information samt 

tappa fokus vid längre intervjuer. Våra intervjuguider består av ett stort antal öppna frågor 

vilket innebär att det är bättre att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte enligt Jacobsen 

(2002). Vi har spelat in alla intervjuer för att underlätta transkriberingen och för att även ha 

möjlighet att citera respondenterna, vilket gör att vi inte lagt någon egen tolkning i valda 

meningar inom empirin, för att studiens trovärdighet ska stärkas och respondentens innebörd 

av meningen ska förbli som denne menar. Som komplement till ljudinspelningen har vi fört 

anteckningar, vilket vi under transkriberingen använt som vägledning. En effekt av att spela in 

intervjuerna är att respondenterna kan undanskymma relevant information då de känner sig 

stressade eller obekväma i situationen (Jacobsen, 2002). Detta kan enligt Jacobsen (2002) 

göra att helhetsbilden av fenomenet förstärks. Vi har båda två deltagit vid intervjuerna för att 

vi båda två ska kunna uppfatta och tolka det respondenten säger. Detta leder till att vi 

säkerställer att vi båda två har tolkat respondenten på samma sätt i empirin och detta ökar 

studiens tillförlitlighet enligt Patel och Davidson (2011). När empirin var sammanställd 

skickades den ut till respektive företag för godkännande. 
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Vi har genomfört uppföljningsintervjuer med samtliga respondentföretag. Detta för att stärka 

och fördjupa oss i de delar vi ansåg var bristfälliga. Jacobsen (2002) anser även att en 

uppföljningsintervju med respondenterna kan förstärka förtroendet och öka förståelsen för 

respondenten och dess situation. Vid våra uppföljningsintervjuer valde vi att skicka ut våra 

intervjufrågor i förväg för att respondenterna skulle få tid på sig att reflektera över dessa och 

kunna förbereda eventuella svar. Två av de tre tillfrågade företagen ansåg att detta var ett bra 

sätt att göra, då de fick möjlighet att förbereda svar, dock ansåg det tredje tillfrågade företaget 

att det inte spelade någon roll. Vi ansåg genom att göra på detta sätt kunde vi få mer 

genomtänkta svar. Vi såg det även som en fördel att göra detta vid en andra intervju för att 

företagen nu var insatta i det område vi ämnade studera. En nackdel som vi anser, är att det 

kan vara svårare att anpassa frågorna efter intervjusituationen om respondenterna själva sitter 

med frågorna.  

Vid intervjuerna kan det förekomma olika typer av undersökningseffekter. Det kan bland 

annat vara så att respondenterna inte delar med sig av all den information som är relevant för 

undersökningen. Jacobsen (2002) beskriver även att frågorna i en intervjuguide kan vara 

utformade så att de kan tolkas på olika sätt beroende på vem som är respondent, och att detta 

kan resultera i olika svar på samma fråga. Vi valde att genomföra intervjuerna på 

respondenternas arbetsplats. Jacobsen (2002) beskriver att detta kan innebära att respondenten 

känner sig trygg och kan resultera i mer öppna svar. Vi är dock medvetna om att våra 

respondenter kan ha undanhållit information i de intervjuer som genomförts.  

Eftersom vi genomfört fler än en intervju med varje respondent kan detta enligt Jacobsen 

(2002) göra att undersökarna blivit påverkade av det som tidigare respondenter svarat på 

frågorna, vilket kan leda till att den objektiva synen minskas efter hand som intervjuerna 

genomförs. Det är något som vi tagit hänsyn till och försöker undvika, genom att arbeta för att 

gå in med en objektivitet inför varje ny intervju.  

3.8 Intervjuguide  

En intervjuguide kan användas som ett stöd under en intervju och innehåller centrala teman 

och frågor som ska täcka de viktiga delarna av studien (Dalen, 2008). Centrala teman i vår 

studie är IT-system, controller samt budget. Det kan dock vara svårt att utarbeta en bra 

intervjuguide, eftersom den ska reflektera studiens valda problemformulering. Vid 

utformningen av frågorna kan det vara bra att ha konkreta delar framför sig så att forskaren 

med större säkerhet speglar problemet (Dalen, 2008). Enligt Wärneryd et al., (1993) ska 

frågor som ställs i ett frågeformulär enbart beröra en sak i taget. Vi har valt att ta hänsyn till 

detta under utformandet av våra intervjufrågor för att kunna få uttömmande svar för varje del 

av vårt problemområde.  En viktig sak att ha i åtanke enligt Dalen (2008) är att inleda varsamt 

så att respondenten känner sig bekväm i situationen. Enligt Patel och Davidson (2011) är en 

av förberedelserna inför en intervju att säkerställa att alla teman och frågor är väsentliga och 

att de täcker den problemformulering som undersöks. För att säkerställa att våra frågor i 

intervjuguiden är relevanta för vår studie utgick vi från problemformulering, syftet med 

studien samt studiens teoretiska referensram. Exempelvis fördelar och nackdelar på ERP-

system i intervjuguiden bygger på avsnittet 2.2.1.1 där vi utgick från vår teoretiska 

referensram. Under rubriken ”controllern” i teorin diskuteras även controllerns möjliga plats i 

ledningsgruppen, och detta har vi då kopplat med att fråga våra respondenter om de sitter med 

i företagets ledning eller hur ledningen får tillgång till det insamlade materialet från dem. Vi 

valde att börja intervjuerna med att ställa kontrollfrågor gällande ljudinspelning, anonymitet 

och ytterligare frågor innan intervjun startade. Vi delade upp vår intervjuguide i olika avsnitt 

för att skilja frågornas karaktär åt. De delar som kommer att ligga som fokus under intervjun 

är budgeten, controllerrollen samt controllerns integration med IT-system vid 
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budgetprocessen. Dessa områden kommer att täcka den problemformulering vi valt genom att 

frågorna är kopplade till insamlad teori före intervjutillfället och berör de olika komponenter 

som vår problemformulering bygger på.  

3.9 Transkribering av data 

Eftersom vi valde att spela in de intervjuer vi genomfört i studien har detta skapat detaljerad 

rådata från intervjutillfällena. Eftersom vi dessutom har valt att föra anteckningar under 

intervjuernas gång kan dessa enligt Jacobsen (2002) användas som ett stöd till vår 

ljudinspelning. Jacobsen (2002) beskriver att överföra inspelat material till text är en 

tidskrävande process där forskaren får lyssna och spola fram och tillbaka flera gånger för att 

få med hela kontexten. Dessutom lägger Jacobsen (2002) vikt vid att transkriberingen sker 

strax efter intervjun för att ha så mycket minne av intervjun som möjligt färskt i huvudet. Vi 

satte oss i nära anslutning till genomförda intervjuer och transkriberade dessa samt 

sammanställde varje intervju för att inte missa viktiga detaljer som annars kan glömmas bort.   

3.10 Reabilitet och validitet 

Både reabilitet och validitet är två viktiga begrepp enligt Jacobsen (2002) att ta hänsyn till vid 

en undersökning. Reabiliteten innebär att den empiriska undersökningen som genomförts ska 

vara trovärdig och att det resultat studien visat ska gå att lita på. Dessutom bör forskaren få 

samma eller liknande resultat om studien skulle genomföras igen (Jacobsen, 2002; Patel & 

Davidson, 2011). Två respondenter i vår studie har valt att vara anonyma, detta beror på 

verksamheternas policy. Vi är medvetna om att valet att använda oss av respondenter som är 

anonyma kan försvåra för och påverka att studien inte skulle bli liknande vid ett senare 

undersökningstillfälle. Detta kan även skapa en osäkerhet hos läsaren att studien inte skulle 

vara trovärdig och gå att lita på. Vi anser dock att möjligheten ändå kvarstår att genomföra en 

liknande studie, eftersom de kan följa de krav och avgränsningar vi satt upp i undersökningen. 

Eftersom vi endast genomfört intervjuer och ej observerat våra respondenter i budgetarbetet 

kan reabiliteten även här ifrågasättas då vi endast fått ta del av förklaringar hur de genomför 

processen. Patel och Davidson (2011) anser att forskaren kan välja att använda sig av 

ytterligare en person som sitter med under en intervju för att säkerställa att respondenten 

uppfattas på samma sätt av både forskaren och den som sitter med. Detta kan öka 

tillförlitligheten i studien enligt Patel och Davidson (2011). Eftersom vi båda medverkade vid 

intervjuerna anser vi att detta kan stärka reabiliteten i studien.  

Jacobsen (2002) menar att validiteten behandlar giltigheten och relevansen med studien.  

Giltigheten kan dessutom delas in i intern och extern, där den interna giltigheten behandlar att 

forskaren mäter det som är avsett och den externa giltigheten kan användas för att beskriva 

om studien även gäller i andra situationer (Jacobsen, 2002; Patel & Davidson, 2011). I denna 

studie har vi inte som avsikt att generalisera resultatet till andra situationer och kontexter, utan 

vi är enbart intresserade av att studera unika situationer och därefter genomföra en jämförelse 

mellan dessa. Eftersom vi har valt att ändra inriktning på vår studie under processens gång 

kan detta ha påverkat studiens interna giltighet. Vi anser dock att valet av ändringar skett 

medvetet, och studien har anpassats efter detta för att skapa en högre intern giltighet.  
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4. Empiri 
__________________________________________________________________________________ 

I studiens empiriska kapitel kommer varje företag och respondent att presenteras. Vi kommer 

även presentera de resultat studien fått under respektive rubrik. De rubriker som används är 

bland annat budgeten, ERP-system/informationssystem samt controllern. 

 

Vi har valt att intervjua tre företag till denna studie. Två kommunala bolag och ett 

Tillverkandeföretag. De kommunala bolagen består av HFAB (Halmstads Fastighets AB), ett 

Kommunaltbolag som vill vara anonyma och det Tillverkandeföretaget har vi valt att 

benämna ”Tillverkandeföretag” då även detta tillfrågat anonymitet. Våra respondenter arbetar 

som controllerns inom sitt företag, men på olika nivåer. För att strukturen på empirin ska bli 

tydlig för läsaren har vi valt att utgå från rubriksättningen i den teoretiska referensramen. 

Varje företag kommer att presenteras var för sig med en inledande företagspresentation med 

efterföljande presentation av respondenten. Därefter kommer vi genomgående presentera 

empirin efter våra huvudområden Controllern, budget, ERP-system och informationssystem.  

Vi kommer att presentera vår empiri tillsammans oberoende när intervjun är genomförd. Detta 

för att få en mer sammanhängande beskrivning av varje respondentföretag. Alla empiri som 

presenteras är uttagen från intervjuerna som genomförts med respondenten.  

4.1 HFAB 

4.1.1 Företagspresentation 

HFAB (Halmstads Fastighets AB) är ett kommunalägt fastighetsbolag i Halmstad som 

tillhandahåller ca 9800 bostäder för uthyrning. Företaget har ca 100 anställda och en 

omsättning på ca 650 miljoner kronor [1]. De genomför dessutom renoveringar av dessa 

fastigheter samt bygger nya. Företaget grundades 1942 och fastigheterna är uppdelade i olika 

distrikt som innehar var sin distriktschef. Över distriktschefen sitter en förvaltningschef som i 

sin tur förmedlar rapporter till VD:n. Utöver uthyrning av fastigheter består HFAB av ett antal 

stödfunktioner såsom fastighetsutveckling, VD/kansli, affärsutveckling och kommunikation 

samt ekonomi/IT.  

4.1.2 Controllern  

Vår respondent heter Linda Kruse och arbetar som distriktscontroller på HFAB och är en del 

av stödfunktionen för ekonomi/IT inom verksamheten. Kruses arbetsuppgifter är bland annat 

att kontrollera distrikten genom att göra uppföljningar som hon kontrollerar mot budget och 

föregående år, analyser, ge stöd vid prognosarbete samt kunna skapa en helhetsbild över alla 

de fyra distrikten för att möjliggöra jämförelse. Kruse ansvarar även för mycket av HFABs 

bokföringar av kostnader samt in- och utbetalningar. 

Hennes arbete börjar allt mer övergå mot att studera en högre nivå inom verksamheten, det 

vill säga koncernen HFAB. Kruse har inga tidigare erfarenheter av controlleryrket, utan har 

arbetat på många olika delar inom organisationen innan hon hamnat där hon är idag. Kruse 

anser att det kan vara en stor fördel eftersom hon har en större kunskap inom organisationen, 

vilket kan hjälpa henne i sitt arbete.    

Kruse har inte en plats i ledningsgruppen, utan agerar mer som en insamlare av information 

till ekonomichefen som i sin tur förmedlar informationen till styrelse och ledning. Varje 

månad får cheferna för varje avdelning ut en rapport över avdelningens utfall under den 

senaste månaden. Cheferna ska därefter kommentera utfallet som ekonomiavdelningen sätter 

samman till en hel månadsrapport som ekonomichefen presenterar för ledningsgruppen. Kruse 
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är även ett stort stöd för de ansvariga cheferna genom att hjälpa och stötta dem i arbetet med 

att analysera siffror samt beräkna utfall inför framtiden. Vid arbetet med till exempel 

budgeten sitter Kruse ofta med för att kunna förklara var siffrorna kommer ifrån, vad de 

innebär och hur de ska arbeta med dem i framtiden samt vilka konsekvenser de får för 

verksamheten.  

Kruse anser att det finns många viktiga arbetsuppgifter och ansvarsområden för controllern. 

En av dem är att ifrågasätta och hitta fel i arbetet. Det kan till exempel vara att hitta felen i 

budgeten där det skulle varit plus istället för minus eller om det är för många eller för få 

nollor. Ett sådant fel kan få stora konsekvenser. Utöver att söka fel handlar controllerrollen 

mycket om att svara på frågor, motivera och förklara siffror och olika resultat.  

4.1.3 Budgeten  

Budgeten i organisationen  

HFAB skapar budgeten på årsbasis och Kruse anser att HFAB använder en iterativmetod 

under budgetprocessen där de får information och uppgifter till budgeten från både ledning 

och de anställda i organisationen. Från ledningen får de avkastningskrav som de ska uppnå 

under året beräknat på totalt kapital. Från de anställda får de information om vad som sker på 

deras avdelning eller ansvarsområde. Dessa två nivåer konsolideras sedan ihop för att skapa 

en gemensam budget för hela verksamheten.   

Tillvägagångssätt  

HFABs arbete med att ta fram den årliga budgeten startar i oktober och ska vara klart i 

november. När procentsatsen är fastställd och mottagen av organisationen från ledningen, 

startar deras budgetprocess med att ekonomiavdelningen sänder ut ett dokument med 

förutsättningar till alla ansvariga i organisationen. I detta dokument finns bland annat 

instruktioner om olika procentsatser på exempelvis prishöjningar som företaget beräknar ska 

ske. Procentsatserna kan variera från år till år, och de tas bland annat fram genom att studera 

olika KPI, konsumentprisindex. Ekonomiavdelningen och verksamhetens VD skickar även ut 

resultatmål som varje avdelning och distrikt ska nå under perioden. När varje avdelning fått 

sina mål och procentsatser att utgå från sätter de sin egen budget. Fördelen med att varje 

avdelning gör sin egen budget är att medarbetarna kan känna ett större ansvar och förstår att 

alla delar är lika viktiga för helheten. När varje del av budgeten är lagd samlas den in av 

cheferna som konsoliderar den till en gemensam budget för hela avdelningen eller distriktet. 

Detta förs sedan in i företagets IT-system där ekonomiavdelningen sammanställer dessa till en 

gemensam budget för hela verksamheten.  

HFAB har ett stort antal fasta avtal för bland annat reparationer, lägenheter samt inre och yttre 

skötsel. Detta gör det enklare för verksamheten att budgetera för dessa kostnader då nya 

förhandlingar sker i oktober innan budgeten för nästkommande år läggs. Det underlättar 

budgetarbetet eftersom avtalen är klara och kostnaderna för dessa poster endast behöver föras 

in i budgeten. Kruse anser att företagets intäktsposter är lättast att budgetera eftersom deras 

intäkt mest består av hyror från uthyrda bostäder. Efter förhandlingar med 

hyresgästföreningen får de fram en procentsats för hyreshöjningen som de ökar posten med. 

HFAB har många fasta kostnader, men de kringkostnader som kan uppkomma anser Kruse är 

mer spekulativa och kan vara svårare att budgetera för, till exempel kan detta vara hur många 

lägenheter som står tomma varje månad och orsaken till detta.  

Vid budgetarbetet använder sig företaget av IT-systemet för att kunna finna utfallet från 

tidigare år och hur verksamheten hittills har gått under verksamhetsåret. Systemet hjälper till 

att visa det historiska som skett i företaget och Kruse väljer att uttrycka det som:  



24 
 

”Har du inte historiken med dig är det svårt att gissa om framtiden” (controllern på HFAB, 

26 mars 2013) 

Användning av budgeten 

Kruse anser att verksamheten kan använda budgeten som ett beslutsstöd eftersom de vet vilket 

avkastningskrav som kommunen har på dem. Utifrån budgeten bestämmer de hur mycket 

underhållsåtgärder de kan göra men ändå nå upp till avkastningskravet.  

Genom användning av budgeten i verksamheten har det möjliggjort bra kontakt med de övriga 

anställda i organisationen. Det har även möjliggjort att de anställda har fått ett mer 

ekonomiskt tankesätt. Dessutom är fler involverade i budgetarbetet idag jämfört med innan de 

började arbeta i informationssystem. Tidigare var det endast Kruse, ekonomichefen samt 

eventuellt en representant på förvaltningen som var delaktiga. Tack vare att det är många som 

är involverade i budgetarbetet är det också fler som använder budgeten i sitt dagliga arbete. 

De arbetar mycket med månadsrapportering av utfall och varje ansvarig följer upp sin egen 

del för att sedan lägga samman allt till en helhet. Fördelen med att arbeta på detta sätt enligt 

Kruse är att alla ser vilka konsekvenser som kan uppstå inom varje verksamhetsområde.  

Fördelar, nackdelar och komplement 

För att minimera felen i budgeten använder de statistik från 10-20 år tillbaka, denna 

information hämtas från historiken i systemen. När de studerar historiken kan de få fram 

uppgifter om hur mycket varje fastighet är beräknad att kosta, samt hur mycket de verkligen 

kostar. Det kan hjälpa till i budgetarbetet. HFAB försöker även ha en långsiktig plan för 

verksamheten på ca 5-10 år, där det bland annat inkluderas en underhållsplan.  

Ett vanligt fel som uppstår vid budgetarbetet på HFAB är beräkningarna av verksamhetens 

uppvärmningskostnader, eftersom de varierar mycket från år till år beroende på temperaturen. 

Budgeten läggs för ett normalår och då ett normalår aldrig inträffar kan det vara svårt att veta 

exakt hur mycket det kommer kosta. Om en post går över budgeten måste de resurserna 

hämtas från en annan post, och då är det ofta underhållet som minskas.  

Kruse anser dock att budgetering som arbetsform är ett bra verktyg eftersom budgeten lyfter 

fram viktiga frågor som företaget annars kanske inte hade stött på. Den skapar möjlighet att 

analysera och följa upp företaget. Dessutom ser Kruse det som en stor fördel att de använder 

sig av den iterativa metoden då medarbetarna längre ner i organisationen även fått större 

acceptans och förståelse för budgeten och verksamhetens siffror i allmänhet. Tidigare när 

arbetet skedde på en högre nivå kunde de övriga anställda känna ett motstånd till budgeten 

och att den bara var något som ekonomerna arbetade med och som endast var tidskrävande. 

Prognoser 

Under året väljer företaget att göra revideringar av budgeten i form av prognoser i maj och 

september för att stämma av utfallen mot budgeten. Upptäcks alltför stora avvikelser mellan 

utfall och budget kan budgetläggarna välja att göra justeringar genom att öka de budgeterade 

förväntningarna. Denna revidering sker i en prognosinmatningsmall i deras IT-system. 

4.1.4 ERP-system och Informationssystem 

Eftersom HFAB ägs av kommunen är de begränsade till att använda samma system som 

kommunen. 2001 infördes Agresso som ekonomisystem. HFAB känner sig dock begränsade i 

valet av system eftersom de inte kan vara med och påverka i samma utsträckning som de hade 

kunnat göra om de själva valt system. De har till exempel ingen möjlighet att gå in och byta 

namn på rubriker eller ta bort kolumner.  
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HFAB arbetar parallellt med ett system som heter Hypergene som är ett beslutsstödssystem 

där informationen från företagets olika informationssystem samlas och möjliggör att enklare 

kunna följa upp och göra analyser av företagets data. Detta system har företaget använt sedan 

fem-sex år tillbaka och det är ett egenutvecklat system. Transaktionerna som sker i Agresso 

samt Husar laddas över varje natt till Hypergene. Husar är företagets fastighetssystem, där all 

information gällande fastigheterna finns samlad. Orsaken till att företaget använder sig av 

Hypergene är på grund av att Agresso och Husar inte kan kommunicera med varandra, och 

varje system består av olika information som företaget vill kunna analysera tillsammans. 

Företaget vill kunna beräkna på vad varje kvadratmeter kostar. För att göra detta behövs 

kostnadsuppgifterna i Agresso och kvadratmetrarna i Husar, och genom Hypergene 

sammanställs den samtliga informationen från systemen. I systemet kan de anställda ta fram 

rapporter för olika fastigheter eller avdelningar. HFABs budgetar skapas i Hypergene.  

Ett annat informationssystem som HFAB använder är Excel. Excel används dagligen inom 

HFAB där de bland annat har ett fastighetsregister som möjliggör kontroll över 

avskrivningarna i verksamheten. Kruse beskriver att de använder Excel som fastighetsregister 

då de inte känner sig nöjda med de verktyg som finns inbyggt i Agresso och Husar. 

Informationen om fastigheterna och avskrivningsunderlaget som finns i Excel används även 

vid budgetarbetet.   

Kommunikationen i verksamheten har förändrats mycket sedan systemen infördes. Förr 

använde de mycket mail eller gick till varandra för att besvara olika frågor etc. Idag använder 

HFAB ett kommunikationsverktyg mellan de anställda för att snabbt få svar på enklare frågor.  

Dessutom har de flesta i verksamheten sin mail i telefonen, vilket gör att alla medarbetare är 

anträffbara även om de är ute på ett kundmöte eller dylikt. Med hjälp av systemen har arbetet 

blivit effektivare när alla går att nå och varje medarbetare har bättre möjligheter att hjälpa 

varandra över systemen.    

På HFAB använder controllern all typ av data och information i form av både ekonomisk 

samt verksamhetsdata och Kruse anser att de är tätt sammankopplade. För att sammanställa en 

personalbudget behövs personlig information om alla anställda samt ekonomisk information 

om utbetalda löner, sociala avgifter med mera, vilket gör att hänsyn måste tas till samtliga 

delar.   

Fördelar och nackdelar 

Kruse anser att deras ekonomisystem kan ha många fördelar, men eftersom de är så styrda av 

kommunen med vilket system de ska använda och vad de får och inte får ändra i systemet i 

form av till exempel struktur, försvinner dessa fördelar. Kruse anser att de känner sig låsta och 

att Agresso skulle ha kunnat fungera bättre om de själva kunnat anpassa systemet efter 

verksamheten. Fördelen som Kruse ser med att samköra systemet med kommunen är att det 

blir en bättre support då hon bara behöver ringa in till kommunen ifall fel uppstår med till 

exempel inloggning eller frågor kring vilka konton de ska bokföra på. Kruse anser även att 

ekonomisystemet inte är användarvänligt och att de tar mycket lång tid för medarbetarna att 

lära sig de olika funktionerna. De första fem åren Kruse arbetade i Agresso fick hon ta mycket 

hjälp av sina kollegor för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Kruse menar att Agresso inte 

är ett användarvänligt ekonomisystem, men anser själv att detta kan bero på dålig erfarenhet.  
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4.2 Kommunaltbolag 

4.2.1 Företagspresentation 

Kommunaltbolag är ett bolag som drivs av Halmstad kommun och startade 2006. Innan 2006 

var det två bolag som beslutade att gå ihop och bilda ett gemensamt bolag i form av 

Kommunaltbolag. De har valt att vara anonyma i denna studie och vi har därför valt att kalla 

dem för Kommunaltbolag. De har en omsättning på ca 400 miljoner kr, cirka 75-80 anställda 

och 3500 kunder. Majoriteten av Kommunaltbolag har sina kunder i Halmstad med omnejd 

(ca 95 %). Bolaget är uppdelat på 4 olika affärsområden med olika inriktningar, de har dock 

en gemensam ekonomiavdelning för hela verksamheten. Dessutom finns det controllers på tre 

av de fyra olika affärsområdena.  

4.2.2 Controllern  

Bengt Bengtsson arbetar som controller på Kommunaltbolag och har arbetat inom 

verksamheten i ca 2,5 år. Bengtsson heter egentligen något annat, men vi har även valt att 

ändra namnet på vår respondent eftersom de efterfrågat anonymitet i studien. Innan Bengtsson 

började på Kommunaltbolag arbetade han inom samma bransch i ca fem år, och då inom den 

operativa verksamheten och inte som controller.  

De viktigaste arbetsuppgifterna en controller har enligt Bengtsson är att studera en helhetsbild 

över organisationen och kunna sammanställa information som en helhet där informationen är 

hämtad från många olika källor. Att arbeta som controller innebär att hitta fel och brister i 

verksamheten, utföra rimlighetsbedömning av olika utfall samt ge förslag på förbättringar 

som är möjliga. Mycket av de dagliga arbetsuppgifterna går ut på att jämföra olika resultat 

och ge en återkoppling på dem. Bengtsson ingår även i ledningsgruppen för sitt affärsområde. 

Mycket av den data och information controllern använder är verksamhetsdata. Bengtsson 

beskriver att om de endast studerar siffrorna får de inte samma förståelse för vad som sker i 

organisationen utan endast vilket resultat de genererar. Allt verksamheten gör genererar 

kostnader och intäkter vilket innebär att verksamhetsdata blir ekonomisk data.   

4.2.3 Budgeten  

Budgeten i organisationen  

Kommunaltbolag lägger sin budget för ett år framåt och budgeten ser ofta liknande ut från år 

till år. Det kan dels bero på att de är en kapitalintensiv verksamhet som gör investeringar på 

upp till 40 års sikt. I budgeten ingår bland annat förväntade investeringar, underhållskostnader 

samt kostnader för personalbehov. De arbetar dessutom mycket med fokusområden som till 

exempel att de ska investera i en ny fastighet eller en ny maskin på sikt, och då kan de genast 

behöva motiveras i budgeten trots att investeringen kommer först om några år.  

Bengtsson beskriver att budgeten är viktig inom Kommunaltbolag, eftersom det ger en 

förväntning på vad verksamheten kommer prestera under året från ledningens samt styrelsens 

synvinkel. De använder en iterativmetod vid budgetarbetet vilket Bengtsson ser som en 

fördel, då ledningen kommer med direktiv samtidigt som medarbetarna kan vara med och 

påverka verksamheten genom budgeten.  

Tillvägagångssätt  

Innan det stora arbetet med budgeten startar diskuterar styrelsen vad de vill uppnå med 

verksamheten och vad målen är inom de närmsta åren. Kommunaltbolag får ett 

avkastningskrav i form av procent som beräknas på totalt kapital. När avkastningsprocenten är 

fastställd får linjeorganisationen ta del av informationen och bryter ner målen till information 
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som de kan inkludera i budgetarbetet. Varje affärsområde inom Kommunaltbolag lägger sin 

egen budget utifrån den procentsats som fastställts. Varje del konsolideras sedan ihop till en 

gemensam budget för hela organisationen.  

Fördelen med att varje affärsområde lägger sin egen budget är att de har bäst kännedom om 

vad som sker och vad som behöver göras den kommande perioden. Varje medarbetare och 

affärsområde behöver inte ha kontroll på allt, så länge varje avdelning kan sin del är det upp 

till medarbetarna högre upp i verksamheten att ha koll på att alla delar går ihop som en helhet 

i slutändan.  

När Bengtsson och hans kollegor lägger budgeten för kommande år börjar de på våren året 

innan med att göra en marknadsinventering samt kartlägga kunderna som de ska lägga fokus 

på under nästa år. I oktober ska hela budgeten vara färdig. När budgeten är färdig skickas den 

till VD:n och styrelsen för granskning och fastställs sedan i november. Vanligtvis får de 

tillbaka budgeten med ett krav på att göra den bättre eller att de ska spara in på någon post. 

Bengtsson anser däremot att det kan vara svårt eftersom de från början redan gjort budgeten 

så bra de anser att det går. När de måste spara in ytterligare blir de ofta tvungna att minska 

poster, då är det ofta underhåll samt konsultkostnader som minskas, detta är dock inte alltid 

det mest optimala ur en långsiktig synpunkt, eftersom det kommer påverka verksamheten 

längre fram.   

På intäktssidan tar de hänsyn till poster som till exempel kundvolym, kundpriser, 

nyförsäljningar samt extraordinära intäkter. Kostnader de tar hänsyn till är bland annat 

leverantörskostnader, underhållning, personalkostnader, avskrivningar, lokaler etc.  

Användning av budgeten 

I det dagliga arbetet används budgeten och föregående års resultat för att ha något att jämföra 

periodens utfall med. De jämför utfall och avvikelser och försöker lokalisera hur det kommer 

sig att det blivit på det ena eller andra sättet.     

När budgeten är lagd sker mycket uppföljning gentemot budgeten. Vid uppföljningen studerar 

de inte endast vad det är som skiljer sig åt, utan även varför det skett en förändring gentemot 

budgeten.  

Fördelar, nackdelar och komplement 

Bengtsson beskriver att budgeten är bra eftersom medarbetarna får upp ögonen för detaljer de 

i annat fall lätt hade missat som hade kunnat vara skadliga för organisationen ifall de inte 

upptäckts. Dessutom anser han att det finns en stor fördel med att varje affärsområde lägger 

sin egen budget eftersom de har bäst kännedom om vad som sker och behöver göras den 

kommande perioden.  

Bengtsson beskriver att vanliga fel vid budgetarbetet kan vara att de konsekvent missbedömer 

eller överskattar kostnader och intäkter. Ett exempel på detta kan vara att de underskattar 

kringkostnader vid reparationer där de inte räknar med personalkostnader utan endast 

materialåtgången. Ett annat fel som ofta uppstår är att de lägger budgeten för ett normalår. Det 

inträffar väldigt sällan ett normalår och för att lösa det problemet eller för att ha mer riktig 

data att gå efter, kan det enligt Bengtsson vara bra att lägga två olika scenarion för hur 

budgeten kan tänkas se ut ett kommande år. Ett tredje vanligt fel som inträffar vid 

budgetarbetet är att de lägger för stort fokus på de mindre posterna i organisationen där de 

istället kunde valt att fokusera på de stora posterna där det finns mycket pengar att spara in på. 

Dock anser han att budgetprocessen endast är viktig när det gäller likviditeten.    
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”Budgeten är ju viktig men det som egentligen är viktigt är vad vi presterar” (Controllern 

Kommunaltbolag, 22 mars 2013). 

Bengtsson anser att budgetprocessen skulle bli mer tidskrävande om de inte hade stöd från 

organisationens olika system, dock görs många manuella handpåläggningar. Om de inte hade 

använt sig av IT-systemen hade de fått använda sig av andra dokument och avtal för att få 

fram samma information. Samtidigt motiverar han att de kan arbeta för grundligt med 

informationen i budgeten då de vänder och vrider på minsta decimal, när fokus egentligen 

borde flyttas till andra områden.  

Informationen i budgeten hämtas bland annat från verksamhetens olika system. Det kan till 

exempel vara information om priser från leverantörerna, information om de beslut som fattas 

eller beräkningar om ny försäljning till kunder beräknat på informationen de har. 

Kommunaltbolag använder dessutom tidigare års budgetar som stöd vid framtagningen av den 

nya budgeten.  

Prognoser  

Som komplement till budgeten använder Kommunaltbolag sig av prognoser för att kunna göra 

justeringar och uppföljningar på budgeten under året vilket läggs tre gånger per år. Den första 

prognosen genomförs i februari, den andra prognosen görs i maj och den tredje i september. 

Dessutom följer varje affärsområdes controller upp verksamheten månadsvis.  

Bengtsson betonar även att budgeten är en bästa gissning på hur nästa år kommer se ut och att 

det inte brukar bli som de tänkt och att de vanligtvis måste göra prioriteringar mellan olika 

poster. 

”I budgeten ligger det mycket osäkerhet” (Controllern på Kommunaltbolag, 22 mars 2013). 

Med ovanstående citat menar Bengtsson att budgeten är ett osäkert verktyg eftersom det är 

många förutsättningar som kan förändras under året. Detta är en stor orsak till att budgeten 

kompletteras med prognoser.  

4.2.4 ERP-system och Informationssystem 

Kommunaltbolags IT-system är till största delen bestående av verksamhetens ekonomi. Deras 

ekonomisystem är Agresso och i systemet hanteras alla verksamhetens leverantörsfakturor, 

reskontra-flöden etc. Utöver Agresso har de några mindre kompletterande system.  

Anledningen till att de valt att arbeta med Agresso beror till stor del på att de är styrda att 

använda samma ekonomisystem som kommunen. Kommunen kan då gå in i systemet för att 

finna verksamhetens siffror. En annan anledning till valet av system beror på att de ansågs 

passa verksamheten vid implementeringen. Systemen de använder är dock inte optimala. En 

styrka hade varit om de haft möjlighet att ha tillgång till hela verksamheten genom ett system. 

Bengtsson anser dock inte att det är ekonomiskt försvarbart för Kommunaltbolag. Fördelen 

med verksamhetens samtliga system är att de kommunicerar med varandra, detta utnyttjas 

dock inte fullt ut idag. Kommunaltbolag har även utvecklat en portal där de kan lägga upp 

avtal och andra viktiga dokument som verksamheten kan ha tillgång till. På denna plattform 

kan de spåra dokumenten samt öka tillgängligheten för de anställda genom att allt finns 

samlat på ett och samma ställe.  

”Hur mycket system man än har så måste man prata och förklara!” (Controllern på 

Kommunaltbolag, 19 april 2013).  
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Med detta citat anser Bengtsson att systemen har gjort stora förändringar i organisationens 

arbetssätt och eftersom systemen möjliggör mer analysmöjligheter och framtagning av 

rapporter, medför detta att resultatet måste förklaras. Bengtsson beskriver att en av de största 

och viktigaste arbetsuppgifterna är att förklara och motivera syftet bakom det arbete som 

utförts. Om mottagaren endast ser siffrorna och inte får höra motiveringen bakom, kan det 

vara svårt att förstå uppkomsten. Dessutom kan en siffra eller ett resultat uppfattas på tusen 

olika sätt. Den bästa kommunikationen i verksamheten sker ansikte mot ansikte, då det är 

lättare att få bekräftat att mottagaren förstått vad personen menar; det är även bra att 

dokument kan skickas över systemen vilket kan minska mycket pappersarbete som annars 

skulle ha blivit nödvändigt.   

Ekonomiavdelningen vill ha stor kontroll på vad som flyttas mellan de olika systemen för att 

ha kontroll över informationen samt att det ser rätt ut. De vill kunna kontrollera rimligheten 

samt undvika att felaktig information glider igenom vid automatiska övergångar, trots att 

denna manuella kontroll är tämligen tidskrävande.     

Som stöd till ovanstående system använder Kommunaltbolag Excel för att bland annat kunna 

ta fram rapporter och beslutsunderlag.  

”Utan Excel går det inte att jobba” (Controllern på Kommunaltbolag, 22 mars 2013).  

Med detta anser Bengtsson att Excel är ett väldigt användbart informationssystem som 

dagligen används inom organisationen. Med hjälp av Excel kan de sammanställa information 

från olika system till ett och samma dokument.   

”Systemen är till för att titta hur det gått historiskt.” (Controllern på Kommunaltbolag, 19 

april 2013).  

Systemen kan vara till stor hjälp för organisationen när de är i behov av historisk information. 

Vid stora projekt kan de till exempel se tidigare utfall och ungefär vilka kostnader de 

genererat. Dock utnyttjas inte detta fullt ut idag och det resulterar i att samma fel lätt upprepas 

igen, trots att informationen finns tillgänglig. Bengtsson anser även att systemen gjort deras 

arbeten lättare genom att exempelvis ha möjliggjort fler analysmöjligheter.  

Fördelar och nackdelar 

En nackdel med systemen är att mycket av den manuella kontrollen i verksamheten 

försvunnit, vilket resulterat i att det finns numera även felaktig information i systemen. En 

annan nackdel med Kommunaltbolags system är att det inte är ett system som inkluderar allt. 

Kommunaltbolag har en 80/20 regel som innebär att de ska ha ett standardsystem som löser 

80 % av deras problem och att de sista 20 % ska lösas vid sidan om.  

En fördel med systemen är de analysmöjligheter de medfört. Idag kan de få uppdaterad 

information timvis och kan vända och vrida på alla siffror. Det finns dock en begränsning och 

detta är tid och bristande kompetens. 

Bengtsson anser att Agresso är ett användarvänligt system som är uppbyggt på ett bra sätt 

med en gemensam databas och med kolumner där det tydligt framgår vad som finns lagrat på 

respektive plats. Ur Agresso är det sedan enkelt att framställa rapporter, de kan även 

skräddarsy de rapporter de vill ta fram för att de ska passa dem.  

När en medarbetare börjar arbeta med Agresso kan det ta upp till några månader innan de 

någorlunda kan börja förstå systemet för att sedan utföra sitt arbete där och det tar många år 

innan användaren är fullärd i systemet. För att lösa de problem som uppstår som de inte kan 
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lösa på egen hand, tar de ofta hjälp av en medarbetare som är mer insatt i den delen av 

systemet för att lösa problemet.   

4.3 TillverkandeFöretag 

Vi har valt att kalla företaget för Tillverkandeföretag eftersom de efterfrågat anonymitet i 

studien. Tillverkandeföretag är en koncern som har huvudkontoret samt centrallagret i 

Halmstad. På huvudkontoret har de en omsättning på ca 500 miljoner kr och ca 100 anställda. 

Tillverkandeföretaget finns i många olika länder i Europa som till exempel Norge, Österrike, 

England samt Irland. De är dock störst i Norge och Sverige. De har under många år arbetat 

med försäljning via postorder men börjar nu mer och mer etablera sin försäljning över 

internet. 

4.3.2 Controllern  

Vi genomförde vår intervju med Anders Ljungberg som arbetar som controller på 

Tillverkandeföretag. Vår respondent Ljungberg heter egentligen något annat men vi bytte ut 

namnet på honom eftersom han efterfrågat anonymitet. Ljungberg har varit anställd i bolaget 

sedan fem år tillbaka. Efter en del omdirigeringar av arbetsuppgifter kommer Ljungbergs 

huvudsakliga arbete innefatta hanteringen av moderbolaget medan ytterligare en controller 

har ansvar för företagets olika dotterbolag. Innan Ljungberg började på Tillverkandeföretag 

arbetade han med liknande arbetsuppgifter i ett annat stort företag i Hallandsregionen, men 

har genom anställningen på Tillverkandeföretag fått ett arbete som är mer riktat mot 

controllerrollen.   

Ljungberg anser att den viktigaste uppgiften som en controller har, är att förstå siffrorna i 

företaget och kunna utläsa vad varje siffra betyder. Detta kan leda till att controllern kan 

komma med förslag på förbättringar som kan hjälpa företaget att blicka framåt, genom att han 

ställer frågor som: hur gör vi för att komma ur det här? Och hur gör vi för att komma upp till 

de förutbestämda siffrorna? Controllern ska kunna arbeta fram en åtgärdsplan för att få 

företaget åt rätt riktning. I Ljungberg arbete ingår det ständig analys och uppföljningsarbete 

av alla koncernens dotterbolag, vilket sker till största del efter månadsbokslutet som 

respektive dotterbolag genomför. Här kan de upptäcka oklarheter som de måste titta närmare 

på och eventuellt skapa åtgärdsplaner för att rätta till dessa fel. Ljungberg anser att största 

delen av den information som han jobbar med är relaterat till det ekonomiska.  

Ljungberg är inte medlem i företagets ledningsgrupp utan denna post har företagets 

ekonomichef eller CFO som rollen benämns inom Tillverkandeföretag. Ljungberg roll är att 

samla in information och sedan föra denna vidare till ekonomichefen. Som controller skickar 

Ljungberg ut budgetmallarna till respektive dotterbolag, han samlar sedan in dessa 

tillsammans med prognoserna som han och ekonomichefen sätter ihop och analyserar som en 

enhet. Ekonomichefen presenterar sedan detta för ledningen. Även om inte Ljungberg har en 

direkt plats i ledningsgruppen anser han dock att han har en indirekt påverkan på vad som 

presenteras, eftersom han på ett tidigt stadium har en dialog med företagets respektive bolag 

och kan därmed tidigt finna om det är något som ser avvikande ut innan det når 

ledningsgruppen.  

4.3.3 Budgeten  

Budgeten i organisationen  

Tillverkandeföretag lägger sin budget ett år framöver och Ljungberg anser att företaget 

använder en iterativmetod mellan bottom-up och top-down när de skapar sin budget. 

Ledningen sätter upp ett antal mål på verksamheten som ska uppnås under perioden. Varje 
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budgetansvarig sätter sedan upp en budget och förklarar tydligt vad de anser måste göras för 

att uppnå dessa mål. Den budgetansvarige får komma och presentera budgeten under ett 

budgetmöte. Det skapas en diskussion om hur varje ansvarig valt att fördela sina resurser och 

hur de ska arbeta för att uppnå ledningens krav. Därefter sammanställer ekonomiavdelningen 

på huvudkontoret dessa och skapar en gemensam budget för hela koncernen.  

Tillvägagångssätt  

Tillverkandeföretag startar sin budgetprocess i september när företaget skickar ut 

budgetmallar i form av Exceldokument till respektive dotterbolag. Informationen som finns i 

dokumentet är hämtat från IT-systemet. Exceldokumenten är ofta nedbrutna till detaljnivå och 

budgeten läggs på kontonivå för att företaget lättare ska kunna gå in och göra uppföljningar av 

utfall. Det är även till fördel då det blir tydligare hur den budgetansvarige tagit fram de 

budgeterade siffrorna. Det krävs att den budgetansvarige har goda kunskaper i Excel då 

dokumentet är en aning komplext och många flikar att arbeta med. De får därefter drygt en 

månad på sig att skapa sina budgetar. Varje bolag sätter upp sina budgetar vilket sker av 

VD/chefen och ekonomiansvarig i respektive bolag. VD är den person på respektive 

dotterbolag som har ansvaret för budgeten.   

Budgetarbetet handlar mycket om att jämföra utfall som skett från år till år. Budgetmallarna 

består av utfall hämtade ur företagets ERP-system till och med augusti månad. Mycket av den 

information som används i budgetarbetet är historisk data hämtad från verksamhetens system.  

Budgeten läggs på årsbasis och sedan hjälper ERP-systemet till att dela upp posterna 

månadsvis. Efter ett antal möten och förhandlingar fastställs budgeten på ett styrelsemöte som 

sker i mitten av december. Exceldokumenten matas därefter in i företagets budgetmodul i 

ERP-systemet som är kopplat till företagets redovisning, vilket skapar en helhets bild över 

företaget. Huvudkontoret skapar även delbudgetar för olika avdelningar och skapar 

likviditetsbudgetar då detta ligger i intresset hos ägarna att se hur mycket pengar som 

strömmar in respektive ut ur företaget.  

Användning av budgeten 

När budgeten är fastställd och den nya budgetperioden har startat arbetar företaget vecko-, 

månads-, kvartals- samt årvis med uppföljningen. Varje vecka följer företaget upp hur 

försäljningen och orderingången går mot budget jämfört med tidigare år. Det görs även en 

summering av perioden baserat på månad, kvartal samt helår genom att sammanställa en 

resultaträkning av samtliga poster i budgeten, detta jämförs sedan med utfallet samt 

föregående år. Varje månad antecknar även controllern varför ytterligare kostnader har 

uppkommit och om det uppstår större avvikelser.  

Företagets viktigaste poster i budgeten är orderingång och täckningsgrad per verksamhet. 

Orderingången går hand i hand med företagets omsättning och fakturering. Täckningsgraden 

är intressant inom Tillverkandeföretag då denna kan skilja sig mellan två olika länder. I dessa 

fall är de intressant att analysera varför det uppstått och varför det kan skilja sig mellan olika 

platser och länder.   

Fördelar, nackdelar och komplement 

Ljungberg anser att arbetet med budgeten kan vara till stor nytta då det skapar en möjlighet att 

följa hur företaget går. Ändå anser han att företag lika gärna skulle kunna utgå från tidigare 

års utfall och jämföra direkt med det, vilket också sker eftersom det kan vara så mycket olika 

faktorer som gör att företaget inte når upp till den uppsatta budgeten. Detta ser Ljungberg som 

en nackdel att budgeten lätt kan bli inaktuell vid större oförutsedda händelser. Det kan vara 

till exempel om ett bolag har budgeterat för att kunna anställa ytterligare en person i 
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produktionen för att uppnå koncernens avkastningskrav, men sker det då ett anställningsstopp 

inom koncernen finns det inte någon chans för bolaget att uppnå detta mål. Därför anser 

Ljungberg att företaget måste komplettera sin budget med prognoser för att kunna göra 

justeringar under året vilket inte direkt sker i budgeten.  

Ljungberg anser att ERP-systemet inte har någon direkt påverkan på budgetarbetet utan att det 

stödjer processen ganska bra. Han anser även att valet av system inte skulle spelat någon roll 

då han menar på att många system idag innehar någon form av budgetmodul. Dock är ERP-

systemet ett bra hjälpmedel vid framtagningen av budgeten.  

Fördelar med budgeten inom Tillverkandeföretag anser Ljungberg är att det finns något 

konkret att göra uppföljningar mot. Dessutom kan de studera hur deras förväntningar skiljer 

sig åt mellan vad de budgeterade för och det faktiska utfallet.  

Prognoser 

Tillverkandeföretag genomför tre prognoser varje år, ett efter varje kvartal. Detta anser 

Ljungberg är en fördel för verksamheten eftersom budget som arbetsmetod kan vara osäkert 

beroende på vilka omständigheter som uppstår. Ljungberg uttrycker även att:   

”Budgeten är rätt så mycket en gissningslek” (Controllern på Tillverkandeföretag, 26 Mars 

2013) 

Med detta menar Ljungberg att förutsättningarna kan förändras drastiskt mellan tiden då 

budgeten sätts i september tills månaden som budgeten berör, det vill säga exempelvis januari. 

Det kan bland annat ha skett stora konjunktursvängningar. För att lättare kunna följa upp 

dessa händelser skapar Tillverkandeföretag prognoser. Detta är något som de börjat arbeta 

mer med under senare år, vilket lett till att rutinen för detta ännu inte lagt sig i organisationen. 

När företaget börjar med budgetarbetet i september har de endast utfallen fram till augusti och 

då väljer de att göra prognoser för september-december för att lättare kunna göra sin budget 

för kommande år.  

4.3.4 ERP-system och Informationssystem 

Sedan 2008 har Tillverkandeföretag använt sig av ERP-systemet Microsoft Dynamics AX. 

Alla bolag i koncernen förutom dotterbolaget i Slovakien använder sig av detta system vilket 

underlättar för moderbolaget att kunna gå in i alla sina dotterbolags ERP-system för att till 

exempel ta ut rapporter eller för att se utfall. Innan de tog till sig Microsoft Dynamics AX 

hade de ett system som var mer skräddarsytt för deras verksamhet. Ljungberg anser att detta 

ställde till problem då dotterbolagen hade sina egna lösningar. Det resulterade i stora 

underhållskostnader av systemen som de genom att använda Microsoft Dynamics AX har 

kunnat reducera drastiskt. Det nuvarande ERP-systemet är enligt Ljungberg ett mer 

standardiserat system som underlättar samarbetet mellan koncernens olika bolag.   

Ljungberg anser att han har tillräckliga kunskaper om systemen för att kunna utföra sina 

uppgifter. Skulle han däremot behöva gå in och analysera hur en order har bokförts, kan han 

behöva ta hjälp av en säljare eller inköpare då han inte har detaljkunskap i alla systemets olika 

delar, dock kan han redovisningsmodulen utan och innan.  

Ett annat informationssystem som används flitigt inom Tillverkandeföretag är Excel som 

fungerar som ett stöd till deras ERP-system. Ljungberg menar att Excel kan användas som ett 

kommunikationsverktyg mellan de olika bolagen och ekonomiavdelningen på 

koncernföretaget.  



33 
 

När företaget genomför IT-projekt är ofta ekonomiavdelningen involverad, detta främst när 

det gäller projekt som berör deras delar. Ska ett nytt ERP-system implementeras är samtliga 

anställda på företaget involverade men för sidosystem som olika Business Intelligence- 

verktyg vill ekonomiavdelningen vara involverad då det är den som kommer att använda 

systemet i slutändan.  

Fördelar och nackdelar 

Ljungberg ser både fördelar och nackdelar med företagets ERP-system. Den största fördelen 

med att företaget arbetar med Microsoft Dynamics AX är att moderbolaget har tillgång till 

alla dotterbolags system vilket gör det enklare för koncernen att ta ut rapporter och få en 

helhet över alla bolagen. Ljungberg menar även att systemet är lättöverskådligt och 

användarvänligt utifrån tidigare erfarenheter från andra system. Nackdelen är att de 

rapportmallar som systemet innefattar oftast är bristfälliga eftersom de är mycket 

standardiserade och oflexibla. Ljungberg ut tryckte sig:  

”Take it, or leave it” (Controllern på Tillverkandeföretag, 27 februari 2013) 

Vilket han menar med att rapportmallarna kan vara svåra att använda då de inte får med all 

den information som företaget behöver och möjligheten att ändra och modifiera är i stort sätt 

obefintlig. De kan dock vara bra om företaget operativt vill följa upp specifika poster. 

Företaget behöver ofta använda olika kompletterande system för att kunna använda och 

analysera datan de behöver.  

Tack vare att företaget införde Microsoft Dynamic AX i verksamheten, har kommunikationen 

till viss del förbättrats mellan olika avdelningar. I ERP-systemet kan företaget på ett mer 

lättillgängligt och smidigare sätt ta fram avdelningsspecifika budgetrapporter där varje 

avdelningschef kan läsa av hur deras avdelning har gått månad för månad mot budget och kan 

därefter beskriva varför utfallet ser ut som de gör. Detta anser Ljungberg har gjort att 

avdelningscheferna har fått en större förståelse för den ekonomiska informationen och kan dra 

nytta av den i sitt dagliga arbete. De blir mer kostnadsmedvetna när de kan se sina 

presentationer i intäkter och kostnader. I och med att de själva fått vara med och sätta upp sina 

budgetar är detta nästa steg för att sedan följa upp hur väl utfallet stämmer överens med 

budgeten. Budgeten får genom det en större väsentlighet.  
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4.4 Empirisk sammanfattande matris 

 

 HFAB Kommunaltbolag Tillverkande företag 

Controller 

 

   

Nivå 

 

Distrikt Affärsområde Koncern 

Arbetsuppgifter Kontrollera distrikten, 

uppföljning av budgetar, 

prognosarbete, analys och 

sammanställning av samtliga 

distrikt för jämförelse. 

Ifrågasätta och ge stöd till 

övrig personal 

 

Se en helhet av 

organisationen, 

sammanställa information, 

jämföra utfall och ge 

förbättringsförslag 

Förståelse för siffror, 

komma med 

förbättringsförslag, skapa 

åtgärdsplaner, analys och 

uppföljningsarbete 

Deltagande i 

ledningsgrupp 

Ej deltagande Sitter i ledningsgruppen för 

sitt affärsområde 

 

Ej deltagande 

Budget    

Tillvägagångssätt 

 

Iterativ Iterativ Iterativ 

Budgetperiod 

 

Årsvis årsvis årsvis 

Processtart Oktober Börjar under våren att göra 

marknadsinventering 

september 

Fördelar och 

nackdelar 

Fördelar: Lyfter fram viktiga 

frågor, möjlighet att 

analysera. Genom en iterativ 

metod skapas en större 

acceptans. 

Nackdelar: svårt att räkna för 

ett normalår 

Fördelar: får upp ögonen 

för detaljer, de som har 

störst kunskap om 

affärsområdet lägger 

budgeten. 

Nackdelar: överskattar 

kostnader, svårt att lägga 

budgeten för ett normalår. 

Fördelar: möjlighet att 

följa hur företaget går, 

finna skillnad mellan 

förväntning och utfall 

Nackdelar: kan lätt bli 

inaktuell 

System 

 

   

IT-system 

 

Agresso Agresso Microsoft Dynamics AX 

Användning av 

system 

Agresso: se utfall från tidigare 

år. 

Hypergene: bl.a. skapa 

budgetar 

 

Se tidigare utfall från 

föregående år 

Se tidigare utfall från 

föregående år och 

budgetmodul 

Användarvänlighet 

 

Inte användarvänligt Användarvänligt Användarvänligt 

Excel 

 

Fastighetsregister Beslut och analysverktyg Budgetmallar 

Fördelar och 

nackdelar 

Fördelar: bättre support 

Nackdelar: känner sig låsta av 

kommunen 

Fördelar: ökade 

analysmöjligheter, kan 

skräddarsy rapporter 

Nackdelar: manuella 

kontroller har försvunnit, 

inte ett system för samtliga 

funktioner 

Fördelar: ledningen kan 

se samtliga dotterbolag 

Nackdelar: stela 

rapportmallar 

 



35 
 

5. Analys 
__________________________________________________________________________________ 

Analysen inleds med en fördjupning av den analysmodell som presenterats i kap. 2. Våra 

respondentföretag kommer ställas mot varandra med stöd från teorier i den teoretiska 

referensramen. Centrala områden i analysen är budget, controller samt IT-system. 

 

Vi har valt att utgå från strukturen i den teoretiska referensramen samt empirin för att 

presentera vår analys. Denna struktur bygger på de tre begreppen controller, budget samt IT-

system och informationssystem som genomgående presenterats. Vi kommer att tillsammans 

med teorier ur referensramen analysera vår insamlade empiri och därutav finna likheter och 

skillnader mellan vad teorin säger och hur det fungerar i praktiken. 

5.1 Analysmodell 

 

 

Figur 2. Egenutvecklad analysmodell  

 

Tanken bakom vår analysmodell är att controllern oftast har huvudansvaret för att företagets 

budgetar blir framställda och inom givna tidsramar (Roehl-Anderson & Bragg, 2005).  

Controllern arbetar ofta i olika typer av IT-system och verktyg i sitt arbete för att hantera all 

den information som behövs, detta för att arbetet ska kunna vara effektivt (Lindvall, 2009). 

IT-systemen som möjliggör uppmärksamheten av informationen kan vara olika typer av 

informationssystem, bland annat ERP-system (Nilsson et al., 2010; Olve, 2009). Controllern 

kan även använda sig av andra system såsom Excel eller renodlade redovisningssystem 

(Lundén & Smitterberg, 2006). Budgeten bygger på information om händelser och 

transaktioner som skett i företaget och utifrån detta uppskattas framtida utfall (Wallander, 

1999). ERP-system fungerar som ett datalager för företagets transaktioner (Beheshti, 2006; 

Baltzan & Phillips, 2009) vilket kan stödja arbetet vid budgetering. ERP-systemen skapar en 

effektivitet i hanteringen av företagets alla transaktioner och skapar en möjlighet att bland 

annat kunna sammanställa, analysera och sprida informationen vilket kan påverka 

ekonomistyrningen (Nilsson et al., 2010). Många företag drar inte nytta av de möjligheter som 

ett ERP-system kan erbjuda gällande exempelvis rapportering och budgetering. Det kan bero 

på att användare inte har den kunskap som krävs för att hantera systemet (Lindvall, 2009). Vi 

IT-system 

Contoller 

Budget 

• Användning av system 

• Fördelar och nackdelar 

• Komplement  

• Arbetsuppgifter  

• Controllerns roll  

• Ledningsgrupp 

• Budget i organisationen 

• Tillvägagångssätt 

• Fördelar och nackdelar 
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kommer att analysera hur företagen väljer att ta fram sin budget och hur IT-systemen kan vara 

till hjälp under budgetarbetet.  

Analysmodellen bygger på tre huvudbegrepp, controllern, budget och IT-system.  För att 

analysen ska bli tydligare har vi valt att lägga till underrubriker till våra tre centrala begrepp, 

vilket möjliggör en tydligare analys av vårt valda ämne. De underrubriker som kommer 

användas för controllern är arbetsuppgifter, controllerns roll samt ledningsgruppen. Budgetens 

underrubriker är budgeten i organisationen, tillvägagångssätt, och fördelar/nackdelar. 

Begreppet IT-system kommer analyseras utifrån underrubrikerna användning av system, 

fördelar/nackdelar samt komplement.  

Vi kommer att analysera varje avsnitt för sig genom att ställa de tillfrågade företagen mot 

varandra och stödja detta med teorier, därefter kommer vi att gemensamt sammanföra 

begreppen i en sammanfattning av vår analys för att studera helheten av vårt problemområde, 

vilket kommer underlätta senare slutsats.  

5.2 Controller 

Enligt Merchant och Van Der Stede (2012) är controllerns huvudsakliga uppgifter att planera, 

rapportera och budgetera. Controllern på Tillverkandeföretag arbetar till stor del med analys 

och uppföljningsarbete av företagets samtliga dotterbolag, han skapar även åtgärdsplaner för 

fel som uppstått under redovisning och budgeteringsprocessen. På HFAB arbetar controllern 

bland annat med kontroll och uppföljning av distrikten samt arbetar med att sammanföra 

avdelningarnas samtliga budgetar för att beskriva en helhetsbild över verksamheten. En stor 

del av det dagliga arbetet på Kommunaltbolag består i att jämföra resultat och göra 

återkopplingar till respektive ansvarig.  Enligt Lindvall (2009) ska controllern visa på effekter 

av olika beslut som tas i verksamheten samt hur detta påverkar företaget ekonomiskt. Enligt 

controllern på Tillverkandeföretag beräknar han ofta på konsekvenserna av de beslut som 

fattas i verksamheten för att visa hur besluten påverkar organisationen. Kommunaltbolag 

menar dock att om controllern enbart ser till vad verksamhetsbeslutet genererar för ekonomisk 

påverkan på företaget får controllern inte den förståelse för vad som sker i organisationen. 

Även controllern på HFAB anser att verksamhetsdata och ekonomisk data hör samman och att 

de påverkar varandra.  

Controllerns roll 

Enligt Roehl-Anderson och Bragg (2005) samt Kullvén (2009) har controllern en viktig roll i 

arbetet med att ta fram företagets budget genom att ge stöd. Även Källström (1994) menar att 

controllern ska finnas till som stöd för medarbetarna samt att de ska ta fram analyser med 

förklaringar. Merchant och Van Der Stede (2012) anser däremot att i större företag kan 

controllers på olika nivåer ha olika ansvar. Detta är något som är tydligt inom 

Kommunaltbolag där affärsenhetscontrollern genomför mer specifika analyser och de 

controllers som arbetar på stödfunktionen för ekonomi samt redovisning har ansvaret för det 

mer generella analysarbetet. Controllern på HFAB som arbetar på en distriktsnivå anser att 

hennes största uppgift vid budgetarbetet är att agera support och stöd för medarbetarna och 

hjälpa dem att analysera siffror och resultat. Kommunaltbolags controller ansåg att hans 

viktigaste uppgift var att hitta fel och brister med de satta budgetarna samt att göra 

rimlighetsbedömningar på uppsatta kostnader och intäkter. Controllern på Tillverkandeföretag 

som arbetar på koncernnivå anser i likhet med controllern på HFAB att han ska ge stöd till 

sina medarbetare i budgetarbetet och hjälpa personalen att förstå siffrorna genom att förklara 

dem och komma med förbättringsförlag.  Kullvén (2009) menar även att controllern inte 

huvudsakligen tar fram budgeten, utan att detta arbete ligger ute hos respektive avdelning 

eller person. 
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Controllern har på samtliga företag som uppgift att sammanställa den övergripande budgeten 

på företaget. De ska därefter förmedla ut helheten till organisationen och förklara den. Enligt 

Nilsson et al., (2010) är en uppgift för controllern att ansvara för företagets information och 

kommunicera ut denna till medarbetarna så att de förstår den (Olve, 2009). För att stödja 

controllern i detta arbete kan användningen av IT-system underlätta (ibid). Även Bergstrand 

och Olve (1992) anser att controllern har ansvar att sammanföra den ekonomiska 

informationen i företaget. Kommunaltbolags controller menar att controllern ska sätta 

samman information från olika källor för att detta ska bli mer överskådligt för de anställda. 

Olve (2009) menar dock att controllerns ansvar för data och information kan variera från 

företag till företag.  

Ledningsgrupp 

Våra respondenter i denna studie är inte medlemmar i respektive företags ledningsgrupp. 

Hamilton (1960), Nilsson et al., (2010) och Merchant och Van Der Stede (2012) menar att 

controllern bör vara en del av företagets ledningsgrupp, vilket enligt Scheumann (1999) och 

Hamilton (1960) är för att controllers ofta kan se konsekvenser av företagets handlingar. 

Respondenterna rapporterar istället direkt till sin ekonomichef som presenterar för ledningen i 

sin tur. Kommunaltbolags respondent sitter dock i ledningsgruppen för sin affärsenhet, vilket 

han anser ökar möjligheten att påverka verksamheten. Controllern på HFAB och 

Tillverkandeföretag anser att de indirekt har möjlighet att påverka det som rapporteras och 

presenteras för ledningen, då de tillsammans med ekonomichefen tar fram materialet.   

5.3 Budget 

Budgeten i organisationen  

Lundén och Smitterberg (2006) anser att budgetarbetet skapar en möjlighet för företagen att 

en gång per år gå igenom sin verksamhet och bestämma hur de ska arbeta framöver. Enligt 

Källström (1994) fungerar budgeten som en kontroll mellan företagets förväntningar och 

faktiska utfall. HFAB anser att budgeten är ett bra verktyg för att kunna lyfta fram viktiga 

frågor som annars inte skulle kommit upp. Kommunaltbolag menar att budgetarbetet i 

verksamheten leder till att företaget kan urskilja detaljer som annars skulle kunna ge 

förödande konsekvenser om de inte upptäcks. Tillverkandeföretag beskiver att budgetarbetet 

är till stor hjälp när företaget ska göra uppföljningar av resultat. Dock anser Kommunaltbolag 

att budgeten till största delen är till för kontrollera likviditeten och Tillverkandeföretaget 

menar att de lika gärna skulle kunna jämföra sig med tidigare år. Wallander (1995) menar 

även att budgeten är ett ineffektivt sätt att arbeta på och kräver stora resurser i tid, pengar och 

arbetskraft.  

Var företaget väljer att lägga skapandet av sin budget beror på var kunskapen finns i företaget 

(McWatters et al., 2008). Controllern på Tillverkandeföretag menar att varje person som 

lägger budgeten i företaget måste inneha en viss ekonomisk kunskap samt IT-kunskap, då 

budgeten läggs i ett detaljerat Exceldokument. Enligt controllern på Kommunaltbolag läggs 

budgeten på enhetsnivå då de anser att dessa har den största kunskapen inom området och bäst 

kan uppskatta framtida intäkter och kostnader. HFAB anser att de på längre nivåer har större 

kunskap om anledningar till att exempelvis lägenheter står tomma och kan därför lättare 

beräkna och ta hänsyn till detta i budgetarbetet. Controllern på HFAB menar även att de 

anställda har fått större ekonomiskt tankesätt och intresse sedan de i organisationen införde att 

budgeten görs längre ner i organisationen. Lundén och Smitterberg (2006) anser att budgeten 

kan skapa ett större ansvar hos medarbetarna eftersom de arbetar mot bestämda mål. 
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Enligt Lundén och Smitterberg (2006) samt Kullvén (2009) kan budgetarbetet även leda till 

att de anställda i företaget känner större ansvarstagande och får en större förståelse för 

händelser som sker i verksamheten. Enligt controllern på Tillverkandeföretag har 

avdelningscheferna samt bolagscheferna fått en större förståelse för den ekonomiska 

informationen i verksamheten tack vare att de får vara med och sätta upp sin egen budget.  

Även inom HFAB menar controllern att de anställda känner ett större ansvar när de är med 

och påverkar budgeten. Detta är en fördel då kraven på att personalen arbetar mer 

verksamhetsövergripande ökar och vikten av att förstå även företagets ekonomi blir större 

(Lindvall, 2009).  Kommunaltbolag menar i sin tur att framställningen av budgeten genomförs 

på en högre nivå inom respektive affärsområde då controllern anser att alla medarbetare inte 

bör ha kontroll över allting och att det arbetet istället ska utföras av de personer som har 

kunskaper, medan de på lägre nivåer får budgeten utformad som konkreta mål att uppfylla 

under perioden.  

Budgeten behöver inte enbart användas som ett planeringsverktyg som följs upp under 

perioden. Företag kan använda denna för att fatta beslut om framtida satsningar och 

investeringar (Roehl-Andersson & Bragg, 2005). HFAB använder sin budget för att fatta 

beslut om hur mycket resurser de ska lägga på olika poster beroende på avkastningskravet. 

Kommunaltbolags beslut om investeringar tas med i budgeten långt innan de sker och kan 

påverka hur andra resurser fördelas. Sänder företagets ledning tillbaka budgeten efter 

granskning med direktiv att minska kostnader, kan controllern behöva minska någon post som 

kommer att ge en konsekvens senare. Källström (1994) anser även att budgeten kan 

möjliggöra kommunikationen i verksamheten genom att informera om viktiga händelser och 

företagets framtida verksamhet.  

Tillvägagångssätt 

För att ta fram en budget kan företagen enligt Rasmussen och Eichorn (2000) samt Kullvén 

(2009) använda olika metoder. Bottom-up, top-down eller en iterativmetod är exempel på 

metoder som kan användas. Enligt Kullvén (2009) går den iterativa metoden ut på att varje 

avdelning sätter upp sina budgetar och planer för kommande år som jämförs med de 

förväntningar som ledningen satt upp. Ekonomiavdelningens uppgift är sedan att 

sammanställa detta till en helhet (ibid). Enligt Roehl-Anderson och Bragg (2005) tar 

företagsledningen fram förutsättningar som sedan kommuniceras till medarbetarna. Samtliga 

av de tillfrågade företagen anser att de arbetar utifrån denna iterativa metod där varje 

företagsledning sätter upp avkastningsmål som avdelningar och medarbetare längre ner i 

organisationshierarkin sedan ska uppnå och därefter grundar sin budget på. Budgeten sätts 

enligt Källström (1994) vanligen upp månadsvis eller kvartalsvis. Enligt controllern på HFAB 

får varje nivå i företaget sätta upp sin budget för respektive ansvarsområde utifrån 

förutsättningar som skickas ut via ett dokument. Budgeten sätts för ett år i taget och sätts på 

månadsbasis.  HFAB arbetar detaljerat med sitt budgetarbete där budgetar sätts ner på nivån 

för exempelvis hur mycket tapetrullar som förbrukas under ett år. Både Tillverkandeföretag 

och Kommunaltbolag sätter sina budgetar på högre nivåer och för ett år i taget, 

Tillverkandeföretag genom att skicka ut sina budgetmallar till VD:n och ekonomiansvarige 

för varje dotterbolag samt Kommunaltbolag som skapar sina budgetar på enhetsnivå. 

Tillverkandeföretag sätter dock sina budgetar på kontonivå för att lättare kunna följa upp varje 

post för sig. Kommunaltbolag sätter sina budgetar på en taktisk nivå för varje enhet och sätter 

samman ett antal mål som den operativa personalen ska uppnå. Då de anser att de bör 

fokusera på sitt arbete, dock kommunicerar den taktiska nivån med den operativa personalen 

för att få information om åtgärder som måste genomföras. När budgetarna är satta för 

respektive avdelning sammanställer ekonomiavdelningarna dessa och för dem vidare uppåt i 

organisationen.   
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Nackdelar och komplement till budgeten 

Controllern på HFAB och Kommunaltbolag anser att det kan vara svårt att budgetera för ett 

normalt år, då det är svårt att beräkna om och hur förutsättningar kommer att förändras under 

budgetperioden. Tillverkande företag anser att nackdelen med budgeten är att den snabbt kan 

bli inaktuell. Neely et al., (2003) menar att budgeten kan vara ett tidskrävande och ineffektivt 

arbetssätt, vilket HFAB, Kommunaltbolag och Tillverkandeföretag betonar.    

HFAB, Kommunaltbolag och Tillverkandeföretag gör alla prognoser som ett komplement till 

budgeten. Controllern på Kommunaltbolag och Tillverkandeföretag betonade att de anser att 

budgeten är ett osäkert verktyg eftersom förutsättningarna ständigt förändras. Controllern på 

kommunaltbolag uttrycker det:   

”I budgeten ligger det mycket osäkerhet” (Controllern på kommunaltbolag, 22 mars 2013). 

De anser att eftersom budgeten är såpass osäker och förutsättningarna ständigt förändras för 

verksamheten är det bra att komplettera budgeten med prognoser. Controllern på 

Tillverkandeföretag uttrycker det:  

”Budgeten är rätt så mycket en gissningslek” (Controllern på Tillverkande företag, 26 Mars 

2013) 

Dock beskriver Heizer och Render (2011) att även prognoserna har sina brister och 

begränsningar eftersom de endast är en uppskattning på verksamhetens förväntade händelser. 

HFAB gör två prognoser årligen för att revidera sin budget och Tillverkandeföretag och 

Kommunaltbolag gör sina prognoser tre gånger årligen. Att företag väljer att göra prognoser 

på sitt eget sätt anser Lantz (2008) samt Heizer och Render (2011) är positivt eftersom det 

annars kunnat sluta i katastrof. Controllern på Tillverkandeföretag beskrev även att de 

fortfarande utvecklar sitt prognosarbete i verksamheten så att det ska passa dem på bästa sätt.  

5.4 ERP-system och Informationssystem 

Företagets informationssystem kan stödja personalen (Lindvall, 2009) och ge den kunskap de 

behöver för att kunna utföra sitt arbete (Boddy et al., 2008). De anställda på respektive företag 

använder systemet/n som en datakälla för att ta fram historisk information för att kunna 

uppskatta kommande års budget. Enligt Kommunaltbolag kan de även finna utfall som skett 

och hur mycket kostnader de genererat för att kunna använda i framtida beräkningar av 

liknande projekt. Controllern på HFAB menar att deras system Hypergene möjliggör en 

gemensam syn på hela företaget och kan hjälpa de anställda att ha koll på sina poster. 

Tillverkandeföretag gör en sammanställning av företagets resultat mellan januari och augusti 

samt att de kompletterar detta med en prognos över de resterande månaderna under året. Likt 

HFAB använder Tillverkandeföretag en budgetmodul som finns i deras ERP-system där de 

sammanställer samtliga budgetar, vilket även hjälper företaget att fördela kostnaderna per 

månad. Lindvall (2009) anser att kommunikationen ökar mellan organisationens anställda 

genom införandet av informationssystem i verksamheten. Både HFAB och Kommunaltbolag 

anser att kommunikationen i verksamheten har förändrats tack vare att informationstekniken 

har trätt in. Kommunaltbolag menar även att det numera finns ett större behov av att prata 

med varandra då systemen möjliggör fler analysmöjligheter, och siffrorna som tas fram måste 

förklaras, annars fyller dessa ingen funktion, vilket kan vara en förlängning av att nya 

investeringar av IT leder till att företagen får större tillgång till information (Nilsson, et al., 

2010). Controllern på HFAB menar att de har gått över till gemensamma 

kommunikationsverktyg och ökat de anställdas tillgänglighet till mail och liknande för att 

lättare kunna kommunicera även utanför företagets väggar. Tillverkandeföretags controller 
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antyder att kommunikationen och förståelsen mellan företagets avdelningar förbättrats. De 

övriga avdelningarna får större förståelse för ekonomiavdelningen och detta tack vare sitt 

deltagande i budgetarbetet.  

Tillverkandeföretag använder samma ERP-system för hela sin verksamhet. Nilsson et al., 

(2010) anser även att en verksamhet som använder en och samma datakälla för hela sitt 

företag skapar en konsekvens i informationen. HFAB och Kommunaltbolag använder däremot 

många olika system som de kombinerat för att de ska passa verksamheten. Kommunaltbolags 

system kommunicerar med varandra vilket underlättar arbetet, dock anser controllern på 

Kommunaltbolag att arbetet skulle bli effektivare om det funnits en gemensam ingång till alla 

systemen. HFAB däremot var i behov av att inskaffa ett samlingssystem (Hypergene) då 

redovisningssystemet Agresso och fastighetssystemet Husar inte kunde kommunicera med 

varandra. Tack vare möjligheten till systemöverskridande kommunikation kan företaget på ett 

smidigt sätt ta fram sina rapporter och skapa budgetar i detta system. Genom att ta till sig 

större och mer intelligenta system så kan detta alltså göra att företag kan genomföra fler och 

mer avancerade ekonomiska analyser (Olve, 2009).  

Kompletterande system 

Våra tillfrågade företag använder sig ofta av andra kompletterande informationssystem för att 

skapa analyser då de anser att deras system inte är tillräckliga. Enligt Nilsson (2009) kan 

ERP-systemens moduler skilja sig i kvalitet, vilket kan göra att företag väljer att använda sig 

av andra verktyg för detta.  Det vanligaste sidosystemet som våra respondentföretag använder 

är Excel. Coles och Rowley (1996) anser att Excel kan hantera data från olika datakällor och 

utifrån detta kan analyser genomföras (Lindvall, 2009). Företagen använder dock dessa på 

olika sätt. Tillverkandeföretag använder det som ett budgetverktyg för att sammanställa 

budgetarna på enhets- och kontonivå. HFAB använder det som ett fastighetsregister och 

använder denna information som underlag för budgetering av avskrivningar, och 

Kommunaltbolag använder detta för att ta fram rapporter och beslutsunderlag. Alla tillfrågade 

företag menar att ett företag inte kan vara utan Excel som hjälpmedel, controllern på 

Kommunaltbolag uttryckte det:  

”Utan Excel går det inte att jobba” (controllern, Kommunaltbolag, 22 mars 2013) 

För- och nackdelar till systemen  

Controllern på Tillverkandeföretag beskriver att de är nöjda med sitt ERP-system eftersom de 

har möjlighet att gå in i varje enskilt dotterbolag på ett smidigt sätt. Detta samstämmer bra 

med Magnusson och Olsson (2008) tanke kring att ERP-systemen möjliggör bättre kontroll 

inom organisationen. Även enligt Beheshti (2006) kan användning av ERP-systemet lokalt 

lika mycket som globalt leda till att data och informationen i verksamheten blir konsekvent, 

vilket kan göra att effektiviteten i verksamheten och användarvänligheten av systemet ökar.  

Kommunaltbolag och HFABs controller beskriver att de känner sig begränsade eftersom de 

använder samma system som kommunen. Dock anser Kommunaltbolag att systemet är 

användarvänligt och kan utforma rapporterna hur de vill. Detta skiljer sig starkt fram HFABs 

uppfattning av samma system där de istället menar att systemet inte är användarvänligt. De 

kan inte göra ändringar i systemen eller investera i ett annat system som egentligen skulle 

kunnat passa betydligt bättre för deras verksamhet. 

5.5 Resultat av analys 

Som analysen visar använder sig samtliga företag i denna studie budgeten som ett redskap för 

analys, uppföljning och som en årlig genomgång av verksamheten. Budgeten har blivit ett bra 

sätt för företagen att kommunicera med sina anställda gällande resursallokering och 
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ekonomisk förståelse. Controllern har det största ansvaret för att detta sprids i företaget och de 

använder sig av olika IT-system för att genomföra det. Controllern hjälper budgetuppställarna 

med att förklara och analysera tidigare utfall för att tillsammans finna orsaker och åtgärder. 

Controllern på de tillfrågade företagen anser att kommunikation mellan samtliga anställda på 

företaget förbättrats genom IT-systemen och genom budgetarbetet. Samtliga företag använder 

sina informationssystem för att ta fram historik från tidigare år som grunden för budgeten. 

Rollen som controllern har i budgetarbetet liknar varandra mellan de olika företagen trots att 

de befinner sig på olika nivåer i respektive organisation. Controllern på Kommunaltbolag 

sitter med i ledningsgruppen för sitt affärsområde vilket ingen av de andra företagens 

controller gör, dock ses detta inte som någon nackdel hos de två resterande företagen HFAB 

och Tillverkandeföretag, eftersom det anser att de indirekt påverkar vad som tas upp. Samtliga 

respondenter anser att budgeten snabbt blir inaktuell och behöver kompletteras med en 

prognos. Även de skapas i företagens IT-system och företagen tar hjälp av systemen för att 

finna utfall.  

Vi har påträffat att samtliga företag använder sig av kompletterande system när de arbetar 

med budgeten. Controllern arbetar för att sammanföra information till dessa kompletterande 

system för att sedan vidarebefordra detta till respektive ansvarig. De kommunala bolagen i 

studien, HFAB samt Kommunaltbolag använder sig av samma ekonomisystem men har olika 

uppfattningar om hur användarvänligt systemet är. De anser dock att systemet inte är helt 

optimalt för sina verksamheter och känner sig begränsade av kommunen. påträffat 
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6. Slutsats 
__________________________________________________________________________________ 

I studiens sista del besvaras de frågor som vi ställt i problemdiskussionen samt att vi besvarar 

studiens problemformulering. När vi besvarar dessa frågor tar vi hjälp av den teori samt det 

empiriska material som presenterats i uppsatsen. 

 

Syftet var att studera hur företag framställer sin budget ur controllerns synvinkel. Vi beskriver 

även hur IT-system kan stödja controllerns och medarbetarnas verksamhet. Controllern var i 

fokus i denna uppsats, samt att vi valde att undersöka studien ur ett processperspektiv genom 

att beskriva hur företag går tillväga. För att uppfylla detta syfte ställde vi oss frågan:  

 – Hur beskriver controllern budgetframtagningen och hur kan IT-systemen vara till stöd i 

budgetarbetet?  

6.1 Slutdiskussion  

Samtliga controllers i denna studie anser att de använder en iterativmetod när företaget tar 

fram sina budgetar. Det eftersom de startar med att skicka ut förutsättningar för 

nästkommande budgetperiod och låter budgeten byggas nerifrån, genom att varje avdelning 

eller enhet sätter upp sin budget som de kommunicerar med ekonomiavdelningen. När varje 

avdelning gjort sin delbudget är det controllerns ansvar att sätta ihop budgeten till en helhet. 

Vi anser dock att det Kommunala bolaget använder denna metod övergripande och att de även 

använder sig av en top-down metod då personalen på de allra lägsta nivåerna i företaget inte 

är med och tar fram budgeten. De får istället restriktioner genom konkreta mål framarbetade 

för att sammanfatta budgeten. En top-down metod bygger på att ledningen eller en 

övergripande ansvarig sätter upp budgeten och de övriga anställda får bryta ner budgeten i 

konkreta mål (Kullvén, 2009). Samtliga tillfrågade företag anser att budgeten är till stor nytta 

och hjälp för företaget för att kunna följa upp och beskriva förväntningar samt för att lyfta 

fram viktiga frågor som annars inte skulle tas upp. Lundén och Smitterberg (2006) anser även 

att budgeten kan användas som ett uppföljningsverktyg för att hjälpa företaget med hur de ska 

arbeta framöver. Kommunaltbolag anser att budgeten enbart är till för likviditeten. Utifrån vår 

studie kan detta peka på att företaget anser att budgeten är en tidskrävande process och att den 

genomförs för att företaget och dess ledning vill ha kontroll över hur stora in- respektive 

utbetalningar som görs. Dock anser företaget att det är ett bra uppföljnings- och 

analysverktyg. Kommunaltbolag och HFAB anser att de kan vara svårt att budgetera för ett 

normalår, vilket gör att budgeten snabbt blir inaktuell. Vi anser att detta skulle kunna 

förbättras genom att företagen lägger budgeten utifrån olika scenarion för att kunna välja en 

realistisk budget utifrån rådande förutsättningar. De prognoser som våra respondentföretag 

använder som komplement till budgeten anser vi gör att de får en mer realistisk bild över hur 

utfallet kommer bli.  

Lindvall (2009) anser att det blivit allt viktigare för medarbetarna att förstå den ekonomiska 

informationen och att bygga upp en ekonomisk förståelse. Enligt respondenterna på de 

tillfrågade företagen anser de att de anställda fått större ekonomisk kunskap och förståelse 

genom att de får vara delaktiga i budgetarbetet, vilket vi anser kan ha resulterat i den höga 

acceptans av budgeten som respondenterna uttrycker sig.  

Enligt studier av Roehl-Anderson och Bragg (2005) samt Kullvén (2009) ska controllern 

finnas till som stöd för medarbetarna när de tar fram budgeten. Controllern hjälper även till att 

sätta samman information från olika källor, för att det ska bli lättare för budgetuppställarna att 

skapa budgeten. Ur vår studie kan vi urskilja en likhet mellan samtliga respondenter, där de 

har ett stort engagemang i budgetarbetet. De har en roll som samordnare av företagets 
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samtliga budgetar för att sammanföra dessa till en helhet för verksamheten. De hjälper 

budgetuppställarna med att analysera tidigare utfall och utvärdera uppsatta budgetförslag för 

att komma med synpunkter och förbättringsmöjligheter.  

Respondenterna i denna studie befinner sig på olika nivåer i verksamheten. Controllern på 

HFAB och Tillverkandeföretag befinner sig på distrikts- och koncernnivå medan controllern 

på Kommunaltbolag verkar på enhetsnivå. Samtliga controllers i denna studie har liknande 

arbete och ansvar i budgetarbetet och detta oberoende av nivå. Utifrån denna studie kan vi dra 

slutsatsen att positionen i företaget inte spelar någon roll. Enligt Merchant och Van Der Stede 

(2012) kan controller finnas på olika nivåer i verksamheten, men det betyder inte att de har 

skilda uppgifter (Roehl-Anderson & Bragg, 2005).   

Informationssystemen kan enligt Lindvall (2009) vara som ett hjälpmedel för företaget. Detta 

då de får tillgång till mer information (Nilsson et al., 2010). Företagen använder sig av 

historiken i system när de skapar budgetarna. Samtliga företag använder sig även av 

kompletterande system för att utföra sitt budgetarbete. Vi anser att det kan bero på att 

Kommunalbolag och HFAB inte har ett renodlat ERP-system och inte har all den 

funktionalitet som det Tillverkandeföretaget har i och med sitt ERP-system Microsoft 

Dynamics AX. Tillverkandeföretag använder sig av en budgetmodul som finns i ERP-

systemet som är kopplat till företagets transaktioner och redovisning. HFAB har skapat sig 

denna funktion genom ett egenutvecklat system, Hypergene. Tillverkandeföretag använder 

dock ett stort och avancerat Exceldokument där avdelningscheferna och bolagscheferna får 

sätta upp sin budget, vilket de senare manuellt lägger in i på ekonomiavdelningen. Det krävs 

stor kunskap och ett intresse för ekonomi och IT. Vi anser att företaget istället skulle kunna 

låta medarbetarna lägga in sina budgetsiffror direkt in i budgetmodulen för att kunna förbättra 

processen. Detta eftersom controllern samt de övriga medarbetarna på ekonomiavdelningen 

hade kunnat lägga mer av sin tid på exempelvis analysarbete istället för på inmatning av 

siffror i systemet. Vi är dock medvetna om att den manuella kontrollen minskas, vilket skulle 

kunna säkras med kontroller och avstämningar på ekonomiavdelningen. Företagens IT-system 

har hjälpt företagen att öka kommunikationen mellan olika avdelningar och olika nivåer i 

organisationen, vilket är en följd av införandet av informationssystem enligt Lindvall (2009).  

Det Tillverkandeföretaget har själva kunnat välja vilket system de ska investera i, vilket kan 

ha gjort att acceptansen för systemet och dess funktionalitet ökat. Systemet är anpassat för 

verksamheten. Kommunaltbolag och HFAB är styrda av att använda ett specifikt 

ekonomisystem oavsett om detta är optimalt för verksamheten eller inte. Vi anser att detta kan 

ha lett till att acceptansen och viljan att lära sig systemet varit låg. De har valt att investera i 

andra system som kompletterar detta för att kunna passa verksamheten.  

Slutsatsen vi kan dra av denna studie är att våra tillfrågade företag tar fram sina budgetar på 

snarlika sätt med en iterativmetod och väljer att involvera flera anställda på företaget. De 

väljer inte enbart att skapa budgeten på ekonomiavdelningen utan vill få personalen att 

påverka planeringen. De skapar budgetarna på detaljerade nivåer för att lättare kunna 

genomföra analyser och göra uppföljningar. Controllern på företagen har stort ansvar i 

budgetprocessen och ska vägleda budgetuppställarna i deras arbete. Genom att företaget 

skapar ett antal prognoser under året för att revidera sin budget anser vi att företagen skapat 

en medvetenhet om den osäkerhet som finns med att skapa årliga budgetar.  Vi anser att denna 

medvetenhet stärks utifrån citaten: ”Budgeten är rätt så mycket en gissningslek” (Controllern 

på Tillverkandeföretag, 26 Mars 2013) och ”I budgeten ligger det mycket osäkerhet” 

(Controllern på Kommunaltbolag, 22 mars 2013).  
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Samtliga företag använder sig av IT-systemen som en informationskälla genom att använda 

historik från dessa när de skapar sina budgetar. De använder sina IT-system i olika 

utsträckning och har även olika kompletterande system för att framställa budgeten. 

Tillverkandeföretag använder en budgetmodul i sitt ERP-system medan HFAB använder sig 

av företagets egenutvecklade system, för att sammanföra och kontrollera sin budget. Excel är 

ett av de vanligaste verktygen som företagen använder vid sidan om sitt IT-system och ser 

inte någon möjlighet att genomföra sitt arbete utan detta verktyg.  

6.2 Bidrag  

Studien kan ge bidrag till ytterligare kunskaper om företag och dess budgetarbete samt dess 

IT användning. Våra tydligaste bidrag är:  

 Företag bör lägga budgeten utifrån olika scenarion för att budgeten ska bli 

realitisk utifrån rådande förutsättningar 

 Verksamheternas budgetprocess sker på liknande sätt trots olika ägarformer, ett 

moderbolag i en koncern samt två kommunalägda bolag. 

 Oberoende vilket IT-system ett företag väljer att använda sig av kan detta hjälpa 

företaget vid framställandet av budgetarna.   

6.3 Vidare forskning 

Vi har under studiens gång fått en större förståelse för hur företag arbetar med budgetering 

och system. Nya tankar och funderingar har vuxit fram vilket leder till följande förslag på 

fortsatt forskning:  

 Hur kan ERP-systemet vara till hjälp för controllern vid styrning av verksamheten 

utan budget? 

 Hur fungerar controllerns arbete utan Excel och vilka konsekvenser kan de få?  

 Hur påverkas organisationsstrukturen och den operativa personalen av införandet av 

ERP-system?  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

1. Är det ok om vi spelar in denna intervju? 

2. Har du några frågor innan vi startar intervjun? 

3. Vill du vara anonym eller är det okej att nämna namn och arbetsplats.  

4. Ändamålet med undersökningen är att… (se syfte samt problemformulering) 

 

1. Kan du berätta lite om verksamheten? 

2. Kan du berätta om arbetet som controller här? 

3. Kan du berätta om din tidigare erfarenhet? 

4. Hur många olika controllerfunktioner finns det i verksamheten och vilken roll har du? 

5. Vilken roll har du som controller? Enbart hantering av redovisningsinformation eller 

engagerad i frågor kring systemen och informationen.  

 

6. Vilket ERP- system har ni? 

7. Hur länge har ni arbetat med ert ERP- system? 

8. Varför skaffade ni just detta system (t.ex. hade det något med funktionaliteten att 

göra?) 

9. Vilket system hade ni innan? 

10. Har ni några kompletterande informationssystem? Vilket/vilka system i så fall? 

11. Vad ser du för fördelar resp. nackdelar med ert ERP-system? riktat mot 

informationshantering.  

 

12. Hur skapar ni er budget? 

13. Berätta om arbetet med budgeten, hur går ni tillväga vid framtagning av 

informationen? Hur kan ert ERP vara till stöd? 

14. Vilka delar i ert ERP-system använder ni huvudsakligen till er sammanställning av 

budgeten? 

15. Använder ni budgeten som beslutsunderlag? 

 

16. Kan du förklara hur stor påverkan ERP-systemet har på budgeteringen?  

17. Finns det någon mer som är delaktig i processen som vi borde prata med?  

18. Finns det någon möjlighet att vi kan få en budgetmall eller liknande? 

 

19. Har du en plats i ledningsgruppen? 

– Hur stor möjlighet har du att påverka?  

– Fungerar du enbart som en informationsinsamlare/presentatör? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide uppföljningsintervju 

 

1. Hur används budgeten i det dagliga arbetet? Under framställningsprocessen och efter 

att budgeten är framtagen? 

2. Använder ni en bottom-up metod eller en iterativ mellan bottom-up och top-down vid 

framtagning av budgeten?  

3. Hur mycket ser ni till den långsiktiga planen när ni sätter budgeten? 

-  Har de anställda på längre nivåer koll på företagets långsiktiga plan? 

4. Vilket är det vanligaste felet ni gör vid budgetarbetet?  

- Hur kan affärssystemet hjälpa till att minimera uppkomsten av det eller hjälpa till 

för att fixa till det? 

5. Vad anser du är den viktigaste uppgiften som controller? 

6. Anser du att din arbetsbelastning på senare tid ökat i takt med att IT-system har blivit 

en så stor del i verksamheten? Och att du har fått större kontakt med IT-avdelningen 

tack vare detta?  

7. För- och nackdelar med affärssystemet/system i sig? Med tanke på funktionalitet, 

kontroll och konkurrens etc.  

8. Hur ser kontakten ut med de övriga anställda i organisationen?  

- Har denna förbättras med hjälp av system? Då de får en större förståelse för 

ekonomisk information. 

9. Arbetar du med enbart ekonomisk data/information eller kan det även innefatta 

verksamhetsinformation? 

10. Är du involverad i IT-projekt? 
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