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Sammanfattning 

Budgeten som styrmedel har kritiserats under lång tid. Kritiker till budgeten har påtalat budgets 

brister och felaktigheter, andra menar att kritikerna har lämnats alltför mycket tid i rampljuset 

och hävdar istället att budgeten är lika användbar som problematisk. Det finns mycket befintlig 

forskning kring budgeten, men forskningen är dock något begränsad vad gäller erfarenheter av 

budgetavskaffanden. Syftet med denna uppsats är att beskriva erfarenheter av 

budgetavskaffanden samt förstå varför dessa erfarenheter uppstår. Således kommer denna 

uppsats fylla en mindre del av tomrummet på området. Uppsatsens genomförande utgörs av tre 

intervjuer, vilka är genomförda på två budgetlösa företag. Teorier kring ekonomistyrning i 

budgetens närvaro, förändringsprocessen vid budgetavskaffandet samt budgetens funktioner 

utgör hörnstenarna i den teoretiska referensramen. Referensramens innehåll har verifierats mot 

den begränsade forskningen på området, för att bekräfta relevansen av innehållet. Resultatet visar 

att initiativet till ett budgetavskaffande grundas i ett missnöje kring budgeten. Under 

avskaffandet uppstår inga större svårigheter eller utmaningar, varken mänskliga eller tekniska. 

Resultatet visar även att de företag som avskaffar sin budget skapar en djupare förståelse för sin 

ekonomistyrning, vilken också blir mer decentraliserad. Ett budgetavskaffande främjar dessutom 

kommunikationen inom det egna företaget. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Under de senaste decennierna har budgeten som styrmedel fått mycket uppmärksamhet, 

mestadels i form av kritik. Budgeten kritiserats intensivt under 1990-talet och en omtalad kritiker 

inom ämnet är Jan Wallander, tidigare VD på Handelsbanken. Wallanders idéer och ståndpunkter 

gör sig än idag påminda i många internationella sammanhang, vilket bekräftar hans aktualitet 

inom ämnet (Becker, 2014; Bourmistrov & Kaarbøe, 2013; Bukh & Sandalgaard, 2014; Ekholm 

& Wallin, 2000; Hansen, Otley, & Van der Stede, 2003; Hope & Fraser, 1997; Libby & Lindsay, 

2010; Lindvall, 2011; Sandalgaard, 2012; Sivabalan, Booth, Malmi & Brown, 2009; Østergren & 

Stensaker, 2010). Wallanders skepticism mot budgeten demonstrerade han tydligt under sin tid på 

Handelsbanken, då han bland annat kallade budgeten “Ett onödigt ont”. Wallander ifrågasatte 

budgetens förmåga att förutsäga framtiden och lät avskaffa Handelsbankens budget under 1970-

talet eftersom han ansåg att budgeten var ett dåligt styrmedel som dels innebar ett slöseri med 

företagets resurser men även, i värsta fall, kunde vara rent skadlig för ett företag (Wallander, 

1994).  Wallander talar klarspråk, det råder inga tveksamheter kring hans förhållningssätt till 

budgeten. Wallanders förhållningssätt bör ställas i kontrast till andra synsätt, för att skapa 

möjligheter att bilda egna uppfattningar kring budgeten.  Marginson och Ogden (2004) hävdar, i 

kontrast till Wallander, att budgeten har fått utstå mycket kritik och att de positiva sidorna hos 

budgeten inte lämnats lika mycket plats. Trots all kritik bidrar budgeten ändå med struktur och 

säkerhet i tillvaron för de företag som tillämpar styrmedlet. Vidare menar Marginson och Ogden 

(2004) också att en budget i stort sett är användbar och gynnsam i samma utsträckning som den 

är problematisk. 

När diskussionerna kring budgetens nackdelar intensifierades i samband med Wallanders 

uttalanden och när kritiken mot styrmedlet lyftes fram under 1990-talet var kontrasten mellan 

budgetlösa och budgeterande företag relativt stark. Idag är däremot budgetanvändandet mindre 

polariserat, dock utgörs extrempunkterna för användningen fortfarande av de budgetlösa 

företagen som styr i budgetens frånvaro samt de budgeterande företagen som tillämpar budgeten 

till fullo. Den minskade polariseringen av budgetanvändandet gör att bemötandet av kritiken 

kring budgeten idag sker i allt fler varianter. Kritiken kan bemötas med ett budgetavskaffande, 

men också genom ett minskat budgetanvändande. Båda förhållningssätten ger troligen upphov till 

lärdomar och erfarenheter, dock kan tänkas att erfarenheterna blir tydligast vid den mest 

omfattande förändringen, budgetavskaffandet.  

1.2 Problemdiskussion 
Ett budgetavskaffande innebär att företagets befintliga resursallokeringsprocesser förändras. Den 

bekväma tillvaron rubbas vid ett budgetavskaffande och nya okända “zoner” inom arbetslivet 

utforskas. När ett företag bedriver sin verksamhet enligt rutiner befinner det sig i en så kallad 

“comfort-zone” (Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). Tillståndet kan dock övergå till en 

“stretch-zone” genom ett utmanande och ifrågasättande förhållningssätt. Det är fördelaktigt för 

ett företag att försätta sig i stretch-zonen eftersom ny kunskap finns att vinna i denna zon och 

eftersom utveckling sker här, men samtidigt riskerar företaget att hamna i en “discomfort-zone”. 

Discomfort-zonen kan vara hämmande och ogynnsamt för företaget (White, 2009). 
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Redogörelserna kring zonerna och förflyttningarna mellan densamma kan liknas vid att företaget 

befinner sig på en balansbräda (Zaretskii, 2009). 

Möjligheten till att vinna ny kunskap är motivet bakom de prövningar ett företags anställda 

utsätts för vid ett budgetavskaffande (Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). De prövningar som ett 

företag och dess anställda utsätts för kan dock framkalla ett motstånd mot förändringen, vilket 

kan härstamma från såväl företagsledning som från ekonomer på företaget. Oavsett 

motsättningarnas härkomst kan motsättningar från de anställda benämnas mänskliga barriärer (de 

Waal, Hermkens-Janssen & van de Ven, 2011). Enligt Gotsill och Natchez (2007) finns tre 

kritiska steg en företagsledning bör genomföra för att nå framgång i en förändringsprocess; 

fokusera på människorna, kommunicera väl och kombinera kommunikation med praktik. Utöver 

de mänskliga barriärerna finns ytterligare en grupp av barriärer, de tekniska. En teknisk barriär 

kan exempelvis utgöras av problematik med en extern finansieringskälla (Becker, 2014), men den 

vanligaste formen av tekniska barriärer utgörs dock av de kostnader som är förknippade med 

förändringen, vilka kan förhindra eller försvåra ett budgetavskaffande (de Waal et al., 2011). 

En ytterligare svårighet i samband med ett budgetavskaffande är att ersätta vad budgeten tidigare 

fyllt inom ekonomistyrningen. En budgets funktioner kan delas in i fyra kategorier; operationell 

planering, resultatutvärdering, kommunikation av mål och strategibildning. Denna indelning har 

baserats på en omfattande kartläggning av böcker och vetenskapliga artiklar. Funktionerna kan 

klassificeras i två dimensioner; kort eller lång sikt samt operativ eller strategisk karaktär. Den 

operationella planeringen och resultatutvärderingen är två funktioner som är karaktäriserade av 

kortsiktigt fokus och de har en operativ natur. Kommunikation av mål och strategibildning är 

däremot karaktäriserade av långsiktigt fokus och har en strategisk natur (Hansen & Van der 

Stede, 2004). 

Trots rådande kritik mot budgeten finns det resultat som tyder på att budgeten fortsätter att spela 

en nyckelroll i företagens kontrollsystem (Sivabalan et al., 2009) och att de flesta företag inte har 

planer på att överge denna praxis. Många planerar dock att vidta åtgärder för att förbättra 

budgeten, för att övervinna den vanligaste kritiken (Libby & Lindsay, 2010). Ett 

budgetavskaffande behöver nödvändigtvis inte vara det bästa alternativet för en organisation. 

Åtgärder för att förbättra den befintliga budgetprocessen kan exempelvis utgöras av en 

integration med andra kontrollprocesser för att öka flexibiliteten och minska den restriktiva 

karaktär som till viss del är förknippad med budgeten (Frow, Marginson & Ogden, 2010).  

Det råder brist på forskning inom området kring företag som avskaffat sin budget (Becker, 2014; 

Bukh & Sandalgaard, 2014; Bourmistrov & Kaarbøe 2013; Henttu-Ahom & Järvinen, 2013). 

Förståelser kring praktiska erfarenheter då budgetanvändningen minskas saknas helt (Østergren 

& Stensaker, 2010). Bristen på forskning i kombination med att budgeten inte är redo för att 

skrotas (Ekholm & Wallin, 2000; Libby & Lindsay, 2007; Sandalgaard, 2012; de Waal et al., 

2011) bekräftar att det är relevant och aktuellt att beskriva erfarenheterna av ett 

budgetavskaffande. 

 

 



 
 

3 

Det har nu gått en tid sedan diskussionen kring budgetavskaffandet initierades av Wallander 

(1994). Många företag har hunnit lyssna till kritiken kring budgeten, vissa har även förändrat sitt 

användande. Det är därför både intressant och lämpligt att undersöka erfarenheter hos de företag 

som avskaffat sin budget, men även landat i de nya rutinerna. Genom att undersöka 

erfarenheterna av budgetavskaffandet med ett lägre tidsavstånd mellan förändring och 

undersökning kan en mer nyanserad bild skildras, varpå resultaten kan tolkas på ett mer objektivt 

och meningsfullt vis. 

1.3 Problemformulering 
 Vilka erfarenheter kan ett budgetavskaffande medföra? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva erfarenheterna kring ett budgetavskaffande och förstå 

anledningarna bakom dessa erfarenheter. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen disponeras enligt följande: kapitel 2 utgörs av uppsatsens teoretiska referensram och 

kapitel 3 redogör för arbetets tillvägagångssätt vid insamlingen av primär och sekundär data. I 

kapitel 4 presenteras resultaten från de empiriska undersökningarna. Analysen återfinns i kapitel 

5, där utgångspunkten kring resonemangen grundar sig i den teoretiska referensramen och 

empirin. Avslutningsvis består kapitel 6 av uppsatsens slutsatser.  
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2. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras först en redogörelse kring ekonomistyrning i 

budgetens närvaro, tyngdpunkten i detta avsnitt utgörs av kritik mot budgeten. Nästkommande 

avsnitt behandlar förändringsprocessen vid ett budgetavskaffande, vilket innehåller både 

redogörelser kring en förändringsprocess i termer av zoner, men även i termer av mänskliga och 

tekniska barriärer. Därefter presenteras budgetens funktioner och slutligen knyts den teoretiska 

referensramen samman med hjälp av en sammanfattning samt verifiering av referensramens 

innehåll med hjälp av fallstudier. 

2.1 Ekonomistyrning i budgetens närvaro 

2.1.1 Budgetens bidrag inom ekonomistyrningen 
En budget är ett styrverktyg som leder fram till ett fast årligt prestationsavtal mellan huvudkontor 

och divisioner på ett företag. Vidare skapar budgeten ett samverkande, vilket vanligen tar sig 

uttryck i interna förhandlingsprocesser (Daum, 2005). Budgeten tvingar även till planering för att 

kunna möta uppställda mål, den främjar samordning och kommunikation, underlättar utvärdering 

av prestationer och motiverar medarbetarna att uppnå de uppsatta målen (de Waal et al., 2011). 

Förespråkarna av ett fortsatt användande av budgeten menar att budgeten bidrar med ett 

organisatoriskt lärande och skapar unika tillfällen att en gång om året samla medarbetarna och 

ordentligt se över verksamheten (Lindvall, 2011). Budgeten är ett viktigt styrmedel för många 

organisationer, dock har dess närvaro ibland tagits för given och användningen har ibland 

bedrivits på rutin inom vissa företag (Becker, 2014). 

2.1.2 Förändrade förutsättningar för budgetering 
Det finansiella kapitalet var under 1900-talet navet för strategiska planeringsbeslut. Den 

organisatoriska strukturen var ofta präglad av en hierarkisk karaktär. Kombinationen av ett stort 

fokus på finansiellt kapital samt en hög grad av centraliserad styrning aktualiserade budgeten som 

styrmedel. Budgetens förmåga att övervaka och styra kapitalflöden passade väl in under 

dåvarande förhållanden. Företagsledningen var källan till kunskap, ansvariga för strategin och 

resursfördelare. Mellancheferna ägnade sig åt att övervaka de operativa cheferna och ansvarade 

för att företagsledningens beslut implementerades (Hope & Frasier 1997). Under sent 1900-tal 

vann däremot det intellektuella kapitalet mark. Den hierarkiska organisationsstrukturen hade då 

mottagit kritik och den nätverksorienterade strukturen ansågs bättre lämpad. I den 

nätverksbaserade strukturen är de operativa cheferna istället entreprenörer, strateger och 

beslutsfattare. Mellancheferna arbetar i denna struktur med att skapa och hantera nya 

affärsmöjligheter, medan företagsledningen arbetar för att skapa inspiration och en känsla av 

meningsfullhet. När den nätverksorienterade organisationsstrukturen ställs i kontrast med den 

hierarkiska organisationsstrukturen kan den sistnämnda ses som byråkratisk, stel, okänslig och i 

värsta fall även ge en falsk känsla av trygghet. Den förändrade synen urholkar och underminerar 

budgetens funktion (Hope & Frasier, 1997).  

Hope och Fraser (2003) hävdar att budgeten, på det sätt de flesta organisationer väljer använder 

den, bör avskaffas. De anser att budgeten har spelat ut sin roll och inte längre fyller en funktion 

som skapar mening i företagsvärlden. Wallander (1994), som tog upp diskussionen kring 

budgeten på allvar under 1990-talet, hävdade att budgeten kunde vara rent skadlig för ett företag. 
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Marginson och Ogden (2004) menar å andra sidan att mycket uppmärksamhet har riktats mot de 

negativa sidorna hos en budget, men i kontrast har inte de positiva sidorna hos styrmedlet inte fått 

lika mycket uppmärksamhet. En budget ger trots allt ett företag struktur och säkerhet i tillvaron 

och budgeten är i stort sett lika användbar som problematisk. 

2.1.3 Kritik mot budgeten 
Bortsett från varför den existerande kritiken mot budgeten har uppkommit finns det 

återkommande och välanvända argument som talar mot användandet av budgeten. Nedan följer 

en summering av de argument som citerats flest gånger i vetenskapliga artiklar (Hansen et al., 

2003): 
 

1. Budgeten är tidskrävande att sammanställa. 

2. Budgeten begränsar flexibilitet och skapar ofta en barriär för förändring. 

3. Budgeten är sällan tillräckligt strategiskt fokuserad och ofta motsägelsefull. 

4. Budgeten tillför ett litet värde, speciellt när tiden för sammanställande tas i beaktning. 

5. Budgeten fokuserar på kostnadsreduktion, inte värdeskapande. 

6. Budgeten stärker vertikal ledning och kontroll. 

7. Budgeten återspeglar inte de framväxande nätverksstrukturer som organisationer antar. 

8. Budgeten riskerar att bli ett självändamål. 

9. Budgeten utvecklas och uppdateras med för stora tidsavbrott, ofta årsvis. 

10. Budgeten bygger på ogrundade antaganden och gissningar. 

11. Budgeten förstärker gränserna mellan avdelningar och förhindrar kunskapsdelning. 

12. Budgeten får personer att känna sig undervärderade. 

Flera av argumenten grundar sig i att budgeten är tidskrävande, vilket är ett återkommande 

argument (Becker, 2014; Ekholm & Wallin, 2000; Hansen et al., 2003; Hope & Fraser, 2003; 

Kullvén, 2009). En uppskattning har visat att uppemot 20 % av en chefs arbetstid kan upptas av 

budgeten (Neely, Bourne & Adams, 2003). 

Det finns också nackdelar som grundar sig i att budgeten kan ses om inaktuell redan vid första 

arbetsdagen det aktuella verksamhetsåret. Den föråldrade karaktären hos budgeten minskar dess 

värde (Hansen et al., 2003). De mest radikala kritikerna anser att en budget inte medför något 

värde överhuvudtaget eftersom en budget aldrig kan anses giltig (Wallander, 1994). Budgeten 

kan inbringa en falsk säkerhet på ett företag (Kullvén, 2009) och den utvecklas och uppdateras 

med för stora tidsavbrott (Hansen et al., 2003). Vidare medför även ett kalender- eller 

verksamhetsår, vilka budgeten är utformad enligt, endast en godtycklig indelning av verkligheten 

(Lindvall, 2011), vilket i sämsta fall innebär att informationens innehåll påverkas och företaget 

får svårigheter att urskilja långsiktiga tendenser (Ekholm & Wallin, 2000; Lindvall, 2011). Ett 
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stort problem med budgeten är också att den förespråkar en inåtriktad och kortsiktig syn på 

företagande, istället för att sätta upp en medel- eller långsiktig plan (Neely et al., 2003). För att 

innehållet i en budget istället ska vara mer anpassningsbart bör dess detaljrikedom begränsas 

(Hope & Fraser, 2003; Wallander, 1994). 

Det finns också argument som hävdar att budgeteringen är inkompatibel med platta och 

nätverksbaserade organisationsstrukturer (Hope & Fraser, 1997, 2003). Andra argument tar sin 

utgångspunkt i de negativa effekter som medföljer då en företagsledning utövar kraftig kontroll. 

Vid budgetanvändande riskerar företag att kväva initiativ genom en hårdhänt ledningstaktik. Det 

centrala beslutsfattandet minskar även mellanchefernas och de operativa chefernas 

handlingsförmåga (Hansen et al., 2003). En stark företagsledning kan även resultera i att 

kostnadsnedskärningar ägnas stort fokus, varpå värdeskapande aktiviteter minskar i betydelse. 

Budgeten har också en begränsad förmåga att omfatta värdeskapande aktiviteter såsom 

innovation, service, kvalitet och flexibilitet (Hope & Fraser, 1997). Enligt Kugel (2011) har även 

budgeten en begränsad förmåga att planera för framgång och lägger snarare mycket fokus på att 

inte misslyckas. 

Den konkurrensinriktade och volatila företagsmiljön kan drastiskt minska budgetens funktion 

(Hansen et al., 2003; Hope & Frasier, 1997; Kugel, 2011; Neely et al., 2003). Beskrivelsen kan 

liknas vid att navigera en båt utan att veta den exakta positionen. Om ett fartyg inte vet sin exakta 

position kommer det väja för grund som inte finns samt befinna sig på kollisionskurs mot andra 

grund som inte skymtas (Wallander, 1994). Det finns dock andra som hävdar att liknelsen inte är 

förenlig med verkligheten (Libby & Lindsay, 2010; Sandalgaard, 2012). Libby & Lindsay (2010) 

presenterar i kontrast ett välskött företag som inte avskaffat budgeten, men som befinner sig på 

en mycket föränderlig marknad, det amerikanska läkemedelsföretaget Johnson & Johnson.  

2.1.4 Förhållningssätt till budgeten 
Kritiken mot budgeten kan bemötas genom att låta avskaffa budgeten, men även ett minskat 

budgetanvändande är ett möjligt bemötande för att övervinna den vanligaste kritiken (Frow et al., 

2010). Många företag jobbar med hybridsystem, innehållande en budget i kombination med 

prognoser eller andra styrmedel (Ekholm & Wallin, 2000; Sivabalan et al., 2009). Libby och 

Lindsay (2007) menar att de flesta företag inte kan tänka sig en värld utan budgetar och att de 

flesta faktiskt inte väljer att byta ut budgeten helt och hållet, utan väljer att förbättra den istället. 

de Waal et al. (2011) menar att få företag förändrar användningen av den traditionella budgeten, 

vilket kan bero på att den blivit institutionaliserad i organisationen. Institutionaliseringen gör det 

mycket svårt att justera dess användning, speciellt om den har funnits i en lång tid och om 

prestationer är bundna till den 

Sammantaget finns det många som är kritiska till budgeten (Becker, 2014; Ekholm & Wallin, 

2000; Hansen et al., 2003; Hope & Fraser, 2003; Kugel, 2011; Kullvén, 2009; Neely et al., 2003; 

Wallander, 1994), men Libby och Lindsay (2007) menar att de fundamentala problem som 

presenteras kring budgeten till viss del är överdrivna.  
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2.2 Förändringsprocessen vid budgetavskaffande 

2.2.1 Comfort- och stretch-zonerna 
Ett budgetavskaffande innebär att ett företags resursallokeringsprocesser förändras (Bourmistrov 

& Kaarbøe, 2013). Indirekt kan dock även de anställda påverkas av förändringen eftersom deras 

rutiner kan förändras vid ett budgetavskaffande som konsekvens av de förändrade 

resursallokeringsprocesserna. Det är därför lämpligt att undersöka ett företags erfarenheter av 

budgetavskaffande i personalrelaterade termer. 

Förändringsprocessen vid ett minskat budgetanvändande kan innebära en förflyttning mellan 

vissa tillstånd i sinnesstämningen hos beslutsfattarna, vilket kan konkretiseras genom beskrivelser 

i termer av zoner. En “comfort-zon” är ett stadie där både medarbetare och företagsledare arbetar 

efter rutiner och tidigare lärda kunskaper, men zonen kan även innebära att arbete genomförs i 

form av icke-rutinmässiga sysslor, vilka kan vara utmanande. Det som sammanfattar zonen är 

dock att företaget bedriver sin verksamhet på “det vanliga viset” (Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). 

Obekvämheten för det okända medför vanligen ett motstånd mot att lämna sin comfort-zon 

(Gotsill & Natchez, 2007). 

Den andra zonen, kallad “stretch-zonen” representeras av en sinnesstämning som uppstår då en 

anställd befinner sig mellan två comfort-zoner. Om ett företag befinner sig i en stretch-zon under 

längre tid riskerar det att hamna i “discomfort-zonen”. Zonen karaktäriseras av minskad 

produktivitet och högre nivåer av ångest hos medarbetarna (White, 2009). Redogörelserna 

innebär därför att befinnandet i stretch-zonen kan liknas vid en balansakt, vilken är känslig för 

obalanser. Kraftig eller långvarig obalans kan leda till att företaget hamnar i en zon som inte var 

avsiktlig att nå. För att undvika att hamna i en oönskad zon måste företaget ständigt balansera. 

Balansen utgörs av företagsledningens kompetens (Zaretskii, 2009). Genom att inte avskaffa en 

budget fullständigt, utan låta vissa delar av budgeten finnas kvar, kan en balansakt utövas. Många 

företag väljer exempelvis att minska budgetens omfattning genom att endast budgetera sina fasta 

kostnader (Henttu-Ahom & Järvinen, 2013). Att lämna comfort-zonen innebär därmed en risk att 

hamna i en oönskad och hämmande zon, benämnd discomfort-zonen. Varför är företag villiga att 

riskera att hamna i denna zon? 

Det är åtråvärt att lämna den trygga comfort-zonen eftersom tillståndet i en stretch-zon kan vara 

mycket gynnsamt för företaget. Stretch-zonen innebär att företagsledningen söker ny information 

med desto större bredd (Becker, 2014). Företagsledningens agerande är en kompensation av 

osäkerheten som upplevs i stretch-zonen. Vidare, att befinna sig i en comfort-zon under längre tid 

kan resultera i att organisatoriskt lärande och decentralisering hämmas. I comfort-zonen används 

informationen för att inbringa stabilitet, struktur och visshet i tillvaron (Bourmistrov & Kaarbøe, 

2013). 

2.2.2 Mänskliga barriärer 
Människor motarbetar förändringar av många anledningar. Kanske förstår de anställda inte 

motiven bakom en förändring på arbetsplatsen, vilken ska leda företaget mot en positiv utgång. 

De anställda kan också vara oroliga över hur förändringen kommer påverka just deras tjänst 

(Gotsill & Natchez, 2007). Oavsett anledningen till varför motståndet uppkommer kan de 

mänskliga barriärerna skapa erfarenheter av budgetsavskaffande. 
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Det finns forskare som menar att medarbetare ibland har en tendens att motarbeta förändringar, 

trots att förändringen är nödvändig för företaget och leder ett första steg mot en positiv utgång 

(Gotsill & Natchez, 2007). Påståendet är relativt onyanserat och burdust, vilket gör att 

framställningen utan större svårigheter kan tolkas som en regel av läsaren. Inom samma ämne 

finns dock andra källor som framställer de mänskliga barriärerna något mindre färgstarkt. de 

Waal et al. (2011) menar att invändningar möjligen kan yppas på grund av att anställda fruktar att 

dess funktion kan förlora i betydelse om budgeten förändras avsevärt. Det innebär ett hårt arbete 

för alla inblandande inom en organisation då en förändring ska fullföljas enligt Trader-Leigh 

(2002). Vidare hävdar Trader-Leigh (2002) att många förändringsprojekt kan misslyckas på 

grund av att medarbetare inte är redo för förändringen. Ett misslyckande kan även grunda sig i att 

förberedelserna inför människors reaktioner inte har utarbetats tillräckligt. Enligt Ford, Ford och 

D’Amelio (2008) kan en låg andel av framgångsrika projekt förknippas med motstånd från de 

anställda. Dock bör orsaken till en låg andel framgångsrika förbättringsprojekt enligt Piderit 

(2000) framställas något mer nyanserat. Faktorerna bakom mindre framgångsrika projekt bör 

troligen bestå av fler variabler än enbart mänskligt motstånd. 

När ett förändrat budgetanvändande genomförs i en organisation kan företagsledningen bilda en 

barriär mot förändringen eftersom de kan anse att budgeten är viktig och central styrmekanism 

(de Waal et al., 2011). Mänskliga motsättningar på företag som avskaffat budgeten kan även, i 

värsta fall, leda till att anställda väljer att lämna företaget (Becker, 2014). Då en budget även 

fungerar som samordningsmedel kan ett förändrat budgetanvändande orsaka en förändring i 

företagets maktstruktur (Trader-Leigh, 2002; de Waal et al., 2011). Ojämlikheter i ett företags 

maktrelationer kan skapa motsättningar till förändringen. Begreppet makt tonas dock ofta ned 

genom användandet av begrepp såsom ledarskap, styrning eller medbestämmande (Caniëls, 

Homan och Pieterse, 2012). Bortsett från vilka begrepp som används bör inte de sociala 

konsekvenserna av makten åsidosättas. Genom att uppmärksamma olika synsätt på maktspel 

inom företag kan olika perspektiv på motståndet till förändring föras fram i ljuset, enligt Caniëls 

et al. (2012).  

Budgeten som styrmedel har haft en nyckelroll i många företag, varpå medarbetare på alla nivåer 

ofta har mycket erfarenhet av att använda budgeten (de Waal et al., 2011). Företag med starka 

traditioner av budgetering upplever ofta problem vid ett budgetavskaffande (Henttu-Ahom & 

Järvinen, 2013). I företag med långtgående traditioner av budgetering har medarbetarna en vana 

att arbeta mot de uppställda målen i budgeten och en förändring av budgetprocessen kan därför 

innebära att medarbetarnas förmåga att visa en god prestanda undermineras och en känsla av 

trygghet försvinner (de Waal et al., 2011). För att lyckas övervinna de mänskliga barriärerna kan 

därför ett förtroende etableras hos företagets medarbetare och en framtoning av möjligheterna till 

framgång, förknippade med förändringen, kan med fördel etableras hos de anställda för att nå ett 

bättre resultat av förändringsprocessen. Förtroende och möjligheter kan både hämtas från tidigare 

erfarenheter samt från managementkonsulter (Becker, 2014; Self, 2007). Becker (2014) redogör 

kring ett företag som genomfört ett budgetavskaffande under tidigt 2000-tal. 

Förändringsprocessen inbäddades i positivism av företagets VD då han uppmuntrade alla 

anställda att ta mer ansvar. Motivet bakom hans agerande var troligen begränsa de eventuella 

mänskliga barriärerna. När en förändring initieras bör planer och riktlinjer utarbetas för att kunna 

bemöta de reaktioner och interaktioner som uppstår mellan företagets medarbetare enligt 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Cani%C3%ABls%2C+M+C
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Trader-Leigh (2002). Planerna och riktlinjerna bör hantera hur medarbetare ska informeras, 

behandlas och bli lyssnade till. Vidare handlar ledningen vid en förändring om vaksamhet över 

motverkande krafter och konstant anpassning av implementeringsstrategin för att säkerställa att 

implementeringen optimeras (Trader-Leigh, 2002). 

Gotsill och Natchez (2007) har presenterat tre kritiska steg relaterade till medarbetarna, vilka en 

företagsledning nogsamt kan följa för att lyckas implementera en förändringsprocess. 

De som lyckats att nogsamt följa de tre punkterna kan förklara vad de tjänat på att agera i 

enlighet med punkterna. De som inte lyckats följa punkterna kan lämna sina utsagor om 

eventuella nackdelar kring dess avvikelser från punkterna.  Oavsett om ett företag lyckas följa de 

tre kritiska stegen, eller inte, kan därmed erfarenheter kring ett budgetavskaffande kunna grunda 

sig i dessa tre kritiska steg. 

1. Fokusera på människorna – de företagsledningar som bortser från vilka krafter som kan 

ligga bakom medarbetarnas motarbete lär sig snabbt hur enkelt det mänskliga fenomenet 

kan tillintetgöra ett projekt. Medarbetarna behöver därför vara en del av 

förändringsarbetet och dess röster bör göras hörda. Företagsledningen bör kommunicera 

med alla nivåer inom företaget och informera vad förändringen innebär. Även lyhördhet 

kring tankar och idéer är av största vikt. Sannolikheten att medarbetarna kommer bidra 

och föra förändringen framåt ökar när de inkluderas i förändringsarbetet (Gotsill & 

Natchez, 2007). 

2. Kommunicera strategisk information - företagskommunikationen spelar en avgörande roll 

vid ett förändringsarbete då den kan skapar möjligheter för medarbetar att förstå syftet 

bakom en förändring. Välformulerad kommunikation skapar goda förutsättningar för att 

medarbetarna ska förstå vilken förändring de står inför, hur de kommer beröras av 

förändringen samt vilka insatser som krävs av respektive medarbetare (Gotsill & Natchez, 

2007). Även Lewis, Romanaggi och Chapple (2010) menar att en god kommunikation 

kan skapa goda förutsättningar för att lyckas med att genomföra en förändring.  

3. Kombinera kommunikation med praktik - eftersom nya system och processer påverkar 

respektive medarbetares jobb kan praktiska förberedelser genomförs för att förbättra 

förutsättningarna för ett lyckas förändringsprojekt (Gotsill & Natchez, 2007) 

2.2.3 Tekniska barriärer 
Erfarenheter kring budgetavskaffande kan delvis förklaras av de mänskliga barriärerna, vilka 

uttrycker personalens motståndskrafter mot förändringen. Det finns dock även andra 

motståndskrafter som påverkar erfarenheterna, nämligen de tekniska barriärerna (Trader-Leigh, 

2002). 

En vanlig teknisk barriär utgörs av de kostnader som är förknippade med ett budgetavskaffande 

(de Waal et al., 2011), vilket bekräftas av företag som genomfört ett budgetavskaffande. De 

hävdade att kostnaderna för utbildning, både i form av konsulttid samt alternativkostnaden 

utbildningen krävde från ordinarie arbetstid, utgjorde ett hinder för budgetavskaffandet (Becker, 

2014). Kostnaderna för byte av en process kan vara höga eftersom det kan innebär att konsulter 

anlitas och att mycket tid investeras i förändringsprojekten inom det egna företaget, vilket vidare 

innebär att resurser kan saknas vid genomförandet av budgetavskaffandet. Fördelarna med 
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förändringen kan även vara svåra att kvantifiera, vilket leder till att uppbyggnaden av argumenten 

för förändringen blir svårare. Det är även ofta tekniskt komplicerat att ändra en process likt 

budgetanvändandet (de Waal et al., 2011). För att ett företag på ett lyckat sätt ska kunna 

genomföra en förändringsprocess krävs att organisationen har rätt organisationsstruktur, policyer, 

processer, teknologi och att ledningen har de rätta förutsättningarna för att genomdriva 

förändringen (Self, 2007) Budgetens huvudsyfte är kort och gott att fungera som ett styrmedel för 

företaget, vilket medför att ett budgetavskaffande resulterar i ett bortfall av de funktioner 

budgeten vanligen fyller (de Waal et al., 2011), något som Becker (2014) har redogjort för i en 

fallstudie. Företaget stötte i samband med sitt budgetavskaffande på problem med sin bank, 

vilken inte var villig att lämna krediter i avsaknad av en budget. 

2.3 Budgetens funktioner 
Vilka erfarenheter ett budgetavskaffande medför kan besvaras med hjälp av en modell där 

budgeten fyller fyra funktioner. Modellen kan tjäna som ett ramverk för tankesättet i samband 

med sökandet på svaret kring erfarenheter av budgetavskaffande. De fyra funktionerna skapar 

förutsättningar för att undersöka hur ett budgetavskaffande påverkat ett företag. Genom att 

undersöka hur funktionerna ersatts, eller inte, skapas förutsättningar för besvarandet av 

problemformuleringen i denna uppsats. 

2.3.1 Fyra funktioner en budget fyller 
Vilka funktioner en budget fyller har uppmärksammats av Hansen och Van der Stede (2004). De 

har identifierat fyra funktioner hos en budget. Författarna har tagit fram dessa funktioner utifrån 

en utförlig kartläggning av böcker och vetenskapliga artiklar: 

● Operationell planering 
● Resultatutvärdering 
● Kommunikation av mål 
● Strategibildning 

 

Operationell planering och resultatutvärdering har en hög grad av kortsiktigt fokus och är av 

operativ natur. Kommunikation av mål och strategibildning är däremot karaktäriserade av 

långsiktigt fokus och har en strategisk natur (Hansen & Van der Stede, 2004). 

Budgetens funktioner blir särskilt intressanta om det är möjligt att översätta observationer i 

företagsvärlden till de fyra funktionerna. Genom att dra kopplingar mellan konkreta förfaranden i 

företagsvärlden och de fyra funktionerna skapas en plattform för vidare analys kring erfarenheter 

utifrån budgetens funktioner. Nedan byggs denna plattform upp i närvaron av budgeten. 

En traditionell budget tvingar till planering då den hjälper chefer att ställa realistiska finansiella 

mål för organisationen. Budgeten kräver även att cheferna planerar operationellt för att möta de 

uppsatta målen (de Waal et al., 2011). En parallell kan dras till de funktioner som presenterats av 

Hansen och Van der Stede (2004) för att utveckla och konkretisera funktionen “operationell 

planering” ytterligare. 
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de Waal et al. (2011) beskriver den traditionella budgeten som ett hjälpmedel, vilket kan 

underlätta för ett företag att utvärdera dess prestanda. Utvärderingar kan ligga till grund för 

exempelvis bonusar (Daum, 2005; Henttu-Ahom & Järvinen, 2013). Enligt Hansen och Van der 

Stede (2004) faller användandet av budgeten som underlag för bonusar in under funktionen 

“resultatutvärdering”. Funktionen är karaktäriserad av en hög grad av kortsiktighet och 

operationellt fokus. 

Vidare har de Waal et al. (2011) även beskrivit den traditionella budgeten som ett verktyg för 

samordning och kommunikation. Budgeten tvingar även chefer att tänka framåt och motiverar 

medarbetarna att uppnå vissa mål och sträva efter högre höjder samt främjar samordning i 

samband med budgetupprättandet. Vad som presenterats kan placeras i en av funktionerna 

Hansen och Van der Stede (2004) redogjort för, nämligen “kommunikation av mål”. Funktionen 

är till skillnad från operationell planering och resultatutvärdering har inte kortsiktigt fokus eller 

operationell natur. Istället tillhör kommunikation av mål den långsiktigt och strategiska 

funktionsgruppen. 

de Waal et al. (2011) har även beskrivit att en traditionell budget kräver kommunikation kring 

aktiviteter samt hur dessa kan samverka och påverka organisationens mål på ett långsiktigt plan. 

Denna funktion faller användandet in under den långsiktiga och strategiska funktionsgruppen, 

närmare bestämt under “strategi bildning” enligt Hansen och Van der Stede (2004). 

2.3.2 Budgetlöst styrande i termer av de fyra funktionerna 
En budget ger uttryck för ett företags marschriktning, vanligen ett år i taget. Budgeten är därför 

ett uttryck för hur den operativa verksamheten ska bedrivas inom företaget. När budgetlös 

styrning tillämpas presenterar företaget inte längre en marschriktning via budgeten. Målet blir 

istället att försöka bibehålla huvudriktningen för att nå de uppsatta målen, samtidigt som 

noggrann uppsikt hålls över marknaden och konkurrenterna, för att snabbt kunna vidta åtgärder 

när så behövs. Företagets divisioner låter sig inte styras av fasta mål i lika hög grad vid 

budgetlöst företagande som vid budgeterande. Företagsledningen arbetar istället med att nogsamt 

följa företagets utveckling med bibehållen huvudriktning (Wallander, 1994). Funktionen 

“operationell planering” omfattas av hur företaget avser att sköta sin dagliga verksamhet (Hansen 

& Van der Stede, 2004). Det framgår i redogörelserna kring den operationella planeringen, både i 

närvaron och frånvaron av budgeten, att den operationella planeringen är avsevärt åtskild under 

respektive ekonomistyrning. 

Vid budgetlöst styrande baseras vanligen inte “resultatutvärderingen” på fasta mål, vilket den 

traditionella budgeten oftast fokuserar på. Motivet till att inte arbeta med fasta mål vid 

resultatutvärderingen är att de fasta målen kan stjälpa ett företag som vill nå hög tillväxt eller 

betydande kostnadsminskningar (de Waal et al., 2011). Budgetlöst styrande innebär att större 

fokus riktas mot företagets strategiska mål, istället för de finansiella målen. När de fasta målen 

inte längre prioriteras frigörs tid hos chefer, vilka kan spendera mer tid på att lösa problem istället 

för att fokusera på om huruvida de befinner sig på rätt sida budgetgränsen (Østergren & 

Stensaker, 2010). Både styrning med och utan budget fyller funktionen resultatutvärdering, men 

på egna vis. 
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Den samordning och kommunikation en budget vanligtvis frambringar i ett företag (de Waal et 

al., 2011) kan inte komma till stånd via budgeten efter ett budgetavskaffande. I frånvaron av 

budgeten knyts istället nya band mellan företagets divisioner (Østergren & Stensaker, 2010). 

Krzakiewicz & Cyfert (2014) menar, som exempel, att ett större fokus kan riktas mot att göra 

medarbetarna självständiga i budgetens frånvaro. På så vis kan behovet av stark central kontroll 

och kommunikation minskas. Vad som nu presenteras kan förklara varför budgetlös styrning är 

välkomnat i många företag. Den budgetlösa styrningen har, tack vare dess förmåga att skapa nya 

starka band inom ett företag, mycket goda möjligheter att fylla funktionen “kommunikation av 

mål”. 

Vid budgetlöst styrande låser inte ett företag fast sin ekonomistyrning mot företagets 

verksamhetsår, utan kan tänka desto mer långsiktigt och lägga allt större fokus på att skapa 

mervärde för kunder och aktieägare. Det blir inget självändamål att på kort sikt minska 

kostnaderna för att nå budgetmålet, vilket gör det enklare att hålla fokus på de långsiktiga 

strategiska målen (de Waal et al., 2011). Målen inom en organisation får ofta en mer strategisk 

karaktär vid budgetlöst styrande och ett helhetsfokus blir också allt enklare att bibehålla 

(Østergren & Stensaker, 2010). På följande vis fylls även den fjärde funktionen, 

“strategibildning” inom det budgetlösa styrandet. Kugel (2011) anser att den finansiella 

planeringen bör separeras från strategisk planering helt och hållet, vilket även det budgetlösa 

styrandet förespråkar, eftersom budgeten fokuserar på att sätta gränser medan planeringen 

fokuserar på vad som är möjligt och på en strävan mot ett mål. 

2.4 Sammanfattning och verifiering av referensram 
Referensramen kan grovt indelas i tre underrubriker; Ekonomistyrning i budgetens närvaro, 

Förändringsprocessen vid minskat budgetanvändande samt Budgetens funktioner, vilket 

illustrerats i Figur 1. 

Figur 1 - Sammanfattning av teoretisk referensram 

 

Källa: Egenkonstruerad  
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Ekonomistyrning i budgetens närvaro 

Förhållningssätten till budgeten är långt ifrån homogena och företagsvärlden utgörs inte enbart av 

kritiker eller sympatisörer till budgetanvändandet. I kontrast till de användare som bejakar 

budgetens närvaro i företagsvärlden (Daum, 2005; de Waal et al., 2011; Marginson & Ogden, 

2004) finns även användare som är motståndare till styrmedlet (Becker, 2014; Ekholm & Wallin, 

2000; Hansen et al., 2003; Hope & Fraser, 2003; Kugel, 2011; Kullvén, 2009; Neely et al., 2003; 

Wallander, 1994). Både sympatisörer och kritiker till budgeten presenteras i denna referensram 

och tillsammans skapar de en utgångspunkt för besvarandet av erfarenheter från 

budgetavskaffanden. De skapar även en balans mellan förhållningssättens extrempunkter kring 

budgetens vara eller inte vara. de Waal et al. (2011) tillhör en av sympatisörerna kring 

budgetanvändandet och menar att budgeten främjar samordning och kommunikation i ett företag, 

vilket vidare innebär att utvärdering av medarbetare underlättas och att budgeten kan skapa 

motivation inom en organisation. Lindvall (2011) menar att en budget bidrar med organisatoriskt 

lärande och att dess existens skapar tillfälle för medarbetarna att ordentligt se över den egna 

verksamheten. Det finns idag dock många argument som talar mot budgeten, vilket Hansen et al. 

(2003) har sammanställt till tolv stycken argument i punktform.  

Förändringsprocessen vid minskat budgetanvändande 
Vid ett budgetavskaffande förändras ett företags resursallokeringsprocesser (Bourmistrov & 

Kaarbøe, 2013), vilket resulterar i att ett budgetavskaffande företag genomgår en 

förändringsprocess, vilken kan beskrivas med hjälp av ett antal teorier. Dels med hjälp av en teori 

som behandlat tre zoner, där comfort-zonen i de flesta fall utgör utgångspunkten inför ett 

budgetavskaffande (Bourmistrov & Kaarbøe, 2013) samt stretch-zonen och discomfort-zonen 

(White, 2009). Förändringsprocessen kan också beskrivas i termer av mänskliga (de Waal et al., 

2011; Ford et al., 2008; Gotsill & Natchez, 2007; Piderit, 2000; Trader-Leigh, 2002) och tekniska 

barriärer (de Waal et al., 2011; Trader-Leigh, 2002), vilka ger förutsättningar för att undersöka 

erfarenheterna vid ett avskaffande. För att övervinna de mänskliga barriärerna finns det forskare 

som presenterat tre kritiska steg för att förebygga eller mildra effekterna av de mänskliga 

barriärerna (Gotsill & Natchez, 2007)  

Budgetens funktioner 

En budget fyller fyra funktioner enligt Hansen och Van der Stede (2004), vilka utgörs av 

operationell planering, resultatutvärdering, kommunikation av mål och strategibildning. 

Funktionerna har tagits fram baserat på en utförlig kartläggning av Hansen och Van der Stede 

(2004), där både böcker och vetenskapliga artiklar har legat till grund för indelningen. I 

budgetens frånvaro ersätts budgeten med andra styrtekniker för att uppfylla de fyra 

grundläggande funktionerna budgeten normalt fyller. Budgeten ger normalt en marschriktning för 

den operationella planeringen. I dess frånvaro saknas marschriktningen som budgeten tidigare 

stakat ut, varpå den operationella planeringen blir något mer flexibel, men samtidigt ställs högre 

krav på kontinuerlig uppsikt utav företagsledningen kring företagets prestationer (Wallander, 

1994). Även funktionen resultatutvärdering ersätts, också med något mer flexibla styrmetoder. 

Budgetlöst styrande innebär att ett större fokus riktas mot företagets strategiska mål, istället för 

de finansiella målen (Østergren & Stensaker, 2010). De budgetavskaffande företagen fyller ändå 

funktionen, fast med nya metoder. Även gällande den tredje funktionen, kommunikation av mål, 

fylls det tomrum budgeten lämnar efter sig. I frånvaron av budgeten skapas nya band mellan 
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företagets divisioner (Østergren & Stensaker, 2010), vilket innebär att funktionen fylls, men ger 

något andra förutsättningar för det budgetlösa företaget. Den fjärde och sista funktionen får likt 

de tre övriga ett något annat innehåll efter ett budgetavskaffande. Ett företag som avskaffat sin 

budget får ofta mål av strategisk karaktär och ett helhetsfokus kan därmed bli enklare att 

upprätthålla (Østergren & Stensaker, 2010). 

2.4.1 Verifiering av referensram med hjälp av fallstudier 
Den bristande forskningen på området (Becker, 2014; Bukh & Sandalgaard, 2014; Bourmistrov 

& Kaarbøe 2013; Henttu-Ahom & Järvinen, 2013) innebär att möjligheterna till vägledning från 

tidigare studier, vid utformandet av referensramen i denna uppsats, är begränsade. Det existerar 

dock ett fåtal vetenskapliga artiklar inom ämnet “Erfarenheter av budgetavskaffande”, vilka 

består av fallstudier (Becker, 2014). Befintliga fallstudier på området har därför använts för att 

verifiera innehållet i denna teoretiska referensram. 

En sammanfattning av respektive fallföretag återfinns i Bilaga 2, Presentation av fallstudier. 

Innehållet i fallstudierna har sammanfattats, därefter har verifieringen påbörjats. Då ett fallföretag 

har uppvisat något som kan analyseras med hjälp av teorierna i referensramen har författarna till 

denna uppsats fört in ett kryss i Tabell 1 eller 2. För att mer utförligt beskriva tillvägagångsättet 

vid verifieringen presenteras ett konkret exempel. Nedan är ett utdrag från presentationen av 

FoodCorp i Bilaga 2. 

”Flera av cheferna inom FoodCorp nämner att den osäkra företagsmiljön var en anledning 

bakom övergången till budgetlös styrning”  

Denna presentation av FoodCorp har legat till grund för krysset i kolumnen “FoodCorp” samt på 

raden “Budgeten var oflexibel”, vilket markerats nedan med ett rött kryss i Tabell 1. 

Fallstudier som använts för att verifiera innehållet i referensramen: 

 “When Organisations Deinstitutionalise Control Practices: A Multiple-Case Study of 

Budget Abandonment” (Becker, 2014). 
 “Beyond Budgeting and change: a case study” (Bukh & Sandalgaard, 2014) 
 “A Field Study of the Emerging Practice of Beyond Budgeting in Industrial Companies: 

An Institutional Perspective” (Henttu-Ahom & Järvinen, 2013). 
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Tabell 1 - Verifiering av referensram, del 1 

 

Källa: Egen bearbetning med material från Henttu-Ahom & Järvinen (2013) 

 

Tabell 2 - Verifiering av referensram, del 2 

 

Källa: Egen bearbetning med material från Becker (2014) och Bukh & Sandalgaard (2014) 
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3. Metod 
Metodkapitlet redogör för uppsatsens tillvägagångssätt vid insamling av primär och sekundär 

data, vilken har bedrivits med syfte att besvara problemformuleringen. Ämnes- och metodvalet 

beskrivs i kapitlet, likaså hur datainsamling och intervjuer har genomförts. Till sist presenteras 

även metod- och källkritik. 

3.1 Ämnesval 
Ämnesvalet i denna kandidatuppsats grundades med utgångspunkt i fördjupningsområdet 

“Externredovisning och Verksamhetsstyrning”. Under tidigare studier har vi kommit i kontakt 

med flertalet styrmedel, där budgeten särskilt fångat vårt intresse eftersom den både varit 

omdiskuterad historiskt sett, men även ifrågasätts än idag. Vi ville också studera erfarenheterna 

av budgetavskaffande eftersom det råder bristande forskning på området. Den bristande 

forskningen har gjort ämnet mer intressant för oss, men även mer utmanande eftersom det ställer 

högre krav på vår egen förmåga att innehållsmässigt utforma uppsatsen. För att uppsatsens 

innehåll ska vara relevant för ämnet har vi valt att verifiera innehållet i den teoretiska 

referensramen med hjälp av befintliga fallstudier inom ämnesområdet. 

Saunders, Lewis och Thornhill (2007) menar att vid val av ämnesområde krävs färdigheter i 

kombination med ett genuint intresse för ämnet. Tekniker som kan användas är bland annat 

rationellt och kreativt tänkande, för att se till att ämnesområdet som väljs både fångar hjärna och 

hjärta hos den som undersöker. Vi har använt resonemanget som utgångspunkt vid vårt ämnesval 

och har lyckats fånga ett ämne som vi dels har tillräckliga förkunskaper kring, men även ett 

genuint intresse för. 

3.2 Val av undersökningsmetod 
Huruvida studien bör utgöras av en kvalitativ eller kvantitativ undersökning styrs av valet av 

frågeställning. En beskrivande frågeställning, vilket vi i vår uppsats har valt att arbeta med, syftar 

till att beskriva nyanser och gå på djupet inom ämnet (Jacobsen, 2002). Undersökningen bör 

därför koncentreras till ett mindre antal enheter, vilket talar för en kvalitativ ansats. En kvalitativ 

metod begränsar inte uppgiftslämnaren i särskilt hög utsträckning gällande svaren de har 

möjlighet att lämna, vilket resulterar i en önskad öppenhet. Öppenheten i en kvalitativ 

undersökning skiljer sig från den kvantitativa undersökningen, där uppgiftslämnarna är styrda av 

svarsalternativen eller de restriktiva former under vilka svaren måste lämnas. Även Bryman och 

Bell (2013) anser att en undersöknings syfte bör styra valet mellan kvantitativ eller kvalitativ 

undersökningsmetod. 

Eftersom syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka erfarenheter som kan uppkomma vid ett 

budgetavskaffande och eftersom det i dagsläget endast finns begränsad forskning inom området 

är vi till viss del begränsade i metodvalet av denna fakta. En kvantitativ metodansats kräver god 

förankring i samt god grundläggande förståelse för ämnet (Jacobsen, 2002). Erfarenheter av 

budgetavskaffande kan vara svåra att fånga med enbart ett fåtal nyanser, vilket exempelvis en 

enkät endast erbjuder. Tvärtom kräver insamlingen av erfarenheter möjligheten att måla med en 

palett rik på färger, för att få fram alla nyanser som kan uppkomma i svaret hos respondenten, 

något som den kvalitativa ansatsen är bättre anpassad för. Den kvalitativa undersökningsmetoden 

skapar möjligheter för uppgiftslämnarna att avge sina svar i fler nyanser vid presentationer av 
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egna tolkningar och åsikter (Jacobsen, 2002). Vi har därför valt en kvalitativ undersökningsmetod 

i denna uppsats. 

3.3 Datainsamling 
Både primär och sekundär data samlats in, varpå vi nedan har valt att dela in presentationen av 

vår datainsamling i avsnitten primär- respektive sekundärdata. 

3.3.1 Primärdata 
Insamlingen av primärdata kan genomföras med hjälp av en intervju. Vidare kan en intervju 

genomföras både ansikte mot ansikte eller via telefon (Jacobsen, 2002). Saunders et al. (2007) 

menar att chefer föredrar att bli intervjuade framför att fylla i en enkät, i synnerhet när ämnet 

berör något intressant ur deras synpunkt och är relaterat till deras arbete. Mest lämpligt i denna 

uppsats är därför att genomföra personliga intervjuer med respondenten eftersom de personliga 

intervjuerna skapar möjlighet för oss att komma uppgiftslämnarna under skinnet, på djupet och 

gräva efter den information vi söker. Trots att personliga intervjuer kräver mer resurser vid 

genomförandet har vi ändå valt att genomföra de eftersom vi tycker fördelarna med denna 

undersökningsmetod överväger nackdelarna. 

En urvalstyp tillhörande de icke-slumpmässiga urvalen utgörs av bekvämlighetsurvalet. Urvalet 

innebär att den som undersöker baserar val av enheter på vilka som är enklast att få tag i 

(Jacobsen, 2002 och Saunders et al., 2007). Urvalsprocessen pågår tills antalet uppgiftslämnare 

som önskas har funnits (Saunders et al., 2007). Vårt förfarande kan likställas med ett 

bekvämlighetsurval eftersom vår tillgänglighet till företagen i hög grad har påverkat och styrt 

valen av företag. Vårt urval har styrts av företagsstorlek, där storleken avser antalet anställda. Vi 

har sökt upp de största privata arbetsgivarna inom Halmstad kommun och tagit kontakt med 

störst först. Valet av intervjuobjekten på företagen har däremot främst styrts av vilka anställda 

som i störst utsträckning har haft möjlighet att bidra med en god förståelse i relation till vår 

problemformulering. Vi har genomfört våra intervjuer med den anställd som besitter de mest 

djupgående kunskaperna om budgetavskaffandet på det aktuella företaget.  

3.3.2 Sekundärdata 
I det teoretiska urvalet har vi sökt efter artiklar, böcker och kurslitteratur med hjälp av sökorden 

“budget”, “budgetering”, “beyond budgeting”, “continuous budgeting” och “budget 

abandonment”. Sökningarna bland de vetenskapliga artiklarna har bedrivits via Högskolan i 

Halmstads databaser. Den sekundära datan är huvudsakligen införskaffad via databaserna; ABI 

Inform, Emerald och Web of Science. De vetenskapliga artiklarna har därefter kompletterats med 

relevanta böcker och kurslitteratur, vilka har samlats in från Högskolan i Halmstads bibliotek 

samt Halmstads Stadsbibliotek. 

3.4 Utarbetande av intervjuguide 
En semi-strukturerad intervju är en djupgående intervju som till viss del är ostrukturerad då den 

inte till enbart utgörs av standardiserade svar. Under en semi-strukturerad intervju har den som 

leder intervjun en lista bestående av teman och ett mindre antal frågor, vilka kan variera från 

intervju till intervju. Under semi-strukturerade intervjuer är det även möjligt att följden på 

frågorna kan variera och att den som undersöker ibland utelämnar någon fråga. Under denna typ 
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av intervju kan även ytterligare frågor till uppgiftslämnaren växa fram under intervjuns gång 

(Saunders et al., 2007; Bryman & Bell, 2013). 

Fördelen med en semi-strukturerad intervju är att den tillåter oss att undersöka de svar 

uppgiftslämnarna ger oss. Vi har således möjligheten att låta dem förklara och utveckla svaren 

som presenteras, om innebörden inte är självklar. Saunders et al. (2007) menar att denna typ av 

intervju ger en större träffsäkerhet kring att fånga essensen i svaren och att risken för feltolkning 

minskas. Den semi-strukturerade intervjun kan även resultera i att intervjun leda in på 

svarsalternativ som på förhand skulle varit svåra att förutspå. 

3.5 Genomförandet av intervjuerna 
Under vår första kontakt med företagen fick vi indikationer på att det vore fördelaktigt att skicka 

ut intervjuguiden på förhand. Det framgick nämligen att uppgiftslämnarna i vissa frågor behövde 

söka efter information från andra medarbetare för att kunna svara på våra frågor. Vi avser därför 

att skicka ut vår intervjuguide samt en förklaring kring studiens syfte till uppgiftslämnarna ett par 

dagar före de personliga intervjuerna ska hållas. Motivet bakom förfarandet är att skapa 

möjligheter för uppgiftslämnarna att förbereda sig, vilket skapar bättre förutsättningar för att 

mycket information ska finnas tillgänglig vid intervjutillfällena. 

Vi spelade även in våra intervjuer för att skapa bättre förutsättningar vid sammanställningarna av 

materialet. Inför varje inspelning efterfrågade vi ett godkännande från våra uppgiftslämnare för 

att få spela in intervjun. Inspelningarna syftade också till att bidra med en ökad förståelse för 

uppgiftslämnarnas svar och möjliggöra för oss att på ett nyanserat sätt kunna redogöra för 

uppgiftslämnarnas uttalanden i efterhand. Trots att vi spelade in intervjuerna nedtecknades också 

anteckningar, vilka främst syftade till att orientera oss i intervjuguiden under intervjun, men även 

för att uppvisa ett större intresse inför uppgiftslämnarna. 

3.6 Metodkritik 
Metodvalet skapar goda möjligheter för fler nyanser i uppgiftslämnarnas svar, vilket bidrar fördel 

i sökandet efter svaret på problemformuleringen. Dock är metodvalet även till nackdel för oss i 

uppsatsen, då nyansrikedomen riskerar att bli omfattande och därav leda till problem längre fram 

i uppsatsprocessen, då datan ska bearbetas. 

Jacobsen (2002) menar att komplexiteten ofta är hög i samband med en intervju, där mycket 

information ska bearbetas efter varje genomförd intervju. En närhet mellan den som undersöker 

och den som låter sig undersökas är en av fördelarna med den kvalitativa metodansatsen, 

dessvärre finns det två sidor av myntet, vilket innebär att närheten även kan medföra nackdelar. 

Närhet i alltför stor utsträckning kan leda till att undersökaren blir fångad att det han avser 

undersöka, vilket kan medföra en minskad förmåga att kritiskt reflektera. Uppsatsens komplexitet 

kommer vara hög då vi väljer att genomföra semi-strukturerade intervjuer framför strukturerade 

intervjuer. Dock är ett metodval som inte resulterar i ett antal nackdelar nästintill omöjligt att 

uppnå, varpå vi avser att göra det metodval som består av det mest gynnsamma förhållandet 

mellan för- och nackdelar. Trots de existerande nackdelarna som är förknippande med 

metodvalet, väger fördelarna med den semi-strukturerade intervjun tyngre, då de skapar 

förutsättningar för oss att fånga essensen i det vi undersöker. 
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3.6.1 Validitet 
Validiteten i en undersökning beskriver undersökningens interna giltighet, vilket uttrycker 

huruvida undersökningen granskar det som avses granskas. En låg intern validitet innebär att 

andra faktorer än de som avses mätas kan påverka resultatet (Jacobsen, 2002). Den interna 

giltigheten kan även beskrivas som ett uttryck för huruvida relationen mellan två variabler 

omfattas av ett kausalt orsakssamband, eller inte (Saunders et al., 2007). Saknas orsakssambandet 

kommer undersökningen därför inte leda fram till goda möjligheter att dra slutsatser, eftersom 

effekterna som upptäckts i själva verket orsakas av något annat än vad som granskats. För att 

säkerställa att vi mäter det vi avser mäta och således höja den interna validiteten har vi utformat 

intervjufrågorna med utgångspunkt i den teoretiska referensramen, vilken i sin tur har verifierats. 

Vanligt förekommande argument mot budgeten har väglett oss och hjälpt till att höja validiteten. 

Respondentvalidering har även genomförts genom att uppgiftslämnarna har fått ta del av de 

skriftliga sammanställningarna av. Materialet har därefter lästs igenom av uppgiftslämnarna, 

vilka har återkopplat och kommenterat innehållet. Felaktigt återgivna uttalanden i materialet har 

på så vis korrigerats, med syfte att uppnå en korrekt redogörelse av intervjuerna. 

3.6.2 Generaliserbarhet 
Generaliserbarheten benämns även som en undersöknings externa validitet, vilket beskriver hur 

generaliserbara slutsatserna är samt i vilken utsträckning de kan tillämpas i andra sammanhang 

(Jacobsen, 2002). Eftersom vi genomfört ett mindre antal intervjuer hotas den externa giltigheten 

i undersökningen (Jacobsen, 2002; Saunders et al., 2007) och likaså har valet av företag och 

uppgiftslämnare stor betydelse eftersom det kan färga hela undersökningen (Saunders et al., 

2007). 

Vårt val av undersökningsmetod, personliga intervjuer, innebär att redogörelserna återspeglar 

personliga åsikter, vilka kommer från ett begränsat antal personer och företag. Valet av 

personliga intervjuer innebär därför, inom ramen för vår uppsats, att vi inte kan dra några 

generella slutsatser från våra resultat. Resultaten kan inte tillämpas på en generell 

företagspopulation i exempelvis Sverige eller än mindre, i Europa. Vi vill dock poängtera att 

denna uppsats i huvudsak inte syftar till att ge ett generaliserbart resultat, utan snarare till att 

beskriva erfarenheterna av budgetavskaffande i de utvalda företagen där intervjuerna genomförts. 
När ett bekvämlighetsurval har använts minskar generaliserbarheten ytterligare (Saunders et al., 

2007). Vårt urval har klassificerats som ett bekvämlighetsurval, vilket påverkar den externa 

giltigheten i denna uppsats. Vår geografiska begränsning, Halmstad med omnejd, samt den 

tidsmässiga begränsningen påverkar också den externa giltigheten negativt. 

3.6.3 Reliabilitet  
Reliabilitet ger uttryck för i vilken utsträckning datainsamlingen och analysen har bedrivits med 

tekniker som ger tillförlitliga resultat. Reliabiliteten mäter i vilken utsträckning det är sannolikt 

att undersökningen kommer ge upphov till likande resultat om den återupprepas samt huruvida en 

transparens över tillvägagångssättet införlivar tillförlit i undersökningen (Saunders et al., 2007). 
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Vid en personlig intervju måste en avvägning göras mellan huruvida intervjun bör vara 

överraskande eller planerad. Den planerade intervjun möjliggör för uppgiftslämnaren att 

förbereda sig inför intervjun, varpå svaren blir genomtänka och planenliga. Svaren i en 

överraskande intervju består däremot av en större del spontana åsikter och känslor. Resultaten 

från en intervju är högst sannolikt påverkad av valet mellan överraskande och planerad intervju 

(Jacobsen, 2002). Frågorna sändes till respondenterna i förväg, varpå en planerad intervju har 

genomförts. Motivet var att på så vis undvika korta svar och svar likt “vet ej” eller “det har vi inte 

reflekterat över”. 

Val av respondenter påverkar i hög grad en undersöknings trovärdighet och tillförlitlighet och 

dessa bör noggrant väljas ut för att skapa goda förutsättningar som möjliggör för goda resultat 

(Jacobsen, 2002). Våra redogörelser kring tillvägagångssättet vid val av uppgiftslämnare har 

presenterats med avsikt att skapa transparens i undersökningen och på så vis höja reliabiliteten. 

Huruvida information uppkommer via stimuli från undersökaren eller spontant från respondenten 

har även stor betydelse för en undersöknings tillförlitlighet. Information som inte framkallats via 

ledning från forskaren ligger oftare närmare uppgiftslämnarens verkliga uppfattning (Jacobsen, 

2002). Under de semi-strukturerade intervjuerna stimulerade vi våra uppgiftslämnare i minsta 

möjliga mån. Vi uppmanade istället uppgiftslämnarna att spontant lämna information, vilket 

genomfördes genom att ställa frågor på ett övergripande plan som gav stort utrymme för 

uppgiftslämnarna att själva forma svaren. Vi bearbetade och gjorde oss väl bekanta med 

intervjuguiden i god tid innan intervjuerna samt undvek att använda vanligt förekommande 

begrepp i läroböcker och vetenskapliga artiklar. Vi ville på så vis undvika att bli missförstådda 

eller riskera att uppgiftslämnarna skulle lägga andra värderingar i begreppen, i jämförelse med 

oss. Frågorna kortades ner i antalet ord och hölls korta och koncisa. 

3.6.4 Objektivitet 
En av riskerna med semi-strukturerade intervjuer, vilka tillämpas i denna uppsats, är att ledande 

frågor ställs, vilket av Jacobsen (2002) benämns “intervjuareffekten”. Intervjupersonens 

reaktioner och resultat är då påverkade av intervjuarens sätt att styra och formulera frågorna 

(Alvesson, 2011). Vidare kan fenomenet leda till att uppgiftslämnaren lämnar ett något avvikande 

svar, än vad som hade uppgetts om en neutral fråga ställts. När en neutral fråga ställs är det mest 

troligt att svaret ligger närmare svarandes egen åsikt, istället för den undersökandes. Fördelen 

med personliga intervjuer är kroppsspråk, tonlägen och annan icke-verbal information är möjliga 

att fånga upp (Jacobsen, 2002). Intressant är visserligen vad en uppgiftslämnare säger, men även 

hur de säger det (Saunders et al., 2007). Vår avsikt har varit att fånga icke-verbala signaler under 

intervjuerna, men försöken att fånga dessa signaler har även inneburit att vi exponerat uppsatsen 

för en risk. Objektiviteten äventyras till viss del när de icke-verbala signalerna försöker fångas 

eftersom utrymme ges för våra egna tolkningar. Vi har dock försökt minska denna risk genom att 

spela in intervjuerna, fört en dialog mellan uppsatsens författare vid återgivelserna av 

intervjuerna samt genom uppgiftslämnarvalidering. Inga antaganden har gjorts kring 

uppgiftslämnarnas svar, utan där oklarheter har förelegat har uppgiftslämnaren blivit ombedd att 

utveckla sitt resonemang, antingen under intervjun eller i efterhand. Till sist kan även 

bekvämlighetsurvalets effekt på objektiviteten kommenteras eftersom ett bekvämlighetsurval ofta 

medför partiskhet i en undersökning. 
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3.7 Källkritik 
Jacobsen (2002) menar att källkritiken dels kan bestå av valet av källor, dels vart uppgifterna 

kommer ifrån, men även utgöras av vem det är som producerat den sekundärdata som samlas in. 

Även Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) menar att en undersökning bör präglas av ett 

kritiskt förhållningssätt mot de källor som används. 

3.7.1 Primärdata 
Primärdatan har samlats in genom tre personliga intervjuer på Höganäs Group samt Krönleins 

Bryggeri AB. På Höganäs intervjuades företagets CFO, Mark Braithwaite och på Krönleins 

intervjuades f.d. ekonomichef Helena Persson samt nuvarande ekonomichef Kjell Grüneberger. 

Sedan 1 oktober 2014 arbetar Persson inte längre arbetar på Krönleins, men hon valde ändå att 

ställda upp på en intervju i rollen som före detta (f.d.) ekonomichef på företaget, vilket var 

tacksamt eftersom Person var initiativtagaren bakom Krönleins budgetavskaffande och således 

var åtråvärd att få komma i kontakt med. Grüneberger har kontaktats eftersom Krönleins kommer 

återinföra sin försäljningsbudget, varpå han kan lämna kommenterar kring återinförandet. 

Braithwaite var inte varit delaktig i beslutsfattandet gällande budgetavskaffandet på Höganäs, 

vilket gör att hans redogörelse kan präglas av mer objektivitet eftersom hans svar inte är påverkat 

av egen prestige i samma utsträckning som Perssons svar kan påverkas. Risken med Perssons 

intervju är att hon var drivkraften bakom beslutet. Det mest relevanta för uppsatsen är dock att 

försöka stämma träff med respondenterna, vilka har särskilt bra kunskap kring erfarenheterna 

kring förändringen och på den punkten stämmer både Braithwaite och Persson in väl. 

Källkritiken mot Grüneberger består i att han har något begränsade erfarenheter i rollen som 

ekonomichef, eftersom har endast innehaft tjänsten i ett drygt halvår. 

3.7.2 Sekundärdata 
Saunders et al. (2007) menar att den litteratur som sätter flest käppar i hjulet i strävan efter ett 

kritiskt förhållningssätt är den litteratur som är av minst relevans för ämnet. Det är en svår 

avvägning kring vad som är relevant litteratur och inte. Bedömningen av litteraturen kan delas in 

i två former av utvärderingar; dels utvärdering av relevans och värde och dels utvärdering av 

tillräckligheten. 

Vi har fokuserat på att använda sekundärdata som är relativt nyproducerad. Källor som är mer än 

15 år gamla har inte varit aktuella i granskningen, dock finns två undantag. Kriteriet har bortsett 

ifrån gällande den källa som legat till grund för den initiala, vilket utgörs av den kritik Wallander 

(1994) riktade mot budgeten då han publicerade “Budgeten - ett onödigt ont”. Likaså har en 

artikel av Hope och Fraser (1997) benämnd ”Beyond budgeting: breaking through the barrier to 

‘The Third Wave” som ger en förklaring till ett behov kring budgetavskaffande lämnats dispens, 

trots att källan är mer än 15 år gammal och vi har slagit fast att dessa två källor fortfarande är 

relevanta. Saunders et al. (2007) hävdar att det inte finns något rätt förfarande kring hur litteratur 

ska granskas kritiskt, dock är det lämpligt att se granskningen av sekundärdata likt en tratt, där 

den initiala granskningen omfattar generella nivåer, varpå spektrumet smalnas av allteftersom 

mer sekundärdata granskas. Vårt förfarande präglades tydligt av en trattformad sökningsmetod då 

vi sökte efter sekundärdata, vilket till viss del har skett per automatik. Mot slutet av granskningen 

försökte vi dock vara särskilt kritiska för att hitta essensen och de högst relevanta 

sekundärkällorna att inkludera i uppsatsen. 
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4. Empiri 
I kapitlet presenteras resultaten av de semi-strukturerade intervjuerna, vilka utgör uppsatsens 

primärdata. Respektive redogörelse inleds med en kort beskrivning av uppgiftslämnaren, därefter 

följer redogörelserna samma struktur som återfinns i den teoretiska referensramen. Intervjuerna 

har genomförts med Mark Braithwaite, CFO på Höganäs Group, Helena Persson, f.d. 

ekonomichef på Krönleins Bryggeri AB och Kjell Grüneberger, ekonomichef på Krönleins 

Bryggeri AB. 

4.1 Höganäs Group 
Höganäs grundades 1797 och är världens största metallpulvertillverkare (Höganäs, 2015a). 

Initialt sysslade företaget med kolbrytning i skånska Höganäs, men företaget har även bedrivit sin 

verksamhet inom tillverkning av både kakel och keramik, ett verksamhetsområde Höganäs 

troligen är mest känt för hos allmänheten. Idag utgör dock metallpulvertillverkningen företagets 

enda sysselsättning. Användningsområdena av metallpulvret återfinns till största del inom 

tillverkningen av bilkomponenter, men pulvret kan även användas till exempelvis elmotorer på 

cyklar, vindkraftverk och i livsmedelsindustrin. År 2013 uppgick omsättningen till 6,3 miljarder 

kronor och samma år hade företaget omkring 1700 anställda (Lindéngruppen, 2015). 

4.1.1 Mark Braithwaite, CFO, Höganäs Group 
Mark Braithwaite har arbetat som CFO sedan 1 oktober 2014 på Höganäs Group (Höganäs AB, 

2015b). Braithwaite berättar att Höganäs delar upp sin marknad i fem regioner; Europa, Asien, 

Nordamerika, Indien och Brasilien. Inom varje region arbetar en CFO med ett ansvarsområde för 

den egna marknaden och CFO:n rapporterar inom den egna regionen, inte till Braithwaite. Under 

2008 till 2014 arbetade Braithwaite som CFO för Europaregionen. Han har totalt arbetat för 

Höganäs under 12 år, varav hans första fem år i Storbritannien. 

4.1.2 Ekonomistyrning i budgetens närvaro 
Höganäs har historiskt sett haft starka traditioner kring budgetering. Företaget har tillämpat en 

fast budget med stor detaljrikedom, vilken var tidskrävande att upprätta. Framtagandet av 

budgeten tog i regel 2-3 månader att genomföra, men kunde trots den stora mängden tid som 

investerades redan vara inaktuell vid första verksamhetsdagen. 

Detaljorienteringen var förknippad en risk för Höganäs, enligt Braithwaite. Risken bestod i att för 

mycket fokus riktades åt att tekniskt utföra beräkningar och uppskattningar korrekt. Även om en 

beräkning var korrekt utförd, kunde hela beräkningen bli felaktig om de grundläggande 

antagandena var felaktiga. Den stora detaljrikedomen skapade också ett behov av att uppskatta 

många parametrar, men saknade trots sin noggrannhet, fokus på de högst väsentliga 

beståndsdelarna. Braithwaite berättar att när Höganäs budgeterade kunde chefer ägnade flera 

dagar åt att uppskatta exempelvis antalet tjänsteresor eller åt att beräkna skatten, i kronor och 

ören, på företagets leasing. Beräkningarna och uppskattningarna av kommande behov på 

kontonivå kunde handla om avvägningar i 10 000-tals kronor, vilket senare ställdes i kontrast till 

effekten av förändringar i växelkurs eller råvarupriser, vilka snabbt skapade differenser i 

miljontals kronor för Höganäs och urholkade meningsfullheten i budgetens detaljnivå. 

Valutaförändringarna påverkade även en lagd budgets aktualitet eftersom de kunde minska 

budgetens värde betydligt redan då första verksamhetsdagen på ett nytt budgetår nåddes. 
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Eftersom Höganäs Group är ett stort internationellt företag som exporterar 99 % av sitt 

metallpulver får uppskattningarna av växelkurserna en stor påverkan på företagets budget. 

Budgetprocessen på Höganäs kunde uppta många anställdas fulla uppmärksamhet och 

ekonomifunktionen kunde ibland vara upptagna med att endast förse avdelningen internt med 

rapporter, ett arbetssätt som Höganäs idag vill ta avstånd ifrån. Höganäs ser istället 

ekonomifunktionen som en servicefunktion, vars uppgift är att förse resten av bolaget med 

relevant information. Braithwaite menar att budgeten blev ett självändamål och anser att nyttan 

med budgeten var minimal. Det huvudsakliga budgetarbetet utfördes på Höganäs huvudkontor 

och det var främst de anställda på huvudkontoret som drog nytta av budgeten. Han betraktade 

budgeten som en finansmaskin, vilken krävde att de anställda matade den med information under 

2-3 månader, utan att få tillräckligt mycket tillbaka. 

Många hävdar att en budget främjar samarbete inom det egna företaget berättar Braithwaite, han 

betraktar dock inte budgetprocessen som en knutpunkt för samarbete. Tvärtom anser han att 

budgetprocessen ofta sker i etapper, där en instans arbetar enskilt för att sedan lämna 

informationen vidare till nästa instans. En budget skapar också felaktiga förhållningssätt till 

företagets medel. Om en avdelning tilldelats 500 000 kr för investeringar under ett verksamhetsår 

finns en risk för att avdelningen i slutet av verksamhetsåret spenderar de tilldelade pengarna inom 

ramen för budgeten, utan att verkligen ifrågasätta nyttan och motivet till varför pengarna borde 

spenderas. Fokus hamnar med andra ord på att göra saker rätt, istället för att göra rätt saker. Det 

finns risk för att det blir ett självändamål att spendera avdelningsbudget i slutet av ett 

verksamhetsår. 

”Det räknades rätt, men svaret blev totalt fel” 
- Mark Braithwaite, CFO, Höganäs Group 

4.1.3 Förändringsprocessen vid budgetavskaffande 
Verksamhetsåret 2009 valde Höganäs att inte upprätta en årlig budget. Budgeten lät ersättas av en 

så kallad target, ett årligt mål uttryckt i finansiella termer, samt rullande kvartalsprognoser. 

Detaljnivån som Höganäs tidigare haft i sin budget ansågs inte bidra med tillräcklig nytta och 

processen var dessutom tidskrävande. Slopandet av budgeten innebar att tid frigjordes eftersom 

det nya arbetssättet, till skillnad från budgeten som tog 2-3 månader att arbeta fram, endast tar ett 

par veckor att färdigställa. Höganäs nya arbetssätt har alltså frigjort tid, vilket investerats i att 

vinna djupare kunskap kring vad som ligger bakom siffrorna. Budgeten var bakåtblickande 

eftersom den byggde på tidigare resultat, medan prognoserna är mer framåtblickande.  

Numera är Höganäs target den fasta punkten i företagets ekonomistyrning berättar Braithwaite. 

Inom varje region arbetar en CFO tillsammans med respektive chef för regionen för att ta fram 

regionens årliga target. Att endast upprätta en target inom respektive region är ett sätt att 

begränsa mängden data jämfört med att upprätta en target för respektive bolag inom Höganäs, 

vilket består av ett 20-tal företag. Varje år fastställs en ny target, vilken aldrig ändras när den väl 

fastställts. Tankesättet kring Höganäs target skiljer sig till stor del från det tankesätt som 

förknippades med budgeten. En target innebär, till skillnad från budgeten, inte per automatik ett 

godkännande att spendera tilldelade pengar, utan det är av stor vikt att ifrågasätta 

meningsfullheten i samtliga investeringsbeslut numera. 
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Braithwaite säger att de rullande kvartalsprognoserna idag produceras av respektive region. 

Prognoserna tillhör inte en finansprocess med fokus på siffror, utan snarare en bolagsprocess där 

fokus riktas mot det som befinner sig bakom siffrorna, vilket har gjort att Höganäs har blivit 

bättre på att förstå vad som påverkar hela företaget. 

Innan budgeten avskaffades på Höganäs motiverade Braithwaites företrädare noggrant och väl 

varför budgeten borde avskaffas, vilket snabbt accepterades av företagsledningen. Höganäs 

tidigare CFO var initiativtagaren bakom budgetavskaffandet, inga externa konsulter anlitades. 

Medarbetarna var inte särskilt delaktiga i beslutsprocessen, vilket eventuellt kunnat underlätta 

förändringen något. Beslutet handlade dock enbart om att förenkla befintliga processer, varför 

särskilt mycket information inte ansågs behövligt. Medarbetarna förstod relativt snabbt vad 

förändringen generellt sett skulle innebära. En av utmaningarna vid budgetavskaffandet var dock 

att övertyga alla medarbetare att släppa detaljnivån, där det främst var ekonomimedarbetarnas 

attraktion till detaljer som utgjorde utmaningen. Efter Höganäs budgetavskaffande 

verksamhetsåret 2009 har Braithwaite flertalet gånger upptäckt att medarbetare arbetar med 

alltför stor detaljrikedom, varpå han uppmanat de att istället fokusera på helheten. Ytterligare en 

utmaning har varit att säkerställa att alla inom företaget har en gemensam syn på verksamheten. 

Bortsett från budgetavskaffandet har Höganäs genomfört många förändringar det senaste 

decenniet, men trots de omfattande förändringarna anser Braithwaite inte att medarbetarna blivit 

vana vid förändringar utan menar att en medarbetare troligen aldrig vänjer sig vid en förändring. 

Vidare anser Braithwaite att en förändring inte enbart bör komma uppifrån i en organisation, med 

andra ord vara tvingade, utan han anser att en förändring istället bör byggs upp i ett företag, 

nedifrån och upp. Utöver de utmaningar som uppstått kring medarbetarna har vissa utmaningar 

också bestått i att bygga upp de rapporter som skulle införas efter budgetavskaffandet. Bortsett 

från dessa tekniska svårigheter anser inte Braithwaite att förändringen inneburit särskilt komplexa 

tekniska problem för Höganäs. Han menar att förändringsprocessen bestått i att förenkla och 

minimera befintliga processer på företaget, vilket inte varit särskilt komplicerat. 

Efter budgetavskaffandet på Höganäs riktar företaget numera mer fokus på att försöka se helheten 

och vidta åtgärder som krävs då nya förutsättningar förändrar förutsättningarna för Höganäs. 

Braithwaite kommenterar även sin egen roll som ekonomichef och menar att han inte bör utgå 

från att han kan påverka siffrorna. Dagen då en ekonomichef tror att han eller hon kan påverka 

siffrorna är personen färdig som ekonomichef. Braithwaite anser istället att hans uppgift går ut på 

att skapa transparens i företaget och rapportera det han ser, men att respektive region har ansvaret 

för sitt eget resultat. I de fall ett beslut behöver fattas och en förändring krävs finns han tillhands 

för att stötta och uppmana medarbetare att vidta åtgärder för förbättring.  

Braithwaite menar att det finns många fördelar med Höganäs nya ekonomistyrning.  

”Vi är mycket snabbare och flexiblare” 
- Mark Braithwaite, CFO, Höganäs Group 

Idag är Höganäs betydligt snabbare, flexiblare och mycket kunskap kring verksamhetens 

kärnverksamhet har vunnits efter budgetavskaffandet. Resurser riktas numera till vad som 

verkligen gör skillnad för Höganäs och de anställda har skaffat sig mer kunskap kring hur 



 
 

25 

parametrar i Höganäs omvärld påverkar bolaget. Företaget också blivit bättre på att göra rätt 

saker och skapat en djupare förståelse för grunderna i sina ekonomiska beräkningar.  

I många avseenden anser Braithwaite att budgetering skapar intern politik och förhandling, men 

att resultatet av all ansträngning inte väger upp tidsåtgången. Företagets budgetavskaffande 

innebar att ämnen som varit föremål för tidigare förhandlingstvister ifrågasattes, exempelvis 

internprissättningen. Höganäs använder sig inte längre av internprissättning. Braithwaite känner 

till att heta strider mellan försäljningschef och produktionschef angående internvinsterna 

förekommer i många företag, vilket är olyckligt eftersom det inte tillför något värde för bolagen. 

Om Höganäs exporterar från Sverige till USA numera får båda regionerna del av internvinsten, 

vilken landar i respektive regions eget resultat. Slopandet av internprissättningen frigör tid hos 

medarbetarna, som i sin tur kan ägna sig åt en bättre förståelse för kärnverksamheten. 

4.1.4 Budgetens funktioner 
Ansvar omfördelades på Höganäs vid budgetavskaffandet. Respektive region tar idag större 

ansvar för både target och de rullande kvartalsprognoserna. Höganäs styrs inte på centralnivå i 

samma utsträckning som tidigare, utan den centrala organisationen arbetar numera med mer att 

övervaka och skapa transparens i större utsträckning. De flesta processer har bantats ned och är 

mindre tidskrävande, dock har varje fabrik fortfarande en prognos över standardkostnader, vilket 

kan liknas vid en fabriksprognos och är fortfarande relativt omfattande.  

Resultatutvärderingen på Höganäs har påverkats av den nya ekonomistyrningen. Tack vare att de 

anställda på Höganäs numera har en bättre förståelse för den egna verksamheten har företagets 

möjligheter att utvärdera mer än bara siffror ökat och arbetsbördan kring styrningen minskat. Det 

vore idag oförenligt att minska personalstyrkan på grund av att exempelvis elpriserna skenar. En 

sådan åtgärd likställs på Höganäs med att behandla ett symptom. Agerandet har inte en strävan 

efter att minska effekterna av orsaken bakom de skenande elpriserna. 

Höganäs target ligger idag till grund för bonusar på företaget, något som visserligen även 

budgeten användes till. Om Höganäs når upp till target ett verksamhetsår måste de dock även 

försäkra sig om att de faktiskt presterat på en tillfredsställande nivå, eftersom resultatet kan vara 

påverkat av exempelvis en gynnsam växelkurs, elpriser eller andra omständigheter. Det är viktigt 

att försöka skära bort effekter såsom valutasvängningar, vilket både kan gynna och missgynna 

företaget resultatmässigt. Istället ska Höganäs sträva efter att skapa möjligheter att utvärdera de 

egna insatserna. Genom att skapa möjligheter för utvärdering av de egna insatserna skapas även 

möjlighet till förbättring. 

“Vi har ökat förståelsen och minskat arbetsbördan” 
- Mark Braithwaite, CFO, Höganäs Group 

Kommunikationen på Höganäs har gynnats av att target och rullande prognoser införts. Det 

ökade ansvaret i respektive region har minskat behovet av påtvingande åtgärder, vilka inte skapar 

respekt och förtroende hos medarbetarna såsom Höganäs önskar. Tjat kan dessutom leda till att 

de anställda skyller på varandra om något går snett. 
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Den nya ekonomistyrningen har inneburit att större delaktighet uppnåtts och den har även 

förbättrat kommunikationen på Höganäs. Förhoppningen är att medarbetarna ska fatta de bästa 

besluten i varje enskild situation utifrån dessa grunder. 

Höganäs strategibildning och target är inte kopplade till de rullande prognoserna, berättar 

Braithwaite. Vidare berättar han att Höganäs utformar sin strategi i en enskild strategisk plan som 

sträcker sig över tre år och främst fokuserar på försäljning och marknad. Strategiplanen tar sikte 

på hur marknaden kommer utvecklas och innehåller en plan över hur marknadssegment ska 

behandlas samt vilka aktiviteter som ska genomföras. Företagets target tar hänsyn till 

strategiplanen och är en kortfattad strategiuppföljning.  

4.1.5 En blick in i framtiden 
Braithwaite ser inga fördelar med att återinföra en budget på Höganäs, men anser dock att det 

fortfarande finns förbättringsmöjligheter inom företagets ekonomistyrning. Han berättar att han i 

framtiden kan tänka sig att arbeta med månadsprognoser, istället för de nuvarande 

kvartalsprognoserna och en mer flexibel scenarioanalys. Återigen är den fluktuerande 

växelkursen en av orsakerna bakom uttalandet. Det är också önskvärt att i framtiden skapa bättre 

förutsättningar för att följa upp effektivitet samt automatisera en större andel av 

ekonomistyrningen. Han nämner att det vore fördelaktigt om BI-verktygen
1
 vore mer anpassade 

till användarna och dess särskilda ändamål, för att minimera de ansträngningar som idag krävs för 

att få fram relevant information. Till sist berättar Braithwaite att en generell utmaning består av 

att skapa ett bolag där alla vill förändra, istället för att medarbetarna tvingas till förändring. 

4.2 Krönleins Bryggeri AB 
Appeltofftska Bryggeriet grundades 1836 av Anders Julius Appeltofft och verksamheten var vid 

denna tid hantverksmässig. År 1920 tog Anders Krönlein över aktiemajoriteten i företaget och lät 

byta verksamhetsnamn till Krönleins Bryggeri AB. Idag bedrivs Krönleins av sjätte generationen, 

vilket innebär att familjen har längst familjär bryggartradition i landet. Inledningsvis 

producerades endast så kallat “Svensköl” och svagdricka, men idag har Krönleins utökat sin 

produktion, vilken numera omfattar vatten, läsk och öl; både egna recept och licensierade 

(Krönleins Bryggeri AB). Verksamhetsåret 2013/2014 uppgick omsättningen till 342 miljoner 

kronor och samma verksamhetsår hade företaget 109 anställda (Krönleins Bryggeri AB, 2014). 

4.2.1 Helena Persson, f.d. ekonomichef, Krönleins Bryggeri AB 
Helena Persson arbetade som ekonomichef på Krönleins Bryggeri AB under omkring fyra år, 

från juni 2010 till september 2014. Företaget har historiskt sett arbetat med en resultatbudget som 

består av en kostnadsbudget och en försäljningsbudget. Under Helenas tid som ekonomichef på 

Krönleins beslutade sig företaget för att slopa kostnadsbudgeten inför verksamhetsåret 2012/2013 

och försäljningsbudgeten inför verksamhetsåret 2014/2015. Helenas redogörelser i rollen som f.d. 

ekonomichef är därför högst relevanta. Totalt arbetade Persson på Krönleins under knappt sex år, 

varav det första ett och halvt året som IT-ekonom. Hennes efterträdare på Krönleins är Kjell 

Grüneberger.  

                                                           
1
 Business intelligence-verktyg 
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4.2.2 Ekonomistyrning i budgetens närvaro 
Persson berättar att Krönleins arbetade med en fast resultatbudget när hon tillträdde som 

IT-ekonom på företaget. Det fanns en långtgående tradition kring att upprätta en 

försäljningsbudget, men däremot hade kostnadsbudgeten inte riktigt lika många år på nacken. 

Persson tog initiativet och uppmanade företagets VD att slopa budgeten under sin tid som 

ekonomichef. Motivet bakom hennes agerade förklaras av att budgeten på Krönleins var väldigt 

tidskrävande, vilket gjorde att budgetprocessen blev övermäktig att arbeta med. 

Försäljningsbudgeten budgeterades på artikelnivå, vilket var tidskrävande. Kostnadsbudgetens 

tidskrävande natur förklarades också av dess stora detaljrikedom, vilket tillsammans gjorde att 

processen var tung att arbeta med. Det var främst Krönleins VD som krävde detaljerna i 

budgeten. VD:n var något detaljorienterad, berättar Persson. Budgeten var till viss del hämmande 

för företaget eftersom Krönleins riskerade att tappa affärer eller riskerade att inte genomföra 

investeringar på grund av att det inte fanns utrymme i budgeten. 

“Det blev övermäktigt” 
- Helena Persson, f.d. ekonomichef, Krönleins Bryggeri AB 

När budgeten upprättades på Krönleins förde ekonomichef och VD diskussioner kring posterna 

på budgetens översta rader och ställde upp riktlinjer inför varje verksamhetsår. Besluten som 

fattades vid överläggningarna lämnades sedan över till företagets kostnadsställen, varpå ansvarig 

för respektive kostnadsställe fick i uppdrag att förse budgeten med dess detaljer. Det fanns totalt 

5-6 kostnadsställeansvariga på Krönleins, men endast 4-5 av dessa ansvariga rodde i hamn med 

sin budget. Produktionen var det absolut tyngsta kostnadsstället att budgetera och Persson 

berättar att de i stort sett aldrig kom i mål med budgeten.  

Under de första åren som ekonomichef på Krönleins försökte dock Persson slutföra 

resultatbudgeten, men efter ett par års försök ansåg hon att det inte längre fanns någon mening i 

att försöka ytterligare. Till en början försökte Persson minska detaljrikedomen i budgeten, men 

företagets VD var inte särskilt lättövertalad. VD:n var även avdelningsansvarig för produktionen 

och ville delta i upprättandet av produktionsbudgeten, något som en VD varken har tid med och 

inte borde syssla med, enligt Persson. Eftersom budgeten i sin helhet aldrig slutfördes till hundra 

procent var möjligheten till att göra uppföljningar på innehållet aningen begränsad. Persson 

beslutade att slopa budgeten, efter en tids försök kring att minska detaljrikedomen, Beslutet 

vågade hon fatta eftersom hon ansåg att en kostnadsmedvetenhet ändå existerade på Krönleins, 

även i frånvaron av budgeten. Därmed skulle företaget inte riskera att tappa kontrollen. 

“Jag beslutade att vi inte skulle lägga ner tid på vår budget när vi ändå inte kom i 

hamn med den” 
- Helena Persson, f.d. ekonomichef, Krönleins Bryggeri AB 

Det var främst den stora tidsåtgången bakom budgetens upprättande som var orsaken bakom 

budgetavskaffandet på Krönleins. Vidare var det budgetens detaljrikedom som orsakade de stora 

mängder tid som krävdes, utav både VD, ekonomichef och kostnadsställeansvariga. Budgetens 

minskade aktualitet på Krönleins kan även berott på att förändringar skedde i betydligt snabbare 

takt på marknaden, jämfört med för 10-15 år sedan. Persson menar att förändringstakten kan 

förklaras av ökad konkurrens och av att marknaden arbetat upp en snabbhet, generellt sett. 
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Flexibilitet är viktigt idag, för att kunna anpassa sig till den snabbföränderliga miljön och för att 

hålla sig konkurrenskraftig på marknaden. 

4.2.3 Förändringsprocessen vid budgetavskaffande 
När beslutet kring att avskaffa Krönleins resultatbudget var fattat skulle det kommuniceras till 

resterande medarbetare på Krönleins. Reaktionerna var milda och Persson berättar att de flesta 

ansåg att budgetavskaffandet var befriande. En av de kostnadsställeansvariga var dock mer 

skeptisk till beslutet och anledningen till budgetavskaffandet var inte alls lika självklar för denna 

medarbetare, som var en rutinmänniska. Det var viktigt för denna medarbetare att arbeta efter en 

agenda, som helst skulle se ut som den alltid gjort. Medarbetaren ansvarade för en mindre 

arbetsam delbudget och var alltid klar med underlagen relaterade till budgeten på utsatt tid. 

“Hennes agenda skulle se ut som den alltid hade sett ut” 
- Helena Persson, f.d. ekonomichef, Krönleins Bryggeri AB 

För att vinna förtroende hos denna medarbetare vidtogs inga särskilda åtgärder. Det fanns inget 

att diskutera när beslutet om att avskaffa budgeten redan var fattat av Persson och VD:n. 

Eftersom uppföljningen mot budgeten historiskt sett hade varit dålig i alla tider påverkades inte 

företagets ledarskap, styrning eller medbestämmande av budgetavskaffandet i märkbar mening. 

Budgetavskaffandet påverkade inte enbart Krönleins internt, beslutet hade även extern betydelse. 

Externa intressenter i form av finansieringskällor kan ofta efterfråga en budget, vilket även fallet 

på Krönleins, berättar Persson. Beslutet om att avskaffa resultatbudgeten skulle troligen mötas av 

protester från banken och banken skulle troligen inte acceptera ett helt budgetlöst företag. 

Krönleins avslöjade inte vilken bank de hade, men enligt uppgift är de inte finansierade av 

Handelsbanken. För att tillfredsställa banken upprättades därför dokument, iklädd budgetens 

skepnad, vilket vidarebefordrares till banken. Arbetsbördan bakom upprättandet hade dock 

reducerats väsentligt och dokumentet utgjorde därefter inget styrdokument internt på Krönleins, 

vilket banken inte hade några anledningar att tro eftersom informationen inte kommunicerades. 

Budgetavskaffandet skapade bättre förutsättningar för Krönleins VD att hålla uppsikt över 

verksamheten på ett övergripande plan, utan att tappa bort sig bland detaljer. För de anställda 

innebar avskaffandet å andra sidan att mindre övertid krävdes. När företaget budgeterade fanns 

egentligen inte utrymme för budgetering på arbetstid, varpå de kostnadsställeansvariga fick lägga 

ner tid på budgeten utöver ordinarie arbetstid för att kunna leverera upprätthålla den. Vid 

avskaffandet frigjordes tid, varpå övertid därefter inte längre krävdes i samma utsträckning. 

Budgetavskaffandet innebar också att precisionen i försäljningsprognoserna förbättrades. Delar 

av den tid som frigjordes i samband med budgetavskaffandet skapade bättre förutsättningar för ett 

avancemang gällande de rullande prognoserna på veckobasis. Det var dock inte enbart 

prognoserna som förbättrades. Krönleins ökade även att förståelsen för företagsprocesserna, där 

prognoserna utgör en stödfunktion. Krönleins har fem, på varandra följande processer; inköp, 

lager, produktion, försäljning och distribution. 

Förståelsen och insikten i den egna verksamheten ökade efter budgetavskaffandet, tack vare de 

rullande prognoserna. Prognoserna är en stödfunktion för alla processer i företaget och har en 

relativt stor detaljrikedom. Prognoserna tar bland annat inköpsavdelningen del av, då de baserar 
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sina inköp av exempelvis etiketter på de veckovisa prognoserna. Lagret kan också använda sig av 

prognoserna i bemanningssyfte och produktionen har stor nytta av dem eftersom delar av 

Krönleins produkter, exempelvis öl, behöver lagras i sex veckor, varpå de rullande prognoserna 

förser produktionen med underlag för dess planering. 

“Vi blev bättre på att förstå våra processer” 
- Helena Persson, f.d. ekonomichef, Krönleins Bryggeri AB 

Persson anser att budgetavskaffandet skapade ett värdefullt processtänk och innebar att 

förståelsen kring värdeskapande aktiviteter för Krönleins hamnande i fokus, inte värdeskapande 

aktiviteter för det egna kostnadsstället. Hon berättar att de rullande prognoserna på veckobasis 

ligger till grund för processtänket. För att kunna uppnå en tillfredsställande försäljning krävs i 

grunden bra prognoser och hög kvalité på prognoserna skapar desto gynnsammare förutsättningar 

för de interna processerna. 

4.2.4 Budgetens funktioner 
Budgeten bidrog inte med något märkvärt vad gäller den dagliga planeringen på Krönleins. Ett 

budgeterat belopp innebar inte grönt ljus för exempelvis investeringar, utan istället krävdes att 

pengar för nyinvesteringar äskades, oavsett om beloppet låg inom ramen för budgeten eller inte. 

Pengarna för en investering skulle äskas hos vice VD, VD och ledningsgruppen.  Persson menar 

att de anställda hade en hög grad av kostnadsmedvetenhet i ryggmärgen, varpå budgetens 

betydelse för kostnadsmedvetenheten minskade. Storleken på företaget skapade möjligheter att 

arbeta efter en känsla, i frånvaron av ett styrverktyg såsom budgeten, eftersom beslutsvägarna var 

korta. Vid avskaffandet tvingades medarbetarna att lyfta blicken vid utformandet av prognoser 

och Persson säger att företaget därigenom blev bättre på att utarbeta prognoser. Efter 

budgetavskaffandet etablerades en tät kontakt mellan de anställda som skapade prognoserna och 

försäljningsansvariga. 

På Krönleins användes budgeten för uppföljningar på försäljningssidan, vilken består av 

affärsområdena; dagligvaruhandel, restaurang, systembolaget samt export. När budgeten 

avskaffades försvann möjligheterna att använda den som underlag för resultatutvärdering, vilket 

den tidigare hade använts till i den mån den var färdigställd. Krönleins baserar istället sin 

resultatutvärdering på försäljningssiffror från föregående verksamhetsår. Tidigare års 

försäljningssiffror komplimenteras med försäljningsmål, nerbrutet på respektive affärsområde. 

Inom respektive affärsområde kan försäljningsmålet brytas ner ytterligare, exempelvis per säljare. 

Affärsområdenas prestationer var i regel inte homogena i förhållande till budgeten. Ojämlikheter 

i prestationer kunde därav ge upphov till pajkastning mellan affärsområdena på Krönleins. Det 

var främst de områden som inte nådde upp till budgetens försäljningsmål som fick utstå kritik 

från de övriga affärsområdena. Budgeten hade visserligen en förmåga att främja kommunikation 

och sammansvetsning inom företaget, men den kommunikation som uppstod var till viss del 

hämmande. Persson menar att all kommunikation inte är bra kommunikation, exempelvis när den 

består av pajkastning mellan affärsområdena. När affärsområdena skulle diskutera och enas inför 

ett nytt verksamhetsår kunde ofta dagligvaruhandel och restaurang få utstå mycket kritik. 

Budgetavskaffandet innebar dock en klarsynthet kring företagets ansvarsområden. 
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Krönleins har ingen uttalad strategi. Under Perssons tid på företaget sattes ekonomiska mål på 

intäktssidan upp, varpå försäljningsansvarig själva fick utforma en strategi för hur affärsområdet 

skulle nå det uppsatta målet. På kostnadssidan ersattes strategin med erfarenhet och 

kostnadskontroller för att nå företagets uppsatta mål. 

4.2.5 En blick in i framtiden 
Krönleins planerar att återinföra en budget, något som förklaras av att de vill återskapa en 

medvetenhet och kostnadskontroll som ska pressas ut på respektive kostnadsansvarig (se även 

4.3.2 En blick in i framtiden). Persson ansåg att budgetavskaffandet var befriande för företaget, 

precis som större delen av de kostnadsställeansvariga ansåg. Under förutsättning att Krönleins 

budget revideras inför återinförandet och i framtiden inte innehåller samma detaljrikedom kan 

budgeten kanske undvika att bli hämmande för företaget, såsom den var under hennes tid. 

Företaget minskar på så vis risken att gå miste om en affär eller investering på grund av att det 

inte finns utrymme för den i budgeten. En förutsättning för att återinföra budgeten är, enligt 

Persson, att företaget säkerställer att den inte blir lika tidskrävande. 

4.3.1 Kjell Grüneberger, ekonomichef, Krönleins Bryggeri AB 
Kjell Grüneberger arbetar som ekonomichef på Krönleins Bryggeri AB. Han tillträdde 1 oktober 

2014, då han efterträdde Helena Persson. Verksamhetsåret 2015/2016 kommer Krönleins 

återinföra en försäljningsbudget, närmare bestämt 1 september 2015. Det är idag oklart huruvida 

kostnadsbudgeten kommer införas. 

4.3.2 En blick in i framtiden 
Grüneberger berättar att Krönleins har saknat en budget, främst på försäljningssidan. Tillvaron 

har varit något oviss då det inte funnits tillräckligt konkreta siffror att mäta sig mot eller sträva 

efter. Nästkommande verksamhetsår kommer en fast försäljningsbudget återinföras och 

uppföljning mot budgeten kommer därefter göras månadsvis. Budgeten ska utformas på 

artikelnivå, det vill säga anta samma skepnad som den avskaffade försäljningsbudgeten. 

Krönleins är väl medvetna om att den fasta budgeten till viss del kan bli inaktuell på grund av 

förändrade förutsättningar under ett verksamhetsår, men det är tyvärr något som inte går att 

undvika, utan som Krönleins måste lära sig att leva med. Problemet med den avskaffade 

försäljningsbudget var främst att orealistiska försäljningsmål ställdes upp, vilket kunde innebära 

att företaget skulle öka sin försäljningsvolym med 25 %. Tankemässiga inlåsningseffekter kring 

att endast leva upp till de ställda försäljningsmålen har Krönleins en utarbetad strategi för. 

Parallellt med införandet av försäljningsbudgeten kommer även ett belöningssystem 

implementeras för att säkerställa att alla inom företaget ständigt strävar efter högre höjder. Den 

tidigare existensen av intern konkurrens som uppstod mellan affärsområdena till på grund av 

oenigheter kring försäljningsbudgeten kommer företaget motarbeta genom att avdramatisera den 

konkurrens som tidigare uppstod. Slutligen säger Grüneberger att det är ägarna som har begärt ett 

återinförande av försäljningsbudgeten, återinförandet är inte kopplat till bytet av ekonomichef. 
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5. Analys 
I kapitlet sammanförs uppsatsens teoretiska referensram med de empiriska underökningarna i en 

analyserande text. Syftet bakom analysen är att den ska ligga till grund för de slutsatser som 

avser göras i nästkommande kapitel. 

5.1 Ekonomistyrning i budgetens frånvaro 
 

Budgetavskaffandet 
Enligt Braithwaite, CFO på Höganäs Group, hade Höganäs haft långtgående traditioner kring 

budgetanvändande då de bestämde sig för att inte upprätta en årsbudget inför verksamhetsåret 

2009. Budgeterandet hade blivit ett självändamål, enligt företaget själva, vilket resulterade i att 

delar av ekonomifunktionen på Höganäs var fullt sysselsatt med att endast förse varandra med 

information. På Krönleins hade budgeten haft en självklar plats sedan en lång tid tillbaka, enligt 

f.d. ekonomichef. Budgetens meningsfullhet var inte självklar på Krönleins eftersom den var 

tidskrävande att slutföra och därav inte kunde användas till uppföljning i den utsträckning som 

företaget önskade. Det var främst Krönleins kostnadsbudget som inte slutfördes fullständigt, 

varpå det inte var möjligt att upprätta uppföljningar och utvärderingar utifrån densamma. 

Verksamhetsåret 2012/2013 avskaffade Krönleins sin kostnadsbudget, därefter dröjde det till 

verksamhetsåret 2014/2015 innan försäljningsbudgeten avskaffades. Enligt Becker (2014) är 

budgeten ett viktigt styrmedel för många organisationer, men dess närvaro i företagsvärlden tas 

stundom förgivet och i vissa företag har budgeteringen bedrivits på rutin. 

Förhållningssätten till budgeten på både Höganäs och Krönleins kan betraktas som om budgetens 

närvaro tagits förgiven. Ett aktivt beslut fattas inte kring huruvida respektive företag bör fortsätta 

använda sin budget inför varje nytt verksamhetsår. Istället fortlöper den dagliga verksamheten på 

det vanliga viset, med andra ord med budgeten närvarande utan vidare eftertanke. Å andra sidan 

kan agerandet knappast betraktas som passivt, eftersom budgeten endast fortlever under 

förutsättning att aktiva åtgärder i företaget håller den vid liv. Ett företag som behåller sin budget 

år efter år fattar, med det senare synsättet, aktiva beslut kring att behålla styrmedlet vartenda 

verksamhetsår. 

Orsaken till att det kan upplevas enklare att agera passivt kan förklaras i termer av 

institutionalisering. de Waal et al. (2011) menar att företags agerande kan förklaras av vanan att 

använda budgeten, vilket benämns institutionalisering. Vanan blir allt starkare desto längre tid 

budgeten används inom en organisation. Både Höganäs och Krönleins hade långtgående 

traditioner av budgetering innan de avskaffade sina budgetar, vilket utifrån teorin kring 

institutionalisering bör innebära att avskaffandena var svåra och att beslutet kring avskaffandet 

var komplicerat. Krönleins hade dock inte institutionaliserat budgeten fullt ut på kostnadssidan på 

grund av den stora detaljrikedomen. Den ofullständiga institutionaliseringen kan vara 

förklaringen bakom att budgetavskaffandet på Krönleins var relativt smärtfritt, utifrån 

redogörelsen kring institutionalisering presenterad av de Waal et al. (2011). 
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Budgetens bidrag inom ekonomistyrningen 

Ett budgetavskaffande innebär att både budgetens positiva och negativa egenskaper överges. 

Både budgetens sympatisörer (Daum, 2005; de Waal et al., 2011; Marginson & Ogden, 2004) och 

kritiker (Becker, 2014; Ekholm & Wallin, 2000; Hansen et al., 2003; Hope & Fraser, 2003; 

Kugel, 2011; Kullvén, 2009; Neely et al., 2003; Wallander, 1994) har presenterat sina åsikter, för 

att skapa en nyanserad bild av ett budgetavskaffande. Daum (2005) är en av sympatisörerna och 

menar att en budget ofta ger upphov till interna förhandlingsprocesser, medan de Waal et al. 

(2011) hävdar att budgeten tvingar till planering och därigenom främjar både kommunikation och 

samordning. Lindvall (2011) är något mindre färgstark och menar att budgeterande kan innebära 

att organisatoriskt lärande skapas. På Krönleins skapade budgeten förutsättningar för interna 

förhandlingar, enligt f.d. ekonomichef. Inför varje nytt verksamhetsår träffades de 

affärsområdesansvariga och diskuterade kring nya budgetunderlag. Processen var dock till viss 

del kontraproduktiv, då förhandlingarna kunde vara hämmande för företagets utveckling. Mycket 

energi riktades åt fel håll då flera av de avdelningsansvariga riktade sina ansträngningar mot 

huruvida övriga avdelningar bidrog tillräckligt till företagets totala resultat. 

Interna förhandlingsprocesser förekom därmed, likt vad Daum (2005) hävdar, men resultatet av 

budgetförhandlingar i teorin omfattar entydigt positiva effekter, vilket inte bekräftas av den 

empiriska undersökningen på Krönleins. Höganäs CFO menar också att budgetens förmåga att 

skapa förhandlingsprocesser existerar, men anser dock att resultatet av all ansträngning inte väger 

upp den tidsåtgång som en budget kräver. Dessutom utfördes budgetprocessen ofta i etapper på 

Höganäs, där varje instans arbetade enskilt. Samordningen minskade därmed i företaget. 

Budgetens tvingande till planering är enligt de Waal et al. (2011) en av budgetens styrkor och 

betraktas i teorin som fördelaktigt. Framställningen kan ses som uppbyggd av två påståenden; 

först hävdas att budgeten tvingar till planering och därefter hävdas att den tvingande egenskapen 

är en åtråvärd egenskap hos styrmedlet. På Krönleins stämmer främst det första påståendet, att 

budgeten tvingade till planering. Det andra påståendet överensstämmer däremot inte med 

Krönleins redogörelser. Resultatet av den tvingande karaktären var tvärtom till nackdel för 

företaget och var en av orsakerna bakom budgetavskaffandet. Den tvingande karaktären hos 

budgeten på Höganäs resulterade i att stora mängder tid investerades i en ekonomistyrning som 

inte gav resultat i den utsträckning som var önskvärt. Att budgetens nytta inte övervägde den 

ansträngning som krävdes för att håll den vid liv kan ses som en indikation på att den var 

otillräckligt effektiv. Resonemanget kan jämföras med Lindvalls (2011) teori kring att budgeten 

skapar ett organisatoriskt lärande. Budgetens organisatoriska lärande kan ställas i relation till vad 

dess alternativa aktivitet inom ekonomistyrningen bidrar till, för att på ett mer nyanserat sätt 

utreda budgetens bidrag på ett företag. Höganäs CFO menar att företaget idag är betydligt 

snabbare och flexiblare, samt att mycket kunskap kring verksamhetens kärnverksamhet har 

vunnits. Påståendet kan indikera att det organisatoriska lärandet på Höganäs har nått högre 

höjder. 
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Kritik mot budgeten 

På Krönleins beskrev f.d. ekonomichefen att budgeten var såpass tidskrävande att upprätta på 

kostnadssidan att den var svår att slutföra. På kostnadssidan var budgeten utformad med stor 

detaljrikedom och på försäljningssidan var den utformad på artikelnivå. Höganäs redogörelse 

kring budgeten påminner om Krönleins, där en stor detaljrikedom också förklarade budgetens 

tidskrävande karaktär. Budgetens tidskrävande karaktär är ett återkommande argument mot 

styrmedlet (Becker, 2014; Ekholm & Wallin, 2000; Hansen et al., 2003; Hope & Fraser, 2003; 

Kullvén, 2009). Genom att avskaffa budgeten undkom företagen budgetens tidskrävande 

karaktär, vilket är relativt platta påståenden. Företagens påståenden bör ställas i relation till de 

aktiviteter som numera bedrivs för att resonemanget ska bli intressant. Två företag som valt att 

avskaffa sin budget befäster högst troligt prestige i resultatet och vill troligen undvika att 

framställa avskaffandet som ett nederlag eller misstag.  Hur tidsåtgång och nytta förhåller sig till 

varandra kan därför med fördel betraktas, både vad gäller budgeten och den nya 

ekonomistyrningen. Det vore osunt att påstå att ett styrmedel som tar halva tiden jämfört med 

budgeten, men bidrar med mindre än hälften av nyttan är fördelaktigt för företaget. Det kommer 

dock framstå på det viset om endast tidsvinsten utvärderas. Båda företagen har frigjort tid i 

samband med sina budgetavskaffanden, vilket tydligt framgår av redogörelserna från Höganäs 

CFO och f.d. ekonomichef på Krönleins. Huruvida de har tjänat på avskaffandet eller inte i 

termer av nytta är dock fortfarande obesvarat, då endast termer av tid framhållits hittills. CFO på 

Höganäs säger dock att företaget ökade förståelsen för sin egen verksamhet, samtidigt som de 

minskade arbetsbördan, vilket är ett bättre bevis på att de undkommit budgetens tidskrävande 

karaktär men inte äventyrat nyttan i ekonomistyrningen. Inom Krönleins påstår f.d. ekonomichef 

att företaget både förbättrat förståelsen för processerna och frigjort tid. 

Enligt Hansen et al. (2003) har budgeten en föråldrande karaktär som minskar dess värde, vilket 

kan förklaras av att den uppdateras med för stora tidsavbrott. Hope och Fraser (2003) hävdar att 

detaljrikedomen kan minskas för att göra budgetens information mer anpassningsbar. På Höganäs 

anser CFO:n att budgeten hade en föråldrande karaktär eftersom den kunde vara inaktuell redan 

första verksamhetsdagen. Höganäs budget var fast, vilket innebar att desto större avvikelserna var 

från de förutsättningar budgeten grundats på, desto mindre värde tillförde budgeten. Genom att 

avskaffa budgeten undvek Höganäs nackdelarna som var förknippade med styrverktygets 

föråldrade karaktär. Det är dock av högsta relevans att inte landa i ett tankesätt som smutskastar 

budgeten med överdrift. Att förenkla tillvaron genom att påstå att företag kan göra sig av med 

bekymmer kring en föränderlig miljö genom att göra sig av med budgeten vore lättsamt, men 

något naivt. Ponera att budgetens föråldrande karaktär likväl kan injiceras av dess användare som 

att ligga i dess natur.  Det är därmed inte självklart att ett företag alltid undkommer budgetens 

föråldrande karaktär genom att avskaffa styrmedlet. 

I linje med var Hope och Fraser (2003) hävdar redogjorde både Höganäs och Krönleins att 

budgetens detaljrikedom var skadlig och minskade värdet i budgeten. Det är viktigt att kritiskt 

och med försiktighet lyssna till redogörelserna från företagen gällande dessa uttalanden. Båda 

företagen hävdar alltså att de lyckats minska detaljrikedomen tack vare sina budgetavskaffanden. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att de ersättande funktionerna likväl kan innehålla samma 

grad av detaljer. Om de ersättande funktionerna innehåller samma grad av detaljer minskas inte 

detaljrikedomen per automatik vid ett budgetavskaffande, vilket redogörelserna från företagen 
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kan ge betraktaren intrycket av. Budgetavskaffandet skulle dock, per automatik, kunna medföra 

en värdefull ransonering i den egna ekonomistyrningen. Det kan vara svåruppnåeligt att 

ransonera i detaljrikedomen utan att budgeten avskaffas eftersom företaget då kan fastna i sina 

invanda rutiner. Ett budgetavskaffande kan då ge intrycket av att detaljrikedomen automatiskt 

minskas, men ett orsak-verkan samband kanske inte ligger till grund för observationen. På så vis 

kan ett skensamband mellan detaljrikedomen och budgeten etableras, det är dock viktigt för 

betraktaren att vara ödmjuk inför att sambandet inte med säkerhet kan fastställas. 

På Höganäs innebar en fastställd budget även ett godkännande för spendering, inom ramen för 

budgeten. En stark kontroll utövades därmed inte, företagsledningen anförtrodde sig istället åt att 

varje instans fattade de rätta besluten. På Krönleins fanns däremot inte samma koppling mellan 

lagd budget och godkännande till spendering. Pengar behövde alltid äskas innan ett godkännande 

lämnandes av företagsledningen, oavsett om det fanns utrymme i budgeten för investeringen eller 

inte. Krönleins affärsområdesansvariga var därför utsatta för stark företagsledning i högre grad än 

vad de anställda på Höganäs var. Hansen et al. (2003) hävdar att budgetering förknippas med 

stark företagsledning och Hope och Fraser (1997, 2003) menar vidare att en budget är 

inkompatibel med en platt organisationsstruktur. Efter budgetavskaffandet anförtrodde sig 

Höganäs åt sina medarbetare i högre grad och litar numera på att medarbetarna fattar rätt beslut i 

varje enskild situation. Huruvida budgetens avskaffande var avgörande för att företaget skulle 

kunna anförtro sig åt sina medarbetare i högre grad är oklart. Det framgår dock från 

uppgiftslämnaren på Höganäs att företagsledningen utövar mindre kontroll efter 

budgetavskaffandet. Höganäs lyfte även blicken och riktade mer fokus åt i rätt riktning tack vare 

budgetavskaffandet, vilket kan tolkas som att avskaffandet i större utsträckning var ett symboliskt 

agerande än ett rent tekniskt. Inom Krönleins har företagsledningens kontroll inte påverkats i 

någon märkbart utsträckning efter budgetavskaffandet. 

Budgetens meningsfullhet kan minska på grund av en konkurrensinriktad och volatil 

företagsmiljö (Hansen et al., 2003; Hope & Frasier, 1997; Kugel, 2011; Neely et al., 2003). Både 

Höganäs och Krönleins är slående överens om att en snabbt föränderlig företagsmiljö 

underminerar budgetens funktion. Företagen hävdar att de tack vare deras budgetavskaffanden 

kan de numera anpassa sig bättre till sin omgivning och att de även utvecklat en bättre förståelse 

för den egna verksamheten. Både Höganäs och Krönleins förstår idag, på ett djupare plan, vilka 

faktorer i omgivningen som de är påverkade av. Höganäs CFO beskriver hur företaget numera 

agerar på rätt saker istället för att agera på rätt sätt. Krönleins har utvecklat sina arbetsprocesser 

och skapat en bättre förståelse för den egna verksamheten på ett internt plan. 

5.2 Förändringsprocessen vid budgetavskaffande 
 

Comfort- och stretch-zonerna 
På Höganäs bedrev många anställda budgetarbetet på rutin och de kunde ägna flera dagar åt 

bagateller på detaljnivå. Detaljorienteringen var djupt rotad hos många anställda eftersom det var 

en självklarhet ägna den tid som krävdes åt budgetunderlagen för att färdigställa dem. Höganäs 

fick uppmana sina anställda att släppa budgeten en tid efter budgetavskaffandet, vilket var en av 

utmaningarna i samband med avskaffandet. Bourmistrov och Kaarbøe (2013) beskriver en 

förändringsprocess med hjälp av tre zoner; comfort-zonen, stretch-zonen och discomfort-zonen. 
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I comfort-zonen arbetar företagsledare och medarbetare efter rutiner och tidigare lärda kunskaper, 

medan företagsledningen istället söker ny information och ifrågasätter sina invanda rutiner då de 

befinner sig i en stretch-zon. I discomfort-zonen minskar företagets produktivitet och zonen är 

hämmande för företag (Becker, 2014). Utifrån dessa zoner kan Höganäs ursprungsläge innan 

budgetavskaffandet antas vara comfort-zonen, eftersom arbetsuppgifterna bedrevs på rutin och 

eftersom det inte ägnades särskilt mycket uppmärksamhet åt nytänkande eller ifrågasättande. 

Företaget försatte sig däremot troligtvis i en stretch-zon under den första tiden efter avskaffandet, 

där tillvaron var karaktäriserad av utmaningar. Resultatet av att försätta anställda i en stretch-zon 

är att ny kunskap finns att vinna i denna zon (White, 2009), vilket också blev resultatet av 

Höganäs ansträngningar. Höganäs utvecklade förmågan att fokusera sina resurser på att göra rätt 

saker, inte endast räkna rätt enligt dess CFO. Diskussionen kring zonerna kan även föras vidare 

till Krönleins. F.d. ekonomichef på Krönleins berättade att många anställda tyckte att 

budgetavskaffandet var befriande, men nämnde däremot inte att de istället ägnade sig åt att 

fördjupa sina kunskaper på andra områden. Resultatet av avskaffandet inom Krönleins bestod 

endast i att de anställda inte längre tvingades arbeta övertid i den utsträckning de gjort tidigare. 

Samma utgångspunkt som resonemanget kring Höganäs startades ifrån kan antas ligga till grund 

på Krönleins, nämligen att de befann sig i en comfort-zon strax innan budgetavskaffandet. 

Arbetsuppgifter relaterade till budgeten bedrevs då på rutin. Till skillnad från Höganäs intog 

Krönleins en färdriktning mot discomfort-zonen strax efter avskaffandet. Belägget för att de 

färdades mot discomfort-zonen består av redogörelsen kring att Krönleins hade en medarbetare 

som uppvisade motstånd till förändringen och även blev obekväm efter budgetavskaffandet. 
 

Mänskliga barriärer 
Mänskliga barriärer kan uppstå när ett företag fullföljer en förändring i en organisation, när 

medarbetarna inte är redo för förändringarna och att förberedelser inför de mänskliga reaktioner 

inte har utarbetats (Trader-Leigh, 2002). På Höganäs motiverades avskaffandet väl av företagets 

f.d. CFO och beslutet kring att avskaffa budgeten accepterades snabbt av företagsledningen. De 

anställda var inte delaktiga i beslutet att avskaffa budgeten, men de förstod snabbt syftet bakom 

förändringen samt att den var behövlig. Inga interna konsulter anlitades inför budgetavskaffandet, 

all information som kommunicerades hade avsändare som befann sig inom organisationen. 

Krönleins motiverade dock inte sitt avskaffande i lika hög grad, eftersom det var allmänt känt att 

budgeten var svårarbetad på företaget. När beslutet väl var fattat av VD, ekonomichef och 

företagsledning kommunicerades det vidare till de anställda, varpå reaktionerna blev milda. 

Gotsill och Natchez (2007) har presenterat tre kritiska steg som en företagsledning kan följa vid 

implementeringen av en förändringsprocess; fokusera på människorna, kommunicera strategisk 

information och kombinera kommunikation med praktik. Varken Höganäs eller Krönleins har 

inte uttalat att de vidtagit någon av de tre åtgärderna, inget i redogörelserna tyder på att de beaktat 

åtgärder i linje med de tre stegen. 
 

Tekniska barriärer 
Tekniska barriärer består av övriga motsättningar som uppkommer i samband med en 

förändringsprocess, vilka inte kan härledas till människor, enligt Trader-Leigh (2002). På 

Höganäs uppstod inga märkvärda tekniska barriärer, det följde dock en teknisk utmaning när de 

rapporter som skulle ersätta budgeten utformades. Krönleins stötte på något större svårigheter 

eftersom de trodde att banken inte skulle godta Krönleins beslut kring budgetavskaffandet, utan 
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troligen kräva in en budget. För skens skull upprättades då ett dokument, i skepnaden av den 

traditionella budgeten, enbart för att tillfredsställa behovet från banken. 
 

Operationell planering 
Budgeten hjälper chefer att ställa realistiska finansiella mål för organisationen (de Waal et al., 

2011), vilket utgörs av budgetens funktion “operationell planering” (Hansen & Van der Stede, 

2004). I frånvaron av budgeten saknas en marschriktning år för år, som en budget vanligtvis 

pekar ut. Det uppstår därmed en utmaning i att behålla huvudriktningen samtidigt som uppsikt 

över marknaden ska hållas. Antas denna utmaning kan företaget bli bättre på att vidta snabba 

åtgärder för att anpassa sig till omgivningen (Wallander, 1994). Höganäs bedriver den 

operationella planeringen betydligt närmre sin operationella verksamhet efter 

budgetavskaffandet. Tidigare styrdes företaget på centralnivå i större utsträckning. Den centrala 

organisationen arbetar istället med att övervaka och skapa transparens inom företaget samtidigt 

som regionerna tar större ansvar för sin egen verksamhet efter avskaffandet. 

Höganäs redogörelser kring den dagliga planering i verksamheten kan tolkas som aningen 

glorifierade, mycket lite uppmärksamhet ägnades åt vad som fungerar mindre bra efter 

avskaffandet. Två scenarion är därav möjliga; antingen finns inte särskilt många nackdelar med 

den nya ekonomistyrningen i företaget, alternativt kanske de inte lyckades lockas fram av 

författarna till denna uppsats under intervjun. Sannolikast är troligen det senare alternativet. 

Krönleins budgetavskaffande påverkade inte företagets operationella verksamhet märkvärt enligt 

redogörelserna, troligtvis eftersom budgeten inte var institutionaliserad till fullo. På 

kostnadssidan hade kostnadsställeansvariga en god medvetenhet kring kostnadsbilden även i 

frånvaron av budgeten. Öronmärkta pengar för exempelvis investeringar behövde äskas, oavsett 

om beloppet var budgeterat eller inte. 

Resultatutvärdering 
Höganäs är tydliga med att deras resultatutvärdering har förändrats tack vare budgetavskaffandet 

och att de numera inte enbart utvärderar siffor, utan även har skapat en god förståelse för vad som 

finns bakom siffrorna. Vid en kostnadsökning behandlar inte företaget enbart de symptom som 

uppstår, utan förhoppningsvis även orsaken bakom kostnadsökningen tack vare en ökad 

förståelse för verksamheten. Krönleins å andra sidan hade problem med att slutföra budgeten på 

kostnadssidan, varpå en komplett resultatutvärdering omöjliggjordes. Utvärderingen på 

kostnadssidan är dock oförändrad. Krönleins avskaffade även resultatbudgeten, men kommer låta 

återinföra försäljningsbudgeten verksamhetsåret 2015/2016 eftersom företaget har saknat att 

kunna utvärdera sig själva på försäljningssidan. de Waal et al. (2011) beskriver budgeten som ett 

hjälpmedel, vilket kan underlätta utvärderingen av företags prestationer. Funktionen kallas för 

“resultatutvärdering” enligt Hansen & Van der Stede (2004). Avsaknad av en budget innebär att 

ett företag inte har dessa möjligheter till utvärdering med budgeten som bas. Østergren och 

Stensaker (2010) menar att ett budgetlöst styrande innebär att företaget inte fokuserar på 

finansiella mål i lika hög grad, utan att även de strategiska målen lämnas plats. Teorin stämmer 

till viss del in på Höganäs situation eftersom företaget minskat de finansiella målens betydelse, 

men de har däremot inte lämnat plats åt de strategiska målen, utan istället skapat förutsättningar 

för en bättre förståelse kring bakomliggande orsaker till företagens finansiella resultat. Krönleins 

resultatutvärdering påverkades å andra sidan inte nämnvärt av budgetavskaffandet. 
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Kommunikation av mål 

En budget kan även vara ett verktyg som skapar samordning och kommunikation i ett företag 

enligt de Waal et al. (2011). Användningsområdet kallar Hansen och Van der Stede (2004) för 

“kommunikation av mål”. Vid ett budgetavskaffande kan nya beroendeband skapas mellan ett 

företags divisioner (Østergren & Stensaker, 2010). Resultaten av budgetavskaffandet på Höganäs, 

i termer av kommunikation, präglas numera av en öppenhet. Ansvaret på regional nivå har ökat 

och budgetavskaffandet har även inneburit att kommunikationen mellan central nivå och regioner 

har förbättrats då mer relevant information kommuniceras. Kommunikationen är inte tvingande, 

något som Höganäs CFO anser kan resultera i att medarbetarna skyller på varandra. 

Redogörelsen överensstämmer till viss del med vad Krönleins berättar. Även Krönleins upplevde 

att budgeten stundom kunde resultera i att medarbetare intog försvarsställning och beskyllde 

andra medarbetare. Vidare beskrev Krönleins att budgeten visserligen skapade kommunikation, 

men påpekade samtidigt att all kommunikation inte är bra kommunikation. Ett förbättrat 

processtänk, där alla processer inom företaget inkluderas, har också skapat goda förutsättningar 

för tätare kommunikation mellan avdelningarna. Inför återinförandet av resultatbudgeten i 

september 2015 är Krönleins medvetna om stridigheterna och nackdelarna med 

kommunikationen som tidigare uppstod kring budgeten och de kommer försöka tona ned den 

interna konkurrensen eftersom interna konkurrensen var till nackdel för företaget tidigare. 
 

Strategibildning 

Den funktion budgeten fyllde i minst utsträckning samt den funktion företagen ersatt i minst 

utsträckning utgörs av den fjärde funktionen, vilken berör företagets strategi. Hansen och Van der 

Stede (2004) hävdar att en budget vanligtvis fyller en funktion benämnd “strategibildning”. 

Erfarenheter av ett budgetavskaffande finns dessvärre inte att hämta i termer av strategi, eftersom 

företagens strategi varit åtskild budgeten och den budgetlösa styrningen. Den strategiska 

planeringen på Höganäs är helt enkelt inte kopplad till företagets strategi. Krönleins, å andra 

sidan, har inte haft någon uttalad strategi, varpå analysen kring den fjärde funktionen faller platt. 
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6. Slutsatser 
Slutsatserna avser att besvara den frågeställning som presenterades i det inledande kapitlet. Med 

utgångspunkt i de resonemang som förts i föregående kapitel kommer slutsatserna presentera de 

erfarenheter av budgetavskaffade som funnits i de empiriska undersökningarna. Kapitlet avslutas 

med förslag till vidare forskning. 

Redogörelserna från företagen indikerar att budgetens närvaro tagits för given under en period 

före budgetavskaffandena. Budgeten tillförde inte tillräckligt mycket nytta på Höganäs i 

förhållande till den tid som investerades i styrverktyget. På Krönleins var kostnadsbudgetens 

nytta näst intill obefintlig eftersom budgeten inte slutfördes fullständigt och därmed inte kunde 

användas till fullo, för exempelvis resultatutvärdering. Respondenterna på företagen medger att 

de har använt budgeten under flera år trots att den inte kunnat leverera vad som önskades. 

Innebörden av uttalandena blir därmed att en tröghet är förknippad med ett budgetavskaffande. 

Ett missnöje kring budgeten har i båda företagen tillåtits etableras, varpå det därefter börjat växa. 

Kanske är det vad som krävs för att ett företag ska genomföra ett budgetavskaffande. 

I samband med de undersökta företagens budgetavskaffanden uppenbarade sig inga märkvärda 

mänskliga barriärer. I det ena företaget kan orsaken bakom den milda reaktionen hos 

medarbetarna förklaras av att de var redo för förändringen, vilket det andra företagets 

medarbetare däremot inte var i samma utsträckning. Den något mildare reaktionen kan förklaras 

av det förtroende till förändringen som inbäddades hos de anställda under förändringsprocessen. 

Inget av företagen arbetade dock aktivt med att förebygga motsättningar hos medarbetarna, vilket 

kan förklaras av att budgetavskaffandet sågs som en förenkling av verksamheten och därav 

ansågs inget stort behov finnas kring att lägga ner tid och resurser på att förebygga eventuella 

mänskliga barriärer. 

De tekniska barriärerna utgjordes av införandet av nya rapporter i ett av företagen. En något mer 

robust barriär upplevdes i det andra företaget då banken inte förmodades acceptera ett budgetlöst 

företag, vilket satte käppar i hjulet för företagets visioner om bli fullständigt budgetlösa. 

Barriärerna var dock av mindre betydelse för båda företagen eftersom de upplevde att det fanns 

mycket resurser att spara i framtiden om budgetavskaffandet genomfördes. De tekniska 

barriärerna som företagen mötte kunde med andra ord avbetalas relativt snabbt för dem båda. 

Slutsats 1: Initiativet till ett budgetavskaffande grundas i ett missnöje kring budgeten. När 

budgetavskaffandet väl genomförs uppstår dock inga större svårigheter eller utmaningar, 

varken mänskliga eller tekniska. 

Båda företagen bekräftar att budgeten var tidskrävande, ett resultat som inte är särskilt 

förvånande eftersom de budgeterade med stor detaljrikedom. Genom att avskaffa budgeten 

undkom företagen stora delar av ekonomistyrningens tidskrävande moment, men de har också 

vunnit nya erfarenheter och insikter. Tidsvinsten har inte gjorts på bekostnad av 

ekonomistyrningens nytta i samband med budgetavskaffandet, en utgång som visar att 

förändringarna varit gynnsamma. Företagen har i samband med budgetavskaffandena lyckats 

släppa detaljrikedomen som ställde företagens helhetsbild på spel. 
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Budgetens tidskrävande karaktär beror troligen på företagens val av detaljnivå, inte på budgetens 

fundamentala egenskaper. Rent teoretiskt borde företagen därför haft möjlighet att släppa 

detaljrikedomen, trots budgetens närvaro. Försök kring att minska budgetens detaljrikedom 

gjordes i ett av företagen, de vann dock ingen framgång i försöken. Ett budgetavskaffande kan 

därmed underlätta införandet av ett nytt tankesätt eller förhållningssätt till den egna 

ekonomistyrningen, vilket kan kopplas till comfort- och stretch-zonerna, där företaget i 

stretch-zonen utmanar sig självt och vågar släppa detaljrikedomen. 

Gemensamt för företagen är att de ursprungligen befann sig i comfort-zonen innan 

budgetavskaffandet, där arbetsuppgifter utförs på rutin. Höganäs försattes sedan i en stretch-zon, 

där de lärde sig att göra rätt saker, inte göra sakerna rätt. Krönleins betraktade däremot inte 

budgetavskaffandet som ett tillfälle att anta nya utmaningar eller vinna ny kunskap. 

Budgetavskaffandet innebar istället enbart att övertid därefter inte behövdes i samma 

utsträckning. Ett budgetavskaffande behöver därför inte innebära att företaget per automatik 

intjänar nya erfarenheter, utan är snarare beroende på vad budgetavskaffandet befästs med. 

Respektive företag uppvisar, på egna unika vis, att två budgetavskaffanden kan vara väldigt 

heterogena i termer av comfort- och stretch-zonerna. 

Ett av företagen har blivit bättre på att bortse från faktorer de är oförmögna att påverka i sin 

resultatutvärdering, exempelvis växelkursen. De riktar istället mer fokus på det som är 

påverkbart. Förbättringen skulle dock även kunna uppnås i frånvaron av ett budgetavskaffande, 

rent tekniskt. Däremot är det rimligen mindre troligt att företaget är förmöget att åstadkomma ett 

förändrat synsätt om inte dess mest fundamentala styrning övergavs. Budgetavskaffandet kan ses 

som en markering som syftar till att lyfta blicken bortom det egna företagets horisonter för att 

bättre rusta sig för framtiden och bli mer konkurrenskraftig. I det andra företaget har inte den nya 

ekonomistyrningen ersatt budgetens tidigare funktion kallad resultatutvärdering. Företaget har 

därför saknat en utvärdering mot sin försäljningsbudget, vilken avskaffades då den var utformad 

på artikelnivå och kommer återinföras på artikelnivå. På kostnadssidan har företaget däremot inte 

samma ambitioner, där planeras ingen budget att återinföras i nuläget, vilket kan bero på att 

nyttan av vad en kostnadsbudget bidrar med inte väger upp den tid företaget ägnat åt 

kostnadsbudgeten och att kostnadsmedvetenheten delvis släcker behovet av 

resultatutvärderingen. 

Företagen anser att de blivit bättre på att urskilja och tolka mindre och mer diffusa signaler på 

marknaden, vilket resulterar i att de kan hantera osäkerhet bättre. Men, ett orsak-verkan samband 

kan inte fastställas utifrån respektive företags redogörelser. Avskaffandets förmåga att bidra med 

nytänkande och dess förmåga att signalera att det är dags att lyfta blicken bör dock inte 

underskattas. 

Slutsats 2: En djupare förståelse skapas för ekonomistyrningen. 

Företagens kommunikation har gynnats av budgetavskaffandet. Trots att en budget skapar 

kommunikation är kommunikationen dock inte alltid fördelaktig, då den till viss del kan vara 

tvingande och delar av den tvingande kommunikationen kan vara missgynnsam. Redogörelserna 

som presenterats indikerar att båda företagen har gynnats av budgetavskaffandena. 
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En ödmjukhet kring resultatet krävs emellertid. Det går inte att utesluta att resultatet är en 

tillfällighet och att det skulle skifta kraftigt om fler enheter undersöktes, alternativt om andra 

respondenter skulle intervjuas. Resultatet från redogörelserna kan dock inom ramen av denna 

uppsats tolkas som att budgetavskaffandet trots allt skapade bättre kommunikation i företagen.  

En budget kräver planering för att hållas vid liv, men styrverktygets tvingande karaktär bör inte 

enbart förknippas med positiva sidor. Visserligen tvingar budgeten till samordning och 

kommunikation, men dessa egenskaper är inte alltid gynnsamma. Redogörelserna från företagen 

pekar dock på att det organisatoriska lärandet i relation till dess insatser har varit fördelaktiga. Ett 

av företagen säger att de bättre förstår kärnverksamheten, det andra att de har förbättrat sitt 

processtänk, vilket är gynnsamt för hela företaget.  

Erfarenheterna av ett budgetavskaffande vad gäller operationell planering, ser något annorlunda 

ut i de undersökta företagen. Ett av företagen förflyttade den operationella planeringen 

organisatoriskt, medan den operationella planeringen inte påverkades i samma utsträckning i det 

andra företaget. Genom att flytta den operationella planeringen närmre den operativa 

verksamheten skapas bättre förutsättningar för välgrundade beslut eftersom kompetensen kring 

den operativa verksamheten är mer högintensiv desto närmre den operationella verksamheten. 

Förflyttningen har dock gjorts på bekostnad av kontroll på central nivå, men trots att företaget 

tappat central kontroll tjänar de långsiktigt på förändringen eftersom besluten numera är mer 

välgrundade. På central nivå kan istället nogsam bevakning och transparens skapas. 

Slutsats 3: Ekonomistyrningen decentraliseras, vilket främjar kommunikationen.  

 

  

Uppsatsens slutsatser 

1. Initiativet till ett budgetavskaffande grundas i ett missnöje kring budgeten. När 

budgetavskaffandet väl genomförs uppstår dock inga större svårigheter eller 

utmaningar, varken mänskliga eller tekniska. 

2. En djupare förståelse skapas för ekonomistyrningen. 

3. Ekonomistyrningen decentraliseras, vilket främjar kommunikationen. 
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6.1 Förslag till vidare forskning 
Uppsatsen har gett upphov till förslag på vidare forskning inom ämnet erfarenheter av 

budgetavskaffande. 

 Antalet empiriska undersökningar i denna uppsats har begränsats av tid och resurser. 

Vidare forskning baserat på fler empiriska undersökningar kan därför verifiera och 

utveckla resultaten som presenterats. 

 Resultaten i uppsatsen har grundats på tre empiriska undersökningar i två tillverkande 

företag, varpå det vore intressant att även titta närmre på erfarenheter av 

budgetavskaffanden inom tjänstesektorn. 

 Wallander ses stundom som en förebild för de företag som avser att styra budgetlöst. 

Hans ursprung kan påverka svenskars förhållningssätt till budgetlös styrning och det vore 

därför intressant att undersöka erfarenheter av budgetavskaffanden bortom landets 

gränser.  
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Bilaga 1, Intervjuguide Källförteckning 
 

Temafrågorna till de semi-strukturerade intervjuerna presenteras i denna bilaga. Dessa frågor har 

uppsatsens uppgiftslämnare tagit del av ett par dagar innan respektive intervjutillfälle.  

 

 

 

 

Öppnande fråga 

▪ Vilka erfarenheter har företaget från budgetavskaffandet? 
 

Kritik mot budgeten 

▪ Varför valde företaget att avskaffa budgeten? 
 

Förändringsprocessen vid budgetavskaffande 

▪ Vilka utmaningar uppstod i samband med budgetavskaffandet? 
▪ Har förändringen skapat nytänkande inom er ekonomistyrning? På vilket sätt? 

 

Budgetens funktioner 

▪ Vilka funktioner fyllde budgeten och hur ersattes dessa funktioner? 
 

En blick in i framtiden 

▪ Har kritik kring den nya styrningen uppkommit efter budgetavskaffandet? 
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Bilaga 2, Presentation av fallstudier 
 

Denna bilaga består av bearbetade texter av befintliga fallstudier på området. Fallstudierna 

återfinns i tre vetenskapliga artiklar (se 2.4.1 Verifiering av referensramen med hjälp av 

fallstudier). En förteckning över vilken artikel respektive fallstudie återfinns i presenteras nedan. 
 
Tabell 3 - Presentation av fallstudier 

 
Källa: Egen bearbetning med material från Becker (2014), Bukh och Sandalgaard (2014) och Henttu-
Ahom & Järvinen (2013). 
 

“DrugRe” 
“DrugRe” verkar i Tyskland och är ett familjeägt företag som grundades på 1970-talet. 

Budgeten avskaffades på företaget under 1980-talet (Becker, 2014). 

Ett intervjuobjekt på “DrugRe” har uppgett att företagets styrning var förknippat med en 

oförmögenhet att flexibelt tillåta divisioner att anpassa sig till sina lokala marknader eller 

oförutsedda händelser. En ekonomichef inom företaget beskrev även styrningen före 

avskaffandet som militäristisk, vilket inte gav frihet eller medbestämmande till de anställda. 

Innan förändringen hade företaget nått en tung period då divisioner tvingades stängas ned och en 

maktlöshet inom divisionerna präglade “DrugRe”. Organisationen var centraliserad och 

toppstyrd innan avskaffandet, det rådde en kultur präglad och ledning och kontroll inom 

företaget, vilket ledde till hög personalomsättning (Becker, 2014). 

En ny filosofi lät utformas vid budgetavskaffandet, vilken innehöll kundfokus, internt samarbete 

och föredömligt beteende förespråkat på seminarium. Förändringen var kostsam för företaget då 

externa parter hyrdes in samt alternativkostnaden för de internt anställda även utgjorde stora 

kostnader. “DrugRe” utökade antalet kontorschefer från ett tiotal till ett tjugotal vid 

budgetavskaffandet och verkställande styrelseledamöter tilldelats också nytt ansvar, då en 

matrisstruktur infördes. Ansvaret ökade för företagets kontorschefer och de blev tvungna att ta 

mer ansvar, vilket inte passade allas arbetssätt. Många medarbetare lämnade företaget under 

denna period. Under förändringen beslutade företaget att totalförbjuda budgeten, förändringen 

var relativt radikal (Becker, 2014). 
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“SpecChem” 

“SpecChem” tillverkar oljebaserade kemiska produkter. Företagets bildades i början av 

1990-talet då två Skandinaviska koncernbolag slog ihop deras kemiföretag. Båda företagen hade 

drivits med ett traditionellt och mycket detaljrikt budgetsystem (Becker, 2014). 

I “SpecChem” fanns ett stort missnöje kring det rådande budgetarbetet. Missnöjet grundande sig 

i det faktum att budgeteringen var en årlig process som konsumerade mycket tid och gav upphov 

till mycket arbete. Budgeteringen var utformad med mycket detaljer och de anställda ansåg att 

det var praktiskt omöjligt att planera med denna detaljrikedom. Dessutom tillförde inte 

detaljrikedomen tillräckligt värde. “SpecChem” lät använda den traditionella budgeteringen 

under det första verksamhetsåret efter sammanslagningen men låga marginaler, hög volatilitet i 

företagsmiljön och hög osäkerhet gjorde att missnöjet för den traditionella budgeten växte. Idén 

att överge budgeten under 1990-talets mitt var en radikal idé och möttes initialt av skepticism 

inom företaget. “SpecChem” styrde budgetlöst under åtta år, men lät i början av 2000-talet 

återinföra budgeten (Becker, 2014). 

Företaget upplevde utmaningar med att vara budgetlösa. Dess nya ägare som förvärvat 50 % av 

förtaget efterfrågade dessutom en traditionell budget. En stor utmaning uppenbarade sig för 

företaget sju år efter att budgeten förbjudits, då företaget möttes av period med väldigt små 

marginaler. Vissa menade att en avsaknad av en budget även innebär en avsaknad av tillräckliga 

medel för att styra och kontrollera företaget. “SpecChem” lät återinföra den traditionella 

budgeten för att hantera kostnader och investeringar. Dock hade inte införandet av den 

traditionella budgeten någon inverkan på övriga styrmedel som “SpecChem” tillämpade under 

sin budgetlösa period, vilket utgjordes av rullande prognoser och ett balanserat styrkort (Becker, 

2014). 

“PriBa” 
“PriBa” är en affärsenhet av en större Schweizisk bank där budgeteringen ansågs vara väldigt 

kostsam för företaget för ett drygt decennium sedan, varpå den övergavs under tidigt 2000-tal 

(Becker, 2014). 

Företagets VD och ekonomichef tog initiativet till att överge budgeten eftersom de ansåg att 

budgeten stjälpte tillväxt och inte låg i linje med de nya premisserna företaget skulle komma att 

möta från dess konkurrenter. VD:ns syfte med budgetavskaffandet var att uppmuntra anställda 

genom att införa mer flexibilitet och entreprenöriellt ledarskap i organisationen. Ett omfattande 

program för hur de anställda skulle göra sig familjära och ta emot beslutet utformades inom 

företaget. Cheferna på “PriBa” var misstänksamma över att divisioner inom företaget skulle 

budgetera i skymundan. För att säkerställa att divisionerna inte skulle upprätta skuggbudgetar 

genomfördes årliga kontroller, vilket påvisade att budgeten snart hade försvunnit från företaget 

(Becker, 2014). 

En tid senare tillträdde en ny verksamhetschef som hade som uppgift att minska de 

administrativa kostnaderna. Kostnader som ökat när budgeten tidigare avskaffats. Lokala och 

decentraliserade beslut hade resulterat i att chefer överspenderade, vilka tidigare hårt styrts av en 

budget. Med syfte att begränsa överspenderingen och sätta mer fokus till kostnadsmedvetenhet 
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granskades det budgetlösa styrandet, resultatet efter utvärderingen var att “PriBa” återinförde 

budgeten (Becker, 2014). 

“HeatEq” 

“HeatEq” är en medelstor tillverkare av uppvärmningsprodukter som grundades i Tyskland på 

1980-talet. Företaget består av en relativt liten organisation med avsaknad av utvecklade 

kontrollprocesser till sent 1980-tal, då en traditionell budgetprocess infördes (Becker, 2014). 

Under mitten av 2000-talet möttes företaget av stora svängningar i dess intäkter. Då fanns även 

ett uttalat missnöje med den traditionella budgeteringen eftersom den ansågs vara snabbt 

föråldrande. Företagets VD och controller stiftade bekantskap med beyond butgeting på en 

konferens, varpå företaget senare ansåg att beyond budgeting var ett alternativ till budgeten. 

Företaget höll ögonen öppna för alternativ till traditionell budgetering på grund av att budgeten 

var arbetsam och förålderlig (Becker, 2014).  

“HeatEq” genomförde workshops med externa konsulter och beslutade därefter att införa beyond 

budgeting (Becker, 2014). Den första bekantskapen stiftades även via externa konsulter, vilka 

presenterade de alternativa styrmedlen för bolaget (Bukh & Sandalgaard, 2014). För “HeatEq” 

resulterade den nyvunna kunskapen i en omorganisation av företagets försäljningsenheter och en 

implementering av en rankningslista för att jämföra företagets team internt. Vidare byggde 

utvärderingen i företaget på inte längre på fasta siffror efter att budgeten avskaffats, vilket 

utvärderingarna tidigare gjort. Istället hölls kvartalsövergripande evenemang, med syfte att 

beskriva den nuvarande situationen för organisationen samt dess konkurrensmässiga 

positionering. 

Det uppstod problem med företagets bank efter att “HeatEq” infört beyond budgeting. Budgeten 

hade varit ett sätt för banken att utvärdera företaget och banken ansåg att budgetering var 

förenligt med att planera inför framtiden. För banken innebar en avsaknad av budgeten även en 

avsaknad av planering. ”HeatEq” tvingades därför byta bank och har därefter stötte de inte på 

fler problem med det budgetlösa styrandet (Becker, 2014). 

“FoodCorp” 
Företaget “FoodCorp” är ett kooperativ inom livsmedelsindustrin som har en omsättning på 

drygt fem miljarder kronor och över 15 000 anställda (Bukh & Sandalgaard, 2014). 

“FoodCorp” startade en övergång från traditionell budgetering till beyond budgeting under år 

2003, vilket inleddes med att träffa managementkonsulter med erfarenheter på området samt 

även företag som tillämpade budgetlös styrning. Konsulterna lyckades sälja in de negativa 

historierna kring den traditionella budgeten väl eftersom budgetens existens och nytta därefter 

ifrågasattes av företagets ledning. Budgeten skulle avskaffas på “FoodCorp”, vilket ledningen 

förklarade genom att kommunicera att de ville forma en styrning som blickande framåt istället 

för bakåt, vilket åsyftade den traditionella budgetens bakåtblickande karaktär. Flera av cheferna 

inom FoodCorp nämner att den osäkra företagsmiljön var en anledning bakom övergången till 

budgetlös styrning. Förändringar sker inte enbart allt oftare, utan även med större kraft. 

Ökningen av osäkerhet i företagsmiljö var också tydlig i företagets årsredovisningar. 
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“FoodCorp” ville öka sin förmåga att hantera osäkerhet i omgivningen, men förändringen möttes 

initialt av skepticism (Bukh & Sandalgaard, 2014).  

Budgeteringen slukade alldeles för mycket tid på “FoodCorp”. Förändringen syftade till att 

minska detaljrikedomen i budgeten inleddes därför, dock avsågs inte beyond budgeting 

konceptet i sin helhet antas. “FoodCorp” hade haft ett totalt budgetavskaffande uppe för 

diskussion tidigare, men förslaget fick då avslag. En av cheferna på företaget menar att ett totalt 

budgetavskaffande endast ansågs som en provocerande idé. Varje division på företaget hade 

vidare ett fixerat mål per division som skulle uppnås trots förändrade förhållanden (Bukh & 

Sandalgaard, 2014).  

“Företag A” 
Företaget är ett globalt företag inom paketerings- och träindustrin. “Företag A” hade omkring 

26 000 anställda och en försäljning på 10 miljarder Euro år 2010 (Henttu-Ahom & Järvinen, 

2013). 

Företagets övergång från budget till en uppsättning andra styrverktyg genomfördes relativt 

snabbt. Betydelsen av rullande prognoser ökade efter övergången i betydelse och ersatte därmed 

den traditionella budgeten i planeringssyfte, vilken gav bättre marknadsindikationer och en ökad 

konkurrenskraft för företaget. En ökad flexibilitet inom verksamhetsstyrningen uppnåddes också 

tack vare användningen av rullande prognoser. Dock levde vissa delar av den traditionella 

budgeten ändå kvar. Budgeten fortsatte användas för att sätta upp fasta mål, vilka var viktiga för 

företaget vad gäller kostnadskontroll och kostnadsreduktion (Henttu-Ahom & Järvinen, 2013). 

“Företag B” 
Företaget återfinns inom pappers-, el- och pappersmassaindustrin. År 2010 hade “Företag B” 

har 24 500 anställda och omsätter över 10 miljarder Euro (Henttu-Ahom & Järvinen, 2013). 

När företagets tilltro den budgeten minskade introducerades rullande prognoser. Den tidigare 

årliga budgetprocessen var dock fortfarande aktuell vad gäller de fasta och operativa 

kostnaderna, medan målformuleringen förvaltades av en separat process. De rullande 

prognoserna baserades alltid på den senaste informationen, inte spekulationer, vilket stundtals 

hade legat till grund för planeringsprocesser då budgeten användes fullt ut (Henttu-Ahom & 

Järvinen, 2013). 

“Företag C” 
“Företag C” tillverkar pappersmassa och är del av en internationell koncern. ”Företag C” har 

900 anställda. Deras omsättning var 1,4 miljarder Euro år 2010 (Henttu-Ahom & Järvinen, 

2013). 

Startpunkten i budgetavskaffandet var förenklingen av den årliga traditionella budgeten. 

Företaget skiftade från den traditionella budgeten till en lättsammare budgetprocess, med start år 

2002. Rullande prognoser började strax därefter användas. Motivet bakom förändringen delvis 

symbolisk och det fanns en poäng för företaget att även låta bli att använda begreppet budget och 

istället prata kring en årlig plan (Henttu-Ahom & Järvinen, 2013). 
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“Företag C” övergav den årliga budgeten och anammade den årliga planen. Budgeten hade 

skapats från de lägsta nivåerna i organisationen och tagits fram nedifrån och upp. Den årliga 

planen å andra sidan hade sin utgångspunkt i de strategiska målen som sedan spreds nedåt i 

organisationen. Övergripande fick ekonomistyrningsprocessen därmed omvänd ordning 

(Henttu-Ahom & Järvinen, 2013). 

Rullande prognoser blev ett viktigt verktyg på företaget eftersom de gav aktuella och realistiska 

skattningar utifrån de förändringar företaget mötte. Kontrollverktyget var känsligare än budgeten 

och gav upphov till värdefulla variansanalyser (Henttu-Ahom & Järvinen, 2013). 

“Företag D” 
“Företag D” befinner sig inom stålindustrin och hade 8000 anställda samt en omsättning 

motsvarande över 4 miljarder Euro år 2010 (Henttu-Ahom & Järvinen, 2013). 

Företaget minskade sitt budgetanvändande i slutet av 1990-talet, då budgeten inte längre krävdes 

inom verksamhetsstyrningen. Variansen i marknadsfluktuationerna var en utlösande faktor, vilka 

krävde förbättrad planering i bolaget. Företaget använde sig därefter av försäljningsstatistik i allt 

större utsträckning. Trots det minskade budgetanvändandet fortsatte dock kostnader 

budgeterades, eftersom budgetering av kostnader ansågs skapa en kostnadsmedvetenhet. 

Målsättningsstrategin började planeras avskilt från de fragment som kvarstod av budgeten och 

strategins utgångspunkt togs i större utsträckning från värdeskapande aktiviteter efter företaget 

minskat sitt budgetanvändande (Henttu-Ahom & Järvinen, 2013). 

“Företag E” 
Företaget bedriver sin verksamhet inom byggnads- ingenjörs- och stålbranschen. År 2010 hade 

“Företag E” 11000 anställda och en omsättning på omkring 2,5 miljarder Euro (Henttu-Ahom 

& Järvinen, 2013).  

Företagets budget hade tjänat i tre syften innan dess användning minskades. Syftena utgjordes 

av: planering, kontroll och utvärdering. Medarbetarna på företaget var välbekanta med de 

tidigare budgetprocesserna, varpå ett beslut om att lämna dessa processer initialt skapade 

svårigheter för företaget, innan de anställda stiftat ny bekantskap med de nya processerna. På 

grund av stora fluktuationerna på marknaden kunde budgeten inte längre fylla 

planeringsfunktionen, vilket skapade motivet till ett minskat budgetanvändande. Däremot 

minskade budgetanvändningen i termer av kontroll och utvärderingssyfte desto långsammare 

(Henttu-Ahom & Järvinen, 2013). 

Prognoser fick en alltmer signifikant roll i planeringsfunktionen på “Företag E” Användningen 

av ordet budget förbjöds och ersattes av begreppet årsplan. Initialt resulterade dock beslutet i 

tekniska svårigheter för företaget, eftersom de inte stiftat bekantskap med viktiga beståndsdelar i 

prognoserna (Henttu-Ahom & Järvinen, 2013). 

 



 
 

 


