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1 Inledning
För att sätta in det ämne som kommer att behandlas i denna uppsats i sitt
sammanhang ges i detta inledande kapitel en bakgrund till problemområ-
det. Därefter följer en problemdiskussion som sedan mynnar ut i en pro-
blemformulering och ett syfte med undersökningen.

1.1 Bakgrund

Företag som verkar i en marknadsekonomi har som övergripande mål att
uppfylla de villkor som ställs för fortlevnad. Ett av dessa villkor är att fö-
retaget har tillgångar att arbeta med för att kunna generera varor eller
tjänster. Tillgångarna finansieras dels genom upplåning av främmande ka-
pital hos bland annat banker och leverantörer, dels av eget kapital, dvs ka-
pital som tillkommit genom vinst eller ägartillskott. Allt kapital ett företag
behöver har dock ett pris och företaget måste kunna betala det marknads-
pris som råder för att få tillgång till kapitalet. (Johansson, 1995)

För att klara av att betala priset för kapital måste företaget ge vinst och vara
lönsamt. Företagets förmåga att generera vinst på lång sikt är således inte
ett självändamål utan ett överlevnadsvillkor (Magnusson, 1990). Är inte fö-
retaget lönsamt kommer det inte att tillskjutas mer pengar och företaget
kommer inte att kunna fortsätta att existera.

För att uppnå lönsamhet har de flesta företag behov av ett effektivt styrsy-
stem som gör att de anställda arbetar i riktning mot de mål som företags-
ledningen formulerat (Ewing & Samuelson, 1998). Styrsystemet omfattar
de rutiner, metoder och tekniker som används för att styra verksamheten
mot de uppsatta målen. Det gäller således att få samtliga medarbetare att
arbeta för ett sammanhängande mål på ett meningsfullt sätt.

Ett företags styrsystem kan delas in i tre olika styrnivåer. Dessa benämns
den strategiska, den taktiska samt den operativa nivån och till varje nivå
finns specifika beslutsområden kopplade. På den strategiska nivån fastställs
de långsiktiga mål som företaget skall uppnå och den strategi som skall
följas för att målen skall nås. Den taktiska nivån har till uppgift att imple-
mentera de strategier som valts samt koordinera organisationens olika en-
heter att verka i samma riktning. På denna nivå planeras det i ett kortare
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perspektiv, cirka 1 år, och ofta sker det systematiskt enligt en mer eller
mindre fastställd tidsplan. Den operativa nivån strävar efter att uppnå ett ef-
fektivt resursutnyttjande där planeringen sker utifrån ett nära förestående
tidsperspektiv. (Anthony & Govindarajan, 1998)

Den taktiska nivån intar på detta sätt en mellanställning mellan den strate-
giska och den operativa nivån och är en viktig del i företagets totala styrsy-
stem. Den taktiska nivån inrymmer ekonomistyrningen och inom den är
produktkalkylering, internredovisning, internprissättning och budgetering
viktiga komponenter. Budgeten spelar ofta en viktig roll i den löpande
styrningen då den utgör underlag för att likrikta de anställdas handlande,
vilket medför att de olika enheterna inom organisationen kan agera samfällt
utan ständiga kontakter (Bergstrand & Olve, 1996).

1.1.1 Budgeteringens utveckling i Sverige1

I Sverige kom inte genombrottet för budgetering i företag förrän på 1960-
talet. Före denna tid var användningen av budget föga spridd, men där den
ändock användes var dess uppgift ofta kontroll och analys av kostnader
samt bestämning av omkostnader vid produktkalkylering.

Företagen kännetecknades under 60-talet av att många var funktionsorgani-
sationer med en central ekonomiavdelning, vilket medförde att även bud-
getarbetet koncentrerades centralt. Konkurrensen hårdnade under denna tid
vilket medförde att planering blev allt viktigare. Långsiktig planering an-
sågs vara ett bra sätt att ta reda på vilken väg företag skulle utvecklas för att
överleva. Det upprättades ofta planer på 3-5 år och budgeten sågs som ett
viktigt instrument i den kortsiktiga delen av denna långsiktsplanering. Un-
der det följande årtiondet byttes de detaljrika planerna ut mot mer översikt-
lig planering då det stod klart att de detaljerade planerna inte stämde över-
ens med hur det sedan blev i verkligheten. Många företag divisionalisera-
des också under denna tid, vilket medförde att de olika ansvarsenheter som
bildades behövde koordineras och kontrolleras. Budgeten fick på detta sätt
en ny roll som samordnare men användes även för planering och kontroll
av likviditet och soliditet. Det fokuserades under denna period på själva
budgetdokumentet och de syften som fanns med budgeten var prognos,
kontroll, planering och samordning.

                                                
1 Detta avsnitt bygger till största delen på Arwidi & Samuelson, 1991
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Under 80-talet, då företagens omvärld snabbt förändrades, ökade behovet
av snabb återkoppling av hur utfallet blev i förhållande till planerna. Den
ökade datoriseringen under denna tid möjliggjorde snabbare feedback sam-
tidigt som det blev lättare att göra budgetsimuleringar av olika tänkbara ut-
fall. Ytterligare en viktig faktor som förändrade budgetens roll var företa-
gens ökade intresse för hur olika aktörer i organisationen upplevde sin situ-
ation och hur de kunde påverka det resultat som de ansvarade för. Budgeten
fick här en ny och viktigare roll i styrningen av verksamheten genom att
den började användas i en dialog mellan de olika aktörerna i företaget. De
olika enheternas åtaganden preciserades i budgeten och de verksamhetsan-
svariga accepterade sina ålägganden genom att acceptera budgeten, samti-
digt som ledningen godkände den ansvarsdelegering som gjordes. På detta
sätt flyttades fokus från det färdiga dokumentet till själva processen och
syftena förändrades till att bli åtagande, motivation och kommunikation.

De senaste åren har budgetens planeringssyfte åter fått ökad betydelse.
Detaljarbetet har försvunnit i många företag, till stor del beroende på att de
förutsättningar som budgeten bygger på snabbt blir inaktuella och detta har
medfört att rutinerna på många håll har förenklats. Budgetarbetet har istäl-
let blivit mer inriktat på att ge företagsledningen ett bra grepp om ekono-
mins utveckling under budgetåret. (Samuelson, 1999)

1.2 Problemdiskussion

1.2.1 Relevance lost

Som beskrivits i föregående avsnitt har budgetens roll i företagens styrsy-
stem förändrats genom åren och med tiden fått en betydande ställning.
Både budgeten och ekonomistyrning i allmänhet har dock blivit utsatt för
stark kritik. I slutet av 1980-talet startades den så kallade Relevance Lost-
debatten av Johnson & Kaplan. Problemet enligt dem är att ekonomistyr-
ningens utformning inte har förändrats i någon nämnvärd omfattning sedan
1920-talet. Det traditionella styrsystemet är utformat för en stabil omvärld
men vi lever idag i en värld där utvecklingen går snabbt framåt och John-
son & Kaplan (1987) menar därför att ekonomistyrningen har förlorat sin
relevans.

Deras kritik går främst ut på att den information styrsystemet ger kommer
för sent, den är förvrängd och för aggregerad och säger därmed inget om
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den operativa verksamheten samt att styrsystemet uppmanar till kortsiktigt
tänkande och suboptimering (Johnson & Kaplan, 1987). Systemet miss-
lyckas således med att ge relevanta mått som reflekterar teknologi, pro-
dukter, processer och konkurrensmiljö. Enligt Johnson & Kaplan (1987) är
den traditionella ekonomistyrningen som baseras på finansiella mått inte
anpassad för den föränderliga värld vi idag lever i, utan det krävs snabb
återkoppling och icke-finansiella mått.

1.2.2 Budgetarbete är skadligt?

Under senare tid har kritiken riktats mot navet i ekonomistyrningen, nämli-
gen budgeten. I Sverige har kritiken mot budgeten förvisso funnits ganska
länge, men har först på senare år blivit starkare och mer omfattande (Lind-
vall, 1997).

En av de största kritikerna är Jan Wallander, tidigare VD och styrelseordfö-
rande i Svenska Handelsbanken. Ända sedan slutet av 70-talet har han ar-
gumenterat för att budgeten har spelat ut sin roll och hänvisat till Handels-
banken, där man sedan 30 år tillbaka har arbetat utan budget och gjort det
med stor framgång. Debatten tog dock ordentlig fart först i och med att
Wallander i mitten av 90-talet skrev boken ”Budgeten - ett onödigt ont” där
han hävdar att:

”... i bästa fall är budgetarbetet ett slöseri med resurser och
i sämsta fall direkt farligt för företaget”

(Wallander, 1995, s 63)

Wallanders (1995) kritik utgår från att budgeten är en siffermässig sam-
manställning av ett antal prognoser. Huruvida det är möjligt att göra en
verklighetsbaserad budget beror då på förmågan att framställa goda pro-
gnoser. Erfarenheten visar emellertid att prognoser oftast slår fel, som ex-
empel tar Wallander upp oljekriserna och finanskrisen. Slutsatsen blir då
enligt Wallander att det är oklokt och förledande att budgetera eftersom
budgeten endast skapar en falsk trygghet. I början av året försöker företa-
gen förutse vad som kommer att hända, prognoser tas fram och budgeten
bygger på dessa. Budgeten ger sedan företagen en känsla av att de faktiskt
vet vart utvecklingen är på väg. Skulle prognoserna slå fel kan det dock gå
riktigt illa om företagen har förlitat sig för mycket på budgetens siffror och
enbart anpassat sitt agerande efter dessa.
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Wallander (1995) förespråkar i stället att företaget skall delas upp i klart
avgränsade ansvarsenheter, så kallade ”profit centers”. Dessa enheters re-
sultat skall stämmas av mot tidigare år och jämföras med andra enheter
inom eller utom företaget. Detta skapar en tävlingsinstinkt som enligt
Wallander är betydligt mer värdefull än att fokusera på hur man ligger till
jämfört med budget.

Wallander (1995) menar också att företagens verksamhet är ett ständigt
fortgående flöde och att planera och göra en summering en gång per år är
således inte tillräckligt. Istället bör ansvarsenheterna ha täta kontakter och
regelbundna möten med högre chefer. Planering är en nödvändighet i alla
företag men vilket tidsperspektivet skall vara beror på vilken typ av beslut
som skall fattas.

Allt fler har nu följt i Wallanders fotspår. Hope & Hope skrev 1997 boken
”Competing in the Third Wave”. Den tredje vågen betyder enkelt uttryckt
informationssamhället. Den första vågen var bondesamhället och den andra
innefattar den industriella revolutionen. Felet med budgeten enligt Hope &
Hope är att den styr mot fel mål. I informationssamhället är intellektuellt
kapital och kundtillfredsställelse det viktigaste för företagen och detta kan
inte mätas med de traditionella finansiella måtten (Hope & Hope, 1997).
Budgeten kan därför ses som en barriär mot effektiv styrning när snabb re-
spons, innovation, god service och hög kvalitet är faktorer som bestämmer
om ett företag skall lyckas eller misslyckas (Hope & Fraser, 1999).

En annan vanlig kritik som riktas mot budgeten är att budgetarbetet är
mycket arbetsamt. Många medarbetare måste involveras och det läggs ner
mycket tid på att ta fram underlag för budgeten (Bergstrand, 1997). Un-
derlag som dock snabbt blir föråldrat. Budgetperioden är i de flesta företag
ett år, vilket enligt många är en alltför lång tidsperiod att planera för. I en
föränderlig omvärld kan budgeten vara inaktuell redan när den är färdig-
ställd vilket leder till att uppföljningen hela tiden sker mot en felaktig, inte
verklighetsförankrad budget.

Ett annat problem som uppmärksammats är att budgetarbetet kan urarta till
ett spel mellan ledning och medarbetare. Ledningen vill sätta mål som är
utmanande för att få medarbetarna att arbeta hårt, medan medarbetarna för-
söker sätta mål som är lätta att uppnå. Risken för detta slags spel är ännu
större när budgeten utgör referenspunkt vid fastställande av bonus till vissa
grupper. Sådana bonussystem är vanligt förekommande i amerikanska fö-
retag, men har förut varit tämligen ovanliga i Europa. På senare tid har det
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emellertid blivit allt vanligare att svenska företag använder sig av olika ty-
per av belöningssystem (Bergstrand & Olve, 1996).

Som visats ovan är kritiken mot budgeten omfattande. Kortfattat kan kriti-
ken sammanfattas i följande punkter:

• budgeten bygger på osäkra prognoser
• budgeten är oförmögen att signalera förändringar i omvärlden
• budgetens innehåll blir snabbt inaktuellt
• budgeten misslyckas med att ge relevanta mått för styrning av verksam-

heten
• budgeten omfattar vanligtvis ett år vilket inte alltid är den bästa tidshori-

sonten för planering av verksamheten
• budgetarbetet kräver för mycket tid
• budgetarbetet kan medföra opportunistiskt agerande

1.2.3 Budgetarbete är nödvändigt?

Den skarpa kritiken mot budgeten står dock inte oemotsagd. Enligt Berg-
strand (1997) kan budgetering i vissa företag leda till missförhållanden.
Detta beror emellertid inte på tekniken som sådan, utan på företagens sätt
att använda den. Varje företag måste utforma budgeteringen med hänsyn
tagen till just det företagets speciella förhållanden. Merchant (1998) ut-
trycker det som:

”the issue is not whether to prepare a plan of budget, but
rather how to do it”

(Merchant, 1998, s 332)

Eftersom budgeten finns kvar i flertalet företag måste den trots allt ha vissa
värdefulla egenskaper. I denna diskussion bör man skilja mellan budgeten
som produkt, dvs själva dokumentet, och budgeten som process (Lindvall,
1997). Många av fördelarna kommer genom att utarbeta planerna. Budget-
arbetet tvingar medarbetare att tänka på framtiden, diskutera idéer och pla-
ner med andra i organisationen och bli engagerade att uppfylla mål som
gynnar företaget (Merchant, 1998). Budgeteringens värde ligger således
inte så mycket i budgeten som produkt utan i budgetarbetets kontakter
(Frenckner, 1986).
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Budgetprocessen kan skapa stora värden inte minst genom att personalen
blir medveten om de ekonomiska sambanden i företaget (Frenckner, 1986).
Processen i sig kan även ha en motiverande effekt då de anställda känner
sig delaktiga och får vara med och sätta sina egna mål. De måste koppla
bort det löpande arbetet och tänka framåt på ett sätt, som vardagens rutiner
annars hindrar dem från. Arbetet med framställandet är i de flesta företag
den form av framtidsplanering som involverar och når flest medarbetare.
Budgeten är därför ett bra medel för att föra ut företagsledningens strate-
giska huvudtankar (Bergstrand & Olve, 1996).

Wallander (1995) menar att denna diskussion om framtiden skall ske kon-
tinuerligt och inte bara en gång per år i samband med framtagandet av bud-
geten. Risken är dock att den kontinuerliga planeringen stoppas av att dag-
liga göromål som är mer akuta kommer i vägen. Det är få företag som orkar
med en diskussion kring verksamheten och dess inriktning mer än en gång
om året (Bergstrand & Olve, 1996). Det blir dock allt vanligare att företag
under budgetperioden utarbetar mindre detaljerade prognoser som kom-
plement till budgeten för att upprätthålla vaksamheten för vad som händer i
omvärlden (Johansson, 1999).

Som visats tidigare är det emellertid just detta som kritikerna menar är
budgetens största problem, att den ej kan signalera förändringar i omvärl-
den och att den då styr mot fel mål när det i dagens läge är mycket viktigt
att vara vaksam för förändrade efterfrågemönster (Hope & Fraser, 1999).
Enligt kritikerna är det således viktigast att satsa på att ha en hög yttre ef-
fektivitet, med andra ord att göra rätt saker, vilket de anser att budgeten
snarast hindrar.

För att nå framgång kan ett företag satsa på att ha en överlägsen yttre ef-
fektivitet eller en överlägsen inre effektivitet (Macintosh, 1994). Med inre
effektivitet menas att företaget satsar på att ha en effektiv och bra tillverk-
ning till låga kostnader, dvs göra saker rätt. I dagens hårda konkurrens går
det emellertid inte att välja endast en sida utan en avvägning mellan stabi-
litet i tillverkningsprocessen och krav på förändring måste göras. En förut-
sättning för att kunna uppnå en hög yttre effektivitet är dock att tillverk-
ningen är effektiv och att kostnaderna inte drar iväg. Inre effektivitet är så-
ledes nödvändigt men inte tillräckligt för ett företags framgång. Ekholm &
Wallin (2000) menar att budgeten här spelar en viktig roll när det gäller att
upprätthålla den inre effektiviteten.
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En annan debattör som hävdar att ryktet om budgetens död är betydligt
överdrivet är Prendergast. Han har studerat ett antal företag som säger sig
ha avskaffat budgeten. De studerade företagen använder planer, rullande
prognoser eller någon liknande måttstock som Prendergast (2000) menar
egentligen är en budget. Dessa alternativa planeringsprocesser har enligt
honom inte ersatt budgeten utan är planeringsverktyg i vidare bemärkelse;
ett försök att integrera ett flertal olika processer som långtidsplanering,
verksamhetsplanering, målformulering, budgetering och prognosverksam-
het. Prendergasts (2000) åsikt är att företagen bara förbättrat och utvecklat
budgeteringen och gett den ett annat namn. En orsak till detta kan vara att
ordet budget ofta förknippas med negativa aspekter. Många associerar till
byråkrati, sifferexercis och finansiella mått (Bergstrand & Olve, 1996). Om
dagens viktigaste konkurrensmedel inte går att mäta i pengar utan är kom-
petens, nöjda kunder etc så räcker inte en rent finansiell styrning. Enligt
många kan dock begreppet budget definieras så att även mätetal uttryckta i
icke-finansiella termer innefattas (Johansson, 1999).

Frågan huruvida budgetarbete skall anses vara skadligt eller nödvändigt har
som visats inget entydigt svar. Slutsatsen man dock kan dra av diskussio-
nen är att det i debatten finns två olika läger: de som vill avskaffa budgeten
och de som i stället vill utveckla och förbättra den. Det finns ingen tydlig,
allmänt accepterad definition av vad en budget egentligen är och de olika
debattörernas ståndpunkter verkar vara en konsekvens av vad de lägger i
begreppet budget. De flesta verkar dock överens om att den traditionella
innebörden, där budgeten ges en snäv innebörd av anslag i kronor, inte är
tillräcklig för styrning av dagens företag.

1.2.4 Undersökningens relevans

Den massiva kritiken mot budgeten väckte vårt intresse för detta ämnesom-
råde. Det finns få undersökningar gjorda som fördjupat sig i frågor endast
rörande budgetering och de som finns är främst fallstudier gjorda på företag
som styr sin verksamhet utan budget.

De företag som avskaffat budgeten och som tas upp i litteraturen är företrä-
desvis skandinaviska företag (Hope & Fraser, 1999). I Sverige märks
bland annat Svenska Handelsbanken, Volvo, SKF och IKEA. Dessa företag
säger sig ha slängt ut budgeten och hävdar att det går bättre att styra och
planera verksamheten utan den. Vi ansåg det därför intressant att genomfö-
ra en bredare undersökning för att få en bild av hur det ser ut bland övriga



INLEDNING

9

svenska företag. Har de påverkats av debatten och i så fall på vilket sätt?
Vilken sida av debatten sällar sig företagen till: avveckla eller utveckla?

1.3 Problemformulering

Med utgångspunkt i den hittills förda diskussionen kring budgetens vara
eller icke vara har vi formulerat följande undersökningsfrågor:

• Hur utbredd är budgetering bland svenska företag?

• Vilka syften finns det idag med att göra budget och vilken är dess roll i
ekonomistyrningen?

• Hur går budgetprocessen till i företagen, dvs hur tas budgeten fram, hur
används den i den löpande styrningen samt hur genomförs budgetupp-
följningar?

• Hur styr de företag som ej använder budget sin verksamhet?

1.4 Syfte

Vårt syfte med denna undersökning är att beskriva och förklara budgetens
utbredning och dess roll i ekonomistyrningen samt beskriva hur budgetpro-
cessen går till. Vi har även för avsikt att beskriva hur styrning sker i företag
som ej använder budget.

1.5 Avgränsningar

Vi begränsar vår undersökning till att endast omfatta svensk verkstadsindu-
stri, dvs de delbranscher som av Statistiska centralbyrån har tilldelats SNI-
kod 27-35. Vi har dessutom valt att begränsa oss till att undersöka företag
som har 50 anställda eller fler. Bland dessa har vi inte genomfört en total-
undersökning utan har gjort ett urval av företag.

I undersökningen riktar vi oss till controller/ekonomiansvarig i företagen.
Vi får därmed ingen bild av hur budgetering uppfattas längre ned i organi-
sationen.
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2 Metod
För att forskning skall uppfattas som trovärdig är det viktigt att öppet re-
dogöra för sitt arbetssätt. I följande kapitel redogör vi för hur vi har gått
tillväga vid undersökningens genomförande så att läsaren har en möjlighet
att värdera materialet och bedöma undersökningens kvalitet och giltighet.

2.1 Val av undersökningsansats

Vid val av undersökningsansats bestäms den grundläggande tekniska ut-
formningen av undersökningen. Detta innebär att forskaren måste bestäm-
ma sig för huruvida denne är intresserad av att gå på djupet i enskilda fall
eller gå på bredden i ett tvärsnitt, huruvida undersökningen skall vara kva-
litativ eller kvantitativ samt om undersökningen skall baseras på redan in-
samlade data eller eget fältarbete (Lekvall & Wahlbin, 1993). Hur kan då
vår undersökning karaktäriseras utifrån dessa begrepp?

Det som främst styr vid valet av ansats är undersökningens problemfrågor
och syfte. Avgörande kan vara om syftet är att få ett totalperspektiv eller en
fullständig förståelse. Vi har för avsikt att undersöka budgetanvändandet i
svenska verkstadsindustriföretag. Vår avsikt är även att resultaten vi får
fram statistiskt sett skall vara generaliserbara, vilket innebär att ett stort
antal företag måste undersökas. Vi vill således ha ett totalperspektiv. Detta
leder till att vår undersökning kommer att genomföras som en tvärsnittsstu-
die där vi går på bredden och ej ger detaljerade och djupgående beskriv-
ningar av enskilda fall.

Vår undersökning är kvantitativ i den meningen att den information vi
samlar in kommer att omvandlas till siffror och mängder. Utifrån detta
genomförs sedan statistiska analyser. Detta till skillnad mot kvalitativa
metoder där det är forskarens uppfattning eller tolkning av information som
står i förgrunden (Holme & Solvang, 1997).

2.1.1 Metod för datainsamling

Som tidigare nämnts avser en aspekt av undersökningens ansats om under-
sökningen skall baseras på redan insamlade data (sekundärdata) eller eget
fältarbete (primärdata).
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Vårt arbete började med studier av sekundärdata i form av facklitteratur,
tidskriftsartiklar samt tidigare gjorda undersökningar inom vårt ämnesom-
råde. Vi hade även kontakt med ett företag tillhörande vår målpopulation
för att få en bild av hur budgetarbetet i ett företag kan gå till. Syftet med
denna inledande undersökning var att få en överblick över ämnesområdet
för att sedan kunna precisera vårt undersökningsproblem.

Vid insamling av primärdata finns det i huvudsak tre metoder att välja
mellan. Dessa är besöksintervjuer, telefonintervjuer och postenkäter (Lun-
dahl & Skärvad, 1992). Vi har som ovan nämnts för avsikt att genomföra
en kvantitativ tvärsnittsstudie. Vi vill således undersöka ett stort antal en-
heter vilket innebär att det är ett naturligt val att använda postenkäter som
insamlingsmetod. Detta då man till en relativt låg kostnad kan nå många re-
spondenter och få stor geografisk spridning.

Att använda sig av postenkäter vid insamling av datamaterial har både för-
och nackdelar. Fördelarna är bland annat att det är lättare att få ärliga och
mer genomtänkta svar då anonymiteten är större än vid övriga metoder och
eftersom respondenten kan besvara enkäten när han eller hon har tid. Yt-
terligare en fördel är att resultaten är generaliserbara, dock under förutsätt-
ning att urvalet gjorts på ett statistiskt korrekt sätt. Vidare undviks den in-
tervjuareffekt som kan uppstå när respondenten har personlig kontakt med
undersökaren. (Lekvall & Wahlbin, 1993)

Den största nackdelen är att användande av postenkäter ofta medför ett
stort bortfall vilket kan snedvrida resultatet. Metoden är också tidskrävan-
de. Det tar relativt lång tid att skicka ut och sedan få tillbaka enkäterna. Vi-
dare finns inte samma möjlighet som vid besöks- eller telefonintervjuer att
förklara frågor som respondenten uppfattar som svårförståeliga och det är
ej möjligt att ställa några följdfrågor (Dahmström, 2000).

Ett annat problem med enkätstudier är att tilltron till kvantitativa metoder
är stor, ibland kanske för stor, hos många människor (Holme & Solvang,
1997). Ett visst förhållande blir inte mer objektivt eller sannare bara för att
det kan uttryckas i siffror. Våra värderingar och tidigare kunskap påverkar
vilka frågor vi valt att inkludera i enkäten och på vilket sätt de ställts vilket
i sin tur påverkar resultatet. Det resultat som framkommit i denna uppsats
är således präglat av såväl våra egna som respondenternas tolkningar och
förförståelse.
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2.2 Målpopulation

Målpopulationen i en undersökning består av alla undersökningsenheter
som man är intresserad av att dra slutsatser om (Lekvall & Wahlbin, 1993).
Målpopulationen i denna undersökning är svensk verkstadsindustri. Anled-
ningen till att vi har valt verkstadsindustrin är att budgeten inom denna
bransch under en lång tid haft en stark och betydelsefull roll i ekonomistyr-
ningen och vi ansåg det därför intressant att undersöka hur verkstadsföreta-
gen påverkats av debatten om budgetens vara eller icke vara. Dessutom är
verkstadsindustrin en stor och viktig bransch för svenskt näringsliv, exem-
pelvis ingår företag som ABB, Ericsson och Volvo.

Vilken typ av företag som innefattas i begreppet verkstadsindustri kräver
en närmare förklaring. Verkstadsindustrin är inte bara en bransch utan be-
står av flera delbranscher. Information om dessa delbranscher har vi hämtat
från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister BASUN. I detta re-
gister har alla branscher tilldelats en så kallad SNI-kod, där SNI står för
svensk näringsgrensindelning.

De delbranscher vi valt att definiera som verkstadsindustri är SNI-kod
27-35. Denna indelning skiljer sig från Sveriges Verkstadsindustriers (VI)
definition av verkstadsindustri då de ej inkluderar SNI-kod 27. Anledning-
en till att vi valt att ta med denna delbransch är att många av dessa företag
trots allt är medlemmar i VI och också identifierar sig med verkstadsindu-
strin (Nehler, 2001). I tabell 2.1 nedan visas verksamhetsområde för varje
delbransch.

SNI-kod

27 Stål- och metallverk

28 Industri för metallvaror

29 Maskinindustri

30 Kontorsmaskiner och datorer

31 Elektroindustri

32 Teleproduktindustri

33 Precisions-, medicinska och optiska instrument

34 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

35 Annan transportmedelsindustri

Tabell 2.1  Verksamhetsområde för delbranscher tillhörande verkstadsindustrin
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Vidare har vi avgränsat vår målpopulation genom att endast inkludera fö-
retag med 50 anställda eller fler i undersökningen. Detta då tidigare gjorda
undersökningar visat att mindre företag ofta styr verksamheten på ett mer
informellt sätt som inte är möjligt i stora företag med många anställda. I
många småföretag har därför budget och liknande formella styrinstrument
en mindre viktig roll (Johansson, 1999).

2.3 Urval

När målpopulationen är fastställd måste bestämmas om hela målpopulatio-
nen eller endast ett urval av enheter skall undersökas.

Vår målpopulation bestod enligt SCB:s företagsregister av totalt 990 före-
tag. Då en totalundersökning av populationen skulle bli alltför resurskrä-
vande har vi valt att göra ett urval. Vår avsikt är dock att kunna uttala oss
om hela populationen vilket innebär att vissa krav ställs på hur urvalsförfa-
randet skall gå till.

Vid ett obundet slumpmässigt urval har samtliga undersökningsenheter
samma sannolikhet att komma med i urvalet. Detta medför att det blir möj-
ligt att inom beräkningsbara felmarginaler generalisera stickprovets resultat
till målpopulationen (Lundahl & Skärvad, 1992). För att ytterligare förbätt-
ra den statistiska precisionen kan ett stratifierat urval göras. Populationen
delas då först in i ett antal delgrupper, så kallade strata. Indelningsgrunden
kan till exempel vara företagsstorlek eller branschtillhörighet. Från varje
stratum dras sedan ett slumpmässigt urval och därmed säkerställs att alla
strata blir representerade i stickprovet (Dahmström, 2000).

Antalet stora företag (definierat som 500 anställda eller fler) i vår målpo-
pulation var relativt litet. För att undvika risken att denna delgrupp skulle
bli underrepresenterad vid urvalsdragningen ansåg vi det lämpligt att göra
ett stratifierat urval. Populationen delades in i tre storleksklasser; 50-99 an-
ställda, 100-499 anställda samt 500 anställda eller fler. Sedan gjordes ett
slumpmässigt urval ur varje storleksklass. Urvalet baserades på SCB:s fö-
retagsregister BASUN och det var även SCB som hanterade själva urvals-
dragningen.
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2.3.1 Urvalsstorlek

Hur stort urval man skall välja beror på vilken precision som önskas i
skattningarna, dvs hur stor felmarginal som kan accepteras (Dahmström,
2000). Vi har valt en felmarginal på 4 procent, vilket är vanligt vid den här
typen av undersökningar. Detta innebär att de procentuella resultaten kan
variera med ± 4 procent, till exempel om andelen företag som använder sig
av budget i vår undersökning visar sig vara 90 procent kan andelen i hela
målpopulationen ligga mellan 86 och 94 procent. Felmarginalen kommer
dock att bli något högre i verkligheten då man alltid måste räkna med ett
visst bortfall.

För att kunna bestämma urvalsstorlek måste även undersökningens konfi-
densgrad väljas. Vi har valt att arbeta med 95 procent konfidensgrad, vilket
är praxis i samhällsvetenskapliga undersökningar. Detta innebär att de re-
sultat som framkommit med 95 procents säkerhet ligger inom felmargina-
len. En konfidensgrad på 95 procent ger en så kallad konfidenskoefficient
på 1,96 vilken sedan används vid beräkning av urvalets storlek (Dahm-
ström, 2000).

Vilken formel som skall användas vid beräkningen är beroende av vilken
typ av mätskalor enkäten innehåller. En nominalskala är en skala där mät-
värdena endast utgör klasser eller egenskaper i vilka undersökningsenhe-
terna kan placeras in (Lekvall & Wahlbin, 1993). Ett exempel är enkätfråga
4 (se bilaga 3) där företagen kategoriseras efter vilken organisationsstruktur
de har. En intervallskala är en skala där det är möjligt att på något sätt
rangordna kategorierna i förhållande till varandra och där avstånden mellan
skalvärdena är lika stora. Detta innebär att det är meningsfullt att beräkna
medelvärden. Vi har för en del frågor använt oss av skalor där endast änd-
punkterna är verbalt bestämda (se till exempel enkätfråga 5, bilaga 3) vilket
enligt Lekvall & Wahlbin (1993) kan ses som en rimlig approximation av
en intervallskala.

Enkäten i denna undersökning innehåller till största delen frågor på nomi-
nalskalenivå men även frågor på intervallskala. Då frågor som skall besva-
ras på nominalskala är den huvudsakliga frågetypen kan följande formel
användas för att beräkna lämplig urvalsstorlek:
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Uttrycket p(1-p) är ett uttryck för undersökningsvariabelns varians. Denna
varians antar sitt maximivärde då p = 0,5 vilket innebär att variansen
maximalt kan vara 0,25 (0,5*0,5). Populationsstorleken (N) är 990 företag.
Med en vald felmarginal på 4 procent ger ovanstående formel således en
urvalsstorlek på 375 företag. Totalt bestämdes urvalsstorleken slutligen till
405 företag. Anledningen till att vi lade till några extra enheter var för att
minska risken för problem med övertäckning (se vidare avsnitt 2.3.2). Des-
sa 405 enheter fördelades sedan proportionellt på de tre olika storleksklas-
serna enligt tabell 2.2.

Storleksklass Antal företag Urvalsstorlek

50-99 anställda 469 190

100-499 anställda 404 165

500- anställda 117 50

Totalt 990 405

Tabell 2.2  Urvalsstorlek fördelad på storleksklasser

2.3.2 Ramfel

Ett problem som kan uppstå vid den här typen av undersökningar är att
målpopulationen inte alltid överensstämmer med urvalsramen, dvs det re-
gister över undersökningsenheterna som finns till förfogande, i vårt fall
BASUN. Detta kallas ramfel. Till följd av olika slags ramfel kan det upp-
komma snedvridningar av resultatet. (Dahmström, 2000)

Figur 2.1  Ramfel
Källa: Dahmström, 2000

MålpopulationUrvalsram

Övertäckning Undertäckning
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Problem med övertäckning innebär att det finns enheter i urvalsramen som
inte tillhör målpopulationen. Ett exempel i vårt fall är om ett företag gått i
konkurs sedan senaste uppdatering av registret. Även undertäckning kan
förekomma då enheter som tillhör målpopulationen saknas i urvalsramen
(Dahmström, 2000). Detta till exempel om ett företag som passerat gränsen
50 anställda ännu inte hunnit registreras. SCB:s register uppdateras dock
regelbundet varför i vårt fall över- och undertäckning inte ställer till några
större problem. Som redan nämnts har vi dock ökat urvalet med några en-
heter för att ytterligare minska risken för detta problem.

2.4 Enkätutformning

Vi har valt att konstruera två olika enkätformulär. Ett formulär för företag
som använder budget (se bilaga 3) och ett för företag som inte använder
budget (se bilaga 4). Om vi skulle ha haft endast ett formulär hade vi varit
tvungna att ha alltför många hoppfrågor då det endast är några frågor som
är gemensamma för dessa två kategorier av företag. Med hoppfrågor menas
frågor som endast skall besvaras av respondenter med vissa särskilda egen-
skaper.

I enkäten ges ingen definition av vad som avses med budget utan istället
uppmanade vi i enkätens följebrev respondenten att utifrån sin yrkesroll
som controller/ekonomiansvarig avgöra om hans/hennes företag använde
budget eller ej (se bilaga 1). Detta då det inte finns någon allmänt accepte-
rad definition av vad en budget egentligen är.

Formuläret för företag som använder budget omfattar 5 sidor med totalt 35
frågor. Enkäten inleds med frågor om bakgrundsvariabler som till exempel
företagsstorlek och organisationsstruktur. Därefter följer tre olika fråge-
block: budgetens syfte och roll i ekonomistyrningen, budgetens periodicitet
samt budgetprocessen. Vi har främst använt slutna frågor, dvs frågor som
är försedda med fasta svarsalternativ. Då man i många fall inte kan förutse
samtliga tänkbara alternativ kan de fasta alternativen kompletteras med ett
öppet alternativ vilket vi gjort i ett antal frågor. Sist i formuläret finns plats
för övriga synpunkter. Syftet med detta är att få fram åsikter som inte
kommer fram genom de övriga frågorna. Anledningen till att vi främst an-
vänt slutna frågor är att det är lättare för respondenten att besvara frågor
med på förhand givna svarsalternativ samt att det underlättar kodningen
(Trost, 1994).
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Formuläret för företag som inte använder budget omfattar 3 sidor med to-
talt 19 frågor. Detta formulär innehåller främst slutna frågor men även ett
antal öppna. Öppna frågor är mest användbara när det finns alltför många
möjliga svar för att de skall kunna listas i förväg eller förutses (Holme &
Solvang, 1997). Helt öppna frågor ställer dock större krav på respondenten
vad gäller tid och intresse och risken finns att frågan lämnas obesvarad. Vi
har trots detta valt att lämna vissa frågor helt öppna då det varit svårt att
förutse tänkbara svarsalternativ.

Innan vi började konstruera enkäten hade vi, som tidigare nämnts, kontakt
med ett företag för att få en bild av hur budgetarbetet gick till i det företa-
get. Detta för att få uppslag till vilken typ av frågor som kunde vara rele-
vanta att ställa i enkäten. Vi hade även nära kontakt med våra handledare
och andra på universitetet med kunskap inom vårt ämnesområde. Dessa
personer hjälpte oss med granskning av frågorna och kom med förslag på
ytterligare frågeställningar. Vi testade även enkäten på tre företag ur vår
målpopulation. Denna provomgång ledde till att vi gjorde några smärre ju-
steringar och lade till ytterligare tre frågor. Därefter ansågs enkäten vara av
tillräckligt god kvalitet för att skickas ut.

Med enkäten bifogades ett portofritt svarskuvert samt ett följebrev. I följe-
brevet förklarades syftet med undersökningen och vikten av varje respon-
dents deltagande i undersökningen betonades (se bilaga 1). Där utlovades
även att svaren skulle behandlas helt konfidentiellt. Vi uppmanade även re-
spondenterna att höra av sig till oss om de var intresserade av undersök-
ningens resultat, vilket ca 15 respondenter gjorde.

Enkäten skickades ut i mitten av mars och var adresserad till control-
ler/ekonomiansvarig för att den skulle nå rätt person. Påminnelsebrev
skickades ut två veckor senare (se bilaga 2). Då hade det inkommit 158
svar.

Två personer meddelade att de inte hade tid att besvara enkäten. Ett företag
meddelade att verksamheten hade upphört och utgjorde därmed övertäck-
ning av målpopulationen, vilket innebär en minskning av urvalsstorleken
med en enhet till 404 enheter. Svarsfrekvensen blev efter påminnelseut-
skick slutligen exakt 50 procent (202 svar).



METOD

18

2.5 Bortfallsuppföljning

Med bortfall menas att svar inte inkommer från alla de enheter som man
har planerat att undersöka. Ett problem som detta medför är att det ibland
kan finnas anledning att misstänka att de undersökta enheterna skiljer sig
från de icke undersökta i viktiga avseenden, vilket då kan leda till att re-
sultatet blir snedvridet. (Dahmström, 2000)

Bortfall kan bero på att företaget inte anser att det finns någon lämplig per-
son som kan besvara enkäten eller att de kanske inte har tid att fylla i for-
muläret. Det finns också vissa företag som har som policy att aldrig delta i
den här typen av undersökningar. Det kan även förekomma så kallat parti-
ellt bortfall vilket innebär att enkäten är returnerad men vissa av frågorna är
obesvarade (Dahmström, 2000). Detta kan till exempel bero på att respon-
denten inte förstår frågan, inte anser sig ha kunskap att besvara frågan eller
helt enkelt inte vill svara. Partiellt bortfall leder till att svarsfrekvensen kan
variera från fråga till fråga.

För att undvika de problem som bortfall medför är det viktigt att redan i
planeringsfasen försöka minska bortfallet, exempelvis genom att göra en
lättförståelig och ej alltför lång enkät samt skicka ut påminnelser. Det är
dock så gott som omöjligt att helt undvika bortfall och det är därför viktigt
att göra en analys av bortfallet.

När man skall försöka bedöma effekterna av ett konstaterat bortfall kan de
kunskaper som finns om bortfallet utnyttjas för att göra så kallade struk-
turjämförelser (Lekvall & Wahlbin, 1993). Det register som använts kan då
vara till hjälp för att se om bortfallet skiljer sig från dem som svarat med
avseende på olika bakgrundsvariabler, som till exempel företagsstorlek el-
ler branschtillhörighet. Om en viss grupp av företag är överrepresenterad
kommer den att väga för tungt, exempelvis vid beräkning av medelvärden,
vilket kan få en snedvridning av resultatet som följd. Då vi hade uppgifter
från SCB:s register om antal anställda i samtliga företag i urvalet har vi un-
dersökt hur fördelning med avseende på bakgrundsvariabeln storleksklass
ser ut.

I frekvenstabellen nedan visas hur de svarande företagen fördelar sig per
storleksklass (observerat antal). Som jämförelse visas även förväntat antal.
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Storleksklass

90 95 -5,0
86 82 4,0
26 25 1,0

202

50-99 anställda
100-499 anställda
500-  anställda
Totalt

Observerat
antal

Förväntat
antal Residual

Tabell 2.3  Svarande företags fördelning per storleksklass jämfört med förväntat antal

Av tabell 2.3 kan utläsas att skillnaden mellan det antal svar som verkligen
erhållits och det antal svar som borde ha erhållits inte är särskilt stor. Med
hjälp av ett chitvå-test kan man statistiskt undersöka om det råder någon
snedvridning mellan svarande företag och företag ingående i bortfallet.

Chitvå-test

,498
2

,779

Chitvå-värdea

df
P-värde

Storleksklass

0 cells (,0%) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 25,0.

a. 

Tabell 2.4  Chitvå-test för att undersöka eventuell snedvridning mellan svarande och
icke svarande företag med avseende på antal anställda

Det låga chi-tvåvärdet innebär att det inte finns någon signifikant skillnad
mellan observerade och förväntade värden. Detta resultat ger en viss indi-
kation på att bortfallet inte orsakar någon snedvridning av resultatet.

När det gäller strukturjämförelser kan sägas att denna metod kan fälla men
ej fria (Dahmström, 2000). Om det råder påtagliga skillnader mellan svars-
och bortfallsgrupp med avseende på en eller flera bakgrundsvariabler finns
det starka skäl att misstänka att det även finns undersökningsvariabler som
drabbats av en snedvridning av mätvärdenas fördelning. Om däremot inga
större skillnader påträffas utgör detta ingen garanti för att bortfallet inte kan
ha medfört snedvridning av resultatet. Det kan vara så att fördelningen för
undersökningsvariabeln för svars- och bortfallsgrupp är olika trots att det
inte råder skillnader när det gäller bakgrundsvariablerna. Metoden kan
dock ses som en indikation på om det råder snedvridning bland svarande
och icke svarande företag.
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En annan analysmetod som kan användas är att undersöka om det råder
några skillnader mellan tidigt och sent inkomna svar. Den slutsats som
möjligtvis kan dras av en sådan jämförelse är att bortfallets egenskaper tro-
ligen mest överensstämmer med de sent inkomna svaren (Dahmström,
2000). Vi har på några frågor vi ansett intressanta undersökt om det finns
några skillnader mellan svar som kom in i första svarsomgången och svar
som kom in i andra svarsomgången (dvs svar efter utskick av påminnelse).
I tabell 2.5 nedan visas att inga signifikanta skillnader kunde hittas då alla
p-värden är större än 0,05, vilket ger visst stöd för att bortfallet inte sned-
vrider resultatet.

146 3,88 ,576

38 3,97

146 3,80 ,682

39 3,87

156 3,92 ,750

44 3,98

158 3,23 ,271

44 3,45

158 3,42 ,763

44 3,48

157 3,55 ,175

44 3,77

157 3,65 ,155

44 3,91

Tidiga

Sena

Tidiga

Sena

Tidiga

Sena

Tidiga

Sena

Tidiga

Sena

Tidiga

Sena

Tidiga

Sena

Hur viktig är
ekonomistyrning?

Hur viktig är budgeten för
ekonomistyrningen?

Hur viktig är icke-finansiell
information?

Budgetarbetet kräver för
mycket tid och resurser

Budgeten baseras på
osäkra prognoser

Budgeten blir snabbt
inaktuell

Budgeten kan inte signalera
förändringar i omvärlden

Antal Medelvärde P-värde

Tabell 2.5  T-test för att undersöka eventuell snedvridning mellan tidigt och sent in-
komna svar

Ytterligare en metod för bortfallsanalys är Hansen-Hurwitz metoden. Den-
na metod innebär att svar från två olika urval dragna i två faser studeras
och jämförs. Den första fasen är den ordinarie undersökningen där en post-
enkät skickas ut till ett slumpmässigt urval av respondenter. I den andra fa-
sen görs ett nytt slumpmässigt urval i bortfallsgruppen. Därefter försöker
man få in svar från dessa enheter genom exempelvis telefonintervjuer. Se-
dan kan svaren från de två olika faserna vägas ihop till en väntevärdesriktig
skattning (Dahmström, 2000). På grund av tidsbrist har vi inte genomfört
någon bortfallsanalys enligt Hansen-Hurwitz metoden.
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Då bortfallet i denna undersökning är relativt stort bör resultaten tolkas
med viss försiktighet. De tester vi genomfört ger dock en indikation på att
bortfallet inte orsakar någon större snedvridning av resultaten.

2.6 Statistisk metod

Vid sammanställning och bearbetning av det insamlade materialet har vi
använt oss av det statistiska datorprogrammet SPSS (Software Statistical
Package for Social Science). Nedan visas vilka testmetoder som använts (se
även avsnitt 4.1):

• Beskrivande statistik
• Chitvå-test
• T-test
• ANOVA-test
• Korrelation

2.7 Mätfel

Mätfel kan definieras som skillnaden mellan sant och erhållet värde och
uppstår genom ofullkomligheter i mätinstrumentets förmåga att få fram just
de sanna värdena (Dahmström, 2000). Ofullkomligheterna kan vara av två
slag, låg validitet (giltighet) eller låg reliabilitet (tillförlitlighet).

2.7.1 Validitet

Validitet definieras som en mätmetods förmåga att mäta det som man avser
att den skall mäta. Det är omöjligt att med säkerhet bestämma om en mät-
metod är valid eller inte. Detta får istället bedömas med mer eller mindre
subjektiva metoder.

Lekvall & Wahlbin (1993) skiljer mellan olika validitetsbegrepp som kan
användas som utgångspunkt för att bedöma mätmetodens validitet. Ome-
delbart upplevd validitet råder om flera insiktsfulla personer som ser en
fråga är överens om att frågan förefaller meningsfull med hänsyn till sitt
syfte. Enkäten i denna undersökning har innan den skickats ut testats på fle-
ra personer med goda kunskaper inom ämnesområdet och även testats på
företag ingående i målpopulationen. Detta för att få en indikation på hur
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frågorna uppfattades och om de var lätta att förstå. Enligt Lekvall & Wahl-
bin (1993) kan man med en kritisk inställning komma ganska långt med
test av denna typ.

2.7.2 Reliabilitet

Reliabilitet innebär att mätinstrumentet skall ge tillförlitliga och stabila ut-
slag, dvs förmågan att motstå inflytande från slumpen (Lekvall & Wahlbin,
1993). En undersökning med god reliabilitet kännetecknas av att själva
mätningen inte påverkas av vem som utför mätningen eller de omständig-
heter under vilka den sker.

I en enkätundersökning undviks den så kallade intervjuareffekten då inter-
vjuaren ej har någon personlig kontakt med respondenten, vilket ökar relia-
biliteten. Det går dock ej att påverka under vilka omständigheter enkäten
fylls i. Respondenten kan till exempel vara trött, stressad, omotiverad eller
sitta i en distraherande miljö under ifyllandet vilket vi som utredare ej kun-
nat påverka.

Ju klarare och mer otvetydiga frågorna är och ju mer standardiserat mätför-
farandet är, desto större är sannolikheten att få en godtagbar reliabilitet
(Lekvall & Wahlbin, 1993). Detta har vi försökt uppnå genom att testa en-
käten på ett flertal olika personer innan utskick och en enkätstudie blir au-
tomatiskt standardiserad då exakt samma frågor ställs till alla respondenter.

Reliabilitet är en nödvändig förutsättning för hög validitet. Hög reliabilitet
är emellertid inte tillräckligt för hög validitet, dvs ingen garanti för hög va-
liditet (Dahmström, 2000). Validitet är dock det viktigaste kravet på ett
mätinstrument. Om mätinstrumentet ej mäter det som avses spelar mindre
roll om själva mätningen är tillförlitlig.

2.7.3 Källor till mätfel

I huvudsak finns det tre källor till mätfel. Dessa är respondenten, instru-
mentet och intervjuaren. Vad gäller respondenten kan denne vara osäker i
sin inställning till det man frågar om vilket gör att svaret kan bli olika bero-
ende på vid vilket tillfälle frågan ställs. Detta leder till dålig reliabilitet. Re-
spondenten kan också känna sig tvingad att svara på något som han eller
hon inte har någon åsikt om. Vissa personer kan även avsiktligt svara fel
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för att passa in ett socialt mönster och dessa individer ger därför sådana
svar som de tror är socialt accepterade. Detta ger dålig validitet. Trötthet
och stress hos respondenten är ytterligare faktorer som kan ge upphov till
mätfel. (Lekvall & Wahlbin, 1993)

En andra källa till mätfel är själva mätinstrumentet. I den här undersök-
ningen utgörs instrumentet av enkäten. Problemet där kan vara dålig fråge-
formulering, känsliga eller ledande frågor och användandet av krångliga
ord som respondenten inte förstår, något som vi har försökt undvika genom
att testa enkäten innan utskick. Antalet svarsalternativ kan också ge upphov
till mätfel. Är de för få får man inte de svar som önskas då det inte finns ett
passande alternativ för alla och är de för många finns risk att respondenten
har svårt att välja och därför tröttnar. (Lekvall & Wahlbin, 1993)

Den tredje källan till mätfel är intervjuaren som genom sitt uppträdande
kan påverka respondenten (Lekvall & Wahlbin, 1993). Då vi använt oss av
postenkäter är denna källa till mätfel inget som påverkar den här undersök-
ningen.

2.8 Källkritik

Vid insamling av datamaterial är det viktigt att vara källkritisk. Exempelvis
är sekundärdata ofta inte anpassat för att belysa exakt de frågeställningar
man själv är intresserad av i sin undersökning (Lekvall & Wahlbin, 1993).
Frågor man bör ställa sig är till exempel om äktheten, sanningshalten och
eventuell partiskhet i materialet.

Då vår egen undersökning är en ögonblicksbild som beskriver hur det ser ut
just nu har vi använt några tidigare gjorda undersökningar som jämförel-
sematerial. Dessa undersökningar har inte haft exakt samma syfte som vi
och ej heller haft samma målpopulation vilket är viktigt att vara medveten
om vid jämförelser. I övrigt har vi i så stor utsträckning som möjligt försökt
förhålla oss kritiska till det material vi använt oss av.

2.9 Metodkritik

Den metod vi redogjort för i detta kapitel är naturligtvis inte den enda rätta.
Någon annan hade kanske valt ett helt annat tillvägagångssätt men genom
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att öppet visa hur vi gått tillväga har läsaren själv möjlighet att värdera
materialet. Viss kritik kan dock riktas mot vår metod.

Genom att endast använda oss av enkäter har vi nått en bred kunskap om
vårt problemområde. Det optimala hade varit att kombinera enkäten med en
eller flera fallstudier för att på så sätt även erhålla en djupare kunskap och
förståelse för hur budgetarbetet går till i svenska verkstadsföretag. På grund
av tidsbrist har vi dock inte genomfört några fallstudier.

Enkäten var adresserad till controller/ekonomiansvarig vilket innebär att de
svar vi fått kommer från relativt högt uppsatta personer. Budgetens fördelar
erhålls främst centralt. Nackdelar i form av kostsamt arbete märks främst
på lägre nivåer. Därför hade kanske andra svar erhållits om samma frågor
hade ställts till personal längre ner i organisationen, vilket man måste vara
medveten om.

Kritik kan också riktas mot den bortfallsuppföljning som gjorts. Med hjälp
av exempelvis Hansen-Hurwitz metoden kunde vi ha genomfört en mer
grundlig bortfallsuppföljning. Den typ av bortfallsanalys vi har gjort kan
emellertid ses som en indikation på att det ej råder någon snedvridning av
resultatet, dock med den reservationen att det inte alltid är så att bak-
grundsvariablerna också överensstämmer med undersökningsvariablerna.
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3 Styrning
I följande kapitel presenteras vår referensram, dvs de teorier och modeller
som är intressanta med avseende på vårt problemområde. Budgetering kan
ses som en del av ett styrsystem. För förståelsen av delarnas roller och
funktioner är det viktigt att en helhetsbild ges över styrsystemet där även
sambanden mellan delarna beskrivs. Inledningsvis i detta kapitel diskuteras
därför styrning av företag i allmänhet, sedan mer specifikt ekonomistyrning
och då framför allt budgetstyrning. Därefter följer en diskussion kring al-
ternativa styrningsmodeller samt budgetlös styrning. Avslutningsvis pre-
senteras några tidigare gjorda undersökningar rörande ekonomistyrning
och budgetering.

3.1 Vad är styrning?

Styrning kan beskrivas ur olika infallsvinklar och åsikten om att det krävs
olika styrmedel i ett företag för att säkerställa en hög effektivitet är inte
oomtvistad. Det finns kritiska röster som menar att styrning är ett beteende
som vuxit fram ur traditionella maktmönster medan andra menar att det är
ett villkor för att få hela företaget att verka effektivt och åt samma håll
(Ewing & Samuelson, 1998).

Ewing & Samuelson (1998) anser dock att styrning behövs för att bland
annat nå bättre måluppfyllelse och de har en ganska vid definition av be-
greppet styrning:

”Styrning omfattar alla de åtgärder en ledning medvetet
vidtar i syfte att öka måluppfyllelsen för företaget.”

 (Ewing & Samuelson, 1998, s 30)

De huvudsakliga element som är viktiga i styrfunktionen är strategi, styrsy-
stem, val av organisationsstruktur, företagskultur samt ledningsstil (se figur
3.1).

För att hantera de hot som finns i omvärlden finns det olika strategier för
företag att anpassa sig till. Den valda strategin präglar sedan hela företaget
och därmed även styrmetoden. Strategin kan exempelvis vara inriktad mot
inre effektivitet, med fokus på kostnadseffektivitet och ett begränsat sorti-
ment, eller mot yttre effektivitet, där fokus istället ligger på produktförny-
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else och marknadsutveckling (Macintosh, 1994). Dessa två strategier kan
ses som två ytterligheter och många företag kan passa in i båda dessa be-
skrivningar, men vid olika tidpunkter. Andra passar inte exakt in i någon
utan befinner sig någonstans mitt emellan.

Genom de övergripande strukturerna såsom till exempel funktions-, divi-
sions- eller matrisorganisation väljs vilken struktur som skall utforma de
olika rollerna i organisationen samt fastställs de olika befattningarnas in-
bördes ordning. Genom att skapa en företagskultur som genomsyrar hela
företaget styrs verksamheten i de olika enheterna i samma riktning. Även
den ledningsfilosofi som finns i respektive företag påverkar förhållandet
mellan de olika åtgärderna då vilken eller vilka delar som dominerar beror
på vad ledningen anser viktigast. Förhållandet mellan dessa olika delar va-
rierar mellan företag och över tiden. (Ewing & Samuelson, 1998)

Figur 3.1  Styrningens olika dimensioner
Källa: Ewing & Samuelson, 1998, s 12

3.2 Styrsystem2

Ett viktigt syfte med styrning är att skapa överensstämmelse mellan målen i
hela företaget. Den planerings- och kontrollaktivitet som krävs för att upp-
nå detta sker på tre olika nivåer. Dessa tre nivåer är den strategiska, den
taktiska samt den operativa nivån. Länken mellan den strategiska och tak-
tiska nivån är affärsplanen och mellan den taktiska och operativa nivån är
det i många fall budgeten.

                                                
2 Detta avsnitt bygger på Anthony & Govindarajan, 1998
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Figur 3.2  Styrnivåer
Källa: Anthony & Govindarajan, 1998 (egen bearbetning)

På den strategiska nivån fokuseras det på lång sikt och det planeras genom
grova uppskattningar av hur framtiden kommer att se ut. De långsiktiga
målen läggs fast på denna nivå liksom vilken strategi som skall väljas för
att nå dessa mål. Arbetet med att ta fram en strategi för företaget utförs av
ett fåtal inom organisationen och mynnar slutligen ut i en affärsplan. Den
valda strategin kanaliseras sedan ut i företaget genom den taktiska styrni-
vån samt genom vald organisationsstruktur och företagskultur.

På den taktiska nivån är en viktig uppgift att få alla i organisationen med-
vetna om den strategi som lagts fast för att hela företaget skall verka i
samma riktning. På denna nivå planeras det enligt en mer eller mindre fast-
ställd tidsplan och processen involverar så gott som alla i organisationen,
både chefer och övriga anställda på olika nivåer. Planeringshorisonten är
kortare på denna nivå och sträcker sig vanligtvis över ett år.

Den operativa nivån strävar efter att uppnå ett effektivt resursutnyttjande.
Fokus ligger på kortsiktiga mål och aktuell information används för att sty-
ra verksamheten.

Den taktiska nivån intar således en mellanställning mellan den strategiska
och den operativa nivån. Det finns flera olika styrformer som kan användas
för att få organisationen att verka i samma riktning och några som inryms i
den taktiska nivån är kvalitetsstyrning, produktionsstyrning och ekonomi-
styrning.
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3.3 Ekonomistyrning

Syftet med den traditionella ekonomistyrningen är att kunna styra besluts-
fattande och implementering av beslut för att på detta sätt kunna uppnå
bättre resultat och lönsamhet. Viktiga komponenter i ekonomistyrningen är
produktkalkylering, internredovisning, internprissättning samt budgetering.

Ekonomistyrningen behöver ej vara av finansiell natur då den kan ses som
ett styrsystem för hushållning av resurser i allmänhet (Magnusson, 1990).
Den är dock vanligtvis uppbyggd runt en finansiell struktur vilket medför
att resurserna ofta uttrycks i monetära termer. Att fokus ligger på ekono-
miskt mätbara mål beror på att pengar är ett mått som kan kombinera och
jämföra olika heterogena resurser såsom arbetstid, materialkvalitet och
producerade produkter (Berry et al, 1998).

Ekonomistyrningen har av tradition varit återkopplande och knuten till
kontrollorienterad och central styrning. Budgeten, som utgör en viktig
komponent i denna styrform, brukar då utgöra den referenspunkt som det
faktiska utfallet kan mätas och kontrolleras mot (Lindvall, 1997).

3.3.1 Vad är en budget?

Ordet budget väcker ofta associationer som inte enbart är positiva. Många
uppfattar budgeten som något nödvändigt, tråkigt och arbetskrävande. I
många företag är den dock ett viktigt led i planering och styrning av verk-
samheten.

Det finns ingen tydlig och allmänt vedertagen definition av vad en budget
egentligen är. Vad som innefattas i begreppet kan således variera från per-
son till person. Bergstrand & Olves definition av en budget är följande:

”En budget är ett handlingsprogram för hela företaget med
mål och handlingsramar för resultatenheter. Den skall om-
fatta förväntade konsekvenser uttryckta i ekonomiska ter-
mer. Den skall vara baserad på angivna antaganden och
förutsättningar för en bestämd tidsperiod.”

(Bergstrand & Olve, 1996, s 11)
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Enligt Frenckner (1986) kan budgeten ses som:

”ett handlingsprogram med ekonomisk målsättning”
(Frenckner, 1986, s 72)

Budgeten kan sägas visa vägen fram till de uppställda målen och strävar
efter att uttrycka mål och planer i storheter som går att mäta. Vanligtvis
medverkar ett stort antal anställda vid upprättandet och i princip omfattas
all den verksamhet som bedrivs i företaget. Budgeten kan således ses som
en sammanhållande länk då den är inriktad på helheten och sammanför de
olika enheternas delbudgetar till en gemensam budget för hela företaget
(Frenckner, 1986). Den gemensamma budgeten består i de flesta företag av
resultat-, balans- och likviditetsbudget, men vi kommer fortsättningsvis att
se dessa som en helhet.

3.3.2 Budgetens syften

Budgetens olika syften har varierat med tiden, men de som brukar tas upp i
litteraturen är planering, intern kommunikation, resursfördelning, samord-
ning, ansvarsfördelning, motivation, kontroll och utvärdering samt pro-
duktkalkylering. Dessa syften kan ibland vara motstridiga och olika företag
lägger olika stor vikt vid dem. Vissa betonar budgetens roll som plane-
ringsverktyg och ett sätt att allokera resurser, medan ytterligare andra lägg-
er vikten vid själva budgetprocessen och dess förmåga att skapa kommuni-
kation mellan organisationens olika enheter (Johansson, 1999). Det gäller
således att företaget klargör budgetens syften för att styreffekten av den
skall bli klar.

Planering: Genom att upprätta ett program för framtiden, en budget, beräk-
nas bland annat framtida försäljning, produktion, investeringar och deras
finansiering och det görs en bedömning av om de ekonomiska och perso-
nella resurser som finns i företaget räcker till. För att kunna planera bör fö-
retagsledningen analysera vad man vet om framtiden och vad man är bra på
inom företaget. Efter att ha genomfört denna analys av företagets framtida
möjligheter bör de ställa sig frågan Vad vill vi? Svaret på den frågan ligger
sedan till grund för framtidsplaneringen. (Bergstrand & Olve, 1996)
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     Vad vet vi?                         Vad kan vi?                          Vad vill vi?

Figur 3.3  Budgetens planeringssyfte
Källa: Bergstrand & Olve, 1996, s 34 (egen bearbetning)

Intern kommunikation: Genom att budgeten upprättas tvingar den till ett in-
formationsutbyte mellan avdelningar och mellan lednings- och enhetsan-
svariga. Denna interna kommunikation är positiv då den kan medföra kun-
skapsöverföring mellan olika avdelningar. (Arwidi & Samuelson, 1991)

Resursfördelning: Med hjälp av budgeten försöker företaget åstadkomma
”rätt” fördelning av resurserna, både materiella och finansiella, till de en-
heter som förvaltar dem bäst (Lagerstedt & Tjerneld, 1991). Risken finns
dock att det ger upphov till anslagstänkande, dvs att enheterna förbrukar de
tilldelade resurserna fullt ut av rädsla för att få minskade anslag följande år.

Samordning: Samordningen kan bestå både i en administrativ samordning
och i en geografisk. I den administrativa är budgeten ett medel för att sam-
ordna den gemensamma användningen av de begränsade resurser som finns
i företaget. Den är också ett samordningsinstrument för de olika divisioner-
na och funktionerna inom företaget då de skall genomföra den strategi och
de mål som ledningen tidigare lagt fast (Bergstrand & Olve, 1996). Genom
samordningen, som ofta är av finansiell natur, skall de olika divisionernas
resultat och övriga planer stämma överens med de finansiella förutsättning-
ar som råder för företaget som helhet (Ewing & Samuelson, 1998).

Ansvarsfördelning: Genom budgeten kan man åstadkomma ansvarsfördel-
ning inom vissa fastlagda resursramar vilket även kan sporra till bättre re-
sultat samt möjliggöra snabbare beslutsvägar. Ansvarsfördelningen åstad-
koms även genom att avtal och överenskommelser träffas under budget-
uppställandet och sedan genom uppföljningar av om åtagandet har upp-
fyllts. (Bergstrand & Olve, 1996)

Motivation: De anställdas medverkan i budgetarbetet kan medföra att bättre
prestationer utförs då medarbetarna genom detta känner delaktighet och
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därmed större arbetstillfredsställelse (Bergstrand & Olve, 1996). Genom
budgeten kan även ansvar fördelas ut i verksamheten vilket anses positivt
då eget ansvar och möjlighet att påverka ofta har en motiverande effekt
(Ewing & Samuelson, 1998).

Kontroll och utvärdering: Budgeten kan användas för kontroll av att de
olika divisionerna och funktionerna genomför det som de är ålagda. Ansvar
kan även delegeras och de uppnådda resultaten kan sedan utvärderas mot
vad som enligt budgeten var beräknat att de skulle uppnå. (Ewing & Samu-
elson, 1998)

Frenckner (1986) hävdar dock att detta syfte inte skall ses som att det fälls
en dom över hur väl man lyckats följa den väg som stakats ut. Den plan
som lagts fast skall inte uppfattas som något som inte går att rubba utan de
eventuella avvikelser som uppdagas vid kontrollen får analyseras och
eventuellt får nya riktlinjer dras upp för framtiden.

Produktkalkylering: Genom budgeten tas intäkter och kostnader fram för
den kommande budgetperioden och då företagets alla kostnader, såväl indi-
rekta som direkta, i slutänden måste belasta produkterna sker det en kost-
nadsfördelning mellan produkterna (Lagerstedt & Tjerneld, 1991). Pro-
duktkalkyleringen utgör sedan ett underlag för bland annat prissättning och
den sammansättning sortimentet skall ha.

3.4 Budgetprocessen

Budgetarbetet kan ses som en process som är indelad i tre olika faser; bud-
getframtagandet, det färdiga dokumentet som används i den löpande styr-
ningen samt uppföljningen av budgeten. Arbetet med att ta fram och sedan
använda en budget kan ha flera olika syften och budgeten har olika roller i
de olika faserna av denna process. Det finns dock en stark koppling mellan
budgetfaserna och dessa är i flera avseenden beroende av varandras ut-
formning.

3.4.1 Budgetframtagande

Budgetframtagandet kan göras enligt olika metoder och vilken metod som
företaget väljer att arbeta efter är beroende av syftet samt vilken situation
som företaget befinner sig i. Är syftet att skapa motivation och medbe-
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stämmande väljs ofta en metod som involverar många och som uppmanar
till diskussion (Bergstrand & Olve, 1996). Lider företaget av lönsamhets-
problem medför det ofta större inblandning av företagsledningen och bud-
getframtagandet sker då främst från centralt håll (Arwidi & Samuelson,
1991). Även en turbulent situation med besvärliga och inexakta förutsätt-
ningar för verksamheten talar för en sådan metod, då den ger snabbare be-
slutsvägar (Bergstrand & Olve, 1996).

De olika metoderna för budgetframtagandet kan indelas i två olika grupper,
direkt och indirekt metod. De metoder som återfinns i den direkta gruppen
är de där de olika befattningshavarna i princip endast involveras en gång
och metoderna är därmed relativt enkla i sin konstruktion. De indirekta
metoderna däremot medför att budgetförslagen diskuteras mellan lokal och
central nivå i flera omgångar. Till den direkta gruppen räknas uppbygg-
nads- och nedbrytningsmetoden medan iterativ metod och kombinations-
metoden hör till den indirekta. (Arwidi & Samuelson, 1991)

Enligt uppbyggnadsmetoden börjar budgetframtagandet på lokal nivå i fö-
retaget och de olika enheternas delbudgetar sammanställs sedan centralt till
en budget för hela företaget utan att ha diskuterats mellan de olika nivåer-
na. För att denna metod skall fungera gäller det att förutsättningarna för
budgetarbetet är förutbestämda samt att de olika enheterna kan arbeta själv-
ständigt (Arwidi & Samuelson, 1991).

Risken med denna metod är att det på lokal nivå läggs ned för mycket ar-
bete på detaljer som sedan inte används i den färdiga budgeten. Detta kan
dock till viss del motverkas av att affärsplanen eller den långsiktiga strate-
giska planen är utgångspunkt i budgetarbetet. En fördel med denna metod
är att den kan verka motiverande i och med att de som jobbat fram budge-
ten känner lite extra för den och anstränger sig för att kunna genomföra
den. (Bergstrand & Olve, 1996)

Nedbrytningsmetoden medför att budgetarbetet börjar på central nivå och
företagsledningen styr framtagandet. Metoden kräver, för att fungera bra,
att organisationen är uppbyggd kring en central och stark ledningsfunktion
(Arwidi & Samuelson, 1991). Det gäller dock att ledningen har förmåga att
sätta sig in i de arbetsförhållanden som råder inom de olika enheterna i fö-
retaget (Bergstrand & Olve, 1996).

Den iterativa metoden är i grunden en uppbyggnadsmetod där budgetför-
slagen inte sammanställs till en total budget direkt, utan diskuteras mellan
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de lokala och centrala enheterna inom företaget i flera omgångar (Arwidi &
Samuelson, 1991). Detta sätt att arbeta fram budgeten medför ett stort ut-
rymme för medbestämmande hos de inblandade samt ofta ett gott samord-
ningsresultat (Bergstrand & Olve, 1996).

Även kombinationsmetoden bygger på uppbyggnadsmetoden men i denna
modell startar budgetarbetet med en målsättningsdiskussion mellan före-
tagsledning och personal på lokal nivå i företag. Den slutliga budgeten tas
sedan fram enligt uppbyggnadsmetoden. (Arwidi & Samuelson, 1991)

Vilken av dessa metoder som är den bästa finns det inget generellt svar på
utan det beror på vilket syfte som finns med budgetarbetet, vilka interna
och externa förutsättningar som råder samt vilket styrsystem som används i
företaget (Bergstrand & Olve, 1996). Uppläggningen av budgetframtagan-
det bör således anpassas till företaget så att budgeteringen är till nytta och
ej uppfattas som ett nödvändigt ont bland medarbetarna.

Vilken tidsperiod som anses lämplig för budgeten att sträcka sig över kan
variera, men att den skall avse en bestämd tidsperiod är ofta en självklarhet.
Traditionellt används räkenskapsår som budgetperiod, och då vanligen ka-
lenderår. Detta kan vara olyckligt då det inte alls är säkert att den informa-
tion som behövs för att budgeten skall fungera som ett bra planeringsverk-
tyg finns tillgänglig då. Att den trots detta oftast genomförs så att den är
anpassad till räkenskapsåret beror förmodligen på dess koppling till redo-
visningen (Bergstrand & Olve, 1996).

3.4.2 Budgeten i den löpande styrningen

Budgeten spelar ofta en viktig roll i den löpande styrningen då den utgör ett
objektivt kontrollinstrument som personalens prestationer samt verksam-
hetens effektivitet och måluppfyllelse kan mätas emot (Lagerstedt & Tjer-
neld, 1991). Det finns dock de som menar att denna kontrollerande styrning
är förlegad då styrning av idag mer är baserad på en decentraliserad anda
och att ansvar skall fördelas ut i organisationen (Lindvall, 1997).

Även om man försöker förutse allting då budgeten upprättas inträffar det
saker under budgetperioden som det inte har gått att förutspå. Då detta sker
blir budgeten inaktuell och frågan är då om den skall revideras eller ej. Det
som talar för en revidering är att den ”nya” budgeten ger en bättre ledning
för det arbete som skall ske under resten av året. Det som talar emot är att
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vissa kan uppfatta det som förvirrande om förutsättningarna förändras un-
der pågående budgetperiod och trots förändringarna ger då den gamla bud-
geten klarare riktlinjer för företagets strävan. Dessutom kräver budgetrevi-
deringar mycket kostsamt arbete. (Bergstrand & Olve, 1996)

Ett alternativ till revidering av budgeten är att låta budgeten ligga fast och
sedan komplettera med prognoser, vilka exempelvis kan löpa från pro-
gnostillfället till budgetperiodens slut eller vara rullande. Prognoserna ges
vanligtvis inte samma status som budgeten och därmed undviks den förvir-
ring som en reviderad budget skulle medföra (Bergstrand & Olve, 1996).

Vad är då skillnaden mellan en budget och en prognos? Som ovan nämnts
brukar budgeten definieras som ett handlingsprogram, en plan för hur
framtiden skall hanteras och hur verksamheten skall styras. Denna plan får,
enligt Frenckner (1986), inte ses som något som helt styr handlandet utan
kan många gånger betraktas som en prognos över framtiden. Även Johans-
son (1999) menar att det är svårt att hålla dessa båda begrepp åtskilda, att
dra gränsen mellan budget och prognos. Det finns dock en tradition att vilja
se budgeten som en plan över aktiva handlingar och prognosen som en mer
passiv bedömning av framtiden utan ansats till påverkan av utfallet.

Den passiva bedömningen av framtiden, prognosen, kan emellertid leda till
aktiva handlingar för företaget då det försöker parera för förväntade hän-
delser. Johansson (1999) ställer sig därför frågan:

”När leder de kvantifieringar av förväntningarna om fram-
tiden till tillräckligt aktiva handlingar för att processen
skall kallas budgetering istället för prognostisering?”

(Johansson, 1999, s 387)

Det är således svårt, för att inte säga omöjligt, att dra en klar gräns mellan
dessa båda begrepp. Prognoser brukar dock tas fram mer frekvent och ges
en enklare utformning och dess främsta syfte är då att bidra med den in-
formation som behövs för verksamheten. Detta kan medföra att styrning
som sker mot prognos inte uppfattas lika förpliktigande för dem som be-
rörs, då den färdiga produkten inte väger lika tungt (Lindvall, 1997).

3.4.3 Budgetuppföljning

Som tidigare nämnts är ett av budgeteringens syften att ge en jämförelse-
grund för kontroll och utvärdering av verksamheten (Bergstrand & Olve,
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1996). Budgeten kan således betraktas som den norm mot vilken det verk-
liga utfallet skall följas upp och utvärderas.

Precis som budgetering i allmänhet har ett antal olika syften, har även upp-
följningen flera olika syften. Bergstrand & Olve (1996) tar bland annat upp
följande:

• Kontrollsyfte: Genom budgetuppföljningen vill företaget se om de mål
som ställts upp vid budgetperiodens början har uppfyllts.

• Alarmsyfte: Budgetuppföljningen skall slå larm i tid så att en ogynnsam
utveckling kan stoppas innan den har gått för långt och blir svår att rätta
till.

• Diagnossyfte: Uppföljningen är en hjälp för att utreda var och när en
avvikelse har uppkommit.

För att dessa syften skall kunna uppnås utarbetas uppföljningsrapporter
med lämpliga tidsintervall. Uppföljning görs alltid efter budgetperiodens
slut, men utfallet följs även upp löpande under perioden.

De siffror som budgeten innehåller utgör bör-värden som vid uppföljning
sedan jämförs mot är-värden, dvs det verkliga utfallet. Det optimala är dock
inte alltid att uppnå budget (Anthony & Govindarajan, 1998). Därför jäm-
förs det verkliga utfallet ofta även mot prognoser och föregående års siff-
ror. Dessutom kan externa standards användas vid jämförelse (Merchant,
1998).

Genom att fastställa orsaker till de avvikelser som upptäcks vid uppföljning
kan det avgöras vilka åtgärder som bör vidtas. Vid avvikelseanalys delas
avvikelsen upp i komponenter för att utröna vad som kan ha orsakat den.
Delförklaringar kan exempelvis vara att det sålts andra kvantiteter än för-
väntat eller att priserna inte varit de förväntade (Magnusson, 1974). Viss
kritik brukar dock riktas mot avvikelseanalys då vissa anser att man endast
kan få reda på var avvikelsen uppstått men frågan hur och varför den upp-
stått besvaras ej.

Avvikelseanalys kan även användas vid utvärdering av budgetansvariga.
Informationen får då inte vara föråldrad eller avse annat än sådant som pre-
stationsansvaret avser. Önskvärt är således att uppdelning sker i påverkbara
och icke påverkbara avvikelser annars kan budgetansvariga få stå till svars
för saker de ej haft någon inverkan på. I praktiken kan det emellertid vara
svårt att definiera vilka kostnader som är påverkbara och vilka som inte är
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det. Exempelvis kan materialkostnader påverkas av inköpschefen genom att
han eller hon kan välja mellan olika leverantörer och välja det bästa priset.
Priserna kan dock även påverkas av vilka marknadsförhållanden som råder
vilket ligger utanför chefens kontroll. (Horngren et al, 1994)

Det blir också allt vanligare att olika typer av belöningssystem är kopplade
till budgetutfallet. Som tidigare nämnts kan detta leda till opportunistiskt
agerande. Ansvariga kan anpassa sitt beteende för att undvika ogynnsamma
avvikelser genom att vid budgetuppställandet sätta för låga mål, något som
missgynnar företaget som helhet (Arwidi & Samuelson, 1991).

3.5 Alternativa styrningsmodeller

Till följd av bland annat Relevance Lost-debatten har det utvecklats en rad
nya metoder för styrning av företag. Det som utmärker dessa metoder är att
de fokuserar mer på icke-finansiell information som kvalitet, kundtillfreds-
ställelse, kompetensutveckling, medarbetarnas motivation, ledtider etc.
Detta för att uppnå en mer balanserad styrning av verksamheten. Metoder-
na behöver inte nödvändigtvis ses som alternativ till den mer traditionella
styrningen utan kan i många fall utgöra komplement. I följande avsnitt re-
dogör vi kortfattat för några av dessa metoder.

3.5.1 Balanced scorecard

Genom denna styrprocess kompletteras de finansiella måtten med icke-
finansiella. De traditionella finansiella måtten rapporterar vad som hänt
utan att informera om vilka förbättringar som behövs. Vid användning av
Balanced scorecard tas mått fram som grundar sig i företagets strategiska
mål och konkurrensfördelar, men som även visar var det behövs förbätt-
ringar (Kaplan & Norton, 1993).

Balanced scorecard delar in verksamheten i fyra olika perspektiv och inom
dessa bryts de övergripande målen ned för att uppnå målkongruens i före-
taget. Genom att välja några kritiska framgångsfaktorer inom de fyra per-
spektiven hjälper styrkortet till att fokusera på strategin men det gäller även
att skapa en balans mellan interna och externa mått och mellan kortsiktiga
och långsiktiga mål. (Kaplan & Norton, 1993)



STYRNING

37

3.5.2 Benchmarking

I denna process jämförs företagets lönsamhet, produktivitet, effektivitet och
kvalitet med andra företag för att på detta sätt kunna utnyttja den kunskap
som andra, mer framgångsrika företag besitter. Genom att efterlikna dessa
företag vill man åstadkomma högre kvalitet, en effektivare drift samt högre
produktivitet. (Karlöf, 1997)

Vid benchmarking fastställs driftmål på nya sätt då det inte längre görs ef-
ter hur det varit tidigare utan på grundval av de arbetsmetoder som de bästa
och mest välutvecklade företagen använder. Benchmarking är en upptäckts-
och inlärningsprocess där verksamheten förändras genom att man lär känna
både sin egen och konkurrenternas verksamhet och sedan inför det bästa
från de bästa och på detta sätt skaffar sig framgång (Camp, 1993).

3.5.3 Activity Based Management

Genom detta synsätt försöker företag att på ett mer rättvisande sätt spegla
företagets kostnader och dess lönsamhet. ABM är ett ledningsverktyg som
är baserat på Activitiy Based Costing (ABC), då ledningens arbete börjar
med en analys med hjälp av ABC (Lindblad, 1992). Activity Based Mana-
gement är en styrfilosofi som bygger på kontinuerliga förbättringar av
verksamheten. ABM-baserad styrning ger också goda möjligheter att se ef-
fekterna av vinst och kostnader i verksamheten och företagen styrs utifrån
information som visar exakt vilken eller vilka aktiviteter som genererat
vinsten/kostnaden (Johnson, 1991).

3.5.4 Total Quality Management

Filosofin i TQM är att ansvaret för kvalitet skall delas av alla i organisatio-
nen och att kvaliteten skall byggas in i produkten. Istället för att kvaliteten
inspekteras i slutet av produktionskedjan skall det fokuseras på hela pro-
duktionsprocessen och personalen skall förmås att göra rätt från början. Fö-
retagen använder vid denna styrfilosofi olika icke-finansiella mått angåen-
de kvalitet och fördelen med dem är att de skall kunna rapporteras på dag-
lig basis samt att korrigerande aktiviteter skall kunna vidtas omgående.
(Anthony & Govindarajan, 1998)
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3.6 Budgetlös styrning

Som visats i inledningskapitlet har budgeten under senare år utsatts för
stark kritik. Det finns många som menar att det går bättre att styra företag
utan budget och att budgeten därför bör avskaffas. Trots att många instäm-
mer i kritiken finns det dock inte särskilt många exempel på företag som
verkligen gjort slag i saken. De företag som brukar nämnas i debatten är
nästan uteslutande skandinaviska, exempelvis Volvo, ASG, IKEA och
Handelsbanken.

I allmänhet sker ingen drastisk avveckling av budgeten utan avskaffandet
sker istället successivt. Ett mönster bland företag som kastat ut budgeten är
att koncernledningarna till att börja med inte kräver in budgetar från under-
ordnade enheter. Dessa enheter har dock valfrihet att fortsätta med budget-
arbetet. Budgeten lever därför ofta kvar inom underordnade enheter som ett
sätt att bibehålla säkerhet och stabilitet. En annan anledning till att budget-
arbetet inte helt försvinner är att det finns behov av att exempelvis göra
produktionsbudgetar för att kunna göra prissättningskalkyler och vissa an-
ser det svårt att hitta något alternativ till budgeten i just detta speciella av-
seende. (Andersson, 1997)

Några av de debattörer som förutom att kritisera budgeten även kommit
med konkreta förslag på hur budgetlösa företag skall styras är Jan Wallan-
der samt ett antal forskare verksamma inom det internationella forsknings-
konsortiet CAM-I3. Dessa kritiker anser att det inte bara är att slänga ut
budgeten utan det krävs ett helt nytt tankesätt för att komma bort från den
traditionella styrningen. Företagen måste sudda ut alla gamla siffror och
sammanställningar från svarta tavlan och börja om på nytt som Wallander
(1995) uttrycker det. I följande två avsnitt beskrivs dels hur Wallander och
dels hur CAM-I anser att budgetlös styrning skall gå till.

3.6.1 Wallanders modell

Wallander (1995) anser att det är ”det budgetbyråkratiska komplexet” som
håller budgeterandet kvar i företagen. Med det menar han bland annat ex-
perter inom företagen och managementkonsulter som har sin makt i att det
budgeteras. Enligt Wallander är dock budgetering en alltför arbetskrävan-
de, ineffektiv och ibland direkt farlig väg för att försöka lösa problem.

                                                
3 Consortium for Advanced Manufacturing – International
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Hans ståndpunkt är istället att de problem som företagen försöker lösa ge-
nom att använda sig av budget kan lösas genom att utnyttja andra och bättre
metoder.

Det budgetlösa systemet Wallander förespråkar bygger på två grundförut-
sättningar:

• Företaget måste ha ett fungerande och väl genomtänkt redovisningssy-
stem som snabbt kan leverera viktig information.

• Företaget måste vara organiserat i resultatenheter, så kallade profit cen-
ters.

I huvudsak går det budgetlösa systemet ut på att lägga ut resultatansvar på
olika nivåer. Denna decentralisering kombineras med ett centralt kontroll-
system som gör att ledningen snabbt upptäcker när något utvecklas i fel
riktning. Filosofin är således att skapa förutsättningar för att snabbt upp-
täcka förändringar och ha beredskap för snabb anpassning.

Ett av syftena med budgetering är planering av verksamheten och om bud-
geten försvinner försvinner också en handlingsplan. Wallander ifrågasätter
dock inte att planering krävs i alla företag men han anser att den bör ta sig
andra former. Enligt Wallander är korta handlingsbeslut att föredra framför
långsiktiga planer. Det viktiga är att färsk information står i centrum för be-
slutsfattandet. De långsiktiga prognoserna visar sig ju ofta vara felaktiga,
varför skall man då budgetera på lång sikt?

Vidare anser Wallander att de planeringsbeslut som gäller mindre inve-
steringar skall fattas löpande. Större investeringsbeslut som kräver kalkyler
och utredningar kring alternativ tas allteftersom de uppkommer. Diskussion
kring investeringar bör således tas upp när beslut krävs, och inte inom ra-
men för årsbudgetering. Verksamheten är ett ständigt pågående flöde och
det är viktigare att ha täta kontakter i regelbundna möten där verksamheten
diskuteras och följs upp istället för att göra diskussionen årsbunden.

Företag behöver kunna sätta mål, skapa motivation samt utvärdera och
kontrollera prestationer. Dessa aktiviteter genomförs i många företag ge-
nom budgetering men Wallander anser att det finns bättre metoder än att
göra en årsbudget. Behoven av mål och utvärdering tillfredsställs i det bud-
getlösa systemet genom att skapa en känsla av konkurrens mellan jämför-
bara enheter. Med jämna mellanrum jämförs olika enheters resultat med
varandra, vilket leder till en tävlan mellan dessa. Detta motiverar de an-
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ställda att prestera bättre under kommande perioder. Motivation skapas
även genom framräkning av lönsamhetsmått som de anställda skall försöka
uppnå.

Wallander har fått gehör för sina åsikter men det finns även de som har
ifrågasatt hans modell. Exempelvis Wetterberg (1994) ställer sig frågan:

 ”Hur mycket av Handelsbankens framgångar kan tillskri-
vas det annorlunda systemet, och hur mycket beror på den
svit skickliga chefer, som lett banken under de senaste årti-
ondena?”

(Wetterberg, 1994, s 44)

Om svaret är en kombination av dessa faktorer kan det innebära att bud-
getlös styrning kräver mer av sina utövare än vad styrning med budget gör.
Wetterberg (1994) menar att det är svårt att hitta en ledning som har den
överblick som krävs för att snabbt fatta de nödvändiga besluten. Vidare an-
ser han att risken är stor att många skulle ta budgetlös styrning som en ur-
säkt för att skjuta upp kritiska avgöranden till nästa dag. Budgetstyrning
tillhandahåller i alla fall en stupstock för besluten.

Ytterligare en synpunkt är att Wallanders erfarenheter kommer från bank-
världen. I exempelvis ett tillverkande företag råder helt andra förutsättning-
ar än i en bank. Sådana företag har ofta en produktionsapparat som är trög-
rörlig och kräver långsiktiga investeringar och dessutom är budgeten ofta
ett viktigt underlag för prissättning av produkter. Wallander menar dock att
alla typer av företag mycket väl kan styra verksamheten bättre utan budget.
Detta förutsätter emellertid att företaget är uppdelat i resultatenheter. Wal-
landers åsikt är att det är svårt att arbeta utan budget om företaget är funk-
tionellt organiserat. Enheterna i en sådan organisation bildar inte någon
egen rörelse och kan då inte redovisa något eget resultat. Detta innebär att
hela organisationen måste använda sig av något gemensamt styrsystem och
då är budgeten ofta lämplig.

3.6.2 Beyond Budgeting Round Table

1998 startade CAM-I ett forskningsprojekt som kallas Beyond Budgeting
Round Table (BBRT). Ett antal fallstudier av företag som har avskaffat
budgeten har genomförts. Utifrån dessa studier har sedan en modell för hur
budgetlös styrning kan fungera byggts upp. Hope & Fraser (1999) beskri-
ver denna modell i artikeln ”Beyond budgeting”.
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Enligt Hope & Fraser (1999) måste företagen först och främst sätta upp mål
som skapar långsiktigt värde och satsa på att slå konkurrenterna istället för
att slå budgeten. När det gäller kostnader skall företaget inte sträva efter att
de skall minskas eller ökas i förhållande till föregående år utan så länge
kostnader tillför värde spelar det inte någon roll hur stora de är. Prognoser
skall användas för att styra strategi och beslutsfattande och inte användas
för att hålla räkning. Jämfört med en budget skall prognoserna vara breda-
re, mer frekventa och involvera färre personer. De skall också vara rullande
och inte fokusera på ett år. Diskussion om företagets strategi måste vara en
kontinuerlig och öppen process där alla i företaget deltar, inte något som
bestäms av ledningen en gång om året. Att överge budgeten innebär således
inte att överge planering. Enligt Hope & Fraser (1999) innebär det egentli-
gen mer tid för planering då man ej behöver förhandla om budgetsiffror.

Målet med BBRT är inte bara att skapa debatt kring budgetens vara eller
icke vara utan målet är att bilda en modell som inte är ett hinder utan en
källa till konkurrenskraft i dagens informationssamhälle. Hope & Fraser
(1999) menar att bättre budgetering inte är lösningen utan företagen måste
istället helt tänka om. I nedanstående figur visas skillnaden mellan traditio-
nell styrning och den nya modell som tagits fram.

Figur 3.4  Traditionell modell kontra CAM-Is modell
Källa: Hope & Fraser, 1999

Kontinuerlig process
Rullande cykler
Fokus på värde

Ny modell

Rapporter

Prognoser

Planering

Strategi

Mål

Årlig cykel
Fokus på redovisning

Traditionell modell

Strategi

Planering och
budgetering

Kontroll
”Keep on track”

Vision



STYRNING

42

3.7 Andra undersökningar

Det har genomförts ett antal olika undersökningar angående ekonomistyr-
ning samt budgetering. Nedan kommer vi kortfattat att redogöra för vad
några av dessa studier kommit fram till. Man måste emellertid vara med-
veten om att dessa undersökningar inte har haft samma målpopulation som
vi och de är därmed inte direkt jämförbara med vår undersökning. Vissa
frågeställningar är dock lika och vi har därför valt att jämföra dem trots att
målpopulationerna inte är exakt desamma.

3.7.1 Johansson et al

Johansson et al (1997) genomförde under 1996 en undersökning bland
svenska börsföretag. En enkät skickades till ekonomiansvarig på alla börs-
bolag som vid tillfället var noterade på A-, OTC- och O-listan på Stock-
holms Fondbörs, dock exkluderades utländska depåbevis, rena investment-
bolag och rena fastighetsbolag. Populationen uppgick till ca 200 företag av
vilka 104 stycken slutligen besvarade enkäten.

I enkäten ställdes frågor angående olika delar av ekonomistyrningen och
några av frågorna gällde budgetanvändning. En fråga som ställdes i under-
sökningen var vilka finansiella planer som sammanställdes och på denna
fråga svarade 89 % att de använder budget på koncernnivå. 25 % av dessa
planerar att genomföra större förändringar i budgetprocessen. De föränd-
ringar som angavs mest frekvent var att ersätta eller komplettera budgeten
med prognoser samt att komplettera budgeten med planering i icke-
finansiella termer. 91 % angav att de gör prognoser. Endast ett företag an-
gav att de varken sammanställer budgetar eller prognoser. Detta företag an-
gav bankverksamhet som bransch.

Enkätundersökningen följdes sedan upp med ett antal intervjuer. De som
intervjuades var koncerncheferna i nio av de allra största börsföretagen. Jo-
hansson & Samuelson (1998) genomförde även en enkätundersökning
rörande ekonomistyrning i mindre och medelstora företag. Den samman-
lagda bild som dessa tre undersökningar gav var att budgeteringen är
mycket utbredd i praxis bland svenska företag, dock är användningen av
budget något lägre i mindre företag.

I en artikel som bygger på ovanstående undersökningar diskuterar Johans-
son (1999) om det finns något samband mellan avskaffande av budgeten
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och införande av Balanced scorecard. I diskussionen kring budgetens vara
eller icke vara har nämligen Balanced scorecard av många ansetts som ett
alternativ till budgeten. I Kaplan & Nortons (grundarna av modellen Balan-
ced scorecard) publikationer finns dock inte denna koppling. De ser istället
styrkortet som ett komplement till budgeten. Detta är också vad Johansson
(1999) kommer fram till. Han anser att Balanced scorecard inte har trängt
ut budgeten utan istället verkar vid sidan av den. Johansson (1999) menar
också att de tre undersökningarna visar att det snarare är förändringar av
budgeten som är den allmänna trenden bland svenska företag och inte av-
skaffande av densamma.

3.7.2 Gafvelin & Kamola

1996 gjordes en undersökning angående budgetanvändningen av två Upp-
salastudenter, Gafvelin & Kamola. Målpopulationen var Sveriges 50 största
företag (baserat på omsättning). Enkätundersökningen kompletterades även
med en fallstudie av ett företag som avskaffat budgeten. 43 av de 50 före-
tagen besvarade enkäten och 91 % av dessa uppgav att de använde sig av
budget medan 9 % inte gjorde det.

3.7.3 Ekholm & Wallin

1999 genomförde Ekholm & Wallin en studie med syfte att undersöka hur
kritiken mot budgeten påverkat finska företag. Målpopulationen var finska
företag med en omsättning större än 100 miljoner finska mark. Totalt upp-
gick målpopulationen till ca 1 300 företag och 650 av dessa erhöll en post-
enkät med frågor angående budget, budgetanvändning samt kritik mot bud-
geten.

168 av de 650 företagen besvarade enkäten och det framkom att en klar
majoritet av dessa företag använde sig av budget och räknade med att fort-
sätta att göra det, även om många planerade att genomföra förändringar av
budgetarbetet. 85,7 % hade inga planer på att avskaffa budgeten, 8,3 %
planerade eller höll på att avskaffa budgeten och 6 % hade helt avskaffat
budgeten. Av de 10 företag som helt avskaffat budgeten var 6 stycken icke
tillverkande företag tillhörande allmännyttan och partihandeln.

Det Ekholm & Wallin (2000) kom fram till var att många företag starkt in-
stämmer i den kritik som riktats mot budgeten. Även företag som inte har
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några planer på att avskaffa budgeten instämmer i kritiken. Det visade sig
också att många företag använder alternativa styrningsmodeller som exem-
pelvis rullande prognoser och system liknande Balanced scorecard vid si-
dan av budgeten. Slutsatsen enligt Ekholm & Wallin är att budgeten fortfa-
rande har en viktig roll när det gäller att upprätthålla den inre effektiviteten
och för att kommunicera information till aktieägare och övriga intressenter.



RESULTAT OCH ANALYS

45

4 Resultat och analys
I följande kapitel presenteras resultatet av enkätundersökningen. I sam-
band med detta analyseras resultatet samt görs jämförelser med tidigare
studier. Inledningsvis ges en förklaring till vissa begrepp som kommer att
användas vid resultatredovisningen.

För exakt formulering av enkätfrågorna hänvisas till de två enkäterna som
finns med som bilaga 3 och 4. Svarsfördelningen finns sammanställd i en
frekvenstabell som återfinns i bilaga 5. Som nämnts i metodkapitlet uppgår
antalet svarande respondenter till totalt 202 stycken svenska verkstadsfö-
retag.

4.1 Viktiga begrepp vid resultatredovisningen

Vid bearbetningen av det insamlade datamaterialet har ett antal statistiska
tester genomförts. För att underlätta för läsaren förklaras i detta avsnitt någ-
ra begrepp som det är viktigt att förstå innebörden av.

Signifikanstest

Vi har använt oss av tre olika slags signifikanstester där vi undersökt skill-
nader och samband mellan olika grupper eller variabler. Dessa är t-test,
chitvå-test samt ANOVA, vilket är en form av t-test. Syftet med signifi-
kanstest är att undersöka om ett uppnått resultat kan förklaras med slumpen
eller ej.

Vid ett signifikanstest formuleras en nollhypotes (kallas H0) som säger att
den effekt vi letar efter är noll. Man ställer nollhypotesen mot en alternativ
hypotes (kallas H1) som innebär att den effekt vi letar efter inte är noll. Vid
t-test testas nollhypotesen att det inte finns någon skillnad i medelvärden
mellan två olika grupper medan nollhypotesen vid chitvå-test är att det inte
finns något samband mellan två undersökta variabler.

P-värde

När nollhypotesen testas beräknas ett p-värde, vilket anger sannolikheten
för att få de observerade mätvärdena om nollhypotesen vore sann. Med
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detta p-värde som grund bestäms sedan om nollhypotesen kan förkastas
eller ej. Hur lågt p-värdet måste vara för att man skall kunna förkasta noll-
hypotesen beror på undersökningens signifikansnivå. I denna undersökning
har vi valt signifikansnivån 5 % vilket är vanligt vid samhällsvetenskapliga
undersökningar. I vår undersökning innebär således ett p-värde högre än
0,05 att det inte går att förkasta nollhypotesen medan ett värde mindre än
0,05 medför att nollhypotesen kan förkastas. Detta innebär att när vi uttalar
oss om att resultatet av ett test är signifikant så är p-värdet mindre än 0,05.

Korrelation

Man kan även undersöka korrelationen, dvs måttet på sambandet mellan
två olika variabler. En korrelationskoefficient beräknas och denna kan anta
värden från –1 till +1. Vid +1 finns ett perfekt linjärt samband som är posi-
tivt, dvs när den ena variabeln ökar så ökar även den andra. Vid en korrela-
tionskoefficient nära –1 gäller det omvända, dvs när den ena variabeln ökar
så minskar den andra.

4.2 Bakgrundsvariabler

Ett företags storlek kan mätas på olika sätt, exempelvis genom antal an-
ställda eller omsättning och i enkäten frågades efter båda dessa faktorer. I
genomsnitt har företagen i undersökningen 313 anställda och en omsättning
på 483 Mkr, dvs i genomsnitt 1,5 Mkr i omsättning per anställd.

313,16 202
483,034 201

Antal anställda
Omsättning

Medelvärde Antal

Tabell 4.1  Medelvärde för antal anställda och omsättning

Vi har sedan undersökt huruvida det finns ett samband mellan antal anställ-
da och omsättning eller ej och fann att det råder en stark korrelation dem
emellan. Korrelationskoefficienten är 0,856 (se tabell 4.2) vilket tyder på
ett starkt samband samt att dessa variabler verkar i samma riktning.
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Korrelation

1,000 ,856**
, ,000

202 201
,856** 1,000
,000 ,
201 201

Pearson Correlation
P-värde
Antal
Pearson Correlation
P-värde
Antal

Antal anställda

Omsättning

Antal
anställda Omsättning

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Tabell 4.2  Korrelation mellan antal anställda och omsättning

Det starka sambandet har medfört att vi fortsättningsvis endast kommer att
använda antal anställda som mått på företagsstorlek. Populationen har de-
lats in i tre olika storleksklasser. Dessa är företag med 50-99 anställda
(små), 100-499 anställda (medelstora) samt 500 anställda eller fler (stora).

När det gäller företagens organisationsstruktur visar tabell 4.3 nedan att en
klar majoritet av företagen är funktionellt organiserade (64 %). Näst vanli-
gast är matrisorganisation (20 %) och därefter följer divisionsorganisation
(11 %). De som här har svarat annan organisationsstruktur har bland annat
uppgivit linjeorganisation och processorganisation.

Organisationsstruktur

128 64,3
21 10,6
39 19,6
11 5,5

199 100,0
3

202

Funktion
Division
Matris
Annan
Totalt
Bortfall

Totalt

Antal Procent

Tabell 4.3  Organisationsstruktur för svarande företag

Ser man på företagsstorlek och organisationsstruktur i förhållande till var-
andra finns ett starkt samband (se bilaga 6, tabell 1). I små företag är så
många som 80 % av företagen funktionsorganisationer. Motsvarande siffror
för medelstora och stora företag är 57 % respektive 39 %. I de medelstora
och stora företagen används matrisorganisation i större utsträckning än i de
små, då 24 % av de medelstora och 39 % av de stora företagen har uppgivit
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att de använder sig av matrisstruktur. Bland de små företagen är motsva-
rande andel 10 %.

I enkäten ställdes även ett antal frågor angående företagens strategi. Av-
sikten var att vi utifrån dessa frågor skulle kunna dela in företagen i olika
grupper för att kunna jämföra dessa och försöka finna skillnader dem
emellan. Vi kunde dock inte urskilja några grupperingar av företag och
denna bakgrundsvariabel är således ej särskilt användbar i den fortsatta
analysen av resultaten.

4.3 Budgeteringens utbredning

Med anledning av den hårda kritiken mot budgeten var vi intresserade av
att undersöka hur utbredd budgeteringen är i svenska verkstadsföretag. I ta-
bell 4.4 visas att trots att kritiken mot budgeten har intensifierats under de
senaste 5-6 åren så är det en överväldigande majoritet av företagen som i
dagsläget använder budget för styrning av verksamheten.

Användning av budget

185 91,6
17 8,4

202 100,0

Har budget
Har ej budget
Totalt

Antal Procent

Tabell 4.4  Andel företag som använder budget

Totalt är det 92 % av företagen som använder sig av budget. Av de 17 fö-
retag som angivit att de ej har budget är det 8 stycken som svarat att de ald-
rig haft någon. Således är det 9 företag som haft budget tidigare men av-
skaffat den. Avvecklingen har skett under senare delen av 90-talet, från
1997 och framåt, med undantag för ett företag som avskaffade budgeten
redan 1991.

Andelen som använder budget verkar vara ganska konstant då vårt resultat
väl stämmer överens med tidigare gjorda undersökningar. Johansson et al
(1997), Gafvelin & Kamola (1996) samt Ekholm & Wallin (2000) fann i
sina undersökningar en budgetanvändning som ligger i linje med det resul-
tat vi har fått. Viktigt att påpeka är dock att dessa studier inte hade exakt
samma målpopulation som vi, då de riktade sig även till icke tillverkande
företag. Exempelvis Ekholm & Wallin (2000) fann att 6 % av företagen (10
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stycken) hade avskaffat budgeten. Av dessa 10 företag var 6 stycken icke
tillverkande företag.

Det har således inte skett så stora förändringar i budgetanvändningen under
de år som gått sedan dessa andra undersökningar gjordes. Förändringsbe-
nägenheten verkar inte heller fortsatt vara särskilt stor då endast 4 företag i
vår undersökning svarat att de planerar att avskaffa budgeten (se tabell 4.5).
32 företag har dock angivit att det finns planer på omfattande förändringar i
budgetarbetet. Vilka dessa förändringar är återkommer vi till i avsnitt 4.4.3.

Planeras omfattande förändringar i budgetarbetet
under de närmsta åren?

32 17,6

4 2,2

146 80,2
182 100,0
17
3

202

Ja
Ja, budgeten
skall avskaffas
Nej
Totalt
Ska ej svara
Bortfall

Totalt

Antal Procent

Tabell 4.5  Andel företag som planerar omfattande förändringar i budgetarbetet

Fortsättningsvis kommer de företag som använder budget att benämnas
budgetföretag och företag som ej använder budget benämns budgetlösa fö-
retag. Med hjälp av statistiska tester ämnar vi i resterande del av detta av-
snitt göra jämförelser mellan dessa två grupper av företag för att se om det
finns några skillnader dem emellan.

Mot bakgrund av att den kritik som i litteraturen riktats mot budgeten
främst förts fram av olika managementkonsulter ansåg vi det intressant att
undersöka i vilken utsträckning företagen instämmer i denna kritik. Frågor-
na om kritik mot budgeten är besvarade på en femgradig skala, där
1 = instämmer inte alls och 5 = instämmer helt med det kritiska påståendet.
Vår hypotes har här varit att budgetlösa företag är mer kritiska än budgetfö-
retag med tanke på att de övergivit budgeten. T-test har använts för att ut-
reda om det verkligen föreligger skillnader i åsikter.

I tabell 4.6 nedan framgår att skillnaden i medelvärden mellan grupperna är
signifikant i påstående 2, 3, 4 och 5. Den budgetlösa gruppen är således
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mer kritisk i dessa påståenden. De som använder sig av budget instämmer
dock i kritiken i hög grad på vissa punkter, vilket ligger väl i linje med vad
Ekholm & Wallin (2000) fann i sin undersökning, nämligen att även de
som använder budget i viss mån är kritiska till den.

Budgetföretag Budgetlösa
Medelvärde Andel 4-5 Medelvärde Andel 4-5 P-värde

1. Budgeten kan inte signalera
    förändringar i omvärlden 3,68 61,4% 4,00 76,5% 0,237

2. Budgeten blir snabbt
    inaktuell 3,53 55,9% 4,29 88,3% 0,002

3. Budgeten baseras på
    osäkra prognoser 3,36 51,9% 4,24 82,4% 0,001

4. Budgeten kräver för
    mycket tid och resurser 3,19 44,3% 4,18 82,4% 0,001

5. Budgeten medför
    anslagstänkande 2,86 38,0% 3,65 53,0% 0,006

6. Budgeten baseras ofta på
    räkenskapsår vilket inte
    alltid är den bästa perioden

2,85 31,9% 3,38 43,8% 0,113

7. Budgeten stödjer inte
    satsningar på hög kvalitet
    och ständiga förbättringar

2,83 31,5% 3,06 23,5% 0,436

Tabell 4.6  Budgetkritik (medelvärde samt andel 4-5)

I tabell 4.6 visas även andelen respondenter som markerat svarsalternativ
4-5. På påståendena 1, 2 och 3 har fler än hälften av budgetföretagen mar-
kerat de två högsta svarsalternativen vilket tillsammans med de höga me-
delvärdena visar att budgetanvändarna i hög grad instämmer i kritiken om
att budgeten inte kan signalera förändringar i omvärlden, att den snabbt blir
inaktuell samt att den baseras på osäkra prognoser.

Vid jämförelse mellan de olika storleksklasserna av företag visar det sig att
stora företag är mer kritiska när det gäller påstående 3, att budgeten baseras
på osäkra prognoser samt påstående 4, att budgeten kräver för mycket tid
och resurser (se bilaga 6, tabell 2). Att de stora företagen i högre grad än de
mindre instämmer i kritiken mot att budgeten kräver för mycket tid och re-
surser kan förklaras av att de börjar budgetarbetet tidigare än de mindre fö-
retagen och därmed lägger ned mer resurser. I och med att företagen är sto-
ra med många anställda finns det också fler nivåer inom organisationen
som skall tillföra sin del av arbetet vilket medför att det blir mer tungrott
och mer material som skall samlas in.
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Resultaten ovan tyder på att företagen inte ser budgeten som ett bra instru-
ment för att spegla de förändringar som sker i omvärlden. Ett sätt att hante-
ra detta problem är enligt budgetkritikerna att använda icke-finansiell in-
formation. En fråga i enkäten gällde därför hur viktig sådan information är
för styrning av verksamheten. En femgradig skala har använts där 1 = inte
alls viktig och 5 = mycket viktig. Hypotesen har varit att budgetlösa anser
att icke-finansiell information är viktigare än vad budgetföretag anser. Ett t-
test har använts för att undersöka om det föreligger skillnader i medelvär-
den mellan de två grupperna av företag.

Hur viktig är icke-finansiell information?

183 3,93 ,979 71,5 %
17 3,94 64,7 %

Budgetföretag
Budgetlösa

Antal Medelvärde P-värde Andel 4-5

Tabell 4.7  Icke-finansiell informations betydelse

Enligt tabell 4.7 ovan finns det ingen signifikant skillnad mellan grupperna,
p-värdet är 0,979. För både budgetföretag och budgetlösa är medelvärdet
högt och även andelen som markerat alternativ 4-5 är hög vilket innebär att
båda grupperna anser att icke-finansiell information är viktig för styrning
av verksamheten.

Hur ser det då ut när det gäller att systematisera användningen av den icke-
finansiella informationen, dvs genom att utforma mått/mål för denna typ av
information? Hypotesen är att budgetlösa företag använder sådana mått/mål
i större utsträckning än budgetföretag.

115 13 128
117,1 10,9 128,0

62,8% 76,5% 64,0%
68 4 72

65,9 6,1 72,0
37,2% 23,5% 36,0%

183 17 200
183,0 17,0 200,0

100,0% 100,0% 100,0%

Antal
Förväntat antal
Kolumnprocent
Antal
Förväntat antal
Kolumnprocent
Antal
Förväntat antal
Kolumnprocent

Ja

Nej

Komplettering med
icke-finansiella mått/mål

Totalt

Budgetföretag Budgetlösa Totalt
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Chitvå-test

1,254b 1 ,263
,732 1 ,392

1,333 1 ,248

1,248 1 ,264

200

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Värde df P-värde

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 6,12.

b. 

Tabell 4.8  Test av möjligt samband mellan variablerna användning av icke-finansiella
mått och användning av budget

Ovanstående chitvå-test (tabell 4.8) visar att det inte går att förkasta noll-
hypotesen. Det går således inte att se några signifikanta skillnader mellan
de båda grupperna när det gäller användning av icke-finansiella mått/mål.

I diskussionerna kring budget och budgetanvändning framhålls ofta Balan-
ced scorecard som ett alternativ till budgeten. Därför ställdes i enkäten en
fråga angående i vilken utsträckning företagen använder denna styrnings-
modell. Hypotesen här har varit att budgetlösa använder Balanced score-
card i större utsträckning än budgetföretag.

Tabell 4.9 nedan visar dock att det inte finns någon signifikant skillnad
mellan grupperna när det gäller användning av Balanced scorecard. Chitvå-
testet visar ett p-värde på 0,874, vilket medför att det inte går att förkasta
nollhypotesen. En tolkning av detta är att Balanced scorecard inte tränger
ut budgeten utan att de kan verka som komplement sida vid sida.

45 4 49
44,7 4,3 49,0

25,3% 23,5% 25,1%
133 13 146

133,3 12,7 146,0
74,7% 76,5% 74,9%

178 17 195
178,0 17,0 195,0

100,0% 100,0% 100,0%

Antal
Förväntat antal
Kolumnprocent
Antal
Förväntat antal
Kolumnprocent
Antal
Förväntat antal
Kolumnprocent

Ja

Nej

Balanced Scorecard

Totalt

Budgetföretag Budgetlösa Totalt
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Chitvå-test

,025b 1 ,874
,000 1 1,000
,026 1 ,873

,025 1 ,874

195

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Värde df P-värde

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,27.

b. 

Tabell 4.9  Test av möjligt samband mellan variablerna användning av Balanced sco-
recard och användning av budget

När det gäller användning av övriga alternativa styrinstrument såsom
ABM, TQM samt benchmarking finns inte heller några signifikanta skill-
nader mellan budgetföretag och budgetlösa företag.

Sammanfattningsvis kan sägas att budgetlösa företag är mer kritiska mot
budgeten än budgetföretagen, ett resultat som stämmer med vad som kan
förväntas. Budgetföretagen instämmer dock i hög grad i kritiken när det
gäller att budgeten inte kan signalera förändringar i omvärlden och att den
snabbt blir inaktuell. Budgeten verkar således inte vara ett bra styrinstru-
ment för att upprätthålla den yttre effektiviteten. Företagen verkar dock
medvetna om detta problem då de i stor utsträckning kompletterar budgeten
med icke-finansiell information.

4.4 Budgetföretag

De resultat som presenteras i följande avsnitt bygger på svar från de re-
spondenter som angivit att de i dagsläget använder sig av budget. Totalt
uppgår antalet budgetföretag till 185 stycken.

4.4.1 Budgetens syften och dess roll i ekonomistyrningen

Budgeten är en del av företagets ekonomistyrning och ekonomistyrningen
är i sin tur en del av det totala styrsystemets taktiska nivå. Andra former av
styrning som inryms i den taktiska nivån är exempelvis kvalitetsstyrning
och produktionsstyrning.
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I enkäten ställdes en fråga om hur viktig ekonomistyrningen är i förhållan-
de till dessa andra typer av styrning. Frågan besvarades på en femgradig
skala där 1 = inte alls viktig och 5 = mycket viktig. Viktigt att påpeka är att
det inte är alldeles klart vad som läggs i begreppet ekonomistyrning. Det
finns de som menar att även kvalitets- och produktionsstyrning till viss del
kan sägas ingå i ekonomistyrningen.

184 3,90 ,88 7% 70%Hur viktig är
ekonomistyrning?

Antal Medelvärde St.avvikelse Andel 1-2 Andel 4-5

Tabell 4.10  Ekonomistyrningens betydelse

Det höga medelvärdet samt den höga andelen respondenter som markerat
svarsalternativ 4 eller 5 som visas i tabell 4.10 ovan tyder på att företagen
anser att ekonomistyrningen är en viktig del i styrsystemet. Hur ser då fö-
retagen på budgetens betydelse i ekonomistyrningen?

185 3,82 ,95 10% 65%Hur viktig är budgeten
för ekonomistyrningen?

Antal Medelvärde St.avvikelse Andel 1-2 Andel 4-5

Tabell 4.11  Budgetens betydelse i ekonomistyrningen

Medelvärdet är 3,82 och andelen som markerat alternativ 4 eller 5 är 65 %
(se tabell 4.11). I Gafvelin & Kamolas (1996) studie av de 50 största före-
tagen i Sverige ställdes samma fråga, dock skiljde sig svarsalternativen från
de vi använt. De använde fyra svarsalternativ från inte alls viktig till myck-
et viktig. 84 % av företagen markerade ganska viktig eller mycket viktig,
vilket tillsammans med vårt resultat tyder på att budgeten fortfarande upp-
fattas som en viktig del av ekonomistyrningen trots den omfattande kriti-
ken.

När det gäller budgetens vikt i ekonomistyrningen kan det urskiljas en sig-
nifikant skillnad i åsikter mellan de olika storleksklasserna. Ett ANOVA-
test har genomförts och p-värdet är 0,041 (se tabell 4.12).
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Hur viktig är budgeten för ekonomistyrningen?

81 3,62 ,96
81 3,96 ,93
23 4,00 ,90

185 3,82 ,95

50-99 anställda
100-499 anställda
500-  anställda
Total

Antal Medelvärde St.avvikelse

ANOVA

Hur viktig är budgeten för ekonomistyrningen?

5,727 2 2,863 3,257 ,041
160,025 182 ,879
165,751 184

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F P-värde

Tabell 4.12  Budgetens betydelse i ekonomistyrningen i de olika storleksklasserna

Testet visar att i stora och medelstora företag anses budgeten viktigare än i
små företag. Medelvärdet för stora företag är 4,0 och för medelstora 3,96.
För små företag är medelvärdet 3,62, vilket innebär att de ändock inte ser
budgeten som oviktig.

En förklaring till skillnaden mellan storleksklasserna kan vara att man i
mindre företag har en mer informell styrning och att ett formellt styrin-
strument som budgeten då inte har lika stor vikt. Resultatet ligger också i
linje med Johansson & Samuelsons (1998) enkätundersökning riktad till
små och medelstora företag (upp till 200 anställda). Där visade det sig att
mer än vart femte företag inte uppfattade budgeten som särskilt viktig och
knappt en tredjedel uppfattade den som mycket viktig.

Ser man på ekonomistyrningen och budgeten i förhållande till varandra rå-
der en stark positiv korrelation (se tabell 4.13). P-värdet är långt under
0,05. Detta innebär att företag som anser att ekonomistyrning är viktig även
anser att budgeten är en viktig del av den ekonomiska styrningen. Detta är
inte något oväntat resultat då budgeten tillsammans med produktkalkyle-
ring, internprissättning och internredovisning traditionellt sett har utgjort de
viktigaste komponenterna i ekonomistyrningen.
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Korrelation

1,000 ,467**
, ,000

184 184
,467** 1,000
,000 ,
184 185

Pearson Correlation
P-värde

Antal
Pearson Correlation
P-värde
Antal

Hur viktig är
ekonomistyrning?

Hur viktig är budgeten
för ekonomistyrningen?

Hur viktig är
ekonomistyrning?

Hur viktig är
budgeten för

ekonomistyrningen?

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Tabell 4.13  Korrelation mellan ekonomistyrningens betydelse och budgetens betydelse

Budgetens syften

Som visats tidigare har budgeten utsatts för hård kritik. Kritiken riktar sig
främst mot att budgeten inte klarar av att hantera en föränderlig omvärld
och att den fokuserar för mycket på finansiella mått som inte är relevanta
när det är intellektuellt kapital och nöjda kunder som är viktiga framgångs-
faktorer.

Trots denna starka kritik visar undersökningens resultat att budgeten upp-
fattas som viktig i en majoritet av företagen. Vi ställde oss därför frågan
vilket syfte företagen har med att göra budget. För att undersöka detta fick
företagen ta ställning till ett antal påståenden. Valet av de syften som vi ta-
git upp i enkäten baseras på budgetlitteraturen. Företagen har avgivit svar
på en femgradig skala där 1 = instämmer inte alls i påståendet och
5 = instämmer helt.

Syftena är i tabell 4.14 nedan rangordnade från det som fått högst medel-
värde till det som fått lägst. Då standardavvikelsen är relativt hög visas
även andelen företag som angivit svarsalternativ 4-5 vilket ger ytterligare
information om svarsfördelningen. Rangordningen är dock densamma i
denna kolumn, förutom att de två sista syftena har bytt plats.
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185 4,03 ,80 82%

185 3,88 ,89 74%

185 3,88 ,89 74%

185 3,74 1,11 63%

185 3,63 1,04 60%

185 3,49 1,00 54%

185 3,39 ,99 51%

184 3,01 1,05 32%

182 2,93 1,15 33%

Kontroll och utvärdering

Planering av
verksamheten
Resursfördelning

Produktkalkylering

Ansvarsfördelning

Samordning av
verksamheten
Intern kommunikation

Motivation av de anställda

Implementering av
strategier

Antal Medelvärde St.avvikelse Andel 4-5

Tabell 4.14  Budgetens syften

Det syfte som uppfattas som viktigast är kontroll och utvärdering. Sedan
följer planering, resursfördelning och produktkalkylering. Vad dessa akti-
viteter har gemensamt är att de traditionellt sett uttrycks i siffror.

Implementering av strategier, motivation och intern kommunikation är de
syften som har erhållit lägst medelvärden. Gemensamt för dessa aktiviteter
är att de står för mer mjuka värden och de är därmed svårare att översätta
till siffror.

Även i Ekholm & Wallins (2000) undersökning rankades kontroll och ut-
värdering samt planering högst. Implementering av strategier och motiva-
tion rankades lägst. Företagen i Gafvelin & Kamolas (1996) studie uppfat-
tade också de kontroll och utvärdering som viktigt. 85 % angav att budge-
ten fungerar som hjälp för kontroll och utvärdering i stor eller mycket stor
utsträckning och 87 % ansåg planering som viktig eller mycket viktig.
Syftena implementering av strategier och motivation ansågs inte lika vikti-
ga (36 % respektive 47 %).

Resultatet i denna undersökning tillsammans med resultaten i Ekholm &
Wallins samt Gafvelin & Kamolas studier tyder på att budgeten är viktig
för att upprätthålla den inre effektiviteten, dvs effektiv tillverkning till låga
kostnader. Detta då de syften som fått högst medelvärden såsom kontroll,
planering och produktkalkylering är viktiga medel för att ha kontroll över
kostnaderna.

Budgeten är viktig för:
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Icke-finansiell information

Fokus ligger således på syften som är kopplade till kostnadseffektivitet.
Hur hanterar då företagen den yttre effektiviteten? Det är ju inte tillräckligt
att ha hög kostnadseffektivitet om ingen efterfrågar de produkter som till-
verkas.

För att undersöka detta ställdes en fråga om företagen kompletterar budge-
ten med icke-finansiella mått. Som redovisats redan tidigare i tabell 4.8 an-
vänder 63 % av budgetföretagen icke-finansiella mått/mål. Det är dock
vanligast i större företag vilket visas i tabell 4.15 nedan. I storleksklassen
500 anställda eller fler är det hela 91 % som kompletterar med icke-
finansiella mått. Chitvå-testet visar att resultatet är signifikant då p-värdet
är 0,0001.

38 56 21 115
50,3 50,3 14,5 115,0

47,5% 70,0% 91,3% 62,8%

42 24 2 68
29,7 29,7 8,5 68,0

52,5% 30,0% 8,7% 37,2%
80 80 23 183

80,0 80,0 23,0 183,0
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Antal
Förväntat antal
Kolumnprocent

Antal
Förväntat antal
Kolumnprocent
Antal
Förväntat antal
Kolumnprocent

Ja

Nej

Komplettering med
icke-finansiella
mått/mål

Totalt

50-99
anställda

100-499
anställda

500- 
anställda

Storleksklass

Totalt

                                           Chitvå-test

17,799a 2 ,0001
19,453 2 ,0001

17,696 1 ,0000

183

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Värde df P-värde

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 8,55.

a. 

Tabell 4.15  Test av möjligt samband mellan variablerna storleksklass och användning
av icke-finansiella mått

I enkäten ställdes även en fråga om hur viktig icke-finansiell information är
för styrning av verksamheten. Det höga medelvärdet (3,93) och den höga
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andelen som markerat svarsalternativ 4-5 (72 %), som tidigare visats i ta-
bell 4.7, visar på att företagen anser att icke-finansiell information är
mycket viktig för styrningen. När det gäller denna fråga råder dock ingen
skillnad i åsikt mellan de olika storleksklasserna (se bilaga 6, tabell 3).
Icke-finansiell information är således lika viktig för mindre som för större
företag, men större företag kompletterar med mått i större utsträckning. En
förklaring till detta kan vara att små företag kanske inte har tid och resurser
att systematiskt kvantifiera informationen och utforma lämpliga mått på
exempelvis kundnöjdhet och kvalitet. Detta resultat ligger också i linje med
Johansson & Samuelsons (1998) undersökning där endast en fjärdedel av
företagen med upp till 200 anställda använde icke-finansiella mått/mål men
dock ansåg sådan information som mycket viktig.

Alternativa styrningsmodeller

Mot bakgrund av svaren i föregående avsnitt är det av intresse att undersö-
ka om företagen använder de nya styrningsmodeller som utvecklats på se-
nare år. I dessa modeller fokuseras på icke-finansiell information och på att
uppnå en mer balanserad styrning av verksamheten. En fråga i enkäten
gällde därför i vilken utsträckning företagen anammat dessa nya modeller.

Alternativa styrningsmodeller Antal Procent

Balanced scorecard 45 25,3

Benchmarking 45 25,3

TQM 35 19,7

ABM 7 3,9

Annan 50 28,1

Ingen 53 29,8

Tabell 4.16  Användning av alternativa styrningsmodeller

Balanced scorecard och benchmarking används i 25 % av företagen. Även
här kan man se en skillnad mellan de olika storleksklasserna, då större fö-
retag använder dessa två styrningsmodeller i större utsträckning (se bilaga
6, tabell 4 och 5). I företag med fler än 500 anställda har 41 % Balanced
scorecard och 36 % använder benchmarking.

De som markerat alternativet annan styrningsmodell har bland annat angi-
vit att de använder någon egen variant av Balanced scorecard, sunt förnuft,
ISO 9001 samt olika typer av nyckeltal.
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30 % av företagen använder ingen av de uppräknade styrningsmodellerna.
Här är mindre företag överrepresenterade (se bilaga 6, tabell 6). 41 % av
företagen med 50-99 anställda har inga andra styrinstrument än budgeten
medan 9 % av företagen med fler än 500 anställda angivit att de inte an-
vänder något av de uppräknade instrumenten. Förklaringen till detta är
förmodligen att stora företag har mer resurser att satsa på nya modeller. Det
är kostsamt i form av tid och pengar att anpassa och implementera nya
styrningsmodeller som ibland bara är modeflugor som försvinner lika
snabbt som de dyker upp.

Många företag använder således icke-finansiell information samt andra
styrinstrument som komplement till budgeten. Detta resultat tyder på att fö-
retagen använder dessa andra metoder för att upprätthålla yttre effektivitet
och budgetens roll är istället att se till att den inre effektiviteten är hög vil-
ket är nödvändigt men inte tillräckligt i dagens hårda konkurrens.

4.4.2 Budgetprocessen

I avsnitt 3.4 diskuterades att budgetprocessen kan delas in i tre olika faser;
budgetframtagande, budgeten i den löpande styrningen samt budgetupp-
följning. I nedanstående avsnitt presenteras resultaten som avser hur pro-
cessen går till i svenska verkstadsföretag i dessa olika faser.

Budgetframtagande

I budgetlitteraturen diskuteras ett antal metoder för hur framtagandeproces-
sen kan gå till. Dessa metoder är de direkta metoderna uppbyggnads- och
nedbrytningsmetod samt de indirekta metoderna kombinations- och iterativ
metod. För att utreda hur framtagandeprocessen går till i svenska verkstads-
företag ställdes i enkäten ett antal frågor där utgångspunkten har varit ovan
nämnda metoder.

I de allra flesta företag (80 %) är en affärsplan eller strategisk plan ut-
gångspunkt vid budgetarbetet (se tabell 4.17). Detta resultat överensstäm-
mer med vad som brukar sägas i budgetlitteraturen. Budgeten kan ses som
den kortsiktiga delen av en mer långsiktig affärsplan som i regel sträcker
sig över flera år.



RESULTAT OCH ANALYS

61

Är affärsplan/strategisk plan utgångspunkt vid budgetarbetet?

148 80,0
37 20,0

185 100,0

Ja
Nej
Totalt

             
Antal Procent

Tabell 4.17  Andel företag som använder affärsplan som utgångspunkt

Vid jämförelse mellan de olika storleksklasserna av företag visar det sig att
det föreligger en signifikant skillnad dem emellan (se bilaga 6, tabell 7).
91 % av företagen med fler än 500 anställda har en affärsplan som ut-
gångspunkt. Motsvarande siffra för företag med 50-99 anställda är 72 %.
En förklaring till detta kan vara att det är många personer inblandade i bud-
getarbetet i stora företag och att det därför är extra viktigt att ha en gemen-
sam plan som alla utgår från för att arbetet skall kunna samordnas på ett bra
sätt. I mindre företag kan ledningen lättare få en överblick över verksam-
heten och styra arbetet i rätt riktning.

Nästa fråga belyser hur budgetarbetet startar i företagen. Vid utformning av
de olika svarsalternativen har vi utgått från de olika metoderna som nämns
i budgetlitteraturen. Alternativet detaljerade förutsättningar från ledningen
är kopplat till nedbrytningsmetoden, alternativet vida budgetramar från
ledningen är kopplat till uppbyggnadsmetoden och den iterativa metoden.
Vid kombinationsmetoden startar budgetarbetet med en målsättningsdis-
kussion mellan ledning och lokal nivå.

                                  Hur startar budgetarbetet?

41 22,7

54 29,8

74 40,9

12 6,6
181 100,0

4
185

Detaljerade förutsättningar
från ledningen
Vida budgetramar från
ledningen
Målsättningsdiskussion
mellan ledning och lokal nivå
Annat
Totalt
Bortfall

Totalt

Antal Procent

Tabell 4.18  Budgetarbetets start



RESULTAT OCH ANALYS

62

Tabell 4.18 visar att i de flesta företag (41 %) börjar budgetarbetet med en
målsättningsdiskussion mellan ledning och lokal nivå. Detta innebär att an-
svariga på lokal nivå får vara med redan från början och dra upp riktlinjer
för det fortsatta budgetarbetet, vilket kan bidra till ökad motivation då
medarbetarna får känna medbestämmande. 30 % av företagen börjar bud-
getarbetet genom att ledningen drar upp vida budgetramar. I 23 % av före-
tagen bestämmer ledningen förutsättningarna mer i detalj. Vid detta tillvä-
gagångssätt är budgetarbetet från början styrt uppifrån och de ansvariga på
lokal nivå har inte lika stor frihet att påverka budgetarbetet.

De företag som svarat annat på denna fråga har bland annat angivit att
marknads- och försäljningsavdelningarna deltar när budgetramarna skall
dras upp. Något företag har angivit att budgetarbetet börjar med att försäl-
jarna tar kontakt med kunderna för att få en uppfattning om nästa års in-
täkter.

När ramarna fastställts skall det första budgetförslaget utarbetas. En fråga
gällde på vilken nivå i organisationen detta sker.

          Var utarbetas det första budgetförslaget?

63 34,2
121 65,8
184 100,0

1
185

Central nivå
Lokal nivå
Totalt
Bortfall

Totalt

Antal Procent

Tabell 4.19  På vilken nivå första budgetförslaget utarbetas

Tabell 4.19 visar att i en majoritet av företagen utarbetas det första budget-
förslaget på lokal nivå (66 %). Här kan dock urskiljas en signifikant skill-
nad mellan de olika storleksklasserna av företag (se bilaga 6, tabell 8). I fö-
retag med 50-99 anställda har 45 % av företagen angivit att det första bud-
getförslaget utarbetas på central nivå och i de två andra storleksklasserna är
motsvarande siffra 26 %. Detta resultat stämmer dock med vad som kan
förväntas. I mindre företag finns förmodligen inte så många anställda som
har ekonomiska kunskaper utan man har en central ekonomiavdelning som
sköter budgetarbetet. Det är också lättare att överblicka verksamheten från
centralt håll i ett mindre företag.



RESULTAT OCH ANALYS

63

När budgetförslagen för olika avdelningar har utarbetats kan de antingen
godtas direkt och sammanställas till en gemensam budget för hela företaget
eller så kan budgetförslagen diskuteras mellan lokal och central nivå i flera
omgångar.

Förs det en budgetdiskussion innan budgeten fastställs?

165 90,2
18 9,8

183 100,0
2

185

Ja
Nej
Totalt
Bortfall

Totalt

Antal Procent

Tabell 4.20  Andel företag som för budgetdiskussion

I en klar majoritet av företagen (90 %) diskuteras budgetförslagen innan
den slutgiltiga budgeten fastställs (se tabell 4.20). Av svaren på denna fråga
framgår dock inte i hur många omgångar diskussion sker och inte heller på
vilket sätt.

Sammanfattningsvis kan sägas att i de allra flesta företagen sker budget-
framtagande enligt de indirekta metoderna. Detta då ansvariga på lokal nivå
i stor utsträckning är inblandade i budgetarbetet och då budgetförslag för
olika enheter först diskuteras innan de sammanställs till en företagsgemen-
sam budget.

I budgetlitteraturen diskuteras att de indirekta metoderna är bra för att öka
motivationen hos medarbetarna då de känner att de själva har fått vara med
och utarbeta de mål som de skall arbeta mot. Vid hård styrning uppifrån
kan budgeten ses som ett nödvändigt ont som innehåller mål som är orimli-
ga att nå.

I tabell 4.21 nedan visas dock att företagen inte anser att framtagandet är
särskilt viktigt som motivationsfaktor.

185 2,94 1,10 35,2% 31,4%
Hur viktigt är
budgetframtagandet
som motivationsfaktor?

Antal Medelvärde St.avvikelse Andel 1-2 Andel 4-5

Tabell 4.21  Budgetarbetet som motivationsfaktor
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Medelvärdet är 2,94 och andelen som markerat svarsalternativ 4 eller 5 är
endast 31 %. Viktigt att notera är dock att de som besvarat enkäten är con-
trollers/ekonomiansvariga. Hur budgetframtagandet uppfattas på lägre nivå
har vi således inte fått någon kunskap om.

I kritiken mot budgeten brukar hävdas att budgetarbetet kräver för mycket
tid och resurser. I tabell 4.22 visas att företagen i genomsnitt börjar budget-
arbetet 3,5 månader före kommande budgetperiod.

185 1 10 3,54 1,28När påbörjas
budgetarbetet?

Antal Minimum Maximum Medelvärde St.avvikelse

Tabell 4.22  Budgetarbetets starttidpunkt

Ett av företagen börjar budgetarbetet hela 10 månader i förväg. Här finns
också en signifikant skillnad mellan de olika storleksklasserna då stora fö-
retag börjar budgetarbetet tidigare än små företag (se bilaga 6, tabell 9).
Som jämförelse kan nämnas att företagen i Gafvelin & Kamolas (1996) un-
dersökning påbörjade budgetarbetet i genomsnitt 5 månader i förväg.

Ovanstående resultat innebär att de flesta företagen börjar budgetprocessen
någon gång under september-oktober då budgetperioden vanligtvis följer
räkenskapsår (se tabell 4.25). Räkenskapsår behöver inte nödvändigtvis
vara detsamma som kalenderår. Det vanligaste är dock att de överensstäm-
mer även om möjligheten finns att använda så kallat brutet räkenskapsår.

I tabell 4.23 nedan visas att majoriteten av företagen (66 %) anser att det
läggs ned lagom mycket tid på budgetarbetet vilket talar mot kritiken. 8 %
anser till och med att det läggs ner för lite tid.

                Hur mycket tid läggs ned på budgetarbete?

49 26,6
121 65,8
14 7,6

184 100,0
1

185

För mycket tid
Lagom
För lite tid
Totalt
Bortfall

Totalt

Antal Procent

Tabell 4.23  Budgetarbetets tidsåtgång
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När det gäller de olika storleksklasserna kan urskiljas att större företag i
större utsträckning tycker att det läggs ned för mycket tid på budgetarbetet
(se bilaga 6, tabell 10). I företag med fler än 500 anställda anser 52 % att
budgetarbetet kräver för mycket tid. Detta resultat är inte särskilt förvånan-
de då stora företag har mycket material att sammanställa och många
medarbetare är inblandade och det visades också ovan att stora företag
börjar budgetarbetet tidigare än små företag.

Kritik brukar riktas mot att budgetperioden traditionellt sett har avsett ett år
och då oftast räkenskapsår, vilket inte nödvändigtvis är den bästa tidshori-
sonten för planering. Kritikerna menar istället att planeringshorisonten bör
anpassas till varje enskilt företag.

För att se om företagen påverkats av denna kritik frågades efter vilken bud-
getperiodens längd är.

                     Budgetperiodens längd

176 95,7
2 1,1
3 1,6
3 1,6

184 100,0
1

185

År
Halvår
Kvartal
Annan
Totalt
Bortfall

Totalt

Antal Procent

Tabell 4.24  Budgetperiodens längd

En överväldigande majoritet av företagen (96 %) har en budgetperiod som
omfattar ett år. I tabell 4.25 visas även att budgetperioden följer räken-
skapsår i nästan samtliga företag (99 %).

De som svarat att de använder annan budgetperiod än de ovan uppräknade
har angivit att budgetperioden omfattar 24 månader.
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          Följer budgetperioden räkenskapsår?

182 98,9
2 1,1

184 100,0
1

185

Ja
Nej
Totalt
Bortfall

Totalt

Antal Procent

Tabell 4.25  Budgetperiodens koppling till räkenskapsår

Ovanstående resultat tyder på att företagen är konservativa när det gäller
budgetperioden. En förklaring till detta kan vara budgetens koppling till
externredovisningen. Att externredovisningen är bunden till räkenskapsåret
är emellertid fastställt enligt lag vilken säger att företagen måste upprätta
årsredovisning. I många företag kan dock den naturliga säsongen vara en
helt annan än räkenskapsåret och med dagens datorprogram är det inga svå-
righeter att använda vilken budgetperiod som helst.

Budgeten i den löpande styrningen

Då budgeten väl är fastställd fyller den en viktig roll i den löpande styr-
ningen under budgetperioden. Kritik har dock riktats mot att budgeten
snabbt blir inaktuell och att det då är fel att använda den som styrinstru-
ment. Det har tidigare visats att budgetföretagen instämmer i denna kritik i
relativt hög grad. Hur hanterar då företagen detta problem?

Ett sätt att hantera detta är att komplettera budgeten med aktuella progno-
ser. Som diskuterats i avsnitt 3.4.2 kan det vara svårt att dra gränsen mellan
budget och prognos. Den allmänna uppfattningen brukar dock vara att en
prognos inte är lika detaljerad som en budget och att den mer är en passiv
bedömning av framtiden.

I tabell 4.26 visas att en klar majoritet av företagen (91 %) kompletterar
budgeten med prognoser. Detta resultat ligger i linje med Johansson et als
(1997) undersökning där 91 % av de tillfrågade börsbolagen använde pro-
gnoser.
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        Kompletteras budgeten med prognoser?

168 91,3
16 8,7

184 100,0
1

185

Ja
Nej
Totalt
Bortfall

Totalt

Antal Procent

Tabell 4.26  Användning av prognoser

Användande av prognoser verkar således vara ett sätt för företagen att
uppmärksamma om förutsättningarna har förändrats sedan upprättandet av
budgeten. En respondent lämnade i enkäten följande kommentar:

”Budgetarbetet anser jag är ett bra sätt att mer noggrant se
över verksamheten men jag anser också att det är viktigt att
komplettera med prognoser löpande.”

När det gäller användning av prognoser är skillnaden signifikant mellan de
olika storleksklasserna (se bilaga 6, tabell 11). I företag med fler än 500 an-
ställda kompletterar samtliga företag (100 %) budgeten med prognoser. I
storleksklassen 50-99 anställda är motsvarande siffra 84 %. En förklaring
till detta kan vara att vissa av de mindre företagen inte har resurser att göra
prognoser. Det krävs trots allt en hel del extra arbete även om detaljerings-
graden inte är lika hög som i budgeten.

Vanligast är att företagen gör prognoser varje kvartal. Detta sker i 51 % av
företagen (se tabell 4.27). En förklaring till detta intervall kan vara att
många företag upprättar periodbokslut varje kvartal och att det i samband
med detta arbete också upprättas prognoser. Av de företag som på denna
fråga markerat svarsalternativet annat har de flesta angivit att de gör pro-
gnoser vid behov.
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                    Hur ofta görs prognoser?

47 28,0
85 50,6
20 11,9
6 3,6

10 6,0
168 100,0
16
1

185

Månadsvis
Kvartalsvis
Tertialvis
Halvårsvis
Annat
Totalt
Ska ej svara
Bortfall

Totalt

Antal Procent

Tabell 4.27  Prognosers frekvens

När det gäller hur långt fram prognoserna sträcker sig har de flesta företag
(37 %) svarat till räkenskapsårets slut (se tabell 4.28). Detta alternativ var i
enkäten inget svarsalternativ men då så många angivit detta som ”annat”
har vi valt att redovisa dessa svar för sig. Näst vanligast är att prognoserna
sträcker sig 12 månader framåt, vilket förmodligen rör sig om rullande ett-
årsprognoser.

                 Hur långt fram sträcker sig prognoserna?

28 16,8
57 34,1
5 3,0
2 1,2

61 36,5

14 8,4
167 100,0
16
2

185

6 mån
12 mån
18 mån
24 mån
Till räkenskaps-    
årets slut
Annat
Totalt
Ska ej svara
Bortfall

Totalt

Antal Procent

Tabell 4.28  Prognosers längd

De som här svarat annat har mest frekvent angivit att prognoserna sträcker
sig 3 eller 4 månader framåt.
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I litteraturen diskuteras huruvida budgeten skall revideras eller ej om förut-
sättningarna förändras. Då prognoser är till för att se om förändringar in-
träffat sedan budgeten framställdes gällde en fråga om budgeten revideras
efter det att prognoser gjorts.

            Revideras budgeten efter prognoserna?

31 18,6
136 81,4
167 100,0
16
2

185

Ja
Nej
Totalt
Ska ej svara
Bortfall

Totalt

Antal Procent

Tabell 4.29  Andel företag som reviderar budgeten efter prognoserna

En klar majoritet av företagen (81 %) har angivit att de ej reviderar budge-
ten (se tabell 4.29). En orsak till detta kan vara att en revidering kräver
mycket extraarbete och att det kan skapa osäkerhet om budgeten skall änd-
ras hela tiden.

Revidering av budgeten är således inte särskilt vanligt förekommande. Hur
använder då företagen prognoserna? Sker den löpande styrningen mot de
mer aktuella prognoserna eller fortsätter man att styra mot budgeten som i
vissa fall kan vara inaktuell?

                  Sker styrning mot budget eller prognos?

32 19,2
43 25,7

92 55,1

167 100,0
16
2

185

Främst mot budget
Främst mot prognos
Mot både budget
och prognos
Totalt
Ska ej svara
Bortfall

Totalt

Antal Procent

Tabell 4.30  Mot vad sker styrning

I de allra flesta företag (55 %) sker styrning mot både budget och prognos
(se tabell 4.30). Några företag har kommenterat att exempelvis för försälj-
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ning sker styrning mot prognos medan standardkostnader kontrolleras mot
budget. En respondent uttrycker i enkäten detta på följande sätt:

”Budgeten är levande det första kvartalet sedan sker jämfö-
relse/styrning mot prognos, förutom kostnadsuppföljning
per kostnadsställe samt produktkalkyler enligt standard-
kostnad som jämförs mot den ursprungliga budgeten.”

Prognosen och budgeten kan således sägas komplettera varandra och har
olika syften att fylla i den löpande styrningen.

Budgetuppföljning

Den tredje fasen i budgetprocessen är budgetuppföljningen där budgeten
används som en norm mot vilken företagen jämför och värderar det verkli-
ga utfallet. Uppföljning sker löpande under budgetperioden och en fråga i
enkäten gällde hur ofta detta sker i svenska verkstadsföretag.

       Hur ofta görs budgetuppföljningar?

5 2,7
166 89,7

8 4,3
4 2,2
2 1,1

185 100,0

Veckovis
Månadsvis
Kvartalsvis
Tertialvis
Annat
Totalt

Antal Procent

Tabell 4.31  Budgetuppföljningens frekvens

Allra vanligast är månadsvis budgetuppföljningar, vilket sker i 90 % av fö-
retagen (se tabell 4.31). Här har dock ett flertal företag kommenterat att
vissa poster, som exempelvis försäljning och likviditet, följs upp mer fre-
kvent. Dessa poster följs då oftast upp veckovis medan övriga poster följs
upp vid varje månadsskifte. De företag som på denna fråga har svarat annat
har angivit att budgetuppföljning görs varannan månad.

Man kan förmoda att det löpande under perioden diskuteras informellt
kring hur företaget lyckas i förhållande till budgeten. Vanligtvis sker också
diskussion på olika formella möten. I tabell 4.32 visas på vilka typer av
möten företagen diskuterar budgeten.
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Var sker formell diskussion kring budget och verkligt utfall?

Antal Procent
På styrelsemöte 107 59,1

På ledningsgruppsmöte 74 40,9

På budgetmöte 36 19,9

Annat 23 12,7

Tabell 4.32  Möten på vilka diskussion kring budget och verkligt utfall sker

I 59 % av företagen sker formell diskussion på styrelsemöten. Företagen
fick också ange med vilken frekvens dessa diskussioner sker. När det gäller
styrelsemöten hålls sådana i genomsnitt 3,7 gånger per år, dvs ungefär en
gång per kvartal. 41 % diskuterar på ledningsgruppsmöte i genomsnitt en
gång per månad. Ledningsgruppsmöte var inget alternativ i enkäten men då
väldigt många angav det under svarsalternativet annat så redovisar vi de
svaren separat. 20 % har angivit att de har särskilda budgetmöten och detta
i genomsnitt 5 gånger per år. De som svarat annat har bland annat angivit
säljmöten, konferenser och produktionsmöten.

Som ovan nämnts utgör budgeten en referenspunkt vid uppföljning. Det är
dock vanligt att det verkliga utfallet även jämförs med andra faktorer. Detta
då uppföljning mot den ursprungliga budgeten kan tappa relevans vid för-
ändrade förutsättningar. I tabell 4.33 visas en sammanställning över vad fö-
retagen använder vid jämförelser.

     Mot vad jämförs det verkliga utfallet
               vid budgetuppföljning?

Antal Procent

Ursprunglig budget 154 83,2

Föregående år 108 58,4

Prognos 106 57,3

Reviderad budget 41 22,2

Externa standards 4 2,2

Tabell 4.33  Jämförelsepunkter

83 % av företagen gör jämförelser med den ursprungliga budgeten. Det kan
tyckas märkligt att inte samtliga företag gör det eftersom frågan berör just
budgetuppföljning. De företag som inte jämför mot den ursprungliga bud-
geten gör dock istället jämförelser med reviderad budget eller prognos, vil-
ka kan vara mer aktuella än den ursprungliga budgeten.
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Många företag (58 %) jämför även med föregående års siffror. Externa
standards är det dock inte många företag som använder som måttstock, en-
dast 2 %. Detta är lite förvånande då en sådan jämförelse kan ses som en
typ av benchmarking och en fjärdedel av företagen har som visats tidigare
uppgivit att de använder benchmarking. Orsaken kan vara att företagen har
missuppfattat frågan och inte sett kopplingen till benchmarking.

Vid jämförelse mellan budget och verkligt utfall kommer det alltid att upp-
stå vissa avvikelser. Uppföljningen har bland annat som syfte att ställa dia-
gnos över och analysera var och när dessa avvikelser uppstått.

I tabell 4.34 visas att i 47 % av företagen sker avvikelseanalys när avvikel-
sen överstiger en viss gräns. Det framgår inte av enkätsvaren om företagen
har en bestämd gräns i absoluta tal eller procent eller om endast väldigt sto-
ra avvikelser analyseras. 45 % av företagen analyserar alltid avvikelser.

                      När sker avvikelseanalys?

84 45,4

87 47,0

14 7,6
185 100,0

Alltid
När avvikelsen
överstiger en viss gräns
Aldrig
Totalt

Antal Procent

Tabell 4.34  När sker avvikelseanalys

Avvikelser kan bero på sådant man kunnat påverka och sådant som ligger
utanför den ansvariges kontroll. Vid avvikelseanalys är det därför önskvärt
att dela in avvikelsen i komponenter som är påverkbara och komponenter
som är icke påverkbara.

Tabell 4.35 nedan visar dock att i en majoritet av företagen (58 %) sker inte
någon sådan indelning. En orsak till detta kan vara att det krävs en hel del
tid att utreda vad som är påverkbart och vad som inte är påverkbart och
gränsen däremellan kan ofta vara svår att dra.
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Delas avvikelserna in i påverkbara och icke påverkbara?

70 41,9
97 58,1

167 100,0
14
4

185

Ja
Nej
Totalt
Ska ej svara
Bortfall

Totalt

Antal Procent

Tabell 4.35  Andel företag som delar in avvikelser i påverkbara och icke påverkbara

Avvikelseanalys kan även användas för utvärdering av budgetansvarigas
prestationer under budgetperioden. I tabell 4.36 visas att 41 % av företagen
utnyttjar avvikelseanalys i detta syfte. Detta resultat ligger väl i linje med
Gafvelin & Kamolas (1996) undersökning. Även de fann att 41 % av före-
tagen använder avvikelseanalys för utvärdering av budgetansvariga.

Används avvikelseanalys för utvärdering av budgetansvariga?

69 41,1
99 58,9

168 100,0
14
3

185

Ja
Nej
Totalt
Ska ej svara
Bortfall

Totalt

Antal Procent

Tabell 4.36  Andel företag som använder avvikelseanalys för utvärdering

Här finns dock en signifikant skillnad mellan de olika storleksklasserna (se
bilaga 6, tabell 12). I företag med mer än 500 anställda använder 67 % av-
vikelseanalys för utvärdering. Motsvarande siffra för företag med 50-99
anställda är 30 %. En förklaring till detta kan vara att man i stora företag
behöver något formellt hjälpmedel för att utvärdera medarbetarnas presta-
tioner. I ett mindre företag har ledningen närmare kontakt med de anställda
och har lättare att se huruvida de sköter sitt ansvar eller ej.

Det kan tyckas att de företag som använder avvikelseanalys för utvärdering
av budgetansvariga också borde dela in avvikelserna i påverkbara och icke
påverkbara. Detta eftersom budgetansvariga annars kan få stå till svars för
avvikelser som de inte haft någon möjlighet att kontrollera.
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Tabell 4.37 nedan visar emellertid att endast 47 % av de företag som an-
vänder avvikelseanalys för utvärdering också delar in avvikelserna i på-
verkbara och icke påverkbara. Detta kan påverka motivationen hos de an-
svariga negativt då de utvärderas utifrån resultat som de till viss del kanske
inte haft någon chans att påverka.

32 37 69
47,1% 37,8% 41,6%

36 61 97
52,9% 62,2% 58,4%

68 98 166
100,0% 100,0% 100,0%

Antal
Kolumnprocent
Antal
Kolumnprocent
Antal
Kolumnprocent

Ja

Nej

Delas avvikelserna
in i påverkbara och
icke påverkbara?

Totalt

Ja Nej

Används
avvikelseanalys vid

utvärdering av
budgetansvariga?

Totalt

Tabell 4.37  Korstabell mellan variablerna användning av avvikelseanalys för utvärde-
ring och indelning i påverkbara och icke påverkbara avvikelser

Ett sätt att öka motivationen är att ha någon typ av bonussystem kopplat till
budgetutfallet. Detta gör också så att ansvariga inte blir nöjda bara för att
de uppnått det i budgeten uppsatta målet.

I tabell 4.38 nedan visas att 41 % av företagen använder sig av belönings-
system. Även här finns en signifikant skillnad mellan de olika storleksklas-
serna (se bilaga 6, tabell 13). I företag med fler än 500 anställda har 61 %
bonussystem och i klassen 50-99 anställda är motsvarande siffra 31 %. Hur
dessa belöningssystem är utformade har vi dock ingen vetskap om.

Är ett belöningssystem kopplat till budgeten?

76 41,3
108 58,7
184 100,0

1
185

Ja
Nej
Total
Bortfall

Totalt

Antal Procent

Tabell 4.38  Andel företag som använder belöningssystem
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4.4.3 Budgetprocessen i utveckling

I föregående avsnitt har det behandlats hur budgetprocessen går till i svens-
ka verkstadsföretag i dagsläget. Budgetprocessen är dock inte något som är
konstant utan den är oftast i ständig utveckling. I detta avsnitt presenteras
därför vilka förändringar i budgetarbetet som har genomförts i de tillfråga-
de företagen under de senaste åren samt vilka förändringar som planeras i
framtiden.

Genomförda förändringar i budgetarbetet

En fjärdedel av företagen har under de senaste åren genomfört omfattande
förändringar i sitt budgetarbete (se tabell 4.39). Detta kan tyckas vara en
låg siffra. En tolkning av detta kan vara att det finns ett motstånd mot för-
ändringar. Det behöver dock inte nödvändigtvis vara fallet. Frågan gällde
omfattande förändringar. Detta kan innebära att vissa av de företag som
svarat nej på ovanstående fråga ständigt förbättrar processen men inte anser
sig ha genomfört omfattande förändringar.

Har omfattande förändringar i budgetarbetet genomförts
                      under de senaste åren?

45 24,5
139 75,5
184 100,0

1
185

Ja
Nej
Totalt
Bortfall

Totalt

Antal Procent

Tabell 4.39  Andel företag som genomfört omfattande förändringar i budgetarbetet

De förändringar som nämns mest frekvent är att budgetarbetet har decent-
raliserats och engagerar större del av företaget, då särskilt medarbetare på
lägre nivåer. Nedan visas kommentarer från två olika respondenter.

”Budgetarbetet har mer än tidigare förts ner på lokal nivå.
Detta har krävt och kräver fortfarande utbildning av förmän
och andra i hur rapporter ur bokföringen skall läsas.”
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”Mer information till de anställda om vad budgeten inne-
håller. Ledningen vill att budgeten/prognoser skall vara al-
las verktyg för att nå uppsatta mål.”

Vanligt är också att man minskat detaljeringsgraden och förenklat och
snabbat upp processen, dvs gjort den mer övergripande. Det finns dock
några företag som svarat att detaljeringsgraden ökat.

Ett företag har tidigare inte haft någon budget. 5 företag har angivit att
budgetarbetet förändrats på grund av förändrade ägarförhållanden eller då
en ny controller tillsatts.

Planerade förändringar i budgetarbetet

Som nämnts redan tidigare planerar endast 4 företag att helt avskaffa bud-
geten (se tabell 4.5). En förklaring till detta kan vara att budgeten anses för
viktig för att avveckla helt. Det kan också bero på ett visst motstånd mot
förändringar. Det är viktigt att ha i åtanke att det är control-
lers/ekonomiansvariga som besvarat enkäten och budgetering är ofta en
stor del av deras arbetsuppgifter. Controllern ser budgeten som sin hemma-
plan och vill därför gärna ha den kvar. Det kan också vara så att man har
svårt att se alternativa lösningar då budgeten har funnits väldigt länge.

32 företag planerar att genomföra omfattande förändringar i sitt budgetar-
bete under de närmaste åren (se tabell 4.5). Det som klart framgår som den
vanligaste förändringen är att man skall försöka jobba mer med rullande
prognoser men ändå ha en budget i botten. Detta uppger 14 företag. Nedan
visas kommentarer från två respondenter som belyser detta:

”Förmodligen kommer vi att jämföra mer mot rullande pro-
gnoser. Men budgeten kommer att vara kvar framför allt för
att hålla omkostnadssidan i schack.”

”Fokus kommer i framtiden att ligga mer på prognoser och
omvärldsanalys.”

En annan typ av förändringar är att budgetprocessen skall förenklas. Många
svarar att de skall minska detaljnivån för att på så sätt minska arbetsbördan.
Två företag anger dock att de skall öka detaljeringsgraden något. Även de-
centralisering anges frekvent, dvs att budgetansvaret skall längre ned i or-
ganisationen.
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Det förekommer också kommentarer om att man skall införa Balanced sco-
recard, ABM och liknande som komplement till budgeten. En kommentar
från en respondent visas nedan:

”Andra styrinstrument får relativt sett större betydelse. Mer
ABM och processtänk.”

Vissa kritiska kommentarer förekommer också, dock inte särskilt många.
Ett exempel på detta är följande:

”Budget som styrsystem är förlegat, ineffektivt och förhind-
rar/bromsar upp nödvändiga åtgärder. Dessutom kan målen
gradvis sänkas utan att någon uppmärksammar det. Fram
för jämförelser mot verkligheten och rullande prognoser.”

Vissa av företagen i undersökningen är dotterbolag som tillhör en koncern
och dessa kan ha svårt att själva påverka budgetarbetet, vilket visas i ned-
anstående kommentar:

”Som ett av många bolag i en internationell koncern så
måste vi anpassa oss till koncernens gemensamma budget-
system och har därför begränsade möjligheter att förändra
budgetarbetet.”

Sammanfattningsvis kan sägas att de förändringar som genomförts eller
planeras är ett svar på den kritik som riktats mot budgeten. Bland annat har
kritik riktats mot att budgetarbetet kräver för mycket tid och resurser.
Många företag har som ovan visats uppgivit att budgetprocessen förenklats
och detaljnivån har minskats.

Budgeten har också kritiserats för att den snabbt blir inaktuell och att den ej
kan hantera förändringar i omvärlden, en kritik som även budgetanvändar-
na instämmer i. Som ett sätt att motverka detta kompletteras budgeten med
prognoser i de allra flesta företag. Företagen uppger också att styrningen
alltmer kommer att ske mot prognoser men att budgeten ändock kommer ha
en roll att fylla, särskilt när det gäller kostnadssidan. Även andra instrument
som exempelvis Balanced scorecard införs som ett sätt att ta hänsyn även
till icke-finansiell information.

Den kritik som ej har gjorts något åt är den som riktas mot att budgeten fo-
kuserar för mycket på tidsperioden ett år. Inget företag har nämnt att de
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planerar att ändra budgetperioden. Som ovan nämnts avser dock många fö-
retag att införa rullande prognoser vilket gör att man till viss del kommer
ifrån årsbundenheten.

4.5 Budgetlösa företag

Resultaten i följande avsnitt bygger på svar som inkommit från de företag
som angivit att de ej använder budget. Dessa företag är 17 stycken till an-
talet och av dessa är det, som tidigare nämnts, 8 stycken som aldrig haft
budget samt 9 stycken som har haft budget men avskaffat den.

Att antalet budgetlösa företag inte är fler än 17 stycken medför att det
ibland kan vara svårt att dra alltför långtgående slutsatser av svar där skill-
naden mellan olika svarsalternativ inte är stor. Detta då ett företag motsva-
rar ungefär 6 % av totala andelen budgetlösa företag och därmed väger
varje företags svar ganska tungt.

I tabell 4.40 visas att av de företag som uppgivit att de inte använder sig av
budget tillhör de flesta (9 stycken) storleksklassen 50-99 anställda. Inom
denna storleksklass är det även flest som aldrig tidigare har använt sig av
budget, 7 stycken av de 9 företagen har aldrig haft budget. Detta kan för-
klaras av att det är lättare att styra små företag än stora samt att få fram den
information som behövs för verksamheten, vilket förmodligen medfört att
de aldrig känt att de haft behov av en budget.

Count

2 4 3 9
7 1 8
9 5 3 17

Ja
Nej

Användes budget
tidigare?

Totalt

50-99
anställda

100-499
anställda

500- 
anställda

Storleksklass

Totalt

Tabell 4.40  Korstabell mellan variablerna storleksklass och tidigare användning av
budget

Bland de budgetlösa företagen i de två största storleksklasserna har de
flesta företagen haft budget tidigare men avskaffat den. I mellanklassen är
det 4 av 5 företag som avskaffat budgeten och i den största har alla de bud-
getlösa företagen (3 stycken) gjort det. Detta kan förklaras av att de stora
företagen i större utsträckning följer med i den debatt om och kritik mot
budgeten som aktualiserats under de senaste åren. Denna teori stärks av att
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avskaffandet av budgeten har skett från 1997 och framåt, dvs under den tid
då kritiken har intensifierats.

Vilken är då orsaken till att budgeten har kastats ut? De anledningar som
uppgivits är att budgetarbetet tog för mycket tid, att budgeten var för finan-
siellt detaljfokuserad och att den är för statisk och inte bidrar till utveck-
lingen. Flera av företagen har även angivit att de har övergått till rullande
prognoser istället för att använda sig av budget. Dessa åsikter stämmer väl
med de svar som Ekholm & Wallin (2000) fick i sin undersökning, där re-
spondenterna uppgivit ungefär samma anledningar till varför de övergett
budgeten.

När det gäller organisationsstruktur är de flesta av de budgetlösa företagen
funktionsorganisationer (se tabell 4.41). Att de flesta har denna struktur
förklaras av att det är många småföretag som inte har någon budget och
som visats i avsnitt 4.2 är en klar majoritet av företagen inom denna stor-
leksklass funktionellt organiserade.

               Organisationsstruktur

11 64,7
2 11,8
2 11,8
2 11,8

17 100,0

Funktion
Division
Matris
Annan
Totalt

Antal Procent

Tabell 4.41  Organisationsstruktur för budgetlösa företag

Prognoser framhålls ofta som det bästa alternativet till budget och en klar
majoritet av de budgetlösa företagen (82 %) använder sig också av detta
styrinstrument. Tabell 4.42 nedan visar att en kombination av lång- och
kortsiktiga prognoser är det alternativ som de flesta företagen (47 %) an-
vänder.
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  Används prognoser för styrning av verksamheten?

1 5,9
5 29,4
8 47,1
3 17,6

17 100,0

Ja, långsiktiga
Ja, kortsiktiga
Ja, både och
Nej
Totalt

Antal Procent

Tabell 4.42  Budgetlösa företags användning av prognoser

Bland företag med 500 anställda eller fler använder samtliga företag både
kort- och långsiktiga prognoser. De tre företag som svarat att de inte alls
använder sig av prognoser är alla små företag med 50-99 anställda.

Som tidigare visats i tabell 4.8 använder 77 % av de budgetlösa företagen
sig av icke-finansiella mått/mål och de anser även att sådan information är
mycket viktig (medelvärde 3,94). Nedan i tabell 4.43 visas i vilken ut-
sträckning de budgetlösa företagen använder alternativa styrningsmodeller.

Alternativa styrningsmodeller Antal Procent

Benchmarking 5 29,4

Balanced scorecard 4 23,5

TQM 3 17,6

ABM 2 11,8

Annan 2 11,8

Ingen 8 47,1

Tabell 4.43  Användning av alternativa styrningsmodeller

Av tabellen framgår att benchmarking och Balanced scorecard är de mest
använda styrningsmodellerna hos de budgetlösa företagen. Här finns det en
skillnad i användning mellan storleksklasserna, då benchmarking används i
betydligt större utsträckning bland de stora företagen än bland de små.
Wallander (1995) framhåller just benchmarking som ett bra instrument för
att mäta effektivitet och hur bra man lyckas. Hope & Fraser (1999) fram-
håller också detta styrinstrument då de anser det viktigt att man satsar på att
slå konkurrenterna istället för att slå budgetmålen.

Tabell 4.43 visar att 24 % av de budgetlösa företagen använder Balanced
scorecard vilket är ungefär samma andel som hos budgetföretagen. Även
här finns det en skillnad i användning mellan de olika storleksklasserna. I



RESULTAT OCH ANALYS

81

klassen med de största företagen, 500 anställda eller fler, är det 2 av de 3
som har Balanced scorecard medan det i den minsta klassen, 50-99 anställ-
da, endast är 1 av 9. Detta kan, som nämnts tidigare, förmodligen förklaras
av att de stora företagen har resurser att ta fram ett styrkort, medan det är
både för kostsamt och tidsödande för de mindre företagen.

Det mest förvånande är att så många som 8 stycken (47 %) uppgivit att de
inte använder sig av någon styrningsmodell överhuvudtaget. 5 av dessa an-
vänder sig däremot av prognoser medan de övriga 3 varken använder pro-
gnoser eller något annat styrinstrument. Dessa 3 företag befinner sig i stor-
leksklassen 50-99 anställda och av dem är det 2 stycken som aldrig haft nå-
gon budget och 1 som har avskaffat den. En respondent svarade att ”vid
budgetlös styrning låter man sunt förnuft styra”, vilket förmodligen är det
”styrinstrument” som dessa 3 företag använder sig av.

Som visats i tidigare avsnitt har budgeten ett antal olika syften att uppfylla.
För att undersöka hur företag som ej använder budget uppfyller dessa syf-
ten ställdes ett antal frågor i enkäten med anknytning till detta.

På frågan hur företagen genomför kontroll och utvärdering då de inte har
någon budget svarade de enligt tabell 4.44, vilken visar att jämförelser med
tidigare år samt nyckeltal är överlägset vanligast. Hope & Fraser (1999)
framhåller dock i sina inlägg att kostnader inte skall jämföras med tidigare
år utan att de istället skall motiveras utifrån om de skapar värde för företa-
get eller ej.

        Hur genomförs kontroll och utvärdering?

Antal Procent

Jämför med föregående år 14 82,4

Nyckeltal 13 76,5

Jämför med andra företag 5 29,4

Jämför med andra enheter

inom företaget 3 17,6

Annat 1 5,9

Tabell 4.44  Hur budgetlösa företag genomför kontroll och utvärdering

Wallanders (1995) modell framhåller att jämförelser med andra företag
samt mellan olika enheter inom företaget skall användas för att uppfylla
syftet kontroll och utvärdering. Dessa metoder är dock inte så vanligt före-
kommande som man skulle kunna tro vilket till exempel visas av att inte ett
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enda av de stora företagen använder sig av jämförelse med enheter inom
företaget och det är inte heller många som jämför sig med andra företag.
Som visats är dock många av de budgetlösa företagen funktionellt organi-
serade vilket medför att det inte finns några jämförbara enheter.

Implementering av företagets strategier samt planering uppger de budgetlö-
sa företagen att de genomför genom kontinuerliga möten samt prognoser
(se tabell 4.45). Detta resultat stämmer väl med de teorier som Hope & Fra-
ser (1999) framställer, där de anser att prognoser skall användas för att sty-
ra strategi och beslutsfattande.

Hur genomförs implementering av strategin samt planering?

Antal Procent

Kontinuerliga möten 12 75,0

Kortsiktiga prognoser 11 68,8

Långsiktiga prognoser 8 50,0

Balanced scorecard 3 18,8

Annat 2 12,5

Tabell 4.45  Hur budgetlösa företag genomför implementering av strategier och plane-
ring

När det gäller hur investeringsbeslut fattas i budgetlösa företag har företa-
gen mest frekvent angivit att investeringsbeslut fattas genom beslut i led-
ningsgrupp och i vissa fall har ledningsgruppen möjlighet att fatta beslut
upp till ett visst belopp och över denna gräns fattar styrelsen besluten. Någ-
ra företag angav även investeringskalkyler som grund för besluten. Detta
stämmer väl med Wallanders (1995) modell där han hävdar att invester-
ingsbeslut skall fattas löpande.

Hur standardkostnaderna bestäms i dessa företag är väldigt olika. Några har
uppgivit att de trots allt använder budget i produktionsprocessen till just
detta ändamål medan andra har angivit att de ej använder sig av standard-
kostnader. Ett annat tillvägagångssätt som något företag uppgivit är att utgå
från materialpris och sedan göra pålägg för indirekta kostnader enligt nor-
malproduktion.

Även periodkostnader fastställs på olika sätt av företagen, ett flertal uppgav
dock att ekonomiansvarig fastställer dem och någon uppgav att de jämför
med föregående år och lägger till lite för att täcka effektivitetskrav.
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Enligt respondenterna är den stora skillnaden mellan budgetstyrning och
budgetlös styrning att den budgetlösa styrningen ger större utrymme för
flexibilitet, att den ger större dynamik i styrprocessen och bättre fokus på
aktivitetsplaner och icke-finansiella mått. Den budgetlösa styrningen anses
också mindre statisk och mer framåtriktad.

Sammanfattningsvis kan sägas att det är svårt att urskilja något klart
mönster bland de budgetlösa företagen. En majoritet använder prognoser
för styrning men i övrigt skiljer sig företagen i hög grad åt när det gäller
hur verksamheten styrs.
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5 Avslutande diskussion
Detta kapitel innehåller en avslutande diskussion kring resultatet och de
slutsatser vi kommit fram till. Diskussionen knyter an till de undersök-
ningsfrågor vi formulerade i inledningskapitlet. Avslutningsvis ger vi även
förslag till fortsatta studier inom ämnesområdet.

5.1 Budgeteringens utbredning

Den omfattande kritiken till trots visar resultatet av enkätundersökningen
att budgetens ställning i svenska verkstadsföretag är fortsatt stark. Hela
92 % använder sig av budget i dagsläget och de flesta företag anser att
budgeten är en viktig del i den ekonomiska styrningen av verksamheten.
Som en naturlig följd av detta är det inte heller många som har planer på att
avskaffa budgeten. Detta resultat stämmer väl överens med tidigare studier
inom detta område.

Viktigt att notera är att de flesta företag i undersökningen är funktionsorga-
nisationer. Enligt Wallander (1995) bör ett företag organiseras i klart av-
gränsade resultatenheter för att det budgetlösa alternativet skall fungera på
ett tillfredsställande sätt. Detta bland annat för att kunna skapa en tävlan
mellan jämförbara enheter vilket Wallander anser eftersträvansvärt. Enligt
detta resonemang skulle således många företag först behöva genomgå en
omfattande omorganisation för att kunna avveckla budgeten.

Att de företag som inte använder sig av budget i hög grad instämmer i den
kritik som riktas mot budgeten är ett föga förvånande resultat. Det visar sig
dock att även budgetanvändarna i hög grad instämmer i kritiken på flera
punkter. Detta gäller främst kritiken att budgeten ej kan hantera en förän-
derlig omvärld, att den snabbt blir inaktuell och att den bygger på osäkra
prognoser.

5.2 Budgetens syften och dess roll i ekonomistyrningen

Hur går då den kritiska inställningen ihop med den höga budgetanvänd-
ningen i svenska verkstadsföretag?
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Här är det intressant att se på vilket syfte budgeten har och de syften som
företagen uppfattar som viktigast är kontroll och utvärdering, planering, re-
sursfördelning samt produktkalkylering. Gemensamt för dessa aktiviteter är
att de traditionellt sett uttrycks i siffror, dock inte nödvändigtvis i kronor.
När det exempelvis gäller kontroll och utvärdering utgör budgeten ofta en
referenspunkt mot vilken verkligt resultat, uttryckt i kronor, följs upp och
ansvar kontrolleras och utvärderas. Vid planering av verksamheten upp-
skattas försäljning, produktion, investeringar, behov av personal och lik-
nande för den kommande budgetperioden, vilket kan uttryckas i kronor el-
ler antal.

Det kan tyckas motsägelsefullt att kontroll och utvärdering samt planering
är budgetens viktigaste syften när det visats att budgetanvändarna instäm-
mer i kritiken som gäller att budgeten ej kan signalera förändringar i om-
världen och att den snabbt blir inaktuell. Varför skall verkligt resultat följas
upp mot budgeten när innehållet ändå kanske är inaktuellt? Budgeten utgör
då ingen bra referenspunkt. Ytterligare en fråga man kan ställa sig är varför
man skall planera om budgeten inte kan ta hänsyn till förändrade förutsätt-
ningar. De uppdragna planerna kan ju snabbt bli obsoleta och budgeten
fungerar då inte som något bra styrverktyg.

En förklaring till ovanstående kan vara att företagen trots allt behöver viss
stabilitet och trygghet. Detta är kanske särskilt viktigt i tillverkande företag
med en tung produktionsapparat. Exempelvis behövs planer för att kunna
fördela resurser mellan olika enheter. Man behöver planera produktionen så
att beställningar kan göras från leverantörer och viss kontroll behövs för att
inte kostnaderna i produktionen skall skena iväg. Budgeten kan då utgöra
en utgångspunkt från vilken företagen sedan kan utarbeta alternativa planer
med hjälp av prognoser eller liknande.

De syften som i undersökningen har erhållit lägst medelvärden är imple-
mentering av strategier, motivation och intern kommunikation. Gemensamt
för dessa aktiviteter är att de står för mer mjuka värden och de är därmed
svårare att översätta till siffror. I litteraturen brukar sägas att några av för-
delarna med budgetering är att själva budgetprocessen är motiverande då
de anställda får vara med och sätta sina egna mål och att budgeten är ett bra
medel för att föra ut ledningens strategi då budgeten är den plan som når ut
till flest anställda. Detta verkar dock inte företagen anse vara budgetens
viktigaste uppgift. Det förefaller således som om syften som kan uttryckas i
siffror är svåra att förena med syften som består av mjuka värden och fokus
verkar återigen ligga på budgetdokumentet och inte på processen.
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Ovanstående resultat tillsammans med resultaten i övriga studier tyder på
att budgeten främst är viktig för att upprätthålla den inre effektiviteten.
Detta då de syften som företagen ser som viktigast såsom kontroll, plane-
ring och produktkalkylering är viktiga medel för att ha kontroll över kost-
naderna. Företagen verkar anse att budgeten är mest användbar när det
gäller att styra den operativa verksamheten men att den inte klarar att han-
tera de nya strategiska marknadskraven som kräver ett mer flexibelt och
kundorienterat tänkande.

Hur hanterar då företagen den yttre effektiviteten? Undersökningen visar
att företagen anser att icke-finansiell information är mycket viktig för styr-
ning av verksamheten och att de även använder icke-finansiella mått/mål i
stor utsträckning. Många företag använder också styrningsmodeller som
Balanced scorecard, benchmarking och TQM som komplement till budge-
ten. Här råder ingen skillnad i användning mellan budgetanvändare och
budgetlösa vilket stödjer Johanssons (1999) slutsats att Balanced scorecard
ej konkurrerar ut budgeten utan att de kan verka sida vid sida som kom-
plement till varandra.

Ytterligare ett sätt att hantera förändringar i omvärlden är enligt budgetkri-
tikerna att använda prognoser. Undersökningen visar att nästan samtliga fö-
retag använder prognoser. Detta verkar således vara ett sätt för företagen att
hålla sig ajour med vad som händer i omvärlden och innebär att budgetfö-
retagen inte helt förlitar sig på att de förutsättningar som budgeten bygger
på skall gälla hela budgetperioden ut.

Sammanfattningsvis kan sägas att budgetens roll i ekonomistyrningen
främst är att upprätthålla inre effektivitet. Dock är den traditionella budget-
styrningen borta där fokus enbart ligger på finansiella mått. I samverkan
med andra instrument kan en balanserad styrning uppnås och på så sätt
motverka de problem som kritikerna påstår att budgeten orsakar.

5.3 Budgetprocessen

Budgetarbetet kan, som vi tidigare nämnt, delas in i tre olika faser, framta-
gandet, användningen av budgeten i den löpande styrningen samt budget-
uppföljningen. Vi kommer i det följande beskriva hur arbetet i dessa tre fa-
ser går till i svensk verkstadsindustri i dagsläget.
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5.3.1 Budgetframtagande

Budgetarbetet påbörjas i genomsnitt 3,5 månader före budgetperiodens
början, vilket innebär att budgetarbetet i de flesta företag börjar någon gång
i september-oktober. Detta då majoriteten av företagen har angivit att bud-
getperioden omfattar ett år samt följer räkenskapsår vilket i de flesta fall är
entydigt med kalenderår. Det är dock inte självklart att en budgetperiod på
12 månader är den mest lämpliga för alla företag men en förklaring till att
den används i så stor utsträckning är förmodligen budgetens koppling till
externredovisningen. Externredovisningens bundenhet till kalenderåret är
emellertid en konsekvens av lagar och förordningar som säger att företagen
måste upprätta årsredovisning och detta behöver egentligen inte påverka
budgetens periodicitet.

De allra flesta företagen använder affärsplan/strategisk plan som utgångs-
punkt för arbetet, vilket kan förklaras av att budgeten ses som en kortsiktig
del av den långsiktiga planen. Att det finns en affärsplan som utgångspunkt
är dessutom ett bra sätt att undvika att för mycket detaljerad information tas
fram på lokal nivå.

En majoritet av företagen startar budgetarbetet med en första målsättnings-
diskussion mellan ledning och lokal nivå eller med vida budgetramar från
ledningen. Vid målsättningsdiskussion är de ansvariga på lokal nivå delak-
tiga redan vid upprättande av budgetmålen, vilket kan verka motiverande
då det medför en ökad känsla av medbestämmande.

Många av företagen utarbetar sedan det första budgetförslaget på lokal
nivå. Detta medför att budgetarbetet inte är så styrt från centralt håll samt
att de anställda på lokal nivå har ganska stor frihet att själva ta fram under-
lag till budgeten. I de allra flesta fall förs sedan en budgetdiskussion mellan
lokal och central nivå innan budgeten slutgiltigt fastställs. Hur denna bud-
getdiskussion går till skiljer sig förmodligen åt mellan olika företag. Exem-
pelvis kan det ske mer formellt genom att man har så kallade budgetdrag-
ningar där budgetansvariga får motivera sina siffror på möten med ledning-
en. Det kan även ske på ett mer informellt sätt där ekonomiavdelningen tar
kontakt med budgetansvariga om de tycker att några poster verkar konstiga
eller om något inte kan accepteras.

Sammanfattningsvis kan sägas att det är svårt att uttala sig om att företagen
använder någon av de i litteraturen uppräknade metoderna fullt ut. Som
alltid när det gäller teoretiska modeller är de en förenkling av verkligheten.
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Resultatet visar emellertid att i de flesta företagen har ansvariga på lokal
nivå ganska stor frihet och medbestämmande inom vissa bestämda ramar
som ledningen ensam eller tillsammans med lokal nivå dragit upp. Detta
liknar mest kombinationsmetod eller iterativ metod, vilka brukar räknas till
de indirekta metoderna. De direkta metoderna, nedbrytnings- och upp-
byggnadsmetod verkar inte användas i någon större utsträckning. Detta är
dock ganska naturligt då dessa metoder är väldigt enkla till sin utformning
och främst är teoretiska modeller som utgör två ytterligheter på en skala där
företagen i verkligheten hamnar någonstans mittemellan. Således kan sägas
att svenska verkstadsföretag tillämpar indirekta metoder vid budgetframta-
gandet där medarbetare på lokal nivå deltar i processen i stor utsträckning.

Det framhålls i litteraturen att de indirekta metoderna ökar motivationen
och främjar medbestämmandet. Företagen i undersökningen verkar dock
inte anse att budgetframtagandet är en viktig motivationsfaktor för de an-
ställda. Viktigt att notera är att det är controllers/ekonomiansvariga som har
besvarat enkäten. Hur budgetframtagandet uppfattas på lägre nivå har vi
således ingen vetskap om. Då resultatet visat att de flesta företag för en
målsättningsdiskussion mellan ledning och lokal nivå, att budgetförslagen
utarbetas på lokal nivå samt att det förs en budgetdiskussion talar detta för
att processen ändock kan vara motiverande för medarbetare på lokal nivå
då de är inblandade i stor utsträckning. Det är emellertid tydligt att con-
trollers/ekonomiansvariga inte anser att budgetframtagandets viktigaste
uppgift är att skapa motivation hos medarbetarna.

5.3.2 Budgeten i den löpande styrningen

När budgeten upprättas försöker företaget ta hänsyn till alla de händelser
som antas inträffa under den kommande perioden och budgeten fungerar
sedan som ett viktigt kontrollinstrument i den löpande styrningen. Det går
emellertid inte att förutse allt som kan komma att ske vilket har medfört att
det blivit allt vanligare att under året komplettera budgeten med aktuella
prognoser. Resultatet av undersökningen har också visat att nästan samtliga
verkstadsföretag använder prognoser som komplement.

Vanligast är att företagen upprättar prognoser varje kvartal. Att de görs
kvartalsvis kan förklaras av att många företag upprättar periodbokslut i
slutet av varje kvartal och i samband med detta tar fram nya prognoser.
Ungefär en tredjedel av företagen låter dem sedan löpa till årets slut vilket
medför att kopplingen till budgetperioden här blir tydlig då prognoserna
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löper med samma period som budgeten. Ytterligare en tredjedel låter pro-
gnoserna sträcka sig 12 månader fram i tiden, vilket tyder på att även rul-
lande ettårsprognoser är något som många företag använder sig av och på
det sättet undviks kopplingen till budgetperioden.

När prognoserna upprättas kan det framkomma att stora förändringar inträf-
fat sedan budgeten togs fram. Då infinner sig frågan om styrningen skall
ske mot den ursprungliga budgeten eller om den skall revideras. En majo-
ritet av företagen har uppgivit att de inte reviderar budgeten utan att styr-
ningen istället sker mot både budget och prognos. Budgeten används bland
annat till kontroll av kostnader medan prognosen i större utsträckning an-
vänds till kontroll av försäljningen.

Detta visar att budgeten och prognoserna har olika syften att fylla i den lö-
pande styrningen.

5.3.3 Budgetuppföljning

Så gott som alla företagen i undersökningen har uppgivit att de gör budget-
uppföljning en gång i månaden och det som budgeten jämförs emot är då
vanligen ursprunglig budget, prognos samt föregående års utfall. Att det
optimala inte alltid är att uppnå budget visas av att det finns fler jämförel-
sepunkter än just budgeten.

Budgetuppföljningen kan ha olika syften och två av dem är att kunna reda
ut var och när en avvikelse har uppstått samt slå larm om utvecklingen är
ogynnsam. Att dessa syften är viktiga visas genom att nästan alla företagen
genomför avvikelseanalys och denna sker antingen alltid eller då avvikel-
sen överstiger en viss gräns. Denna avvikelseanalys använder sedan knappt
hälften av de svarande för utvärdering av budgetansvariga. Ett antagande
man kan göra utifrån ovanstående resultat är att de företag som använder
avvikelseanalys för utvärdering av budgetansvariga också borde dela in av-
vikelserna i påverkbara och icke påverkbara. Detta eftersom budgetansva-
riga annars riskerar att få stå till svars för avvikelser som ligger utanför de-
ras kontroll. Det visade sig dock att endast hälften av dem som använder
avvikelseanalys för utvärdering gör denna uppdelning. En trolig förklaring
till detta är att det förmodligen inte är värt vare sig kostnaden eller den tid
som det tar att genomföra uppdelningen. Dessutom är det ofta svårt att dra
gränsen mellan vad som är påverkbart och vad som är icke påverkbart.
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Ett annat syfte med budgetuppföljningen är att se om de mål som ställts
upp har uppfyllts. Utfallet kan diskuteras kontinuerligt på både formella
och informella möten, det brukar dock vara så att ju högre upp i organisa-
tionen mötena sker desto längre är tidsintervallet mellan mötena. Detta
stämmer även i denna undersökning då de mötesplatser där budgeten for-
mellt diskuteras är ledningsgruppsmöten en gång per månad och styrelse-
möten en gång per kvartal.

Sammanfattningsvis kan sägas att inom svensk verkstadsindustri börjar
budgeten tas fram enligt någon av de indirekta metoderna i septem-
ber/oktober och den sträcker sig sedan 12 månader fram i tiden samt följer
kalenderåret. Budgeten används sedan i den löpande styrningen parallellt
med prognoser då de har olika syften att uppfylla. Företagen genomför
budgetuppföljning en gång i månaden för att kontrollera eventuella avvi-
kelser och måluppfyllelsen diskuteras sedan både på formella och infor-
mella möten.

5.4 Budgetlösa företag

De budgetlösa företagen verkar ha valt olika lösningar av styrningsfrågor-
na, men vissa gemensamma nämnare går dock att utläsa av svaren.

Nästan alla företag i denna grupp använder sig av prognoser för styrning av
verksamheten. En kombination av både kort- och långsiktiga prognoser är
det mest använda alternativet. De som inte använder sig av prognoser är
små företag, vilka möjligen styrs av företagsledare med en stark egen
känsla för åt vilket håll företaget skall gå och därmed använder sig mer av
känsla än planering. Utifrån enkätundersökningens resultat kan vi inte ut-
tala oss om hur prognoserna görs, dvs med vilket tidsintervall, om de är
rullande eller om de följer kalenderår. Några företag har dock uppgivit att
de övergett budgeten till förmån för rullande prognoser.

Hope & Fraser (1999) framhåller i sina inlägg att just rullande prognoser
skall användas för att styra beslutsfattande. Att de skall vara rullande beror
på att det måste finnas en kontinuerlig diskussion kring företagets strategi
och därför skall prognoserna inte fokusera på ett år i taget.

Gränsen mellan budget och prognos kan, enligt Johansson (1999), vara svår
att dra. När övergår budgeten till att vara så mycket mindre pretentiös att
den istället kan kallas prognos? De flesta brukar dock vara överens om att
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prognoser inte är lika detaljerade som budgeten och därmed inte lika för-
pliktigande. I och med detta kan den göras oftare vilket medför, som en re-
spondent framhöll i enkäten, ”vid användning av prognos är alltid förut-
sättningarna aktuella”. Detta skulle kunna förklara varför de budgetlösa
företagen anser att prognoser är bättre styrinstrument än budgeten.

De flesta budgetlösa företag använder sig även av icke-finansiella mått/mål
och de anser att icke-finansiell information är mycket viktigt för styrning
av verksamheten. Detta visar sig även i att de alternativa styrinstrument
som används mest är Balanced scorecard samt benchmarking.

Behovet av de syften som budgeten brukar fylla försvinner inte enbart för
att man kastar ut budgeten utan företagen genomför dem nu på ett något
annorlunda sätt. Kontroll och utvärdering genomför de flesta företagen ge-
nom att jämföra med föregående år samt använda sig av nyckeltal. Wallan-
der (1995) brukar här framhålla att detta syfte upprätthålls då konkurrens
skapas mellan olika enheterna inom företaget genom att deras resultat jäm-
förs. Detta är dock inte en metod som många företag använder sig av då
endast ett fåtal uppgivit att de jämför med andra enheter inom företaget. Att
det inte är så många som använder denna metod kan förklaras av att de
flesta budgetlösa företagen är organiserade i funktionsorganisationer och
därmed inte har några jämförbara enheter inom företaget.

Wallander (1995) framhåller ofta att möten är ett bra forum för beslutsfat-
tande och detta verkar många företag valt att följa då både implementering
av strategier samt investeringsbeslut fattas i någon form av möten.

Sammanfattningsvis kan framhållas att de budgetlösa företagen förefaller
anse att prognoser är ett bra alternativ till budgeten då de kan göras mer
frekvent och därmed ständigt innehåller aktuell information. De verkar
dock uppleva ett behov av planer även på längre sikt då långsiktiga progno-
ser används av en stor del av företagen.

5.5 Har kritikerna rätt?

Utifrån den insamlade empirin kan slutsatsen dras att företagen anser att
budgetens viktigaste uppgift är att se till att den inre effektiviteten är hög
och att man inte anser att det finns något annat verktyg som helt kan överta
den uppgiften. Resultatet visar således att de flesta företagens åsikt är att
budgeten är för viktig för att överges helt. En fråga man kan ställa sig ut-
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ifrån detta är varför kritiken lever trots att så få företag agerat enligt den.
En orsak till att kritiken är fortsatt stark kan vara att många av kritikerna är
managementkonsulter. Dessa vill gärna övertyga företag att byta metod då
de har ett ekonomiskt intresse av detta. En annan orsak kan vara att kriti-
kerna trots allt har rätt angående budgetens brister, men att företagen är
konservativa och inte vill se alternativen.

Undersökningen har dock visat att företagen till viss del instämmer i kriti-
ken. Kritikerna förefaller ha rätt när det gäller att budgeten inte hanterar
den yttre effektiviteten på ett bra sätt. Hope & Fraser (1999) går ännu läng-
re och hävdar att budgeten inte bara är ett dåligt styrinstrument utan en bar-
riär mot effektiv styrning när dagens framgångsfaktorer är intellektuellt ka-
pital, kundtillfredsställelse, innovation, snabb respons osv. De menar att
budgeten styr företaget mot fel mål och att den därför bör avskaffas helt.
Om det är så att budgeten är ett hinder mot dessa framgångfaktorer är det
naturligtvis ett allvarligt problem för företagen om de förlitar sig för myck-
et på budgeten. Det kan emellertid vara så att budgeten inte är ett bra
hjälpmedel för att uppfylla syften som gäller mjuka, icke-finansiella värden
men att den inte heller hindrar att de uppfylls på annat sätt med andra
hjälpmedel. Om så är fallet är problemet inte lika allvarligt.

Resultatet tyder på att företagen är medvetna om de brister som Hope &
Fraser (1999) påtalar att budgeten har. Då företagen använder olika typer
av kompletterande verktyg verkar det emellertid som de löst problemet på
detta sätt istället för att ta steget och helt avskaffa budgeten. De förändring-
ar som planeras i företagen visar också på att prognoser och andra instru-
ment kommer att få relativt större vikt i framtiden vilket är ett sätt att han-
tera de problem kritikerna hävdar att budgeten orsakar. Exempelvis gör
rullande prognoser att man kommer ifrån bundenheten till kalenderåret och
att man får mer aktuell information om vad som händer i omvärlden. Bud-
getens detaljnivå verkar också vara mindre än tidigare vilket innebär att
budgetarbetet inte kräver lika mycket tid och resurser.

Ovanstående diskussion visar att budgeten och därmed även ekonomistyr-
ningen har förändrats med tiden och anpassat sig till de krav som ställs på
informationen den skall leverera. Den snabba tekniska utvecklingen och
marknadens ökade rörlighet ställer krav på planeringsprocessen som det
traditionella budgetsystemet inte klarar av, men företagen vill inte ta ett så
drastiskt beslut som att helt avskaffa budgeten utan istället tonas dess roll
ner och andra instrument får relativt större vikt än tidigare.
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5.6 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan tre olika system för styrning av företag urskiljas.
Här används Ewing & Samuelsons (1998) klassificering vilken vi anser
passar in även på de verkstadsföretag vi undersökt. De tre systemen är föl-
jande:

• Traditionellt budgetsystem
• Hybridsystem, där budget, prognoser och alternativa instrument som

exempelvis Balanced scorecard verkar som komplement till varandra
• Prognoser, med eller utan alternativa instrument

Den traditionella budgetstyrningen där fokus enbart ligger på finansiella
mått verkar inte vara vanligt förekommande i svenska verkstadsföretag i
dagsläget. De företag som kan klassificeras in i denna grupp är mindre fö-
retag.

En klar majoritet av företagen använder sig istället av ett hybridsystem där
budget, prognoser, icke-finansiell information och olika alternativa styrin-
strument samverkar för att uppnå en balanserad och effektiv styrning där
både inre och yttre effektivitet kan upprätthållas med olika medel.

I de företag som arbetar helt utan budget verkar prognoser vara det hjälp-
medel som är vanligast tillsammans med icke-finansiella mått/mål och även
i viss utsträckning alternativa styrningsmodeller som Balanced scorecard
och liknande.

Avslutningsvis kan framhållas att svenska verkstadsföretag i första hand
verkar vara intresserade av att utveckla och förbättra budgeteringen istället
för att avveckla den helt. Budgeten kan i dagens läge ses som en av flera
delar i ett planeringssystem där man försöker integrera olika instrument och
där målet med detta planeringssystem är att uppnå total effektivitet.

5.7 Förslag till framtida studier

Under vårt arbete med denna uppsats har vi stött på frågor som skulle vara
intressanta att undersöka men som inte varit möjligt att genomföra inom
ramen för denna enkätundersökning. Därför vill vi avslutningsvis framhäva
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några av dessa punkter som skulle kunna utgöra förslag på framtida studier
inom budgetområdet.

Då vår undersökning främst riktat sig till ekonomiansvariga på relativt hög
nivå vore det av intresse att undersöka hur budgetarbetet uppfattas längre
ned i organisationen. I litteraturen brukar det sägas att budgetprocessen är
motiverande då de anställda får vara med och sätta sina egna mål men re-
sultatet av undersökningen har dock visat att motivation inte är ett av bud-
getens viktigaste syften.

Som resultatet visat förefaller det som om verkstadsföretagen främst an-
vänder budgeten för att upprätthålla den inre effektiviteten. Vi anser att det
vore intressant att undersöka även andra branscher, exempelvis icke tillver-
kande företag för att se om budgetanvändningen är lika hög där och om an-
vändningsområdet skiljer sig från verkstadsindustrin. Då ett antal fallstudi-
er har genomförts på banker som styr sin verksamhet utan budget skulle det
vara intressant att undersöka även någon annan typ av företag.
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Till controller / ekonomiansvarig eller motsvarande

Hur ser Ni på budgetering i Ert företag?

Vi är två studenter på Ekonomprogrammet vid Linköpings universitet som just nu skriver en
magisteruppsats om budgetering i svenska industriföretag. Det har under senare tid pågått en
debatt angående budgetens vara eller icke vara och avsikten med uppsatsen är att genom en
enkätundersökning ta reda på hur företag ser på budgetens betydelse för verksamheten och
hur budgetprocessen går till. Vi vill även få en inblick i hur företag som inte använder sig av
budget styr sin verksamhet.

Vi skickar med två olika enkäter, en för företag som använder budget och en för företag
som inte använder budget. Med budget avses i denna enkätundersökning en sådan hand-
lingsplan som Ni i Er profession anser vara en budget, oavsett benämning i Ert företag. Välj
den enkät som passar för Ert företag. Ert deltagande är naturligtvis helt frivilligt, men vi vill
understryka vikten av Er medverkan för att undersökningens resultat ska bli så tillförlitligt
som möjligt. Anledningen till att svarskuvertet är numrerat är för att underlätta utskick av
eventuella påminnelser. Svaren kommer dock att sammanställas och presenteras på så sätt att
ingen kan utläsa vad just Ni har svarat.

Denna enkät skickas till 400 företag inom svensk verkstadsindustri som slumpmässigt valts ut
från Statistiska Centralbyråns företagsregister. Om Ni är intresserade av resultatet av under-
sökningen är Ni välkomna att kontakta oss på nedanstående e-postadresser. Hoppas Ni tar Er
tid att besvara frågorna.

Var vänlig och returnera den besvarade enkäten i bifogat svarskuvert så snart som
möjligt, dock senast den 21 mars.

Vid behov av ytterligare information eller vid eventuella frågor om enkäten kontakta:

Lena Silstrand Jessika Torstensson Magnus Holmström (handledare)
013-39 63 07 013-21 35 23 013-28 15 19
lensi679@student.liu.se jesto471@student.liu.se magho@eki.liu.se

Tack på förhand!
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Till controller / ekonomiansvarig eller motsvarande

Hur ser Ni på budgetering i Ert företag?

För en tid sedan erhöll Ni ett brev innehållande ett frågeformulär om budgetering i svenska
verkstadsföretag. Vi som genomför undersökningen är två studenter på Ekonomprogrammet
vid Linköpings Universitet och enkäten utgör en viktig del av vår magisteruppsats.

Då vi tyvärr inte erhållit Ert svar vill vi påpeka vikten av Er medverkan för att undersökning-
ens resultat ska bli så tillförlitligt som möjligt. Det är mycket angeläget att vi får så många
svar som möjligt för att resultatet av undersökningen ska ge en rättvisande bild av verklighe-
ten. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och skälet till att svarskuvertet är numrerat är
att vi vill kunna pricka av vilka som svarat.

Vi skickar med två olika enkäter, en för företag som använder budget och en för företag
som inte använder budget. Med budget avses i denna enkät en sådan handlingsplan som Ni i
Er profession anser vara en budget oavsett benämning i Ert företag. Välj den enkät som passar
för Ert företag.

Vi är mycket tacksamma om Ni tar Er tid att besvara enkäten (beräknad tidsåtgång 10-15 mi-
nuter).

Var vänlig och returnera den besvarade enkäten i bifogat svarskuvert så snart som
möjligt, dock senast den 5 april.

Om Ni redan svarat på enkäten ber vi Er bortse från denna påminnelse.

Vid eventuella frågor om enkäten eller om Ni är intresserade av undersökningens resultat är
Ni välkomna att kontakta oss enligt nedan:

Lena Silstrand Jessika Torstensson Magnus Holmström (handledare)
013-39 63 07 013-21 35 23 013-28 15 19
lensi679@student.liu.se jesto471@student.liu.se magho@eki.liu.se

Tack på förhand!
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Enkät till företag som använder budget

1. SNI-kod  ..............

2. Antal anställda  .....................st Omsättning .................................. tkr

3. Hur väl beskriver följande faktorer Ert företags strategi?

Inte alls        Mycket
   väl           väl

Begränsat sortiment       ❑        ❑   ❑   ❑   ❑
Produktförnyelse            ❑              ❑              ❑ ❑   ❑
Marknadsutveckling       ❑              ❑                ❑            ❑   ❑
Kostnadseffektivitet     ❑ ❑                ❑             ❑           ❑

4. Vilken organisationsstruktur har Ert företag?

❑  Funktionsorganisation ❑  Matrisorganisation
❑  Divisionsorganisation ❑  Annan: ........................................................

Följande frågor (5 - 11) behandlar budgetens syfte och roll i ekonomistyrningen.

5. Hur viktig är ekonomistyrningen i förhållande till annan styrning, t ex produktions-
styrning, kvalitetsstyrning?

Inte alls viktig  ❑         ❑       ❑         ❑          ❑  Mycket viktig

6. Hur viktig är budgeten för den ekonomiska styrningen av Er verksamhet?

Inte alls viktig ❑         ❑       ❑         ❑           ❑  Mycket viktig

7. Här följer några påståenden om budgetens syften. I vilken grad instämmer Ni i dem?

                                                             Instämmer                                   Instämmer
                                                         inte alls                                                         helt
Budgeten är viktig för:

implementering av strategier ❑ ❑           ❑           ❑           ❑

planering av verksamheten  ❑  ❑           ❑          ❑           ❑

intern kommunikation ❑        ❑           ❑         ❑           ❑

samordning av verksamheten ❑         ❑          ❑          ❑           ❑

ansvarsfördelning                 ❑         ❑           ❑           ❑        ❑

resursfördelning                   ❑         ❑         ❑           ❑          ❑

att motivera de anställda   ❑         ❑          ❑          ❑        ❑

kontroll och utvärdering      ❑         ❑           ❑          ❑           ❑

produktkalkylering ❑         ❑           ❑          ❑           ❑



Bilaga 3

8. Kompletterar Ni budgeten med icke-finansiella mått/mål (t ex kundtillfredsställelse,
kompetensutveckling, medarbetarnas motivation, ledtid)?

❑  Ja ❑  Nej

9. Hur viktig är icke-finansiell information för styrningen av Er verksamhet?

Inte alls viktig  ❑            ❑       ❑         ❑           ❑  Mycket viktig

10. Vilka styrinstrument använder Ni som komplement till budgeten?

❑  Balanced Scorecard
❑  ABM (Activity Based Management)
❑  Benchmarking
❑  TQM (Total Quality Management)
❑  Annat: ....................................................................
❑  Inga

11. Här följer några påståenden som berör den kritik som i litteraturen har riktats mot
budgeten. Med utgångspunkt i Ert företag, i vilken grad instämmer Ni i dem?

    Instämmer                          Instämmer
        inte alls          helt

Budgetarbetet kräver för mycket tid
och resurser ❑         ❑          ❑          ❑         ❑

Budgeten baseras på osäkra prognoser  ❑    ❑          ❑          ❑         ❑

Budgeten blir snabbt inaktuell ❑          ❑          ❑         ❑ ❑

Budgeten kan inte signalera
förändringar i omvärlden ❑         ❑         ❑          ❑       ❑

Budgeten stödjer inte satsningar på hög
kvalitet och ständiga förbättringar        ❑         ❑         ❑         ❑         ❑

Budgeten medför anslagstänkande      ❑        ❑          ❑          ❑       ❑

Budget baseras ofta på räkenskapsår
vilket inte alltid är den bästa tidsperioden ❑       ❑        ❑        ❑      ❑

Följande frågor (12 - 20) behandlar budgetens periodicitet.

12. Hur lång är budgetperioden i Ert företag?

❑  År
❑  Halvår
❑  Tertial
❑  Kvartal
❑  Annan: ................................................

13. Följer budgetperioden räkenskapsår?

❑  Ja ❑  Nej
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14. Hur periodiseras budgeten?

❑ Schablonmässig fördelning per månad
❑ Budgeterar varje månad för sig
❑ Annan: ......................................................................................

15. Hur ofta gör Ni budgetuppföljningar?

❑  Veckovis
❑  Månadsvis
❑  Kvartalsvis
❑  Tertialvis
❑  Annat: ...........................................................................

16. Kompletterar Ni budgeten med prognoser?

❑  Ja ❑  Nej – gå vidare till fråga 21

17. Hur ofta gör Ni prognoser?

❑  Månadsvis
❑  Kvartalsvis
❑  Tertialvis
❑  Halvårsvis
❑  Annat: ...........................

18. Hur långt fram sträcker sig prognoserna?

❑  6 månader
❑  12 månader
❑  18 månader
❑  24 månader
❑  Annat: ........................................

19. Revideras budgeten efter prognoserna?

❑  Ja ❑  Nej

20. Sker styrning mot budget eller prognos?

❑ Främst mot budget
❑ Främst mot prognos
❑ Mot både budget och prognos

Följande frågor (21 – 35) behandlar budgetprocessen.

21. Har Ni affärsplan/strategisk plan som utgångspunkt vid budgetarbetet?

❑  Ja ❑  Nej
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22. När påbörjar Ni budgetarbetet?

.................... månader före kommande budgetperiod

23. Hur startar budgetarbetet? (Kryssa endast i ett alternativ)

❑  Detaljerade budgetförutsättningar från ledningen
❑  Vida budgetramar från ledningen
❑  Målsättningsdiskussion mellan ledning och lokal nivå
❑  Annat: ........................................................................................

24. Var utarbetas det första budgetförslaget?

❑  Central nivå
❑  Lokal nivå

25. Förs det en budgetdiskussion mellan central och lokal nivå innan den slutgiltiga
budgeten fastställs?

❑  Ja ❑  Nej

26. Hur viktigt är budgetframtagandet som motivationsfaktor för de anställda?

Inte alls viktigt  ❑        ❑       ❑         ❑           ❑  Mycket viktigt

27. Kryssa för det påstående som passar bäst för Ert företag:

❑  Det läggs ned för mycket tid på budgetarbetet
❑  Det läggs ned lagom mycket tid på budgetarbetet
❑  Det läggs ned för lite tid på budgetarbetet

28. Mot vad jämförs det verkliga utfallet vid budgetuppföljning? (Kryssa i så många al-
ternativ som passar)

❑ Ursprunglig budget
❑ Reviderad budget
❑ Prognos
❑ Föregående år
❑ Externa standards

29. Var och hur ofta sker formell diskussion kring budget och verkligt utfall?

❑ På styrelsemöten  .............ggr/år
❑ På budgetmöten ...............ggr/år
❑ Annat: ..............................................................................

30. När sker avvikelseanalys?

❑ Alltid
❑ När avvikelsen överstiger en viss gräns
❑ Aldrig – gå vidare till fråga 33



Bilaga 3

31. Delas avvikelserna in i påverkbara och icke påverkbara avvikelser?

❑  Ja ❑  Nej

32. Använder Ni avvikelseanalys för utvärdering av budgetansvariga?

❑  Ja ❑  Nej

33. Har Ni ett belöningssystem kopplat till budgeten?

❑  Ja ❑  Nej

34. Har Ni genomfört några omfattande förändringar i Ert budgetarbete på senare år?

❑  Ja ❑  Nej

Om ja, vilka? ...............................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

35. Planerar Ni att genomföra några omfattande förändringar i Ert budgetarbete under
de närmsta åren ?

❑  Ja, dessa förändringar .............................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

❑  Ja, vi planerar att avskaffa budgeten
❑  Nej

Övriga kommentarer: ................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Tack för Er medverkan!
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Enkät till företag som inte använder budget

1. SNI-kod  ..............

2. Antal anställda  .....................st Omsättning .................................. tkr

3. Hur väl beskriver följande faktorer Ert företags strategi?

Inte alls        Mycket
   väl           väl

Begränsat sortiment       ❑        ❑   ❑   ❑   ❑
Produktförnyelse            ❑              ❑              ❑ ❑   ❑
Marknadsutveckling       ❑              ❑                ❑            ❑   ❑
Kostnadseffektivitet     ❑ ❑                ❑             ❑           ❑

4. Vilken organisationsstruktur har Ert företag?

❑  Funktionsorganisation ❑  Matrisorganisation
❑  Divisionsorganisation ❑  Annan: ........................................................

5. Har Ni tidigare använt Er av budget?

❑  Ja ❑ Nej – gå vidare till fråga 8

6. När slutade Ni använda budget?

År:...............

7. Vilken är den främsta orsaken till att Ni slutade använda budget?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

8. Använder Ni prognoser för styrning av Er verksamhet?

❑  Ja, långsiktiga prognoser
❑  Ja, kortsiktiga prognoser
❑  Ja, både lång- och kortsiktiga prognoser
❑  Nej

9. Använder Ni icke-finansiella mått/mål (t ex kundtillfredsställelse, kompetens-
utveckling, medarbetarnas motivation, ledtid)?

❑  Ja ❑  Nej

10. Hur viktig är icke-finansiell information för styrningen av Er verksamhet?

Inte alls viktig ❑         ❑       ❑         ❑           ❑  Mycket viktig



Bilaga 4

11. Använder Ni Balanced Scorecard?

❑  Ja ❑  Nej

Om ja, när infördes Balanced Scorecard?

År: .....................

12. Vilka andra styrinstrument använder Ni?

❑  ABM (Activity Based Management)
❑  Benchmarking
❑  TQM (Total Quality Management)
❑  Annat: .....................................................................
❑  Inga

13. Här följer några påståenden som berör den kritik som i litteraturen har riktats mot
budgeten. I vilken grad instämmer Ni i dem?

    Instämmer                          Instämmer
        inte alls          helt

Budgetarbetet kräver för mycket tid
och resurser ❑         ❑          ❑          ❑         ❑

Budgeten baseras på osäkra prognoser  ❑    ❑          ❑          ❑         ❑

Budgeten blir snabbt inaktuell ❑          ❑          ❑         ❑ ❑

Budgeten kan inte signalera
förändringar i omvärlden ❑         ❑         ❑          ❑       ❑

Budgeten stödjer inte satsningar på hög
kvalitet och ständiga förbättringar        ❑         ❑         ❑         ❑         ❑

Budgeten medför anslagstänkande      ❑        ❑          ❑          ❑       ❑

Budget baseras ofta på räkenskapsår
vilket inte alltid är den bästa tidsperioden ❑       ❑        ❑        ❑      ❑

14. Ett av budgetens syften är kontroll och utvärdering. Hur genomför Ni dessa aktivi-
teter? (Kryssa i så många alternativ som passar)

❑  Jämför med föregående år
❑  Jämför med andra enheter inom företaget
❑  Jämför med andra företag inom samma bransch
❑  Använder nyckeltal
❑  Annat: ....................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
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15. Andra syften med budgeten är implementering av strategier och planering av verk-
samheten. Vilka hjälpmedel använder Ni för att genomföra dessa aktiviteter? (Krys-
sa i så många alternativ som passar)

❑  Balanced Scorecard
❑  Kontinuerliga möten
❑  Långsiktiga prognoser
❑  Kortsiktiga prognoser
❑  Annat: .....................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

16. Hur sker investeringsbeslut i Ert företag?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

17. Hur bestäms standardkostnader i Ert företag?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

18. Hur bestäms periodkostnader i Ert företag?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

19. Vad anser Ni vara största skillnaden mellan budgetstyrning och budgetlös styrning?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Övriga kommentarer: ................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Tack för Er medverkan!
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Frekvenstabell
Enkät till budgetföretag (185 respondenter)

Fråga 1. SNI-kod

10 5,4 5,4 5,4
46 24,9 24,9 30,3
62 33,5 33,5 63,8
3 1,6 1,6 65,4

17 9,2 9,2 74,6
2 1,1 1,1 75,7

15 8,1 8,1 83,8
24 13,0 13,0 96,8
6 3,2 3,2 100,0

185 100,0 100,0

Stål- och metallverk
Metallvaror
Maskinindustri
Kontorsmaskiner
Elektroindustri
Teleproduktindustri
Precisionsinstrument
Motorfordon
Andra transportmedel
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 2a. Antal anställda

81 43,8 43,8 43,8
81 43,8 43,8 87,6
23 12,4 12,4 100,0

185 100,0 100,0

50-99 anställda
100-499 anställda
500-  anställda
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 2b. Omsättning

50 27,0 27,0 27,0
98 53,0 53,0 80,0
37 20,0 20,0 100,0

185 100,0 100,0

0-100 milj kr
101-500 milj kr
501-  milj kr
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 3a. Begränsat sortiment

44 23,8 24,7 24,7
41 22,2 23,0 47,8
28 15,1 15,7 63,5
39 21,1 21,9 85,4
26 14,1 14,6 100,0

178 96,2 100,0
7 3,8

185 100,0

Inte alls väl
2
3
4
Mycket väl
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Fråga 3b. Produktförnyelse

4 2,2 2,3 2,3
27 14,6 15,3 17,5
45 24,3 25,4 42,9
63 34,1 35,6 78,5
38 20,5 21,5 100,0

177 95,7 100,0
8 4,3

185 100,0

Inte alls väl
2
3
4
Mycket väl
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 3c. Marknadsutveckling

2 1,1 1,1 1,1
33 17,8 18,5 19,7
50 27,0 28,1 47,8
71 38,4 39,9 87,6
22 11,9 12,4 100,0

178 96,2 100,0
7 3,8

185 100,0

Inte alls väl
2
3
4
Mycket väl
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 3d. Kostnadseffektivitet

3 1,6 1,7 1,7
23 12,4 13,0 14,7
44 23,8 24,9 39,5
71 38,4 40,1 79,7
36 19,5 20,3 100,0

177 95,7 100,0
8 4,3

185 100,0

Inte alls väl
2
3
4
Mycket väl
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 4. Organisationsstruktur

117 63,2 64,3 64,3
19 10,3 10,4 74,7
37 20,0 20,3 95,1
9 4,9 4,9 100,0

182 98,4 100,0
3 1,6

185 100,0

Funktion
Division
Matris
Annan
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Fråga 5. Hur viktig är ekonomistyrningen?

13 7,0 7,1 7,1
42 22,7 22,8 29,9
79 42,7 42,9 72,8
50 27,0 27,2 100,0

184 99,5 100,0
1 ,5

185 100,0

2
3
4
Mycket viktig
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 6. Hur viktig är budgeten för den ekonomiska styrningen?

1 ,5 ,5 ,5
17 9,2 9,2 9,7
46 24,9 24,9 34,6
72 38,9 38,9 73,5
49 26,5 26,5 100,0

185 100,0 100,0

Inte alls viktig
2
3
4
Mycket viktig
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 7a. Implementering av strategier

20 10,8 11,0 11,0
50 27,0 27,5 38,5
52 28,1 28,6 67,0
43 23,2 23,6 90,7
17 9,2 9,3 100,0

182 98,4 100,0
3 1,6

185 100,0

Instämmer inte alls
2
3
4
Instämmer helt
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 7b. Planering av verksamheten

2 1,1 1,1 1,1
14 7,6 7,6 8,6
32 17,3 17,3 25,9
94 50,8 50,8 76,8
43 23,2 23,2 100,0

185 100,0 100,0

Instämmer inte alls
2
3
4
Instämmer helt
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Fråga 7c. Intern kommunikation

8 4,3 4,3 4,3
25 13,5 13,5 17,8
58 31,4 31,4 49,2
75 40,5 40,5 89,7
19 10,3 10,3 100,0

185 100,0 100,0

Instämmer inte alls
2
3
4
Instämmer helt
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 7d. Samordning av verksamheten

8 4,3 4,3 4,3
19 10,3 10,3 14,6
58 31,4 31,4 45,9
75 40,5 40,5 86,5
25 13,5 13,5 100,0

185 100,0 100,0

Instämmer inte alls
2
3
4
Instämmer helt
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 7 e. Ansvarsfördelning

4 2,2 2,2 2,2
26 14,1 14,1 16,2
44 23,8 23,8 40,0
72 38,9 38,9 78,9
39 21,1 21,1 100,0

185 100,0 100,0

Instämmer inte alls
2
3
4
Instämmer helt
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 7 f. Resursfördelning

1 ,5 ,5 ,5
16 8,6 8,6 9,2
32 17,3 17,3 26,5
92 49,7 49,7 76,2
44 23,8 23,8 100,0

185 100,0 100,0

Instämmer inte alls
2
3
4
Instämmer helt
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Fråga 7g. Motivera de anställda

12 6,5 6,5 6,5
48 25,9 26,1 32,6
66 35,7 35,9 68,5
42 22,7 22,8 91,3
16 8,6 8,7 100,0

184 99,5 100,0
1 ,5

185 100,0

Instämmer inte alls
2
3
4
Instämmer helt
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 7h. Kontroll och utvärdering

1 ,5 ,5 ,5
9 4,9 4,9 5,4

23 12,4 12,4 17,8
102 55,1 55,1 73,0
50 27,0 27,0 100,0

185 100,0 100,0

Instämmer inte alls
2
3
4
Instämmer helt
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 7i. Produktkalkylering

8 4,3 4,3 4,3
18 9,7 9,7 14,1
42 22,7 22,7 36,8
63 34,1 34,1 70,8
54 29,2 29,2 100,0

185 100,0 100,0

Instämmer inte alls
2
3
4
Instämmer helt
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 8. Kompletteras budgeten med icke-finansiella mått/mål?

115 62,2 62,8 62,8
68 36,8 37,2 100,0

183 98,9 100,0
2 1,1

185 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Fråga 9. Hur viktig är icke-finansiell information?

2 1,1 1,1 1,1
15 8,1 8,2 9,3
35 18,9 19,1 28,4
72 38,9 39,3 67,8
59 31,9 32,2 100,0

183 98,9 100,0
2 1,1

185 100,0

Inte alls viktig
2
3
4
Mycket viktig
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 10a. Används Balanced scorecard?

45 24,3 25,3 25,3
133 71,9 74,7 100,0
178 96,2 100,0

7 3,8
185 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 10b. Används ABM?

7 3,8 3,9 3,9
171 92,4 96,1 100,0
178 96,2 100,0

7 3,8
185 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 10c. Används benchmarking?

45 24,3 25,3 25,3
133 71,9 74,7 100,0
178 96,2 100,0

7 3,8
185 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Fråga 10d. Används TQM?

35 18,9 19,7 19,7
143 77,3 80,3 100,0
178 96,2 100,0

7 3,8
185 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 10e. Används andra styrinstrument?

50 27,0 28,1 28,1
128 69,2 71,9 100,0
178 96,2 100,0

7 3,8
185 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 10f. Används inga andra styrinstrument?

53 28,6 29,8 29,8

125 67,6 70,2 100,0

178 96,2 100,0
7 3,8

185 100,0

Använder inga
styrinstrument
Använder
styrinstrument
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 11a. Budgeten kräver för mycket tid och resurser.

16 8,6 8,6 8,6
43 23,2 23,2 31,9
44 23,8 23,8 55,7
53 28,6 28,6 84,3
29 15,7 15,7 100,0

185 100,0 100,0

Instämmer inte alls
2
3
4
Instämmer helt
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Fråga 11b. Budgeten baseras på osäkra prognoser.

8 4,3 4,3 4,3
32 17,3 17,3 21,6
49 26,5 26,5 48,1
77 41,6 41,6 89,7
19 10,3 10,3 100,0

185 100,0 100,0

Instämmer inte alls
2
3
4
Instämmer helt
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 11c. Budgeten blir snabbt inaktuell.

4 2,2 2,2 2,2
23 12,4 12,5 14,7
54 29,2 29,3 44,0
77 41,6 41,8 85,9
26 14,1 14,1 100,0

184 99,5 100,0
1 ,5

185 100,0

Instämmer inte alls
2
3
4
Instämmer helt
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 11d. Budgeten kan inte signalera förändringar i omvärlden.

5 2,7 2,7 2,7
24 13,0 13,0 15,8
42 22,7 22,8 38,6
67 36,2 36,4 75,0
46 24,9 25,0 100,0

184 99,5 100,0
1 ,5

185 100,0

Instämmer inte alls
2
3
4
Instämmer helt
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 11e. Budgeten stödjer inte satsningar på hög kvalitet och ständiga
förbättringar.

29 15,7 15,8 15,8
49 26,5 26,6 42,4
48 25,9 26,1 68,5
41 22,2 22,3 90,8
17 9,2 9,2 100,0

184 99,5 100,0
1 ,5

185 100,0

Instämmer inte alls
2
3
4
Instämmer helt
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Fråga 11f. Budgeten medför anslagstänkande.

23 12,4 12,5 12,5
58 31,4 31,5 44,0
33 17,8 17,9 62,0
62 33,5 33,7 95,7
8 4,3 4,3 100,0

184 99,5 100,0
1 ,5

185 100,0

Instämmer inte alls
2
3
4
Instämmer helt
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 11g. Budgeten baseras på räkenskapsår vilket inte alltid är den bästa
tidsperioden.

32 17,3 17,3 17,3
45 24,3 24,3 41,6
49 26,5 26,5 68,1
37 20,0 20,0 88,1
22 11,9 11,9 100,0

185 100,0 100,0

Instämmer inte alls
2
3
4
Instämmer helt
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 12. Hur lång är budgetperioden?

176 95,1 95,7 95,7
2 1,1 1,1 96,7
3 1,6 1,6 98,4
3 1,6 1,6 100,0

184 99,5 100,0
1 ,5

185 100,0

År
Halvår
Kvartal
Annan
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 13. Följer budgetperioden räkenskapsår?

182 98,4 98,9 98,9
2 1,1 1,1 100,0

184 99,5 100,0
1 ,5

185 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Fråga 14. Hur periodiseras budgeten?

65 35,1 35,1 35,1
84 45,4 45,4 80,5
36 19,5 19,5 100,0

185 100,0 100,0

Schablonmässigt
Var månad för sig
Annan
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 15. Hur ofta görs budgetuppföljningar?

5 2,7 2,7 2,7
166 89,7 89,7 92,4

8 4,3 4,3 96,8
4 2,2 2,2 98,9
2 1,1 1,1 100,0

185 100,0 100,0

Veckovis
Månadsvis
Kvartalsvis
Tertialvis
Annat
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 16. Kompletteras budgeten med prognoser?

168 90,8 91,3 91,3
16 8,6 8,7 100,0

184 99,5 100,0
1 ,5

185 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 17. Hur ofta görs prognoser?

47 25,4 28,0 28,0
85 45,9 50,6 78,6
20 10,8 11,9 90,5
6 3,2 3,6 94,0

10 5,4 6,0 100,0
168 90,8 100,0
16 8,6
1 ,5

17 9,2
185 100,0

Månadsvis
Kvartalsvis
Tertialvis
Halvårsvis
Annat
Total

Valid

Ska ej svara
Bortfall
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Fråga 18. Hur långt fram sträcker sig prognoserna?

28 15,1 16,8 16,8
57 30,8 34,1 50,9
5 2,7 3,0 53,9
2 1,1 1,2 55,1

75 40,6 44,9 100,0
167 90,3 100,0
16 8,6
2 1,1

18 9,7
185 100,0

6 mån
12 mån
18 mån
24 mån
Annat
Total

Valid

Ska ej svara
Bortfall
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 19. Revideras budgeten efter prognoserna?

31 16,8 18,6 18,6
136 73,5 81,4 100,0
167 90,3 100,0
16 8,6
2 1,1

18 9,7
185 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

Ska ej svara
Bortfall
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 20. Sker styrning mot budget eller prognos?

32 17,3 19,2 19,2
43 23,2 25,7 44,9

92 49,7 55,1 100,0

167 90,3 100,0
16 8,6
2 1,1

18 9,7
185 100,0

Främst mot budget
Främst mot prognos
Mot både budget
och prognos
Total

Valid

Ska ej svara
Bortfall
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 21. Är affärsplan/strategisk plan utgångspunkt vid budgetarbetet?

148 80,0 80,0 80,0
37 20,0 20,0 100,0

185 100,0 100,0

Ja
Nej
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Fråga 22. När påbörjas budgetarbetet?

7 3,8 3,8 3,8

23 12,4 12,4 16,2
72 38,9 38,9 55,1
46 24,9 24,9 80,0
26 14,1 14,1 94,1
9 4,9 4,9 98,9
1 ,5 ,5 99,5
1 ,5 ,5 100,0

185 100,0 100,0

1mån före
kommande
period
2 mån
3 mån
4 mån
5 mån
6 mån
8 mån
10 mån
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 23. Hur startar budgetarbetet?

41 22,2 22,7 22,7

54 29,2 29,8 52,5
74 40,0 40,9 93,4
12 6,5 6,6 100,0

181 97,8 100,0
4 2,2

185 100,0

Detaljerade
förutsättningar
Vida budgetramar
Målsättningsdiskussion
Annat
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 24. Var utarbetas det första budgetförslaget?

63 34,1 34,2 34,2
121 65,4 65,8 100,0
184 99,5 100,0

1 ,5
185 100,0

Central nivå
Lokal nivå
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 25. Förs det en budgetdiskussion?

165 89,2 90,2 90,2
18 9,7 9,8 100,0

183 98,9 100,0
2 1,1

185 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Fråga 26. Hur viktigt är budgetframtagandet som motivationsfaktor för de
anställda?

19 10,3 10,3 10,3
46 24,9 24,9 35,1
62 33,5 33,5 68,6
44 23,8 23,8 92,4
14 7,6 7,6 100,0

185 100,0 100,0

Inte alls viktigt
2
3
4
Mycket viktigt
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 27. Hur mycket tid läggs ned på budgetarbetet?

49 26,5 26,6 26,6
121 65,4 65,8 92,4
14 7,6 7,6 100,0

184 99,5 100,0
1 ,5

185 100,0

För mycket
Lagom
För lite
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 28. Mot vad jämförs det verkliga utfallet vid budgetuppföljning?
Ja Nej

Frequency Percent Frequency Percent

Mot ursprunglig budget 154 83,2 31 16,8
Mot reviderad budget 41 22,2 144 77,8
Mot prognos 106 57,3 79 42,7
Mot föregående år 108 58,4 77 41,6
Mot externa standards 4 2,2 181 97,8

Fråga 29. Var sker formell diskussion kring budget och verkligt utfall?
Ja Nej

Frequency Percent Frequency Percent

På styrelsemöte 107 59,1 74 40,9
På budgetmöte 36 19,9 145 80,1
Annat 97 53,6 84 46,4

Fråga 30. När sker avvikelseanalys?

84 45,4 45,4 45,4
87 47,0 47,0 92,4
14 7,6 7,6 100,0

185 100,0 100,0

Alltid
Viss gräns
Aldrig
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Fråga 31. Delas avvikelserna in i påverkbara och icke påverkbara avvikel-
ser?

70 37,8 41,9 41,9
97 52,4 58,1 100,0

167 90,3 100,0
14 7,6
4 2,2

18 9,7
185 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

Ska ej svara
Bortfall
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 32. Används avvikelseanalys för utvärdering av budgetansvariga?

69 37,3 41,1 41,1
99 53,5 58,9 100,0

168 90,8 100,0
14 7,6
3 1,6

17 9,2
185 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

Ska ej svara
Bortfall
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 33. Är ett belöningssystem kopplat till budgeten?

76 41,1 41,3 41,3
108 58,4 58,7 100,0
184 99,5 100,0

1 ,5
185 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 34. Har det genomförts omfattande förändringar i budgetarbetet?

45 24,3 24,5 24,5
139 75,1 75,5 100,0
184 99,5 100,0

1 ,5
185 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Fråga 35. Planeras omfattande förändringar i budgetarbetet?

32 17,3 17,6 17,6

4 2,2 2,2 19,8

146 78,9 80,2 100,0
182 98,4 100,0

3 1,6
185 100,0

Ja
Ja, budgeten
skall avskaffas
Nej
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Enkät till budgetlösa företag (17 respondenter)

Fråga 1. SNI-kod

1 5,9 5,9 5,9
4 23,5 23,5 29,4
5 29,4 29,4 58,8
2 11,8 11,8 70,6
1 5,9 5,9 76,5
3 17,6 17,6 94,1
1 5,9 5,9 100,0

17 100,0 100,0

Stål- och metallverk
Metallvaror
Maskinindustri
Teleproduktindustri
Precisionsinstrument
Motorfordon
Andra transportmedel
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 2a. Antal anställda

9 52,9 52,9 52,9
5 29,4 29,4 82,4
3 17,6 17,6 100,0

17 100,0 100,0

50-99 anställda
100-499 anställda
500-  anställda
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 2b. Omsättning

7 41,2 41,2 41,2
6 35,3 35,3 76,5
4 23,5 23,5 100,0

17 100,0 100,0

0-100 milj kr
101-500 milj kr
501-  milj kr
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Fråga 3a. Begränsat sortiment

3 17,6 20,0 20,0
1 5,9 6,7 26,7
4 23,5 26,7 53,3
3 17,6 20,0 73,3
4 23,5 26,7 100,0

15 88,2 100,0
2 11,8

17 100,0

Inte alls väl
2
3
4
Mycket väl
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 3b. Produktförnyelse

1 5,9 6,3 6,3
1 5,9 6,3 12,5

12 70,6 75,0 87,5
2 11,8 12,5 100,0

16 94,1 100,0
1 5,9

17 100,0

2
3
4
Mycket väl
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 3c. Marknadsutveckling

3 17,6 18,8 18,8
3 17,6 18,8 37,5
7 41,2 43,8 81,3
3 17,6 18,8 100,0

16 94,1 100,0
1 5,9

17 100,0

2
3
4
Mycket väl
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 3d. Kostnadseffektivitet

1 5,9 6,3 6,3
1 5,9 6,3 12,5
2 11,8 12,5 25,0
6 35,3 37,5 62,5
6 35,3 37,5 100,0

16 94,1 100,0
1 5,9

17 100,0

Inte alls väl
2
3
4
Mycket väl
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Fråga 4. Organisationsstruktur

11 64,7 64,7 64,7
2 11,8 11,8 76,5
2 11,8 11,8 88,2
2 11,8 11,8 100,0

17 100,0 100,0

Funktion
Division
Matris
Annan
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 5. Har budget använts tidigare?

9 52,9 52,9 52,9
8 47,1 47,1 100,0

17 100,0 100,0

Ja
Nej
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 6. När avskaffades budgeten.

1 5,9 12,5 12,5
2 11,8 25,0 37,5
2 11,8 25,0 62,5
2 11,8 25,0 87,5
1 5,9 12,5 100,0
8 47,1 100,0
8 47,1
1 5,9
9 52,9

17 100,0

1991
1997
1998
1999
2000
Total

Valid

Ska ej svara
Bortfall
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 7. Vilken är den främsta orsaken till att budgeten avskaffades?
               Öppen fråga, redovisas i uppsatsen avsnitt 4.5.

Fråga 8. Används prognoser för styrning av verksamheten?

1 5,9 5,9 5,9
5 29,4 29,4 35,3
8 47,1 47,1 82,4
3 17,6 17,6 100,0

17 100,0 100,0

Ja, långsiktiga
Ja, kortsiktiga
Ja, både och
Nej
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Fråga 9. Används icke-finansiella mått/mål?

13 76,5 76,5 76,5
4 23,5 23,5 100,0

17 100,0 100,0

Ja
Nej
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 10. Hur viktig är icke-finansiell information?

1 5,9 5,9 5,9
1 5,9 5,9 11,8
4 23,5 23,5 35,3
3 17,6 17,6 52,9
8 47,1 47,1 100,0

17 100,0 100,0

Inte alls viktig
2
3
4
Mycket viktig
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 11. Används Balanced scorecard?

4 23,5 23,5 23,5
13 76,5 76,5 100,0
17 100,0 100,0

Ja
Nej
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 12a. Används ABM?

2 11,8 11,8 11,8
15 88,2 88,2 100,0
17 100,0 100,0

Ja
Nej
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 12b. Används benchmarking?

5 29,4 29,4 29,4
12 70,6 70,6 100,0
17 100,0 100,0

Ja
Nej
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Fråga 12c. Används TQM?

3 17,6 17,6 17,6
14 82,4 82,4 100,0
17 100,0 100,0

Ja
Nej
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 12d. Används andra styrinstrument?

2 11,8 11,8 11,8
15 88,2 88,2 100,0
17 100,0 100,0

Ja
Nej
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 12e. Används inga andra styrinstrument?

8 47,1 47,1 47,1

9 52,9 52,9 100,0

17 100,0 100,0

Använder inga
styrinstrument
Använder
styrinstrument
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 13a. Budgeten kräver för mycket tid och resurser.

3 17,6 17,6 17,6
8 47,1 47,1 64,7
6 35,3 35,3 100,0

17 100,0 100,0

3
4
Instämmer helt
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 13b. Budgeten baseras på osäkra prognoser.

3 17,6 17,6 17,6
7 41,2 41,2 58,8
7 41,2 41,2 100,0

17 100,0 100,0

3
4
Instämmer helt
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Fråga 13c. Budgeten blir snabbt inaktuell.

1 5,9 5,9 5,9
1 5,9 5,9 11,8
7 41,2 41,2 52,9
8 47,1 47,1 100,0

17 100,0 100,0

2
3
4
Instämmer helt
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 13d. Budgeten kan inte signalera förändringar i omvärlden.

2 11,8 11,8 11,8
2 11,8 11,8 23,5
7 41,2 41,2 64,7
6 35,3 35,3 100,0

17 100,0 100,0

2
3
4
Instämmer helt
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 13e. Budgeten stödjer inte satsningar på hög kvalitet och ständiga
förbättringar.

3 17,6 17,6 17,6
10 58,8 58,8 76,5
4 23,5 23,5 100,0

17 100,0 100,0

2
3
4
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Fråga 13f. Budgeten medför anslagstänkande.

8 47,1 47,1 47,1
7 41,2 41,2 88,2
2 11,8 11,8 100,0

17 100,0 100,0

3
4
Instämmer helt
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Fråga 13g. Budgeten baseras på räkenskapsår vilket inte alltid är den bästa
tidsperioden.

2 11,8 12,5 12,5
1 5,9 6,3 18,8
6 35,3 37,5 56,3
3 17,6 18,8 75,0
4 23,5 25,0 100,0

16 94,1 100,0
1 5,9

17 100,0

Instämmer inte alls
2
3
4
Instämmer helt
Total

Valid

BortfallMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Fråga 14. Hur genomförs kontroll och utvärdering?
Ja Nej

Frequency Percent Frequency Percent

Jämför med föregående år 14 82,4 3 17,6

Jämför med andra enheter
inom företaget

3 17,6 14 82,4

Jämför med andra företag
inom samma bransch

5 29,4 12 70,6

Använder nyckeltal 13 76,5 4 23,5

Annat 1 5,9 16 94,1

Fråga 15. Vilka hjälpmedel används för implementering av strategier och
planering?

Ja Nej
Frequency Percent Frequency Percent

Balanced scorecard 3 18,8 13 81,3
Kontinuerliga möten 12 75,0 4 25,0
Långsiktiga prognoser 8 50,0 8 50,0
Kortsiktiga prognoser 11 68,8 5 31,3
Annat 2 12,5 14 87,5

Fråga 16-19. Öppna frågor, redovisas i uppsatsen avsnitt 4.5.
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Tabell 1.
Organisationsstruktur * Storleksklass Crosstabulation

70 48 10 128
56,6 54,7 16,7 128,0

79,5% 56,5% 38,5% 64,3%
6 13 2 21

9,3 9,0 2,7 21,0
6,8% 15,3% 7,7% 10,6%

9 20 10 39
17,2 16,7 5,1 39,0

10,2% 23,5% 38,5% 19,6%
3 4 4 11

4,9 4,7 1,4 11,0
3,4% 4,7% 15,4% 5,5%

88 85 26 199
88,0 85,0 26,0 199,0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass

Funktion

Division

Matris

Annan

Organisations
struktur

Total

50-99
anställda

100-499
anställda

500- 
anställda

Storleksklass

Total

Chi-Square Tests

24,586a 6 ,0004
23,193 6 ,0007

19,693 1 ,0000

199

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df P-värde

4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,44.

a. 
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Tabell 2.
Descriptives

90 3,47 1,07 ,11
86 3,24 ,97 ,10
26 3,96 ,92 ,18

202 3,44 1,03 7,25E-02
90 2,99 1,24 ,13
86 3,38 1,17 ,13
26 3,92 ,89 ,17

202 3,28 1,21 8,49E-02

50-99 anställda
100-499 anställda
500-  anställda
Total
50-99 anställda
100-499 anställda
500-  anställda
Total

Budgeten baseras på
osäkra prognoser

Budgetarbetet kräver för
mycket tid och resurser

N Mean Std. Deviation Std. Error

ANOVA

10,430 2 5,215 5,106 ,007

203,234 199 1,021

213,663 201
19,303 2 9,651 7,031 ,001

273,172 199 1,373

292,475 201

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups
Within Groups

Total

Budgeten
baseras på
osäkra
prognoser
Budgetarbetet
kräver för mycket
tid och resurser

Sum of
Squares df Mean Square F P-värde

Tabell 3.
Descriptivesa

Hur viktig är icke-finansiell information?

81 3,89 1,01 ,11
80 3,96 ,95 ,11
22 4,00 ,93 ,20

183 3,93 ,97 7,17E-02

50-99 anställda
100-499 anställda
500-  anställda
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error

Budget = Har budgeta. 

ANOVAa

Hur viktig är icke-finansiell information?

,326 2 ,163 ,171 ,843
170,888 180 ,949
171,213 182

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F P-värde

Budget = Har budgeta. 
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Tabell 4.

13 23 9 45
20,2 19,2 5,6 45,0

16,3% 30,3% 40,9% 25,3%
67 53 13 133

59,8 56,8 16,4 133,0
83,8% 69,7% 59,1% 74,7%

80 76 22 178
80,0 76,0 22,0 178,0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass

Ja

Nej

Balanced
Scorecard

Total

50-99
anställda

100-499
anställda

500- 
anställda

Storleksklass

Total

Chi-Square Testsb

7,297a 2 ,026
7,321 2 ,026

7,202 1 ,007

178

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df P-värde

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5,56.

a. 

Budget = Har budgetb. 

Tabell 5.

12 25 8 45
20,2 19,2 5,6 45,0

15,0% 32,9% 36,4% 25,3%
68 51 14 133

59,8 56,8 16,4 133,0
85,0% 67,1% 63,6% 74,7%

80 76 22 178
80,0 76,0 22,0 178,0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass

Ja

Nej

Benchmarking

Total

50-99
anställda

100-499
anställda

500- 
anställda

Storleksklass

Total

Chi-Square Testsb

8,239a 2 ,016
8,526 2 ,014

7,202 1 ,007

178

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df P-värde

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5,56.

a. 

Budget = Har budgetb. 
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Tabell 6.

33 18 2 53
23,8 22,6 6,6 53,0

41,3% 23,7% 9,1% 29,8%
47 58 20 125

56,2 53,4 15,4 125,0
58,8% 76,3% 90,9% 70,2%

80 76 22 178
80,0 76,0 22,0 178,0

100,0% 100,0% 100,0% 100%

Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass

Använder inga
andra 
styrinstrument

Använder
styrinstrument

Användning av
styrinstrument

Total

50-99
anställda

100-499
anställda

500- 
anställda

Storleksklass

Total

Chi-Square Testsb

10,888a 2 ,004
11,734 2 ,003

10,789 1 ,001

178

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df P-värde

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 6,55.

a. 

Budget = Har budgetb. 

Tabell 7.

58 69 21 148
64,8 64,8 18,4 148,0

71,6% 85,2% 91,3% 80,0%
23 12 2 37

16,2 16,2 4,6 37,0
28,4% 14,8% 8,7% 20,0%

81 81 23 185
81,0 81,0 23,0 185,0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass

Ja

Nej

Är
affärsplan/strategisk
plan utgångspunkt
vid budgetarbetet?

Total

50-99
anställda

100-499
anställda

500- 
anställda

Storleksklass

Total

Chi-Square Testsb

6,766a 2 ,034
6,946 2 ,031

6,400 1 ,011

185

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df P-värde

1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,60.

a. 

Budget = Har budgetb. 
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Tabell 8.
Crosstaba

36 21 6 63
27,4 27,7 7,9 63,0

45,0% 25,9% 26,1% 34,2%
44 60 17 121

52,6 53,3 15,1 121,0
55,0% 74,1% 73,9% 65,8%

80 81 23 184
80,0 81,0 23,0 184,0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass

Central

Lokal

På vilken nivå
utarbetas det
första
budgetförslaget?

Total

50-99
anställda

100-499
anställda

500- 
anställda

Storleksklass

Total

Budget = Har budgeta. 

Chi-Square Testsb

7,279a 2 ,026
7,266 2 ,026

5,689 1 ,017

184

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df P-värde

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 7,88.

a. 

Budget = Har budgetb. 
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Tabell 9.
Crosstaba

15 13 2 30
13,1 13,1 3,7 30,0

18,5% 16,0% 8,7% 16,2%
41 24 7 72

31,5 31,5 9,0 72,0
50,6% 29,6% 30,4% 38,9%

24 36 12 72
31,5 31,5 9,0 72,0

29,6% 44,4% 52,2% 38,9%

1 8 2 11
4,8 4,8 1,4 11,0

1,2% 9,9% 8,7% 5,9%
81 81 23 185

81,0 81,0 23,0 185,0
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass

Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass

1-2
mån

3
mån

4-5
mån

6- 
mån

När påbörjas
budgetarbetet

Total

50-99
anställda

100-499
anställda

500- 
anställda

Storleksklass

Total

Budget = Har budgeta. 

Chi-Square Testsb

15,029a 6 ,020
16,238 6 ,013

9,209 1 ,002

185

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df P-värde

4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,37.

a. 

Budget = Har budgetb. 
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Tabell 10.
Crosstaba

20 17 12 49
21,3 21,6 6,1 49,0

25,0% 21,0% 52,2% 26,6%
55 56 10 121

52,6 53,3 15,1 121,0
68,8% 69,1% 43,5% 65,8%

5 8 1 14
6,1 6,2 1,8 14,0

6,3% 9,9% 4,3% 7,6%
80 81 23 184

80,0 81,0 23,0 184,0
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass

För mycket

Lagom

För lite

Tid som
läggs ned på
budgetarbete

Total

50-99
anställda

100-499
anställda

500- 
anställda

Storleksklass

Total

Budget = Har budgeta. 

Chi-Square Testsb

9,732a 4 ,045
8,825 4 ,066

1,782 1 ,182

184

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df P-värde

1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,75.

a. 

Budget = Har budgetb. 
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Tabell 11.
Crosstaba

67 78 23 168
73,0 74,0 21,0 168,0

83,8% 96,3% 100,0% 91,3%
13 3 0 16

7,0 7,0 2,0 16,0
16,3% 3,7% ,0% 8,7%

80 81 23 184
80,0 81,0 23,0 184,0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass

Ja

Nej

Kompletteras
budgeten med
prognoser?

Total

50-99
anställda

100-499
anställda

500- 
anställda

Storleksklass

Total

Budget = Har budgeta. 

Chi-Square Testsb

10,483a 2 ,005
12,052 2 ,002

9,496 1 ,002

184

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df P-värde

1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,00.

a. 

Budget = Har budgetb. 
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Tabell 12.

21 34 14 69
29,2 31,2 8,6 69,0

29,6% 44,7% 66,7% 41,1%
50 42 7 99

41,8 44,8 12,4 99,0
70,4% 55,3% 33,3% 58,9%

71 76 21 168
71,0 76,0 21,0 168,0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass

Ja

Nej

Används
avvikelseanalys
vid utvärdering av
budgetansvariga?

Total

50-99
anställda

100-499
anställda

500- 
anställda

Storleksklass

Total

Chi-Square Testsb

9,982a 2 ,007
10,035 2 ,007

9,758 1 ,002

168

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df P-värde

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 8,63.

a. 

Budget = Har budgetb. 

Tabell 13.

25 37 14 76
33,0 33,5 9,5 76,0

31,3% 45,7% 60,9% 41,3%
55 44 9 108

47,0 47,5 13,5 108,0
68,8% 54,3% 39,1% 58,7%

80 81 23 184
80,0 81,0 23,0 184,0

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass
Count
Expected Count
% within Storleksklass

Ja

Nej

Är
belöningssystem
kopplat till
budgeten?

Total

50-99
anställda

100-499
anställda

500- 
anställda

Storleksklass

Total

Chi-Square Testsb

7,607a 2 ,022
7,637 2 ,022

7,563 1 ,006

184

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df P-värde

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 9,50.

a. 

Budget = Har budgetb. 


