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Abstract 
 
Authors: Nils Nordstrand & Linda Åhman 
Supervisor: Magnus Holmström 
Title: The Budget Paradox - Why companies choose to keep traditional budgeting or 
budget resembling processes, despite the criticism aimed towards it. 
 
Background and problem: Harsh criticism has been aimed at management control 
during the 1980’s in the “relevance lost”-debate. The criticism turned later more 
specifically towards budgeting, in which Jan Wallander (1995) and Hope & Fraser 
(2003) were of the opinion that the budget only contributed little value in the business 
of today. The authors claimed that the budget should be fully abolished. However, new 
studies conducted by Ekholm & Wallin (2000) and Libby & Lindsay (2009) shows that 
a majority of companies still use the budget as a part of their management control 
systems, despite the awareness of criticism and the obvious disadvantages with using a 
traditional budget. This phenomenon is something we have chosen to call the “budget 
paradox” which can be summarised in the studies main question “Why have budget and 
budget-resembling processes survived despite the harsh criticism aimed towards it?” 
 
Purpose: The purpose of the study is to describe and explain how two companies have 
chosen to deal with the criticism aimed towards traditional budgeting, as well as 
developing an explanative model showing how the budget can be replaced or 
developed.   
 
Method: A qualitative method was used based on semi structured interviews with four 
respondents in two case companies.  
 
Analysis and conclusion: By studying two case companies, information was compiled 
to see how they dealt with criticism aimed towards traditional budgeting. Interesting 
was to see which complements were used together with their budget and which reasons 
the companies had to choose or replace their budget. Initially the two companies seemed 
to be on two ends of the issue, where one company used traditional budgeting and the 
other had chosen to abandon the budget. However, by analysing the two companies one 
can distinguish several similarities. The analysis shows that none of the companies use a 
clear “either-or” perspective, but rather resemble each other in their management 
control system design. As a result of the analysis an explanative model was developed 
showing how the budget can be developed or complemented, in which three new terms 
were formulated: “budget resembling processes”, “extended budgeting” and 
“contingent budgeting”. The study concludes that no standard budget can be developed 
and that a companies’ budget design is contingent of the companies surrounding 
conditions.  
 
Keywords: Budget, budget criticism, management control systems, beyond budgeting, 
relevance lost.  
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Sammanfattning 

 
Författare: Nils Nordstrand & Linda Åhman 
Handledare: Magnus Holmström 
Titel: Budgetparadoxen – Varför företag väljer att behålla traditionell budget eller 
budgetliknande processer trots den kritik som riktats mot den. 
 
Bakgrund och problem: Under 1980-talet riktades hård kritik mot ekonomistyrningen 
i den såkallade ”Relevance Lost” - debatten. Kritiken styrdes senare mer specifikt mot 
budgeten, där kritiker som Jan Wallander (1995) samt Hope & Fraser (2003) menade att 
budgeteringen tillförde lite värde i modern affärsverksamhet och att den borde avskaffas 
helt. Trots kritiken visar nyare studier av Ekholm & Wallin (2000) samt Libby & 
Lindsay (2009) att majoriteten av företag fortfarande använder sig av budget som en 
viktig del av sin ekonomistyrning trots att företagen är medvetna om budgetens 
nackdelar. Detta fenomen kallar vi för ”budgetparadoxen” och kan sammanfattas i 
studiens huvudfråga ”Varför lever budgeten och budgetsliknande processer vidare trots 
all kritik som riktats mot den?” 
 
Syfte: Studiens syfte är att beskriva och förklara hur två företag valt att hantera kritiken 
riktad mot den traditionella budgeteringn samt att konstruera en förklarande modell som 
visar hur budgeten kan ersättas eller utvecklas. 
 
Metod: En kvalitativ metod användes, baserad på semistrukturerade intervjuer med fyra 
respondenter i två fallföretag. 
 
Analys och slutsats: Med hjälp av studiens två fallföretag samlades information in om 
hur de hanterat kritikpunkter som riktats mot budgeten. Intressant var att se vilka 
komplement som användes till den traditionella budgeten och vilka anledningar man 
haft att behålla eller ersätta budgeten. De två fallföretagen ansågs inledningsvis befinna 
sig på var sin sida i frågan, där det ena företaget använder sig av traditionell budgetering 
medan det andra valt att överge budgeten helt. Vid en närmare analys av företagen 
kunde däremot flera likheter utskiljas. Analysen visade att inget av de två fallföretagen 
hade valt en tydligt ”antingen-eller” ståndpunkt i budgetfrågan, utan att de snarare 
liknar varandra vad gäller utformning av sina styrmedel. Analysen har mynnat ut i en 
förklarande modell som visar hur budgeten kan utvecklas eller kompletteras, där tre nya 
begrepp: ”budgetliknande processer”, ”utvecklad budgetering” samt ”situations-
baserad budgetering” formulerats. I slutsatsen poängteras att det inte finns någon 
standardutformning för budgetanvändningen i företag utan att företag snarare befinner 
sig någonstans mellan dessa begrepp beroende på vilka specifika verksamhets-
förutsättningar och krav som ställs på ett företag. 
 
Nyckelord: Budget, budgetkritik, ekonomistyrning, beyond budgeting, relevance lost  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
 
Det är början av januari och koncernens controller sitter återigen och sammanställer 
den slutgiltiga budgeten för det kommande året. Redan för ett halvår sedan började den 
mödosamma processen med ett budgetutkast innehållande kommande årets förväntade 
försäljningsvolymer, marginaler och produktionskostnader. Sedan dess har utkastet 
uppdaterats och granskats av ledningen, konsoliderats och ändrats och åter granskats 
på nytt. Den halvt uppgivne controllern skakar på huvudet och tänker att han inte har 
tid med denna tidsödande uppgift. ”Varför ska vi sammanställa en så detaljerad budget 
som ändå inte används?– Budgetsiffrorna stämmer ju ändå aldrig!“ 
 
Situationen ovan exemplifierar den ”budgetparadox” som råder inom den existerande 
budgetforskningen. Å ena sidan har kritik överösts den traditionella budgeten som 
betraktas som ett fenomen från det förflutna som bör ersättas med alternativa 
styrningsredskap (Wallander, 1995; Hope & Fraser, 2003). Å andra sidan visar 
forskning att en majoritet av företag fortfarande använder sig av den traditionella 
budgeten och inte har några planer på att ersätta den (Ekholm & Wallin, 2000; Libby & 
Lindsay, 2009). Denna paradox väcker frågan: varför den omfattande kritik som riktats 
mot budgetering inte kommit att resultera i ett paradigmskifte där budgeten helt bytts ut 
mot alternativa styrredskap? 
 
Arwidi & Samuelson (1991) definierar budget som ”ett dokument innehållande ett 
handlingsprogram och dess förväntade konsekvenser uttryckt i ekonomiska termer och 
baserat på vissa uttryckta förutsättningar för en given period” och budgetering som 
användningen av en budget. Blotta definitionen av begreppen ger indikationen att 
budgetanvändning är omgärdat av komplexitet och arbetsbördor. Gör man dessutom en 
genomgång av den strida ström budgetkritik som sedan 1980-talet kommit att publiceras 
är det lätt att måla upp det ovan beskrivna scenariot på näthinnan. I publikationer av 
framförallt Hope & Fraser (2003) samt Jan Wallander (1995) listas nämligen otaliga 
argument för att totalt överge den traditionella budgeten. 
 
Budgetkritiken kom att ta fart i samband med debatten kring den traditionella 
ekonomistyrningens förlorade relevans, den så kallade ”Relevance Lost” - debatten från 
slutet av 1980-talet. Debattens upphovsmän, Johnson & Kaplan (1987) kritiserade 
ekonomistyrningen i sin helhet och menade att denna är utvecklad i en tid präglad av 
stabila omvärldsförutsättningar. Författarna menade att företags förutsättningar 
fundamentalt ändrats i och med de förändringar som skett i modern industri förorsakade 
av en ändrad konkurrenssituation, teknologiska framsteg samt produktutveckling. 
Johnson & Kaplan (1987) summerar sin kritik mot informationen från traditionella 
ekonomisystem genom att påstå att: 
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 Informationen från ekonomisystem kommer för sent då den är baserad på 
redovisningsinformation från en tidigare period 

 Är för aggregerad med fokus på finansiella resultat istället för relevanta 
processförbättringar 

 Är förvrängd i och med den schablonmässiga fördelningen av omkostnader som 
i regel används 

 
Debatten kom senare att göra en fokusförflyttning från generell kritik mot 
ekonomistyrningen, som inte påstods ha uppdaterats sedan 1920-talet till specifik 
budgetkritik från den så kallade ”Beyond Budgeting rörelsen”. Denna innefattade 
framförallt akademiker, företagsledare samt konsulter drivna av intresset att övertala 
företag att implementera deras styrningsmodeller. I kölvattnet av kritiken följde att ett 
antal europeiska och amerikanska företag valde att överge budgeten eller åtminstone 
övervägde att göra det. Till de svenska exemplen räknas Handelsbanken, Volvo, IKEA 
samt Ericsson. (Ekholm & Wallin, 2000). 
 
Beyond Budgeting representanterna, som förespråkade en budgetlös styrning menade 
att den traditionella budgeten snabbt blev föråldrad i dagens affärsmiljö, föranledde 
oönskat beteende bland anställda, kvävde initiativtagande, endast gav en intern bild av 
företaget samt att det värde som skapas av budgeten var litet i förhållande till hur tids 
och resurskrävande budgetprocessen är (Wallander, 1995; Hansen et al. 2003; Merchant 
& Van der Stede, 2007). Som alternativ till den traditionella budgeten menade 
kritikerna att företag istället borde använda alternativa styrverktyg som rullande 
prognoser, affärsplaner, målstyrning och balanserade styrkort. Dessa verktyg påstods 
hjälpa företag återfå en strategisk förankring i den ekonomiska styrningen och öka 
anpassningsbarheten till den externa miljön (Svensson, 2001; Kaplan & Norton, 1996; 
Andersson, 1997; Merchant & Van der Stede, 2007; Wallander, 1995 med flera).  

1.2. Problemdiskussion 
Under början av 2000-talet tog debatten kring traditionell budgetering ytterligare en 
vändning och började istället ifrågasätta den budgetkritik som framfördes från Beyond 
Budgeting rörelsen. Studier visade att trots att företag till en stor utsträckning var 
medvetna om budgetens nackdelar använde fortfarande en majoritet av undersökta 
företag traditionell budget även om den kom att kompletteras med andra styrmedel (se 
tabell 1 nedan). 
 

Studie  Användning

Gafvelin & Kamola (1996) 
Ekholm & Wallin (2000) 

91 % 
86 % 

Silstrand & Torstensson (2001)
Libby & Lindsay (2009) 

92 % 
91 % 

 
Tabell 1. Sammanställning av tidigare studiers resultat av budgeteringens användningsgrad 
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Studierna ger en indikation på att den traditionella budgeten, trots all den kritik som 
riktats mot den faktiskt har en viktig roll att fylla i företag. Budgetens relevans styrks av 
befintlig budgetlitteratur som beskriver att det huvudsakliga syftet med budgetering är: 
verksamhetsplanering, samordning och kommunikation mellan avdelningar, ledning och 
enhetsansvariga och är ett viktigt verktyg vid allokeringen av resurser och ansvar. 
Utöver detta har budgeten visat sig vara ett bra sätt att motivera personal och är en 
lämplig grund att koppla incitamentsystem till. (Olve & Bergstrand, 1992)  
 
Ekholm & Wallin (2000) och Libby & Lindsay (2009) anser att den kritik som riktats 
mot budgeten i många fall är överdriven. Företag behöver inte nödvändigtvis ta 
ställning till huruvida budgeten ska överges eller inte, utan istället överväga att 
eventuellt komplettera den med andra styrmedel. Båda författarparen visar i sina studier 
att företag som använder sig av traditionell budget i de flesta fall kompletterar den med 
alternativa styrmedel och använder sig därmed av någon form av ”hybridbudgetering”. 
 
Den motsägelsefulla situationen med omfattande budgetkritik å ena sidan och en 
verklighet som visar att företag fortfarande använder sig av traditionell budget 
benämner vi ”budgetparadoxen” och kan sammanfattas i studiens huvudfråga:   
 
Varför lever budgeten och budgetsliknande processer vidare trots all kritik som riktats 

mot den? 
 
Vi har studerat två företag som valt att hantera budgetkritiken på till synes olika sätt. 
Det ena fallföretaget har valt att totalt överge budgeten medan det andra valt att behålla 
traditionell budgetering. För att besvara studiens huvudfråga har nedanstående 
forskningsfrågor formulerats. Frågorna inkluderar båda företagen och kommer att bistå i 
förståelsen för vad som gör att budgeten och budgetliknande processer lever vidare trots 
den hårda kritiken.  

1.3. Forskningsfrågor 
 

 Varför lämnar eller behåller företagen den traditionella budgeten? 
Svaret på denna fråga beskriver utifrån de två fallföretagens perspektiv de 
anledningar de valt att behålla respektive överge den traditionella budgeten. 
 

 Vad används som alternativ till traditionell budget? 
Denna forskningsfråga riktar sig till det fallföretag som valt att överge den 
traditionella budgeten och utreder vilka alternativa styrredskap som ersatt den 
traditionella budgeteringen. 

 Hur kan den traditionella budgeten anpassas för att möta den kritik som 
riktats mot den? 
Denna forskningsfråga riktar sig till det fallföretag som valt att fortsätta använda 
den traditionella budgeten. 
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 Vilka budgetliknande processer finns kvar vid budgetlös styrning? 
Svaret på denna forskningsfråga ger en indikation på vilka element inom den 
traditionella budgeteringen som inte lätt går att ersätta med alternativa 
styrmedel. 

1.4. Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur två företag valt att hantera 
kritiken riktad mot den traditionella budgeteringen samt att konstruera en förklarande 
modell som visar hur budgeten kan ersättas eller utvecklas. 
 

Undersökningens syfte sammanfattas i figur 1 nedan. Studier genomförda av Ekholm & 
Wallin (2000) samt Libby & Lindsay (2009) har konstaterat att ”hybridbudgetar”, det 
vill säga kombinationer av budgetar och alternativa styrmedel, ofta används bland 
företag. Denna studie kommer dock att utgå från ett ”Beyond budgeting – perspektiv” 
för att utröna vilka alternativa styrmedel som används för att hantera budgetkritik samt 
ett ”traditionellt budgetperspektiv” för att ta reda på hur en budget kan utvecklas för att 
möta den kritik som riktats mot den.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 1. Studiens analysmodell 

Traditionell 
Budgetering  

 
Användning av  
traditionell 
budgetering. 

Beyond 
Budgeting 

 
Användning av 
alternativa 
styrmedel. 

BUDGETKRITIK

Budgetering 

Vilka alternativa 
styrmedel 
används? 

Hur kan budgeten 
anpassas till 
kritiken? 
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2. Metod 

2.1. Kunskapssyn 

 
 

Figur 2. Paradigmskifte 
 
Enligt Thomas Kuhn består vetenskap av olika paradigm. Kuhn menar att ett paradigm 
är ”vad medlemmar i ett vetenskapligt samfund har gemensamt. Ett vetenskapligt 
samfund konstitueras av människor som delar samma paradigm” (Kuhn, 1997). 
Människor inom paradigmet har med andra ord samma grundläggande uppfattningar om 
verkligheten, tankemönster och föreställningar. Paradigmet testas genom hypoteser och 
studier som kan leda till ”anomalier” som ifrågasätter paradigmets förutsättningar för 
tänkande. Uppkommer tillräckligt många anomalier genomgår paradigmet en kris som 
antingen leder till att paradigmet kollapsar och ersätts med ett nytt, ett såkallat 
paradigmskifte, eller att det befintliga paradigmet stärks. (Kuhn, 1997) I denna studie är 
det befintliga paradigmet användning av traditionell budget för ekonomistyrning och 
budgetkritiken i ”Relevance Lost” konstituerar den kris som paradigmet traditionell 
budget genomgått. Studien ämnar ställa upp en hypotes för att stärka det befintliga 
paradigmets roll istället för att ifrågasätta den, eftersom vi tror att den traditionella 
budgetens kris inte kommer leda till ett fullständigt paradigmskifte mot ”Beyond 
Budgeting” utan snarare en modifiering av det befintliga paradigmet. 

2.2. Forskningsstrategi 

2.2.1. Kvalitativ studie 

Syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur två företag valt att hantera 
kritiken mot den traditionella budgeteringen samt att konstruera en modell som visar 
hur budgeten kan ersättas eller utvecklas. Då vi endast hade en vag uppfattning av de 
studerade företagens nuvarande budgetanvändning och den rådande synen på 
budgetering inom respektive företag, ansåg vi att en kvalitativ studie lämpade sig bäst. 
Att använda sig av en kvantitativ studie som ställer krav på förkunskaper om det man 
vill mäta var således inte aktuellt. Studiens ambition var heller inte att mäta frekvens 

Paradigm: 
Traditionell 
Budget 

Paradigmet 
Överlever 

Nytt Paradigm: 
”Beyond Budgeting” 

KRIS: 
”Relevance 

Lost” 
? 
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eller budgetanvändningens omfattning inom företaget, utan söker istället en mer djup-
lodande förklaring om hur företaget valt att hantera den kritik som riktats mot budgeten. 
Jacobsen (2002) och Bryman & Bell (2005) menar att valet att applicera en kvalitativ 
eller kvantitativ studie är avhängt från studiens syfte. Det empiriska valet kommer 
således att insamlas via kvalitativa intervjuer med respondenter från respektive 
fallföretag. Vi såg en risk med att slutna frågor skulle innebära en begränsning för 
studiens intervjufrågor och således de svar som skulle erhållas. Exempelvis om vi sedan 
tidigare kände till tre skäl att budgetera och endast behandlade dessa tre i 
frågeställningen skulle vi löpa risken att missa eventuella ytterligare skäl som skulle 
framkomma vid frågor av mer öppen karaktär. Mot denna bakgrund valde vi att använda 
oss av öppna frågor för att minimera risken att missa viktiga detaljer som inte varit 
formulerade direkt i frågorna. Detta resonemang kan stärkas av Jacobsen (2002) som 
menar att öppna frågor är lämpliga för att få fram enskilda individers tolkningar av ett 
fenomen. 
 
Studier har tidigare gjorts som fastställt i vilka syften företag använder sig av 
budgetering och vilka alternativ de använder sig av för att ersätta budgeten t.ex. 
Silstrand & Torstensson (2001). För att kartlägga budgetens användningsområden 
lämpar sig survey-undersökningar väl, då dessa inte kräver en djupare förklaring men 
istället ett större urval. Med denna studie råder det omvända, då syftet är att ingående 
förklara hur två fallföretag valt att hantera den kritik som riktats mot budgetering. 
Därmed lämpar sig en fallstudie bättre då det krävs att vi sätter oss in företagens unika 
situation och de utvalda företagens förutsättningar. Fallstudien lämpar sig även väl när 
vi i denna studie ämnar utvärdera den kritik som riktas mot budgetering. Detta ansågs 
inte vara möjligt att göra via en survey-undersökning då vi inte skulle lyckas få in 
tillräckligt med svar för att kunna göra en trovärdig slutsats eller kunna gå in tillräckligt 
på djupet. 
 
Eftersom studiens syfte är att belysa en skillnad i hur företag möter kritiken riktad mot 
budget, ansåg vi det nödvändigt att låta fallstudien omfatta två företag. Idealiskt vore att 
låta studien omfatta ett större antal företag, detta tilläts dock inte av studiens begränsade 
omfattning. Fördelen med denna studieform är i vår mening att den erbjuder en mer 
detaljerad och nyanserad information än survey-undersökningen samt att den mer 
djuplodande informationen möjliggör för oss att skapa en förklarande modell som inte 
vore möjligt om det inte vore för fallstudiens djupgående natur. Bryman & Bell (2005) 
beskriver att det som kännetecknar en fallstudie är att den fokuserar på en, eller endast 
några få undersökningsenheter som undersöks på djupet, för att uppnå en mer detaljerad 
kunskap än vad som går att uppnå vid en survey-undersökning.  

2.3. Tillvägagångssätt 

2.3.1. Empiriskt Urval 

För att på bästa sätt besvara studiens syfte valde vi dels att kontakta ett företag som valt 
att behålla den traditionella budgeten och dels ett företag som valt att överge den för 



 12

andra styrmedel. För att studiens resultat skulle resultera i önskvärd jämförbarhet och 
kunna användas i andra sammanhang valdes företag från samma bransch, nämligen 
tillverkande industriföretag. Anställda på ett av fallföretagen uttryckte en vilja att 
företagets och deras egna namn skulle förbi anonyma. Fallföretaget kommer därför att 
benämnas som ”Tillverkningsföretaget AB”. Detta företag har valt att överge den 
traditionella budgeten medan det andra fallföretaget, Zehnder Group AG har valt att 
förlita sig på budgeten som huvudsakligt styrmedel. Motivering till att dessa företag 
valdes var förutom branschens likhet de befintliga kontakter som vi hade på respektive 
företag. Andra tillverkande industriföretag som exempelvis Volvo, Scania och Hexagon 
hade varit lika lämpade men att initiera kontakt med dessa vore betydligt mer 
tidkrävande och bedömdes därför olämpliga med hänsyn till de begränsade tid som stod 
till förfogande. 
  
Inom respektive företag såg vi till att urvalet bestod av personer med ingående kunskap 
om budgetprocessen. Anledningen till detta var att intervjupersonerna skulle ha kunskap 
nog att kunna ta ställning i frågan om budgetens vara eller icke vara samt att väl kunna 
motivera sin ståndpunkt i frågan.  På Tillverkningsföretaget AB kontaktades följaktligen 
en intervjuperson som arbetar som controller på koncernnivå (tjänsten preciseras inte 
vidare av anonymitetsskäl). Denna person kommer fortsättningsvis att benämnas som 
”Koncerncontrollern”. En förstudie av Tillverkningsföretaget AB visade att budget-
avvecklingsprocessen ägt rum i början av tvåtusentalet. Därför var det även av intresse 
att intervjua någon som varit delaktig i processen för att besvara frågan varför 
Tillverkningsföretaget AB kommit att överge budgeten. Personen arbetade idag med 
företagets internrevision och kommer således att benämnas som ”Internrevisorn”. Inom 
Zehnder Group Nordic AB kontaktades i första hand företagets svenske CFO, Ulf 
Åhman. För att ytterligare stärka urvalet kom även Zehnder Group AG:s schweiziske 
group controller, Max Doebeli tillfrågas via en enkät. Sammantaget har följande 
personer kontaktats i och med studiens datainsamling: 
  
”Tillverkningsföretaget AB” 
“Koncerncontrollern” 
”Internrevisorn“ 
 
Zehnder Group AG 
Ulf Åhman, CFO  
Max Doebeli, Group Controller  

2.3.2. Teoretiskt urval 

I studiens initiala skede gjordes en litteraturgenomgång för att vi skulle få tillräcklig 
kunskap inom ämnet budgetering, samt att avgöra var den befintliga forskningen i 
ämnet befann sig. Gustavsson (2003) menar att det är av stor vikt att motivera valet av 
teorier och hur de används för att uppfylla studiens syfte. För att kunna besvara denna 
studies syfte gjorde vi bedömningen att teori inom följande tre delar var nödvändiga, 
nämligen: 
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 Konceptet budgetering 

 Kritik riktad mot budget och alternativ till budget 

 Ifrågasättande av den kritik som riktats mot budgetering  

Teorin som behandlar konceptet budgetering har varit av övergripande karaktär och 
beskrivit budgeten främst som ett planeringsverktyg och ett redskap för ekonomisk 
styrning. Litteratur som förklarat budgeten ur ett rent tekniskt perspektiv har således 
utelämnats, då denna betraktats ligga utanför studiens ramar. Vidare har endast litteratur 
om resultatbudgetering använts då det är den budgetform vi utgått ifrån. Detaljerade 
teorier om likviditets- och balansräkningsbudgetering har följaktligen utelämnats. Den 
litteratur som behandlat kritiken mot budgeten har likaså varit av övergripande karaktär 
då fallföretagen möjligen upplever den traditionella problematisk av fler anledningar 
prioriterade att täcka ett flertal kritikpunkter istället för att ingående behandla en eller 
endast ett fåtal. Av denna anledning har vi inte valt att använda litteratur som ingående 
förklarar ”Relevance Lost” - debatten och varför utfall ofta avviker från prognoser. 
Slutligen är studiens huvudfråga: ”Varför budgeten och budgetliknandeprocesser lever 
vidare trots all kritik som riktats mot den?” En utvärdering av kritiken blir därför 
aktuell och följaktligen valde vi att behandla den litteratur som ställt sig frågande till 
den kritik som riktats mot traditionell budgetering.  

2.3.3. Intervjuguide 

För att uppfylla studiens syfte utformades olika intervjuguider. Att inte låta intervjuerna 
följa en förutbestämd struktur ansåg vi vara riskfyllt, då det kan innebära att man som 
intervjuare glömmer att behandla vissa teman under en pågående intervju. Vidare ansåg 
vi att intervjuguiden vara ett sätt att säkerställa att alla studiens forskningsfrågor 
behandlats under empiriinsamlingen. Detta eftersom att utformandet av intervjuguiden 
skulle vara oss behjälplig att bryta ned varje forskningsfråga i flera intervjufrågor och vi 
betraktar således intervjuguiden som ett instrument att öka kvalitén på den empiriska 
datainsamlingen.  
 
Att vara alltför strukturerade vid utformningen av intervjufrågorna och dess följd ansåg 
vi heller inte vara helt riskfritt då detta potentiellt sett kunde innebära att de frågor som 
formulerades endast var baserade på vår i vissa avseenden begränsade kunskap. Mot 
denna bakgrund ansåg vi det viktigt att erbjuda respondenten en viss frihet vid 
besvarandet av studiens frågor för att säkerställa att relevanta teman inte riskerade att 
utelämnas. De intervjuguider som utformades var därför av semistrukturerad natur. 
Detta resonemang stöds även inom metodlitteraturen. Lantz (2007) menar att beroende 
på intervjuform kan en intervjuguide vara mer eller mindre strukturerad. Vidare anser 
Jacobsen (2002) att intervjuer som i likhet med de i vår studie är av öppen karaktär inte 
skall vara så pass strukturerade att de i förväg består av en bestämd uppsättning frågor 
och svarsalternativ men att de heller inte skall vara helt ostrukturerade. Slutligen menar 
Bryman & Bell (2005) att den semistrukturerade intervjun inte behöver följa en 
förutbestämd ordning och tillåter att följdfrågor ställs.  
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Sammanlagt utformades tre intervjuguider eftersom de två fallföretagens ekonomi-
styrningsverktyg skiljer sig från varandra. Tillverkningsföretaget AB tillämpar budget-
lös styrning medan Zehnder Group AG använder sig av traditionell budget. Vid 
intervjuerna med Tillverkningsföretaget AB kommer två intervjuguider att användas (Se 
bilaga 1 och 2). Den första riktade sig till Internrevisorn som arbetade i företaget vid 
den tidpunkt då ledningen bestämde avskaffa budgeten, detta för att ta reda på vilka 
motiv som föranledde avskaffandet och vilka verktyg som kom att ersätta budgeten. 
Den andra intervjuguiden riktar sig till Koncerncontrollern som ämnar besvara hur 
Tillverkningsföretaget AB idag arbetar med de ekonomistyrningsverktyg som ersatt 
budgeten. Den tredje intervjuguiden utformades för att intervjua med Zehnder Group 
Nordics CFO för att visa hur företaget arbetar med traditionell budgetering (se bilaga 3).  
 
För att stärka studiens analys ansåg vi det relevant att utgå från tre fundament vid 
intervjufrågornas utformning, nämligen: studiens syfte, befintlig teori samt empiri. Att 
utgå från studiens syfte och forskningsfrågor är en grundförutsättning, dock menar vi att 
studiens analytiska kvalité och generaliserbarhet skulle öka om studiens frågor i den 
möjligaste mån har en teoretisk förankring, vilket innebär att de har en koppling till 
budgeteringsteori. Detta motiveras av att en analys i denna mening är att skapa koppling 
mellan empiri och teori. Vidare gjordes en empirisk förstudie av Tillverkningsföretaget 
AB och Zehnder Group AG genom en hemsida- och årsredovisningsgenomgång för att 
minimera risken att ställa frågor vars svar redan fanns publicerade. Detta resonemang 
kan sammanfattas i modellen nedan:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3. Intervjufrågornas tre fundament (egen modell) 

 

2.3.4. Praktiskt genomförande 

Inför samtliga intervjuer skickades intervjuguiden samt en förklaring av studiens syfte 
till respondenten. Detta gjordes som ett första steg för att ge denne en chans att 
förbereda sig. Syftet med detta var att göra personen införstådd i vilken typ av svar som 
var önskvärda samt ge en indikation om frågornas detaljeringsgrad. Att inte ge denna 
indikation ansåg vi vara riskfullt då detta skulle kunna få till följd att de erhållna svaren 
antingen skulle vara av för övergripande karaktär eller vara av en alltför komplex och 

Analys 

Syfte 
(överordnat) 

Teori Empiri 
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företagsspecifik natur. Detta resonemang kan styrkas av Lantz (2007) som betonar 
vikten av att rita upp intervjuernas riktlinjer och presentera dessa för intervjupersonen.  
 
Studiens ambition var att låta samtliga intervjuer vara personliga och ske på plats. Vi 
såg en risk att viktiga intryck och tolkningar annars skulle gå förlorade vid en 
telefonintervju, då respondentens fysiska reaktioner som kroppsspråk inte skulle 
framgå. Vidare ansåg vi att telefonintervjuer gör det lättare för respondenten att endast 
svara kortfattat på intervjufrågorna och vara sparsam i beskrivningar när denne inte 
känner samma press i intervjuarnas frånvaro, än om de hade närvarat fysiskt. Detta var 
dock inte möjligt i en intervju med Koncerncontrollern i Tillverkningsföretaget AB som 
ofta befann sig på resande fot och inte hade tid att planera in en fysisk intervju. För att 
minska den negativa effekten av telefonintervjun bokades ett ljudisolerat rum på ett 
bibliotek och en högtalartelefon användes för att vi båda skulle kunna närvara i 
intervjun och på så sätt innebära två tolkningar och bättre möjlighet till att ställa 
följdfrågor.  
 
Den andra intervjun som genomfördes med Internrevisorn i Tillverkningsföretaget AB 
skedde på huvudkontoret. Olyckligtvis uppkom ett störande brus i ljudupptagningen 
under intervjuns senare del som omöjliggjorde delar av transkriberingen. Lyckligtvis 
hade den senare delen mer karaktären av en allmän diskussion om budgetkritik och var 
inget som inte hade behandlats i tidigare intervjuer. Mellan Koncerncontrollern och 
Internrevisorn rådde en delad uppfattning kring huruvida Tillverkningsföretaget AB 
egentligen använde sig av budgetering eller inte. För att bringa klarhet i denna 
meningsskiljaktighet kontaktade vi Koncerncontrollern igen för att kommentera de svar 
som Internrevisorn gett. Information från Zehnder Group AG:s schweiziske group 
controller kom att insamlas via ett skriftligt frågeformulär som skickades via E-mall. 
Även om vi båda behärskar såväl tyska som engelska i vardagligt tal gjordes 
bedömningen att denna diskussion ställde stora krav på fackspråk, vilket kunde minska 
intervjuns kvalité. Frågorna som skickades var de samma som behandlades i intervjun 
med Ulf Åhman men kom att översättas till engelska (se bilaga 4).  
 
Efter en genomgång av det insamlade materialet från intervjuerna utformades 
kompletterande frågor kring de delar som vi uppfattade som speciellt intressanta för 
studien. Dessa frågor kom att användas i en andra intervju med Koncerncontrollern i 
Tillverkningsföretaget AB och med Ulf Åhman på Zehnder Group Nordic AB. Under 
den andra intervjun försäkrade vi oss även om att vi hade uppfattat informationen från 
den första intervjun korrekt.  

2.4. Studiens trovärdighet 
 
Vid kvantitativ forskning är reliabilitet och validitet två kriterier för att en studie skall 
vara trovärdig (Bryman & Bell, 2005). I denna studie stötte vi på problem vid 
användandet av dessa två begrepp på grund av studiens kvalitativa natur som gjorde att 
resultatet inte lät sig mätas eller beräknas. För att skapa trovärdighet i denna studie 
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valde vi att utgå ifrån Lincoln & Gubas (1994) kriterier som återfinns i Bryman & Bell 
(2005), nämligen: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt objektivitet. Vad dessa 
steg innebär och hur de är kopplade till denna studie framgår nedan. 

2.4.1. Tillförlitlighet  

I denna studie har tillförlitlighet skapats genom att i förväg skicka intervjuguiden samt 
en förklaring av studiens syfte till varje respondent innan intervjutillfället. Vår ambition 
var därmed att öka sannolikheten att respondenten skulle ge svar som korresponderade 
med studiens syfte då denna i förväg kunde bilda sig en uppfattning av vilken typ av 
svar och detaljnivå som förväntades. Otydligheter vid intervjutillfället har undvikits 
genom att formulera intervjufrågor som i minsta möjlig mån medförde en risk för 
felaktig begreppsanvändning som kunde resultera i feltolkningar. Slutligen har endast 
personer involverade i företagens ekonomiska styrning intervjuats då dessa personer 
bedömdes ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att på ett tillförlitligt sätta kunna 
besvara studiens frågor.  
 
Under intervjuerna användes en diktafon för att eliminera risken att missa relevant 
information samt för att möjliggöra en ordagrann bearbetning av svaren. Det 
transkriberade intervjumaterialet kunde efter genomförd intervju skickas till 
respondenten för att säkerställa att dennes svar uppfattades korrekt. Detta skedde i form 
av studiens empiriska kapitel. Diktafonens användning underlättade intervjuerna då vi 
istället för att föra anteckningar kunde koncentrera oss på det som sades och att 
formulera följdfrågor. Bryman & Bell (2005) beskriver diktafonen som det 
huvudsakliga redskapet vid en kvalitativ intervju och Jacobsen (2002) menar den 
minskar risken för feltolkningar och möjliggör en fullständig reproduktion av intervjun. 
Kvale (1997) uppger slutligen att en diktafon gör att forskaren kan fokusera på 
innehållet i intervjun och dess dynamik om denne slipper föra anteckningar. Bryman & 
Bell (2005) menar att tillförlitlighet skapas genom att säkerställa att studie utförs i 
enlighet med de befintliga regler som finns samt att resultaten rapporteras till de 
personer som är en del av den sociala verksamhet som studeras. 

2.4.2. Överförbarhet 

Denna del behandlar om det är möjligt att generalisera studiens resultat utanför den 
kontext som har behandlats, i detta fall våra två fallföretag. För att underlätta för läsaren 
att själv kunna avgöra om studiens resultat är användbart utanför studiens två fallföretag 
har vi eftersträvat att i högsta möjliga mån använda detaljerade beskrivningar av 
studiens kontext. Vi har eftersträvat att framställa studiens empiri och teori på tydligaste 
sätt samt att använda inom området etablerade begrepp och modeller för att på så sätt 
underlätta läsarens bedömning om dess generaliserbarhet. Bryman & Bell (2005) menar 
att detta är ett sätta att öka en studies överförbarhet.  
 
Studien har resulterat i en förklaringsmodell som beskriver hur fallföretagen valt att 
hantera befintlig budgetkritik genom att antingen utveckla eller ersätta traditionell 
budget. Lyft ur studiens kontext med fallföretagen Tillverkningsföretaget AB och 
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Zehnder Group AG har denna modell en generell tillämpbarhet då denna kan användas 
för att förstå andra tillverkande företags användande eller avskaffande av traditionell 
budget. Modellens generaliserbarhet stärks genom liknande sätt att hantera budgetkritik 
i företagen Volvo, ABB, Borealis, IKEA samt Handelsbanken (Wallander, 1995).  

2.4.3. Pålitlighet 

I detta metodkapitel kan läsaren ta del av den detaljerade process som föranlett studiens 
resultat, vidare har både val av teoretiskt och empiriskt underlag motiverats väl. Detta är 
ett kriterium för pålitlighet enligt Bryman & Bell (2005). Studien har regelbundet 
granskats av vår handledare som godkänt studiens forsknings- och intervjufrågor. Under 
studiens gång har även tre andra opponentgrupper medverkat som bidragit med 
synpunkter. En pilotintervju genomfördes även med en av intervjupersonerna, Ulf 
Åhman för att få ytterligare en extern bedömning av frågornas lämplighet. Ulf Åhman 
har även medverkat under studiens gång för att kontinuerligt ifrågasätta studiens 
rimlighet och för att komma med synpunkter.  

2.4.4. Objektivitet 

Med sin kvalitativa och icke mätbara natur är denna studie föremål för subjektiva 
tolkningar och individuella värderingar. För att minska denna risk har vi under studiens 
gång ansträngt oss för att inta ett objektivt förhållningssätt tillinsamlad data. Vid 
granskning av informationen har stor noggrannhet eftersträvats för att i minsta mån ge 
utrymme för egna tolkningar. Vidare har ambitionen varit att så detaljerat som möjligt 
återge den insamlade informationen i studiens empiriska del.  
 
Studiens objektivitet går främst att ifrågasätta genom att en av respondenterna är en av 
författarnas far, Ulf Åhman, Zehnder Group Nordic AB:s CFO. Risken att denna skulle 
agera som part i målet och ge information vinklad efter studiens syfte minimeras dock 
av att Ulf Åhmans information delvis visas för den schweiziske Gruppcontrollern, Max 
Doebeli. Vi anser dock snarare att denna släktrelation lett till att mer tid avsatts från 
Zehnder Group AG:s sida för att besvara intervjufrågor vilket endast haft en positiv 
inverkan på studiens kvalité. Med släktrelationen som bakgrund är det även tänkbart att 
vi skulle framställa Zehnder Group AG:s budgetanvändning som mer fördelaktigt än 
Tillverkningsföretaget AB:s budgetlösa styrning. Denna risk anser vi vore större ifall 
det rörde sig om ett familjeföretag men när så inte är fallet bedömer vi denna risk som 
liten. Emellertid är vi medvetna om denna risk och kommer därför att inta ett neutralt 
perspektiv och inte ta ställning för eller emot någon av fallföretagens ekonomiska 
styrning. Vi kommer således att genoföra studien ur ett förutsättningslöst perspektiv och 
inte låta tidigare uppfattningar och värderingar inverka på studiens genomförande och 
resultat.  
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2.5. Källkritik 

2.5.1. Primärdata 

Båda intervjupersonerna på Tillverkningsföretaget AB var i ledande positioner och 
deras tid var därför begränsad, vilket gjorde att endast två intervjuer kunde genomföras. 
Det tunna urvalet kan ha inverkat negativt på studiens djup. För att mildra problemet 
genomfördes en förstudie av företagen och deras budgetanvändning genom granskning 
av deras årsredovisning och hemsida. Dessutom skickas övergripande frågor angående 
företagens ekonomiska styrning via E-mail. Vidare kontaktades Koncerncontrollern 
igen för en ytterligare intervju där vi bad om utveckling och förtydligande inom vissa 
områden. Detta ledde till att de intervjuerna som genomfördes gav ett tillräckligt starkt 
underlag för att uppnå studiens syfte.  
 
Att insamla information via ett utskickat frågeformulär istället för att göra en 
telefonintervju med Zehnder Group AG:s schweiziske, gruppcontroller, Max Doebeli 
visade sig vara ett felaktigt beslut då denna endast sparsamt besvarade frågorna och med 
ett språk som förutsatte verksamhetskännedom och intern begreppskunskap.  Problemet 
löstes delvis av att Ulf Åhman förklarade de begrepp och interna förkortningar som 
Doebeli använt sig av. Vidare utvecklade Ulf Åhman de delar av företagets ekonomi-
styrning som Max Doebeli endast sparsamt förklarat. En negativ konsekvens av detta 
blir naturligtvis att Max Doebelis svar präglats av Ulf Åhmans personliga uppfattningar 
av situationen. 

2.5.2. Sekundärdata 

De källor som använts för att beskriva den traditionella budgeten och 
budgeteringsprocessen visar alla på att den svenska budgetlitteraturen är relativt 
överensstämmande vilket är en indikation på att den litteratur som används i studien kan 
betraktas som pålitlig. Emellertid är den senaste litteraturen skriven 1997 vilket gör att 
dess ålder bör beaktas ur ett källkritiskt perspektiv. Å andra sidan skall detta inte 
betraktas som en kritik mot denna studie per se utan till budgetlitteraturen som helhet 
där forskningsutvecklingen inte utvecklats märkbart på under senare tid. 
 
Den kritik som riktats mot budgetering med undantag av den från Jan Wallander är 
skriven av amerikanska författare. För att litteraturen skall vara lämpad för denna studie 
ställer detta litteraturval krav på att amerikansk budgetpraxis stämmer överens med det 
svenska för att kritiken ska vara befogad fullt ut. Emellertid är det rimligt att anta att 
flera likheter finns som ger kritiken viss relevans. Jan Wallander, en av de drivande 
aktörerna bland budgetkritiken, grundar även sitt uttalande att budgeten skall avskaffas 
från sina erfarenheter från banksektorn. Hans kritik går därför att ifrågasättas med 
motiveringen att banksektorn under tidpunkten för Wallanders studier kan ha varit 
präglad av omständigheter som tillåtit budgetlös styrning och att en tillämplig av 
budgetlös styrning under andra omständigheter inte nödvändigtvis bör medföra samma 
önskvärda resultat. Slutligen kan kritik riktas mot den litteratur som ställt sig frågades 
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till befintlig budgetkritik, på grund av det ringa antal akademiker som kommit att 
ifrågasätta budgetkritiken. Detta har gjort att vi i denna studie endast kunna utgå ifrån 
två källor.   
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3. Teori 

3.1. Budget och budgetering 
 
Budget och budgetering är två begrepp som genomgående kommer att behandlas i 
studien och förtjänar därför en närmre precisering. Författare har genom åren satt 
liknande definitioner på begreppen, men för att få en enhetlig förståelse kring begreppet 
budget väljer vi att använda oss av Samuelsons (1973) definition: 
 
”En budget uttrycker förväntningar och åtaganden för en organisation, om ekonomiska 

konsekvenser för en kommande period.” 
 

Samuelson (1973) 
 
Ax et al. (2002) anser att Samuelsons definition är lämplig och menar att en budget 
uttrycker förväntningar i form av prognoser och gissningar inte visar vad som faktiskt 
kommer att inträffa. Vidare åtar sig olika organisatoriska enheter att utföra olika 
aktiviteter i syfte att uppfylla vad som föreskrivs i budgeten. En budget visar även på de 
ekonomiska konsekvenser som följer av att en aktivitet genomförs. Slutligen avser 
budgeten att ge en förutsägelse om en kommande tidsperiod, som vanligen avser ett 
räkenskapsår. Arwidi & Samuelson (1991) menar att de förutsättningar som en budget 
bygger på är: avtal, planer, målsättningar, prognoser och trender samt gissningar och att 
en budget kan ses som en sammanfattning av dessa förutsättningar.   
 
I ett företags budgetprocess sammanställs flera delbudgetar till en huvudbudget. De 
budgettyper som vanligen förekommer är: resultatbudget, likviditetsbudget och 
balansbudget. Begreppet resultatbudget är dock i regel synonymt med budget och det är 
detta begrepp som studien kommer att behandla. Resultatbudgeten beskriver det resultat 
som beräknas för verksamheten under kommande period och innebär i regel en 
detaljerad uppdelning av olika intäkts- och kostnadsslag. De tre budgetarna är inbördes 
sammankopplade då uppgifter från resultat- och likviditetsbudgeten påverkar varandra 
och påverkar i sin tur den budgeterade balansräkningen (Ax et al., 2002).  

3.1.1. Budgeten – ett planeringsverktyg 

En budget är en särskild form av planering av den närmaste framtiden för olika delar av 
ett företag och handlar i stora drag om att planera för framtida verksamhet.  Planering är 
även i litteraturen ett av budgetens huvudsakliga syften och för att insortera budgeten i 
ett planeringsperspektiv är Anthony & Govindarajans (2003) planeringsmodell lämplig 
att använda (se figur 4). 
 
Strategisk planering behandlar långsiktiga frågor kring verksamhetens huvudsyfte och 
fastställer vart företaget vill nå i framtiden. Utgångspunkten är i regel företagets vision, 
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därefter utformas strategier som verktyg att hjälpa företaget att nå dit. Tidsperioden för 
denna typ av planeringen omfattar vanligen tre år eller längre. Den strategiska 
planeringen utförs i regel på högsta ledningsnivå och lägger grund för den taktiska 
planeringen (Anthony & Govindarajan, 2003). Taktisk planering handlar om att planera 
verksamheten så att de planer som fastlagts i den strategiska planeringen förverkligas 
genom att översätta externt formulerade strategier till interna handlingsplaner. Den 
taktiska planeringen omfattar vanligen ett till tre år och involverar chefer från flera 
organisationsnivåer (Anthony & Govindarajan, 2003). Ax et al. (2002) exemplifierar 
taktisk planering som fastställning av produktionsvolymer och prissättning. Operativ 
planering innefattar planering av den löpande verksamheten och har sin utgångspunkt i 
de beslut som fattats i den taktiska planeringen. Denna planering berör enskilda 
aktiviteter och är i regel starkt kvantitativt inriktad. (Anthony & Govindarajan, 2003) 
 
Budgetens indelning i modellen är inte given och kan definitionsmässigt förekomma på 
samtliga planeringsplan. Ofta uppfattas dock budgetering som en länk mellan den 
strategiska och den operativa planeringen.  
 
 

  
 

Figur 4.  Budgetens roll på olika planeringsnivåer 
Källa: Anthony & Govindarajan, 2003 (egen bearbetning) 

3.1.2. Budgetens syften 

Författare inom ämnet tycks vara överens när det gäller att fastställa budgetens 
huvudsakliga syften. Efter en litteraturgenomgång kan fastställas att de huvudsakliga 
syften som oftast nämns med budgeteringen är: planering, samordning, kommunikation, 
resursfördelning, ansvarsfördelning samt motivation (Bergstrand & Olve, 1992; Arwidi 
& Samuelson, 1991; Andersson, 1997; Merchant & Van der Stede, 2007; Ax et al, 
2002) . I svensk litteratur tycks dock motivation, samordning och resursfördelning 
utgöra budgetens huvudsyften. Trots att planeringssyftet får stort utrymme i litteraturen 
visar forskning på att ansvarsfördelning och möjliggörande av utvärdering är budgets 
verkliga syfte bland budgetanvändande företag (Bergstrand & Olve, 1992). 
 
Planering: Budgeten gör det möjligt att upprätta och planera program för framtiden för 
t.ex. försäljning, produktion, lager inköp och investeringar.  Detta kan göras för olika 

BUDGET 
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resultatenheter eller för företaget som helhet (Arwidi & Samuelson, 1991). 
Budgetplanering kan innefatta att man med utgångspunkt i en framtidsbedömning avgör 
om ekonomiska eller personella resurser räcker till (Andersson, 1997). Den planering 
som uppkommer i och med budgetplaneringen kan benämnas som ”beslutsfattande i 
förväg” och kan få chefer att tänka i längre tidshorisonter än endast den dagliga, 
löpande verksamheten (Merchant & Van der Stede, 2007). 
 
Samordning: Genom att använda en budget kan olika delar i ett företag synkroniseras så 
att alla enheter arbetar mot företagets gemensamma mål. Exempelvis kan en 
försäljningsbudget vara värdefull för en produktionsavdelning vid fastställning av 
lämpliga produktionskvantiteter. Budgeten utgör därmed ett verktyg för olika enheter att 
anpassa sig till varandra då ett ömsesidigt beroende föreligger vid t.ex. användande av 
gemensamma resurser samt kapacitetsutnyttjande. (Bergstrand & Olve, 1992)  
 
Kommunikation: Budgeten tjänar ett kommunikationssyfte genom att skapa ett 
informationsutbyte mellan avdelningar, ledning och enhetsansvariga. (Arwidi & 
Samuelson, 1991). Budgeten är även användbar för att framställa information till de 
anställda, styrelsen och aktiemarknaden (Berstrand & Olve, 1992) . 
 
Resursfördelning: Budgeten utgör en fördelningsmekanism eftersom den tilldelar 
resurser till olika verksamhetsdelar och är därmed ett sätt att göra prioriteringar, vilket 
kan vara viktigt under svåra ekonomiska förhållanden. (Bergstrand & Olve, 1992). 
 
Ansvarsfördelning: Budgeten utgör en dubbel ansvarsfördelning, dels åtar sig den 
budgetansvarige chefen att uppfylla budgeten och dels har företagsledningen ett 
åtagande att ge nödvändig handlingsfrihet till den budgetansvarige samt att 
tillhandahålla resurserna som föreskrivits i budgeten. (Arwidi & Samuelson, 1991) 
 
Motivation & incitamentsystem: Budgeten utgör i många fall en motivationsfaktor då 
den utgör ett konkret mål för de budgetansvariga. Den positiva motivationseffekten 
förstärks om de anställda varit delaktiga i budgetprocessen då de ofta anstränger sig mer 
att uppnå en budget de själva varit delaktiga i att utforma (Arwidi & Samuelson, 1991 
& Ax et al., 2002). Grad av budgetuppfyllelse är en lämplig bas att länka 
prestationsutvärdering och belöningssystem till (Merchant & Van der Stede, 2007). 

3.1.3. Budgetprocessen 

Budgetering är en process vars huvudsyfte är att formulera en eller flera budgetar. 
Processen att framställa en budget har ofta ett lika stort värde i sig som själva 
användandet av den färdiga budgeten. Budgetutformandet utgör en del av den 
ekonomiska styrningen i många företag eftersom processen har betydelse för 
samordning och koordination i verksamheten. Utformandet av budgeten omfattar stora 
delar av organisationen samtidigt som den möjliggör ansvarsfördelning och kontroll. Av 
dessa skäl beskrivs budgetprocessen ofta som en av de viktigaste processerna för 
ekonomisk styrning. (Ax et al., 2002) Budgetarbetets roll som en genomgång av 
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verksamheten fyller ofta ett högre syfte än att ta fram en budget som en färdig produkt. 
Budgetarbetet visar även på olika enheters inbördes beroende av varandra. 
Budgeteringsprocessen består av tre steg: budgetuppställandet, budgetanvändning samt 
budgetuppföljning. De tre stegen i processen tjänar olika syften och har därmed olika 
roller i den ekonomiska styrningen. (Bergstrand & Olve, 1992). Sambandet hur de tre 
stegen hänger ihop och vilka syften visas i figur 5. 
 
 

 
 

Figur 5. Budgetprocessens steg och dess syften 
Källa: Bergstrand & Olve (1992) (egen bearbetning) 

 
Budgetuppställningsfasen 

I denna fas sker planeringsaktiviteter och budgetförutsättningar för den kommande 
budgetperioden ställs upp. Dessa förutsättningar kommer att utgöra grunden för 
budgetuppställningen (Ax et al, 2002). Det finns tre vanligt förekommande metoder för 
budgetuppställande, nämligen: uppbyggnadsmetoden, nedbrytningsmetoden samt den 
iterativa metoden (Andersson, 1997). Enligt Bergstrand & Olve (1992) bör den metod 
användas som bäst uppfyller syftet med budgeteringen.  
 
Uppbyggnadsmetoden: innebär att delbudgetar från underavdelningar sammanställs 
efter att budgeteraren erhållit budgetförutsättningar från ledning. Dessa sammanställs 
nedifrån och upp till företagets huvudbudget (Andersson, 1997). Vid denna typ av 
utformning kan verksamhetsansvariga påverka budgetens utformning vilket kan bidra 
till ökat engagemang, samt ett högre åtagande till budgeten bland den budgetansvarige. 
Metoden är dock tidskrävande och kan medföra att samarbetet som skall uppstå blir 
lidande när olika enheter inte kan enas. Vidare finns en risk att delbudgetarna innehåller 
element som inte passar in i huvudbudgeten (Ax et al., 2002; Bergstrand & Olve, 1992). 
 
Nedbrytningsmetoden: är uppbyggnadsmetodens motsats som innebär att en 
huvudbudget utformas på central nivå för företaget och avdelningar lägre i 
organisationen budgeterar sedan för sin verksamhet inom ramarna för företagets mål. 

Budgetprocessens steg

Syften
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Ledningens perspektiv blir således det dominerande i budgeteringsprocessen vilket 
ställer stora krav på ledningens verksamhetskunskap (Andersson, 1997). En fördel är att 
man utgår från företagets övergripande målsättning och risken för felbudgeteringar på 
divisionsnivå minskar. Metoden kan dock upplevas som odemokratisk om ledningen 
inte är tillräckligt insatt i den operativa verksamheten och att den begränsande 
inblandningen från budgeterare minskar motivation och kreativitet. (Bergstrand & Olve, 
1992; Ax et al., 2002)  
 
Iterativa metoden: De ovanstående metoderna förekommer sällan i renodlad form och 
sker i allmänhet som en iterativ process där budgeteringen sker i flera uppbyggnads och 
nedbrytningsomgångar, dessa benämns av Andersson (1997) som iterationer. 
Budgeteraren skapar ett preliminärt budgetuppställande som presenteras för ledningen 
och efter genomgång får budgeteraren en ändringsanvisning varpå ett nytt 
budgetuppställande görs. Enligt Bergstrand & Olve (1992) är denna metod vanlig i stora 
företag där ledningen har svårt att överblicka företagets hela komplexitet. 
 
Budget som styrinstrument i löpande verksamhet 

Bergstrand & Olve (1992) menar att budgetering är ett kraftfullt verktyg för att påverka 
företaget i linje med företagets strategi. Enligt Arwindi & Samuelson (1991) har 
budgeten som styrsystem spelat en stor roll i den utveckling som skett mot mer 
diversifierade och decentraliserade företagsstrukturer för att uppnå kombinationen av 
administrativ kontroll och samtidigt uppnå autonomi och resultatansvar på enhetsnivå.  
En lösning på detta var att bygga upp formella planeringssystem där budgeten gavs en 
framträdande roll. Den resultatorienterade styrningen som uppnås genom att 
avdelningschefer får budgetansvar medför att organisationens olika delar strävar i 
gemensam riktning och att prestationer kan utvärderas i jämförelse mot budgetmål. 
(Arwindi & Samuelson 1991) 
 
Ur ett styrningsperspektiv menar Arwidi & Samuelson (1991) att budgeten har en 
tudelad roll. Å ena sidan är det en form av målstyrning där budgetansvariga har en stor 
frihet att själv välja handlingssätt för att uppnå målen. Budgeten får i detta sammanhang 
en ansvarsfördelande roll. Å andra sidan används budgetar dels för att successivt bryta 
ned olika mål och program som på lägre nivå formuleras till handlingsplaner vilket 
medför att ledningen detaljerat kan bestämma vilka åtgärder medarbetare skall 
genomföra. Bergstrand & Olve (1992) menar att av ledningen förbestämda 
handlingsplaner sällan förekommer i praktiken och menar i likhet med Arwidi & 
Samuelson (1991) att många företag vill frigöra sig från denna form av direkta styrning. 
Sammanfattningsvis kan sägas att styrning ur ett budgetperspektiv medför att mål- och 
direktstyrning löper parallellt. 
 
Bergstrand & Olve (1992) benämner budgeten som en ”körplan” för året men menar att 
det är omöjligt att förutse alla händelser som kan inträffa vilket snabbt kan göra 
budgeten inaktuell. Företag kan gardera sig mot detta genom att upprätta flera olika 
budgetar baserade på exempelvis olika kostnadsnivåer. En budget kan även revideras 
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för att ge bättre ledning under året. Föredrar företaget en fast budget kan en 
budgetprognos upprättas som inte erhåller samma status som den traditionella budgeten. 
Vid användandet av budgetprognoser görs uppföljningar mot den ursprungliga budgeten 
medan prognosen ofta tjänar som beslutsunderlag. (Bergstrand & Olve, 1992) 
  
Uppföljning 

Innebär att det verkliga utfallet i verksamheten jämförs med de i budgeten 
prognostiserade värdena. Denna uppföljning beskrivs som en av budgeteringens 
viktigaste funktioner och uppföljningens utformning beror på vilket syfte man vill 
uppnå (Bergstrand & Olve, 1992). Även om en budget ofta löper på basis av ett 
räkenskapsår pågår uppföljningen ofta regelbundet när utfallet för innevarande månad 
jämförs med utfallet för samma månad tidigare år (Ax et al., 2002). Ett viktigt begrepp i 
sammanhanget är ”avvikelse” som kan definieras som skillnaden mellan budget och 
utfall. Budgetuppföljningen är en av ledningens viktigaste styrinstrument och fyller ett 
alarm- och diagnossyfte (Andersson, 1997; Bergstrand & Olve, 1992; Arwidi & 
Samuelson, 1991). 
 
Alarmsyftet: Uppföljningen ger en varningssignal till den budgetansvarige ifall några 
allvarliga avvikelser skett i förhållande till budgeten. Detta kan hjälpa den 
budgetansvarige att uppfylla budgetmålet. Dock är det svårt att tänka sig att en 
budgetrapport som sammanställs efter verkligt utfall kan slå larm om något som 
inträffade under månaden. (Arwidi & Samuelson, 1991)   
 
Diagnossyftet: Är närbesläktat till alarmfunktionen men är mer djuplodande i den 
bemärkelse att här skall frågan besvaras: ”varför överensstämmer inte budget och 
utfall?” (Andersson, 1997). Diagnoserna uppstår inte per automatik genom jämförelsen 
av utfall och budget, utan kräver en egen analys där kvalitén beror på budgeterarens 
skicklighet (Arwidi & Samuelson, 1991).   
  
Budgeten vittnar om tidigare avsikter och planer och kan genom avvikelseanalyser 
skapa uppmärksamhet och åtgärdsmöjligheter. Dessutom ökar budgetuppföljningen 
budgeterarens erfarenhet inför kommande budgetperioder (Bergstrand & Olve, 1992). 
Ax et al. (2002) menar att avvikelseanalysen endast är material för den ”riktiga 
uppföljningen” som utgörs av de diskussioner som uppkommer mellan ansvariga på 
olika nivåer. En budgetuppföljning innebär ofta en givande diskussion där alla 
inblandade ökar sin verksamhetsförståelse.  Naturligtvis är det möjligt att arbeta med 
budget utan att göra en uppföljning men budgetanvändningen får ett ökat värde och 
sannolikheten att budgetens tänkta syften uppnås ökar (Ax et al., 2002).  

3.2. Kritik mot den traditionella budgeten 

3.2.1. Mot en ny era 

Den kritik som riktats mot traditionell budgetering har delvis sin utgångspunkt i att 
företagande inträtt i en ny ”informationsera” där intellektuellt kapital, lojala kunder och 
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starka varumärken är en knapp resurs. I den tidigare ”industrieran” var det kapital, 
arbetskraft och mark som var den knappa resursen. (Hope & Fraser, 1999) Författare 
som Hope & Fraser (1999) samt Bartlett & Goshal (1993) anser att maximeringen av 
användandet av intellektuella tillgångar skapar mer värde än maximering av finansiella 
tillgångar, vilket de menar att företag har blivit mer varse om och att de har försökt 
anpassa sig genom en mer flexibel styrning genom kundanpassning. Dessa initiativ har 
däremot hämmats av traditionell budgetering som stammar från en era med fokus på 
intern effektivisering som kostnadsminimering, vars ledningsstruktur ansågs omodern 
efter 1970.  

3.2.2. Kritik riktad mot den traditionella budgeten 

 
Relevance Lost 
Under 1980-talet växte kritik mot den amerikanska ekonomistyrningen som ansågs ha 
förlorat sin relevans i och med inträdet av den nya informationseran. Ledande i debatten 
var författarna Johnson & Kaplan (1987) med sin bok “Relevance Lost – the rise and 
fall of management accounting”. Författarna kritiserade att budgeten och ROI-måttet 
(return on investment) spelade en för stor roll vid effektivitetsarbetet inom företag. Ett 
argument var att denna typ av ekonomistyrning var anpassad efter massproducering av 
standardprodukter och fokuserade alltför mycket på minimering av produktions-
kostnader. Ekonomistyrningen borde istället vara fokuserad på att uppnå en flexibel och 
kundanpassad produktion med korta produktlivscykler (Nehler, 2005).  
 
Den kritik som framfördes mot den traditionella ekonomistyrningen i Relevance Lost -  
debatten brukar sammanfattas med att informationen från ekonomisystemen var ”too 
late, too aggregated, too distorted”.  Kritikerna menade att informationen kom för sent 
för att påverka beslutsfattande, var för aggregerad med fokus på finansiella resultatmått 
istället för processförbättringar samt att informationen var förvrängd och inte 
återspeglade företagets omkostnader.(Johnson & Kaplan, 1987) Kritiken i Relevance 
Lost - debatten gällde ekonomistyrningen som helhet men infattade delvis den 
traditionella budgeten på grund av budgetens centrala roll inom ekonomistyrningen.  I 
debatten föddes nya metoder som Activity Based Costing (ABC), Total Quality 
Management (TQM), Just-in-time (JIT) samt Balanced Scorecard (BSC) som används 
som ofta alternativ till budgeten i företags ekonomistyrning. (Nehler, 2005) 

Beyond Budgeting 
Begreppet ”Beyond Budgeting” myntades av Hope & Fraser (1997), två författare som 
riktade liknande kritik mot budgeten som den framförd i ”Relevance Lost” - debatten. 
De menade att budgeten var för tidskrävande och hindrade flexibilitet och 
anpassningsbarhet. Till skillnad från Kaplan & Johnson (1987) som riktade generell 
kritik mot ekonomistyrningen menade Hope & Fraser (2003) att det är budgeten 
specifikt som är det bristande inom ekonomistyrningen. Författarna förespråkade inte en 
förbättring av den traditionella budgeten utan menar att den borde elimineras helt. De 
definierade konceptet ”Beyond Budgeting” på följande vis: 
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“…a set of guiding principles that, if followed, will enable an organisation to manage 
its performance and decentralise its decision making process without the need for 

traditional budgets. Its purpose is to enable the organisation to meet the success factors 
of the information economy. “ 

Hope & Fraser (2003) 
 
Organisationen ”Beyond Budgeting Round Table” (BBRT) är ett nätverk som har ett 
gemensamt intresse att hjälpa företag att göra sin företagsstyrning varaktigt och starkt 
(www.bbrt.org). Organisationen har utvecklat en implementeringsmodell som bygger på 
tolv principer uppdelade i två kategorier, där den ena innebär att skapa en mer flexibel 
organisationsstruktur och den andra att utforma en adaptiv ekonomistyrning.  

Budgetkritiken sammanfattad 
I Sverige har Handelsbankens tidigare VD, Jan Wallander haft en framträdande roll i 
den kritik som riktats mot budgeten. Wallander menar att den traditionella budgeten är 
”ett onödvändigt ont” som helt bör avskaffas. Enligt Wallander gör man vid 
budgetuppställningen två antaganden. För det första förutsätter man ”samma väder 
imorgon som idag”, alltså att utvecklingen fortsätter på ett tidigare spår. Wallander 
menar att budgetar därmed blir onödiga eftersom det innebär att anställda kan arbeta på 
samma sätt som tidigare. Det andra antagandet är att om avvikelser uppstår från det 
budgeterade tenderar avvikelsen att betraktas som tillfällig och onormalt. Istället för att 
vidta åtgärder antar man i många fall att situationen kommer att återgå till det normala. 
Antaganden av den karaktären gör det svårt att anpassa sig till marknadsförändringar. 
Wallander menar att en budget inte kan förutse onormala händelser vilket gör att företag 
reagerar långsamt på marknadsförändringar och missar chanser till exempelvis 
kostnadseffektivisering. Wallanders kritik har fått medhåll från många författare så som 
Hope & Fraser (2003), Hansen et al (2003) samt Merchant & Van der Stede (2007) som 
menar att budgetprocessen bland annat är:  
 
För statisk: Budgeten blir snabbt föråldrad i dagens oförutsägbara affärsmiljö där priser 
och marginaler är pressade, där produktlivscyklerna är korta samt att kunderna är 
kräsna. Budgeten gör således att företaget inte kan reagera på marknadsförändringar i 
tid. (Hope & Fraser, 2003) 
 
Blir fixerade prestationskontrakt: Budgeten tvingar chefer att binda sig till att uppnå 
specifika finansiella resultat trots att många variabler som inverkar på resultatet är 
opåverkbara. Detta gör att chefer kan tvingas till oönskat och oetiskt beteende då 
uppfyllandet av budgetmål ofta är bonusgrundande. (Hope & Fraser, 2003)  
 
Kväver initiativtagande: Då chefer istället för att ta nya initiativ som är viktiga för 
verksamheten är fullt sysselsatta med att uppnå de mål som är satta i budgeten. (Hope & 
Fraser, 2003) 
 
Tillför lite värde: Budgetprocessen är tidskrävande i förhållande till det värde som 
genereras. Hope & Fraser (2003) menar att det tar upp till fem månader att genomföra 
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budgetprocessen och beskriver denna som en process som genererar oanvändbar 
information endast för att ge chefer en känsla av kontroll. Vidare menar de att budgeten 
inte är kopplad till företagets strategi och är en isolerad process som inte har något med 
målsättning att göra. (Hope & Fraser, 2003) 
 
Är för internt fokuserad: Budgeten adresserar endast interna mål men ser inte till den 
externa miljön och de existerande konkurrenter (Hope & Fraser, 2003). En budget kan 
även skapa en falsk trygghet då den inte kan signalera externa farorna från företagets 
omvärld så som konkurrenters agerande och kunders preferenser. (Ekholm & Wallin, 
2000) 

3.2.3. Alternativ till den traditionella budgeten 

 
Målstyrning  
Målstyrning utvecklades under 1950-talet av Peter Drucker under namnet ”Management 
by Objectives” (MBO) och innebär formulering av både finansiella och icke-finansiella 
mål. Målstyrningen innefattar i sin ursprungliga skepnad även budgetering men har i 
vissa fall helt ersatt traditionella former av budgetering och ekonomistyrning. 
Målstyrning innebär att såväl övergripande verksamhetsmål som avdelningsmål anges 
som skall följas upp regelbundet. Karaktäristiskt för målstyrning är att ledningen anger 
vad som skall uppnås och sedan har de ansvariga en hög grad av handlingsfrihet att 
själva bestämma hur de skall gå till väga. För att detta ska fungera måste målen vara 
tydligt formulerade, Svensson (2001) menar att det är viktigt att:  
 

”… målen ska ge mening åt arbetet i organisationen. De ska visa vilken riktning 
organisationen och därmed medarbetarna ska arbeta. Målen ska också innebära en 

utmaning, dvs. sporra till ständig utveckling av den personliga kompetensen.” 
 

Svensson (2001) 
 
Vidare måste det finnas en vilja bland de anställda att uppnå målen samt att det krävs en 
fungerande dialog mellan chefer och medarbetare. Fördelarna med målstyrning är att det 
ger en tydligare målinriktning för hela organisationen samt att effekterna av målen sätts 
i centrum. Målstyrningen ger de anställda en ökad handlingsfrihet och möjliggör bättre 
styrning som fokuserar på väsentligheter istället för detaljer. Slutligen skapas en tydlig 
ansvarfördelning inom företaget och ett bättre underlag för prioriteringar då sambandet 
mellan resultat och insats tydliggörs. (Svensson, 2001) 

Balanserade styrkort 
För att förstå hur organisationer skapar värde i den nya ”informationseran” utvecklade 
Kaplan & Norton det balanserade styrkortet. Detta är ett verktyg för att mäta företagets 
prestationer sett ur fyra perspektiv. Det överordnade perspektivet är i det flesta företag 
det finansiella som innebär värdeskapande för företagets ägare. Kundperspektivet 
innefattar bland annat valet av kundsegment och produktmix. Det interna 
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processperspektivet avser effektivisering av företagets värdekedja. Slutligen innefattar 
lärande och utvecklingsperspektivet utveckling av företagets kärnkompetenser, 
företagskultur samt den teknologi som stödjer företagsstrategin. Inom de fyra 
perspektiven sätts mål upp som ofta mäts genom olika nyckeltal (KPI:er) som är 
nedbrutna till mål på olika organisationsplan. Nyckeltalen, som både är av finansiell- 
och icke finansiell natur, gör det enkelt för chefer och medarbetare att se vilka mål de 
skall uppnå. Styrkortet bygger på ett kausalt orsak-verkan-samband som innebär att 
aktiviteter inom det lärande perspektivet slutligen skall mynna ut i ett högre värde för 
företagets ägare (Kaplan & Norton, 1996).  

Affärsplanering  
Affärsplanering sker på en högre och mer övergripande organisationsnivå än den 
traditionella budgeten och är ett sätt att undvika den höga detaljeringsgraden som ofta är 
förknippat med budgeten (Andersson, 1997). Andersson poängterar att ett 
budgetavskaffande inte innebär att verksamhetens planeringsbehov upphör, utan att 
avskaffandet snarare innebär ett större behov av välformulerade mål. Affärsplaner utgör 
istället för monetära sammanställningar som budgeten utgör, specifika verksamhetsmål. 
Vilket gör att det går att säga att affärsplanering liksom det balanserade styrkortet är en 
form av målstyrning (Andersson, 1997). Affärsplanering är enligt Merchant & Van der 
Stede (2007) en plan som ska översätta företagets externt fokuserade strategi till internt 
fokuserade aktiviteter för att uppnå företagets övergripande mål. 
 
Benchmarking 

Innebär användandet av relativa mått där man undersöker hur andra företag i branschen 
presterar och sätter mål utefter det. (Seal et al., 2006) Budgetkritikern Jan Wallander 
(1997) förespråkar benchmarking där man dels jämför sig med företag i samma bransch, 
mellan olika avdelningar inom det egna företaget samt mellan olika tidsperioder. 
 
Rullande prognoser 

Rullande prognoser är ett av de vanligaste sätten att ersätta eller komplettera en 
traditionell budget med (Ekholm & Wallin, 2001). Rullande prognoser kan betraktas 
som ekonomiska förutsägelser av exempelvis försäljning, kostnader, och kassaflöden 
och som uppdateras på en rullande basis. Vanligen görs rullande prognoser kvartalsvis 
och täcker de kommande fem kvartalen. Dessa är inte knutna till ett särskilt årsbokslut 
men gör det möjligt för chefer att kontinuerligt granska hur ett företags strategi 
efterföljs (Hope & Fraser, 2003). Skillnaden mellan rullande prognoser och en budget är 
att rullande prognoser alltid har samma tidsrymd, exempelvis för de kommande fem 
kvartalen medan en budget avser det ett speciellt år. Att prognostisera löpande 
möjliggör en snabb anpassning till marknadsförändringar och ger god beredskap i att 
upptäcka de styrkor och svagheter samt möjligheter och hot som föreligger. (Ax et al, 
2002; Hope & Fraser, 2003) 
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IT‐system 

I och med globalisering och hårdare konkurrens ställs högre krav på kostnads-
minimering, kvalitetsförbättringar, säker distribution och koordinering. För att leva upp 
till kraven samt att kunna reagera snabbare marknadsförändringar har betydelsen av 
teknologiska lösningar för företag ökat. IT-stöd får en allt viktigare roll eftersom det 
underlättar för företag att utveckla sina kärnkompetenser istället för att spendera tid på 
rapportering och liknande uppgifter. (Gupta, 2006)  
 
De största leverantörerna av IT-system för rapportering är SAP, IFS och Oracle. En typ 
av system är ERP-system (Enterprise Resource Management) som hanterar 
resursallokering samt tillverkning, logistik och försäljning. ERP-system benämns även 
”affärssystem” och liknas av Fawcett et al. (2007) som ett företags nervsystem. EPM-
system (Enterprise Performance Management) används för att utföra mer övergripande 
processer som strategiformulering, planering och genomförande av aktiviteter. Oracles 
”Hyperion Performance Management” är ett system som förenklar företags planering, 
budgetering och prognostisering samt bokslut och rapporteringsprocesser. Business 
Intelligence (BI) ger ökad transparens i företags verksamhet då data sätts samman från 
en rad olika källor inom företaget. Den underlättar bland annat analys och visualisering 
av data. (www.oracle.com) 

3.3. Kritik mot budgetkritiken 
 
Trots få i antal finns det studier som ställer sig kritiska till den kritik som riktats mot 
budgetanvändning. Förutom ett antal större företag så som Handelsbanken, IKEA, 
Volvo samt Ericsson har få företag valt att överge budgeten helt.  Ekholm & Wallin 
(2000) finner i sin studie av finska företag att trots att företag instämmer med den kritik 
som riktats mot budgetanvändning så väljer 85,7% av studiens företag att använda 
budget. En stor del av de studerade företagen arbetar dock med att utveckla budgeten 
och finna kompletterande styrmedel. Författarna menar att kritiken till viss del utgörs av 
överdrivna påståenden från konsulter som försökt få företag att implementera deras 
styrsystem istället för att använda sig av en budget.  Även andra studier indikerar på att 
användandet av budget bland företag är högt. Silstrand & Torstensson (2001) finner att 
92 % av 183 tillfrågade företag i den svenska verkstadsindustrin fortfarande använder 
budget och styrker sin slutsats genom att hänvisa till Gafvelin & Kamolas studie (1996) 
där motsvarande siffra var 91 %.  
 
Ekholm & Wallin (2000) finner att hybridsystem bestående av budgetar, rullande 
prognoser och ibland balanserade styrkort är vanliga bland de tillfrågade företagen. 
Studien visar att endast 14,3 % av de tillfrågade företagen har valt att helt förlita sig på 
balanserade styrkort och rullande prognoser. Författarnas slutsats är att budgeten fyller 
en oersättlig roll men att dess storhetstid är förbi och menar att budgeten är ett redskap 
för att skapa intern effektivitet men är föga hjälpsam vid konfrontation med företagens 
externa miljö.  
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Libby & Lindsay (2009) menar att påståendena främst från Hope & Fraser är överdrivna 
och övergeneraliserade. De hävdar att budgeten fortfarande spelar en viktig roll i företag 
men tillägger att enskilda företag bör utvärdera vilka ”mekanismer och processer” i 
budgetprocessen som ger upphov till önskvärt och ickeönskvärt beteende. I sin studie 
kommer Libby och Lindsay fram till att 79 % av de 440 tillfrågade amerikanska och 
kanadensiska företagen använder budgeten som styrmedel och att endast 1 % av dem 
planerar att överge budgeten. Författarna anser att företag inte ska välja ett ”antingen-
eller” perspektiv (antingen ”Beyond Budgeting” eller traditionell budget) utan snarare 
använda sig av en kombination av styrmedel, för att förbättra sin styrning med 
kompletterande modeller. Avslutningsvis belyser både Ekholm & Wallin (2000) och 
Libby & Lindsay (2009) vikten av vidare forskning inom området där akademiker 
tillägnat lite uppmärksamhet åt att ifrågasätta den kritik som riktats mot budgetering. 
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4. Empiri  

4.1. Fallstudie Zehnder Group AG 

4.1.1. Företagspresentation 

Zehnder Group AG är ett schweiziskt familjeföretag som jobbar för utvecklingen av ett 
energisnålt, hälsosamt och behagligt inomhusklimat. Företaget som först tillverkade 
lättmotorcyklar grundades 1895 av bröderna Walter och Robert Zehnder och 
börsnoterades 1986. Idag strävar företaget efter att bli den mest attraktiva leverantören i 
sitt marknadssegment och står för innovation, design och pålitlighet inom sina fyra 
verksamhetsområden Heating, Cooling, Fresh Air samt Clean Air. Företaget är främst 
beläget i Europa med huvudkontor i Schweiz och dotterbolag bland annat Tyskland, 
England, Frankrike, Polen, Nederländerna och Sverige, men finns även i Kina och 

Nordamerika. (www.zehndergroup.com) Zehnder Group Nordic AB ansvarar för 

verksamhetsområdet Clean Air. Dotterbolaget gick tidigare under namnet Freshman AB 
och förvärvades år 2007. Genom förvärvet skapades det fjärde affärssegmentet Clean 
Air och Zehnderkoncernen fick en stark ställning inom segmentet inomhusklimat med 
luft- och partikelreningsutrustning. (www.zehnder.se) 
 
Koncernen stävar efter att uppnå en långsiktig och lönsam organisk tillväxt och har de 
senaste fem åren haft en ökad försäljning med 12,1 % från 383,9 mil € år 2005 till 436,5 
mil € år 2009. Zehnder Group AG sysselsätter 2 867 personer och gjorde 2009 en vinst 
på 4,3 mil € (EBIT). (Zehnder Group AG:s Årsredovisning 2009) 

4.1.2. Traditionell budgetering 

Enligt Ulf Åhman, CFO på dotterbolaget Zehnder Group Nordic AB, arbetar företaget 
mycket traditionellt med budgetering och han säger att företaget fram tills idag varit 
nöjda med budgeten som styrinstrument. Företaget har haft ett långsiktigt ägande, vilket 
han tror är en förklaring till budgetens starka ställning inom företaget. Ulf Åhman 
menar att en grundligt genomarbetat budgeter ger en stabil grund att stå på i den 
produktionstunga och volymfokuserade organisationen.  
 
Max Doebeli, grupp controller på moderbolaget Zehnder Group AG, berättar att 
företaget har mycket långa ledtider (tiden mellan att en vara beställs tills att den är 
levererad). Detta gör att företaget ofta redan ett år i förväg vet leverans- och 
försäljningstidpunkt. Eftersom tillverkningskostnaderna är kända går det att budgetera 
inköpsvolym och förväntat kapacitetsutnyttjande relativt exakt.  Av denna anledning 
tror Ulf Åhman att budgeten även i framtiden kommer att spela en viktig roll som 
planeringsinstrument. Han ger ett exempel från finanskrisen 2008 där ett 
besparingsprogram kunde utformades efter de order som låg i pipeline. Genom att 
budgetera efter dessa visste företaget vilka intäkter som kunde generas och vart 
besparingsåtgärder kunde genomföras. 
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Max Doebeli berättar vidare att olika typer av budgetar med varierande detaljeringsgrad 
ställs upp. Inom företaget förekommer: investeringsbudgetar, projektbudgetar, 
omkostnadsbudgetar samt likviditetsbudgetar. Max Doebeli anser att en fördel med 
budgetanvändningen är att chefer och controllers för olika kostnadsställen blir 
involverade i verksamhetsprocessen, eftersom det av de involverade kräver en analys av 
företagssituationen samt genomgång av företagets strategier och förbättringsområden. 
Max Doebeli belyser ytterligare en anledning till varför man valt att hålla kvar vid 
traditionell budgetering, nämligen att den skapar koordinering mellan olika avdelningar. 
Slutligen påpekar han att det är ett viktigt verktyg för uppföljning och analys av det 
faktiska verksamhetsutfallet i slutet av året.  
 
På intervjufrågan om budgeten upplevs som för internt fokuserad ger Max Doebeli 
svaret att det inte finns en risk för det i Zehnderkoncernen då de gör marknads-, 
produkts- och konkurrentanalyser som en del av budgetprocessen. Ulf Åhman utvecklar 
detta och säger att budgetarbetet ”är mycket mer än att bara en siffergissning” och 
understryker att det ligger mycket tankeverksamhet bakom de försäljningssiffror som 
presenteras i exempelvis en försäljningsbudget. Diskussioner förs med sälj- och region-
chefer på respektive marknad för att kunna göra säkrare budgeteringar av kommande års 
försäljning. I och med det utvärderas vilken påverkan nya konkurrenter, kampanj-
kostnader och eventuella förändringar i marknadsandelar har på försäljningssiffrorna.   
 
Även Ulf Åhman anser att det finns flera fördelar med en traditionell budget. Utöver att 
budgeten är ett viktigt planeringsinstrument används den för att samordna dotterbolag 
samt olika organisatoriska enheter inom koncernen. Exempelvis sänder den budgeterade 
försäljningsvolymen viktiga signaler till produktionsenheterna om vilka volymer som 
måste produceras. Budgeten synliggör även var det finns anställnings- och investerings-
behov och är således ett viktigt instrument för personal- och resursallokering. Ulf 
Åhman berättar att budgetprocessen startar med en volymplanering. Denna gör det 
möjligt att beräkna ett budgeterat resultat på intern transferprisnivå som tillsammans 
med koncernens externa försäljning kan sammanställas till en budgeterad resultat-
räkning. Enligt Ulf Åhman planerar Zehnderkoncernens ledning att införa en 
budgeterad balansräkning på grund av ökat fokus på kapitalbindning i form av kund-
fordringar, lager och leverantörsskulder. I framtiden planerar företagets ekonomi-
ansvariga även att budgetera i termer av nyckeltal som bland annat ROCE (return on 
capital employed). 
 
Det volymberoende företagets budget är kopplat till ett incitamentsystem för företagets 
säljare som gör att höga försäljningsvolymer premieras. Ulf Åhman understryker att 
säljare måste motiveras på rätt sätt för att undvika oönskat beteende. Risken är annars 
att säljare ”stoppar undan” order till nästa års försäljning ifall de tidigt uppnår årets mål. 
Det är budgeten som ”lägger ribban” för försäljningsmålen och det är därför viktigt att 
målen är utmanande men på samma gång realistiska. 
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De fördelar som Ulf Åhman och Max Doebeli upplever med användningen av budget 
kan sammanfattas i följande punkter: 
 

 Det är ett viktigt planeringsinstrument som involverar chefer och controllers i 
verksamheten 

 Skapar koordination och samordning  
 Utgör ett viktigt instrument för resursallokering  
 Utgör en bas för incitamentsystem 
 Utgör ett uppföljnings- och analysinstrument  

4.1.3. Nya krav på budgeten vid verksamhetsförändring 

Ulf Åhman berättar att koncernen sedan 2007 genomgått en verksamhetsomvandling. 
Från att främst ha agerat på den stabila radiatormarknaden är koncernens strategi nu att 
erbjuda sina kunder ett ”behagligt inomhusklimat”. Detta har gett upphov till de tre nya 
verksamhetsområden Cooling, Fresh Air samt Clean Air och har gjort att företaget nu 
måste agera mer snabbfotat. Ulf Åhman menar att företaget tidigare kommit undan med 
att vara trögrörligt men att de idag måste beakta fler marknadsförändringar utanför den 
stabila radiatormarknaden. Denna förändring ställde även krav på flexiblare budget-
process. I och med verksamhetsomvandlingen måste alla fyra affärsområden integreras i 
Zehnderkoncernen.  
 
I affärsområdet Clean Air som integrerades i koncernen 2007 och där Ulf Åhman 
arbetar, spelar prognostisering och planering en väsentlig roll. En order innebär inte 
bara en enskild försäljning av en luftreningsenhet utan snarare ett långsiktigt kontrakt 
med kunden eftersom företaget åtar sig att byta filter och underhålla dem under 
maskinens livslängd. I denna verksamhet sammanfaller inte intäkter och inbetalningar 
på samma sätt som de gjorde vid en stabil radiatorförsäljning, vilket ställer andra krav 
på den ekonomiska planeringen. 
 
Ulf Åhman konstaterar att allteftersom koncernen har vuxit, har även resursåtgången vid 
budgetuppställningsprocessen ökat. Ofta upplever han denna resursåtgång som 
oproportionerligt stor i jämförelse med budgetens användbarhet och menar att företagets 
kompletterande prognoser kan upplevas som mer tillförlitliga och aktuella jämfört med 
budgeten. Ulf Åhman medger att den långa tidsåtgången vid budgetuppställningen 
innebär att budgeten i många fall hinner bli föråldrad innan den ens är klar. Detta är ett 
problem som koncernens gruppcontroller Max Doebeli håller med om. Att budget-
processen är tidskrävande visar Ulf Åhman genom att visa koncernens budgetschema 
som sträcker sig över ett halvår mellan juli till januari. Ulf Åhman ser detta som en 
nackdel eftersom budgetuppställningen utgör en stor belastning för ekonomi-
avdelningen samt inköps- och försäljningsavdelningar. Ulf Åhman menar att detta är tid 
som i stället hade kunnat läggas på att stödja den operativa verksamheten och att det är 
viktigt att företaget inte glömmer bort sina marknadsrelationer. 
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”Det kan lätt hända att man faller i fällan att bli för internt fokuserad och prioritera 
intern effektivisering mer än omvärldsanalyser.” 

 
Ulf Åhman, CFO, Zehnder Group Nordic AB 

4.1.4. Hantering av budgetkritiken 

Ulf Åhman och Max Doebelis huvudsakliga kritik som uppkommit mot traditionell 
budgetering efter verksamhetsutökningen kan sammanfattas i följande punkter: 

 
 Budgeten riskerar att göra organisationen statisk 
 Budgeten har blivit alltmer tid- och resurskrävande i och med verksamhets-

utökningen 
 Budgeten hinner bli inaktuell innan den är färdigställd 
 Låg transparens och kommunikation mellan verksamhetsenheter 
 Liten marknadsuppföljning 
 

Dessa kritikpunkter har uppmärksammats och idag har Zehnder Group AG påbörjat en 
komplettering av den traditionella budgeten med ytterligare styrverktyg. 
 
”Gradually other steering instruments are being developed, for example, the ‘Business 

Segment Plan’, which could play a more central role in years to come.” 
 

Max Doebeli, Group Controller, Zehnder Group AG 
 
Affärsstrategiplanering 

Ulf Åhman säger att koncernen med start år 2011 kommer att upprätta en årlig 
affärsstrategiplan som getts namnet ”business segment plan”. Nu upplever koncern-
ledningen ett starkt behov av att komplettera ettårsbudgeten med denna treårsprognos 
för att i ett längre perspektiv kunna planera för verksamheten. Att koncernen fram tills 
idag inte upprättat en tydlig strategiformulering innefattande vision och målsättning tror 
Ulf Åhman beror på att Zehnder Group AG tidigare endast ägnat sig åt 
radiatorförsäljning där goda kunskaper om marknaden funnits.  
 
Ulf Åhman beskriver att syftet med affärsstrategiplanen bland annat är att ta hänsyn till 
koncernens marknader. Vidare vill företaget undvika ”top-down” perspektivet som 
budgeten medför med alltför många direktiv ovanifrån. I affärsstrategiplanerna är 
ambitionen att ha ett aktivt samarbete med de lokala säljcheferna och att istället komma 
fram till strategiska beslut i en iterativ process. Detta menar han är viktigt för att skapa 
motivation, ansvarskänsla och delaktighet bland chefer. Affärsstrategiplanen ska 
användas på affärsområdesmöten med hjälp av ett BSM-system (business service 
management) som sammanställer ett företags affärsdata. Planen är en viktig del i att 
samordna företaget menar Ulf Åhman och Max Doebeli berättar att de planerar att 
införa fler möten för affärsområden, produktionsenheter och marknadsenheter för att 
öka samordningen och kommunikationen ytterligare.  
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Affärsstrategiplanen innehåller flertalet analysmoment; dels en sammanställning av 
företagets huvudkonkurrenter genom benchmarking samt en industrianalys med hjälp av 
Porters femkraftsmodell där den befintliga konkurrensen, hotet från nya konkurrenter, 
förhandlingskraften hos leverantörer, förhandlingskraft hos kunderna samt hotet av 
substitutvaror analyseras. En intern analys av företagets kärnkompetenser görs; dels en 
analys av potentiella kärnkompetenser och dels befintliga förbättringsområden. En 
körplan för de kommande fem årens åtaganden samt mål sammanställs. Slutligen görs 
en bedömning av potentiella risker och chanser som föreligger företaget.  
 
IT‐system 
Ulf Åhman berättar hur verksamhetsförändringen har öppnat ögonen på ledningen i 
Zehnderkoncernen beträffande budgetarbetet. Tidigare konsoliderade Zehnder Group 
AG:s koncernkontroller dotterbolagens budgetar genom att ”klippa ihop” dem i ett 
sammanställt Excel-dokument. Detta blev i och med den utökade verksamheten 
ohållbart på grund av den ökade arbetsbelastningen. Sedan ett år tillbaka används 
istället IT-systemet ”Hyperion Financial Management” för att förenkla budget-
uppställningsprocessen och minska tidsåtgången för månads- och kvartalsrapportering. 
Max Doebeli menar att tiden kommer att kortas till två månader vilket han beskriver 
som en stor förbättring för koncernen. Ulf Åhman tycker att IT-system är en 
nödvändighet för en väl fungerande budgetprocess. 
 
”Det här är ett sätt som en koncern måste arbeta på, det är inte genomförbart annars. 

Omsätter ett företag fyra miljarder som Zehnder gör förstår jag inte hur man har klarat 
av det här arbetet tidigare.” 

 
Ulf Åhman, CFO, Zehnder Group Nordic AB 

 
Ulf Åhman säger att en ytterligare fördel med IT-systemet är att det ökat transparensen i 
företaget. Budgetinformationen har blivit tillgängligare vilket underlättar en snabbare 
avvikelsereaktion. Han menar att budgetprocessen i och med IT-systemet blivit mindre 
statisk och att det går snabbt och enkelt att inblanda olika parametrar på ett sätt som inte 
var möjligt tidigare. IT-systemet möjliggör dessutom en snabbare sammanställning av 
olika rapporter och diagram. Ulf Åhman säger att även om installationstiden av 
systemet varit lång och inneburit nya kontostrukturer, produktkoder och bolags-
strukturer, går det istället betydligt snabbare i alla processer nu.  Som ett exempel sparas 
tid genom att all budgetdata sparas i systemet och behöver endast uppdateras i slutet av 
varje kvartal istället för att företaget måste göra om processen på nytt inför varje 
kvartal. 
 
Prognoser 
Som huvudsakligt budgetkomplement används detaljerade kvartalsprognoser. Ulf 
Åhman förtydligar att det inte handlar om ”rullande prognoser” där kontinuerlig 
uppdatering av prognoserna görs för fyra kvartal framåt, utan istället prognostiseras 
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endast innevarande kalenderår i början av varje kvartal. Dessa prognoser kallas för 
prognos 1, 2 och 3.  
 
Koncernen börjar året med en helårsbudget. Denna kompletteras efter det första 
kvartalet med prognos 1, där utfallet av det första kvartalet utvärderas. Prognoserna 
ersätter varandra i slutet av varje kvartal, det vill säga, prognos 2 ersätter prognos 1, och 
prognos 3 ersätter prognos 2. Det är däremot alltid budgeten som ligger i grunden och är 
den som den budgetansvarige har ett åtagande mot. Prognoserna fungerar endast som ett 
komplement, för att se var åtgärder bör vidtas för att uppnå budgetmålen.  
 
Ulf Åhman menar att prognoserna ofta blir mer detaljerade och verklighetstrogna 
jämfört med den ursprungliga budgeten, eftersom prognoserna innehåller fler verkliga 
kvartalsutfall som grund. Tar man prognos 1 som exempel, innehåller den ett verkligt 
kvartalsutfall som kompletteras med ytterligare tre prognostiserade kvartal. Detta 
illustreras nedan. 

  
 

Figur 6. Illustration av Zehnder Group AG:s prognos 1:s utformning (egen bearbetning) 

 
Skiljer sig en prognos alltför mycket från budgeten kräver moderbolaget att 
dotterbolagen har en rimlig förklaring till avvikelsen. Förklaring måste godkännas av 
styrelsen och skall uppföljas med en plan för att hantera avvikelserna, vanligen kan det 
röra sig om hur man ska hantera en minskad försäljning. Ulf Åhman tar Zehnder Group 
Nordic AB som ett exempel på varför en prognos kan ersätta en ursprunglig budget. 
Han berättar att deras försäljning i år inte nått budget, men att bolaget under året fått 
ändrade förutsättningar genom övergången till egenfinansiering av alla hyreskontrakt. 
Tidigare har kontrakten sålts vidare till ett externt finansieringsinstitut. Detta ansåg 
styrelsen som en rimlig förklaring, vilket innebar att de accepterade budgetavvikelsen. 

Q1Q4 

Q2Q3 
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4.2. Fallstudie ”Tillverkningsföretaget AB” 

4.2.1. Företagspresentation 

Tillverkningsföretaget AB är en internationell verkstadskoncern som grundades i mitten 
av 1800-talet. Företaget är indelat i tre affärsområden. Inom det första affärsområdet 
tillverkas verktyg i hårdmetall som används främst inom världens bil- och 
flygindustrier, inom det andra affärsområdet tillverkas maskiner och verktyg för 
brytning av berg och mineraler inom gruv- och anläggningsindustrin. I det tredje 
verksamhetsområdet tillverkas produkter i rostfria specialmetaller.  
 
Företaget har sin bas i Sverige och är verksamt i över 100 länder med ca 40 000 
anställda. Företaget omsätter ca 70 miljarder kronor (2009) och satsar ca 3 % av varje 
års vinst på forskning, utveckling och kvalitetssäkring. Företaget anser sig själva vara 
ledande inom sitt affärsområde. 

4.2.2. Från traditionell budgetering till prognostisering 

Ur intervjuer med anställda på Tillverkningsföretaget AB framgår inte när företaget gått 
från traditionellt budgetanvändande till dagens budgetlösa styrning. Koncern-
controllerns uppfattning är dock att budgeten officiellt övergavs i början av 2000-talet 
efter att den upplevts som problematisk på ett flertal plan. Enligt Koncerncontrollern 
innebar budgeten invecklade och tidskrävande förhandlingar om internprissättningar 
mellan produktions- och säljenheter i företaget.  Koncerncontrollern menar att samtidigt 
som mycket tid lades på budgeteringen, visste många anställda att de budgeterade 
volymerna inte stämde. Detta gjorde att siktet ställdes in mot fiktiva och missvisande 
mål. Koncerncontrollern berättar att eftersom det var uppenbart att de budgeterade 
volymer inte skulle bli de faktiska, ansåg ledningen att det var viktigt att aktivt befinna 
sig i den operativa verksamheten vid planeringen för att snabbt kunna hantera 
volymförändringar och utforma aktivitetsplaner. Koncerncontrollern ger som exempel 
att även om en budget föreskriver att fler personer skall anställas, men att verkligheten 
säger något annat gäller det att kunna ta ställning till de aktuella förutsättningarna.  
 
Enligt Koncerncontrollern uppvisade budgeten en för hög detaljeringsgrad. Att utgå från 
denna kunde innebära avvikelser på upptill 20 – 30 % i orderingång och fakturering. 
Koncerncontrollern menar att blint utgå ifrån ett år gamla siffror, förhindrade 
Tillverkningsföretaget AB att snabbt agera på en föränderlig marknad som ställer krav 
på företags flexibilitet och anpassningsbarhet. Budgeten kunde således inte erbjuda den 
flexibilitet som krävdes på en marknad där volymer minskar och ökar i en snabbare takt 
än tidigare.  Företaget behövde istället arbeta med den senaste information för att 
undvika att bli statiskt. Koncerncontrollern berättar att vissa av företagets 
verksamhetsgrenar har korta ledtider när kunder kan göra en beställning och få sina 
verktyg dagen efter. Detta gör att det i flera fall inte finns någon större orderbok, vilket 
gör det svårt uppskatta framtida volymer då dessa kan variera från dag till dag. 
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”Att föra en diskussion kring en felsatt budget gör det svårt att ha en flexibel 
organisation och man blir lätt väldligt, väldigt stelbent.” 

 
Koncerncontrollern, Tillverkningsföretaget AB 

 
Även Internrevisorn i Tillverkningsföretaget AB upplever vissa negativa aspekter 
kopplade till den tidigare budgeten. Internrevisorn menar att budgetarbetet ibland blev 
så detaljerat att anställda lätt tappade perspektivet och ”drunknade i siffror” istället för 
att koncentrera sig på relevanta parametrarna som: omsättning, fakturering, kassaflöden, 
tillgångarnas omsättningshastighet och antalet anställda. Koncerncontrollern anser även 
att budgeten föreskrev en ”tolererad utgiftsram” som gav felaktiga signaler till enheter 
att spendera tilldelade resurser innan budgeteringsperiodens utgång varefter en ny 
summa pengar tilldelades. Budgeten kunde alltså i vissa fall skapa en ”slösarstrategi” 
där resurser förbrukades på oväsentligheter. 

4.2.3. Hantering av budgetkritiken 

Koncerncontrollerns huvudsakliga kritik mot den tidigare budgeteringsprocessen i 
Tillverkningsföretaget AB kan sammanfattas i följande punkter: 
 

 Tid och resurskrävande på grund av sin höga detaljeringsgrad 

 Tillförde lite värde då budgetens volymantaganden sällan blev korrekta 

 Skapade en statisk organisation orienterad efter mål grundade i felaktiga 
volymantaganden. 

 Skapade ett ”slösaktigt beteende” 
 
Mot bakgrund av de problem som budgeten innebar, ersattes den till en början av 
rullande prognoser. Dessa kom emellertid att överges år 2006 då anställda varken hade 
tid, möjlighet eller vilja att ta del av prognoserna. De rullande prognosernas siffror, som 
inte var bindande att uppnå och gjordes flertalet kvartal i förväg, gjorde att en betydande 
del av ekonomipersonalens tid kom att ställas i anspråk. Idag använder sig 
Tillverkningsföretaget AB idag av tre huvudsakliga styrningsinstrument: Målstyrning, 
mid-term-planning samt fyra prognoser.  
 
Målstyrning 

Av Tillverkningsföretaget AB:s övergripande mål sätts av företagets styrelse och utgörs 
av ett tillväxtmål på 8 %, en avkastning på sysselsatt kapital på 25 %, en netto-
skuldsättningsgrad mellan 0,7 och 1,0 samt en bestämd utdelningsnivå per aktie. Dessa 
mål genomsyrar företaget och är en riktlinje som stegvis bryts ned till olika 
verksamhetsområden. Dessa mål är utgångspunkten i alla analyser som görs och är en 
”grundbult i företagets planering”. Dessa mål utgör en personlig målsättning för ledande 
befattningshavare och är kopplad till den variabla lönedelen på kort och lång sikt.  
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”I teorin tittar vi på de nyckeltal man kan påverka […] allting annat är teoretiskt sett 
ointressant.” 

 
Koncerncontrollern, Tillverkningsföretaget AB 

 
Koncerncontrollern anser att fördelen med målstyrningen är att den skapar en flexibilitet 
som budgeten saknade. Målstyrningen gör att företaget inte löper risken att styra efter 
en budget som i många fall både är felaktig och irrelevant. Koncerncontrollern menar att 
”en budget inte kopplar till den omvärld vi lever i och väldigt snabbt blir obsolet”. 
Koncerncontrollern betonar vikten av att utforma mål på såväl kort som lång sikt. 
Koncerncontrollern ger även ett fiktivt exempel på att även om en budget föreskriver en 
nyanställning på 50 personer, men om inte konjunkturen tillåter det, är det viktigt att 
ändra den kortsiktiga målsättningen. Detta kan göras genom att fokusera på den aktuella 
situationen, säkra kassaflödet och genomföra kostnadsbesparingar för att kunna nå de 
långsiktiga målen. 
 
Påverkbarhet är ett ledord vid målutformning enligt Koncerncontrollern som menar att 
exempelvis en säljenhet inte skall ansvara för en bruttomarginal, eftersom kostnaderna 
bestäms av produktionsenheten och inte kan påverkas av säljenheten. I stället ska den 
enheten sträva mot volymmål eller att förändra prissättningen. Omvänt anser 
Koncerncontrollern att den producerade enheten endast skall ansvara för kvalité och 
producerade volymer. Vid konsolidering slås nämligen de två enheterna ihop, vilket gör 
att det finns någon som är ansvarig för både EBIT samt för det sysselsatta kapitalet i 
balansräkningen. 
 
Internrevisorn menar att Tillverkningsföretaget AB:s mål återspeglas i de prognoser 
som görs för att sköta företagets årsvisa planering, men att målen inte är en direkt 
nedbrytning av budgeten för perioden vilket är fallet vid budgetstyrning. Internrevisorn 
påpekar att, till skillnad från en internt fokuserad budget, vägs externa faktorer som 
konkurrenter och företagets omgivning in eftersom de också har en inverkan på 
företagets siffror. På lägre enhetsnivåer menar både Internrevisorn och 
Koncerncontrollern att det finns mål av icke finansiell karaktär som marknadsandelsmål 
för säljenheter men att dessa behandlas på central nivå. Internrevisorn menar att de 
finansiella målen tilldelas störst vikt eftersom de ger en mätbarhet som är nödvändigt 
ifall måluppfyllelsen ska kopplas till ett incitamentssystem. 
 
Mid‐term‐planning 

Detta är en treårig planeringsprocess som Tillverkningsföretaget AB använder sig av för 
planering på medellång sikt. Planeringen sker genom en finansiell simulering av 
tänkbara scenarion med varierande volymer för att bedöma inverkan på tillväxt, resultat, 
kapitaleffektivitet, kassaflöden samt residual income (RI) och economic value added 
(EVA). Till varje scenario, positivt eller negativt, kopplas en operativ aktivitetsplan som 
förberedelse ifall de verkliga volymerna skulle avvika från de planerade. Genom 
simuleringarna skapas en förståelse av volymernas inverkan på verksamheten, vilket 
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enligt Koncerncontrollern inte är möjligt med den ögonblicksbild som budgeten endast 
ger. Ambitionen med treårsplanerna är att undvika att bli alltför statisk. Genom att 
förebereda sig på flera scenarion ”blir det enklare att pricka rätt ifall man inte fokuserar 
på endast ett värde”. Till skillnad från den traditionella budgeten som gjordes årligen är 
mid-term-planeringens simuleringar ”hellre händelsestyrda än kalenderstyrda”, då 
styrningsbehovet avgörs av Tillverkningsföretaget AB:s aktuella situation för ”att 
undvika att fastna i budgetens teknikaliteter”. 
 

”Man skall ha en styrfilosofi som är anpassad efter verkligheten.” 
 

Koncerncontrollern, Tillverkningsföretaget AB 
 
Prognoser 

Tillverkningsföretaget AB:s årsvis ekonomiska planering sker genom fyra prognoser 
som utformas för det aktuella verksamhetsåret. Dessa prognoser som benämns: prognos 
0,1,2,3 utgör företagets huvudsakliga ekonomiska styrningsinstrument. ”Prognos 0” 
ligger till grund för hela året och presenteras inför styrelsen i januari för godkännande. 
För att kunna arbeta med aktuell information utformas ytterligare tre kompletterande 
prognoser under året som en uppdatering av ”prognos 0”. Prognoserna görs kvartalsvis 
och utgår från den tidigare prognosen. I april ersätts ”prognos 0” med ”prognos 1” som 
ger en aktualiserad bild av verksamheten baserad på de tre månaderna i det första 
kvartalet. ”Prognos 1” kommer således att innehålla ett kvartal baserat på verkliga 
siffror från januari till mars och tre kvartal prognostiserade för resten av året. ”Prognos 
1” ersättas sedan av ”prognos 2” i det tredje kvartalet och ersätts slutligen av ”prognos 
3” i det fjärde kvartalet. Även om ”prognos 0” tjänar som utgångspunkt för året är 
samtliga prognoser ett diskussionsunderlag vid Tillverkningsföretaget AB:s 
styrelsemöten. Figur 7 ger ett exempel på ”prognos 1’s” utformning.  

 
Figur 7. Illustration av Tillverkningsföretaget AB:s Prognos 1:s utformning (egen bearbetning) 

 

Q4 

Q3 

Q1

Q2 
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Koncerncontrollern säger att prognoserna har sin utgångspunkt i en bedömning av 
marknadsläget på geografisk nivå för att utreda efterfrågesituationen. Prognoserna 
grundas på andra värdedrivare som tillväxt, faktureringar samt orderingång. Priser och 
volymer är därmed av central betydelse i prognosutformningen. Prognoserna innehåller 
resultatkomponenter som EBIT, mått på kapitaleffektivitet och lönsamhet som 
avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) samt kassaflödesmått. Värdeskapandet står i 
fokus i prognoserna och därför är företagets EVA det överordnade måttet. Tanken är att 
företaget ska kunna jämföra prognostiserade nyckeltal med de faktiska. Rapporteringen 
från företagets enheter sker däremot inte i nyckeltal utan räknas ut i efterhand. 
 
Koncerncontrollern beskriver prognosuppställningsprocessen som en kombinerad ”top-
down” och ”bottom-up” process. Koncerncontrollern berättar att Tillverkningsföretaget 
AB:s enskilda enheter börjar med enhetens bästa bedömning kring försäljning och 
lönsamhet med hänsyn taget till styrelsens fastlagda målsättning. Bedömningen 
granskas och förslagen bedöms sedan på den högre affärsområdesnivån. Prognosens 
framtagande kan således betraktas som en kommunikationsprocess mellan dessa parter. 
 
Det huvudsakliga innehållet i prognoserna är resultaträkningen med fokus på 
orderingång, fakturering samt kostnader. Vidare prognostiseras det sysselsatta kapitalet 
i balansräkningen, det vill säga investeringsverksamheten samt företagets kassaflöden. 
Prognosens planerade värden bryts sedan ner på enhetsnivå. Koncerncontrollern menar 
att de kvartalsvis uppdaterade prognoserna ger mer aktuell information än den 
traditionella budgeten som snabbt riskerat att bli obsolet. Koncerncontrollern menar 
även att prognoserna är mindre tidskrävande eftersom de har en lägre detaljeringsgrad 
än den budget som tidigare användes. Koncerncontrollern utvecklar detta och berättar 
att prognoserna görs ned till kontonivå, till skillnad från en budget som ofta är så 
detaljerad att den behandlar enskilda produkter, vilket innebär en längre tidsåtgång. 
Vidare menar Koncerncontrollern att en mer detaljerad budgetering skulle innebära ”att 
det enda man kan vara säker på att det är fel”. 
 

”Prognosen bryts ner på olika längder och bredder, men informationen i toppen är 
säkerligen densamma som i en budget.” 

 
Koncerncontrollern, Tillverkningsföretaget AB 

 
Prognoserna utgör åtaganden för de ansvariga enheterna. Vid slutet av en 
verksamhetsperiod görs en uppföljning som jämför aktuella och prognostiserade värden. 
Rapporterade avvikelser förväntas ha en förklaring och ska, beroende på avvikelsens 
storlek, följas upp med en aktivitetsplan från enheterna. Prognosuppföljningens 
avvikelse utgör även en del av ledande befattningshavares incitamentsprogram och 
påverkar en rörlig lönedel. Koncerncontrollern tillägger dock att det i vissa fall är 
orimligt att hålla någon ansvarig för avvikelser som till stor del beror på externa faktorer 
såsom marknadsinträffanden och nämner lågkonjunkturen 2009 som ett exempel. Vid 
dessa situationer gäller det att inte pragmatiskt följa prognosen och istället anpassa sig 
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efter den rådande omgivningen. Styrningen skall i dessa fall anpassas efter faktorer den 
ansvarige kan påverka såsom andelen sysselsatt kapital, kostnadsstruktur samt 
personalutveckling. Koncerncontrollern understryker slutligen att prognosen är ett 
åtagande och att det inte är acceptabelt att ”bortförklara förlorade marknadsandelar 
genom att skylla på andra.”  

4.2.4. Prognosernas roll i Tillverkningsföretaget AB 

Internrevisorns spontana uppfattning är att företaget fortfarande använder sig av budget 
trots att företaget officiellt övergivit den. Internrevisorn upplever att budgeten i och med 
förändringen endast bytt namn till ”prognos 0”. Internrevisorn medger att uppdatering 
sker oftare sedan prognoserna infördes´, men poängterar ”prognos 0:s” likhet med den 
traditionella budgeten. Internrevisorn syftar främst på att det arbete som läggs ner på 
prognos 1, 2 och 3 inte kan jämföras med det arbete som läggs ned inför ”prognos 0”. 
 

”Prognos 0 är ju ändå lite speciell, vi genomgår ju inte samma process i de andra 
prognoserna.” 

 
Internrevisorn, Tillverkningsföretaget AB 

 
Internrevisorns personliga uppfattning är att endast lite hände vid övergången från 
budgetering till prognoser. Dennes mening är att ”man slutade tala om budget men ändå 
skulle man ha en, som kunde presenteras inför styrelsen”. Internrevisorn tycker att 
företaget inte har frångått budgetering totalt men att företaget i och med det nuvarande 
styrningssystemet ”kanske har släppt lite mer på den” och refererar till att företaget inte 
håller fast lika pragmatiskt vid prognoserna som företaget tidigare gjorde vid budgeten. 
Internrevisorn menar dock att Koncerncontrollern troligen är mer insatt i frågan och 
bättre kan bedöma prognosernas likhet med en traditionell budget. 
 
Koncerncontrollern å andra sidan håller inte med Internrevisorn och menar att det finns 
en tydlig skillnad från tiden då det verkligen fanns en budget. Koncerncontrollern menar 
att det tidigare budgeterades på ”suddgumminivå” vilket innebar att ”hela 
organisationen arbetade hela hösten med en budget som ändå inte användas så mycket”. 
Koncerncontrollern menar att budgeten hade många bra egenskaper och att dessa lever 
vidare i företagets prognoser. Anledningen till att Internrevisorn skulle uppfatta det som 
att företaget fortfarande använder en budget tror Koncerncontrollern beror på att 
Internrevisorn, som inte längre arbetar aktivt med budgetering, inte har märkt skillnaden 
i den betydligt lägre detaljeringsgraden som företagets prognoser medför. 
Koncerncontrollern vill inte kalla prognoserna för ”budgetar” som denna upplever ordet 
som negativt, men betonar att begreppsfrågan bär drag av en ordlek.  
 
Internrevisorn betonar att budgeten utgör ett viktigt planeringsinstrument i en 
verksamhet. Internrevisorn menar att själva utformningen av en budget skapar en 
verksamhetsförståelse som gör att även om företagets verkliga utfall avviker från det 
budgeterade så har genomgången av verksamheten i sig skapat en förståelse som krävs 
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för att kunna förstå, förklara och utforma aktiviteter för att hantera avvikelserna. 
Internrevisorns förklaring till ”prognos 0:s” likheter med en budget är att det en gång 
om året är nödvändigt att ”gå igenom verksamheten”. Internrevisorn tror även att 
”prognos 0:s” budgetliknande utformning kan förklaras med budgetens viktiga roll som 
resursfördelare. Med hjälp av en budget kan koncernledningen avgöra hur mycket 
resurser som skall fördelas till respektive enhet. Koncerncontrollern belyser 
prognosernas roll för resursallokering och att det i prognosen föreskrivs vilka 
investeringar som skall utföras inom respektive enhet och affärsområde. 
 
Koncerncontrollern berättar att diskussioner på ledningsnivå förs utifrån prognosen - 
”så visst finns det likheter” med en traditionell budget. Koncerncontrollern belyser 
också att prognosens likheter med den traditionella budgeten troligen skiljer sig mellan 
olika delar inom företaget. Själv menar Koncerncontrollern att den kostnadsprognos och 
aktivitetsplan som han sammanställer för sitt kostnadsställe, troligen har mer likheter 
med den traditionella budgeten eftersom kostnader inte varierar så mycket. 
Koncerncontrollern menar att prognosens flexibilitet blir märkbar i olika enheter som är 
beroende av volymflöden mellan varandra. Ett exempel är mellan köp- och säljenheter 
där volymerna ofta kan skilja sig avsevärt från år till år.  
 
Koncerncontrollern håller med om att prognoserna och en traditionell budget spelar en 
liknande roll som ett koordinationsinstrument som knyter samman verksamhetens olika 
delar. Koncerncontrollern ger ett exempel på sambandet mellan inköp, produktion och 
försäljning och betonar behovet av att genom planering koordinera dessa. 
Koncerncontrollern betonar dock att det inte handlar om att en gång om året 
synkronisera planeringen av olika verksamhetsdelar, utan att detta är en process som 
måste ske löpande och som inte endast behandlas i en enda prognos. 
 

”Man måste hela tiden tänka i en sekventiell kedja.” 
 

Koncerncontrollern, Tillverkningsföretaget AB 
 
Koncerncontrollern håller med om vårt påstående att ”prognos 0” tycks vara en förfinad 
och utvecklad budgetprocess. På frågan varför man övergått till att kalla den 
traditionella budgeten för prognos, trots sina likheter, svarar Internrevisorn att det 
troligen hade att göra med att den var aningen mer statisk men även att ordet ”budget” i 
sig kan ha uppfattats som byråkratiskt och trögt bland anställda.  
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4.3. Empirisk sammanfattning 
 
Figuren nedan sammanfattar de insamlade data som beskriver budgetens roll i studiens 
två fallföretag: 
 

 
Tabell 2. Sammanfattning av budgetens roll i fallföretagen 
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5. Analys 

 
I inledningen sammanfattades budgetens ställning i en modell. I den nuvarande 
budgetlitteraturen framstår det med undantag från Ekholm & Wallins (2000) och Libby 
& Lindsays (2009) forskning nästintill som att företag endast står inför valet att 
antingen ersätta budgeten helt med alternativa styrmedel eller att använda traditionell 
budgetering. Vid en förundersökning av fallföretagen framkom att Tillverknings-
företaget AB övergett budget och använder alternativa styrmedel, medan Zehnder 
Group AG använder sig av traditionell budgetering. De har valt två till synes olika sätt 
att hantera budgetkritiken och befinner sig alltså i var sin box av ursprungsmodellen 
nedan. Denna situation är analystens utgångspunkt. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8. Studiens analysmodell 

5.1. Budgetens ställning i fallföretagen 
För att testa budgetens ställning inom de två fallföretagen utgår vi här ifrån Samuelsons 
(1973) definition. Koncerncontrollern på Tillverkningsföretaget AB säger att företaget 
har avskaffat den traditionella budgeten. Med tanke på de många fördelar som 
tillskrivits budgeten inom litteraturen anser vi att det finns anledning att undersöka ifall 
några likheter med den traditionella budgeten fortfarande finns, trots att företaget valt 
att överge budgeten. 

 
”En budget uttrycker förväntningar och åtaganden för en organisation, om ekonomiska 

konsekvenser för en kommande period” 
Samuelson (1973) 
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Ax et al. (2002) menar att ordet ”förväntningar” i Samuelsons definition indikerar att 
budgetering handlar om prognostisering och gissningar. Ulf Åhman menar att grunden i 
Zehnder Group AG:s budget är volymuppskattningar från företagets säljenheter. Med 
hjälp av dessa volymer beräknas sedan verksamhetens kostnader och intäkter. Koncern-
controllern i Tillverkningsföretaget AB menar att företaget övergett budgetering, men 
säger att grundstenen i företagets prognoser är olika enheters ”bästa bedömning” av 
försäljning och lönsamhet, vilket kan likställas vid gissningar. 
 
 Ax et al. (2002) menar att olika organisatoriska enheter vid användandet av en budget 
”åtar sig” att utföra olika aktiviteter i syfte att uppfylla det som föreskrivs i budgeten. 
Ulf Åhman menar att förekommande avvikelser skall ha en förklaring som kan 
presenteras inför Zehnderkoncernens styrelse för godkännande samt att en aktivitetsplan 
konstrueras. Både Koncerncontrollern och Internrevisorn i Tillverkningsföretaget AB 
menar att företagets fyra prognoser utgör ett åtagande för den ansvariga enheten och 
berättar att avvikelser från dessa ställer krav på förklaring samt en aktivitetsplan.  
 
Slutligen menar Ax et al. (2002) att en budget beskriver ”ekonomiska konsekvenser för 
en kommande tidsperiod”. Ulf Åhman menar att budgeten utgör företagets ekonomiska 
planering för det kommande året. Koncerncontrollern i Tillverkningsföretaget AB 
menar att företagets årsvisa ekonomiska planering utgörs av företagets fyra prognoser, 
vars huvudsakliga innehåll är volymens inverkan på resultat- och balansräkning samt 
kassaflöden, vilket kommuniceras via olika nyckeltal. 
 
Efter en jämförelse mellan de båda fallföretagets ekonomiska styrmedel med 
Samuelsons definition av budget, framkommer att båda företagens verktyg 
definitionsmässigt överensstämmer med budgetbegreppet. Ulf Åhman är tydlig med att 
Zehnderkoncernen använder sig av budgetar. Internrevisorn i Tillverkningsföretaget AB 
är också av den personliga uppfattningen att företaget fortfarande använder sig av 
budgetering. Koncerncontrollern är dock av en annan uppfattning, men håller med om 
att prognoserna som används kan ses som en förfinad och utvecklad budgetprocess. 
Denne understryker dock att detaljeringsgraden skiljer sig avsevärt. Tydligt är att det 
begreppsmässigt går att klassificera Tillverkningsföretaget AB:s prognoser som en 
budget, men att det inom företagen tycks vara något av en personlig och språkmässig 
fråga vad man väljer att kallar det.  

5.2. Budget‐ och budgetliknande processers utformning 
Vid den jämförelse som gjordes i föregående stycke mellan definitionen av begreppet 
”budget” och innehållet i Tillverkningsföretaget AB:s prognoser, framkommer att dessa 
begreppsmässigt kan användas synonymt även om Koncerncontrollern i Tillverknings-
företaget AB understryker att prognoserna uppvisar en betydligt lägre detaljeringsgrad 
än en budget. Av denna anledning kommer Tillverkningsföretaget AB:s prognoser att 
analyseras i detta stycke. 
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Enligt Bergstrand & Olve (1992) består budgeteringsprocessen av budgetuppställande, 
budgetanvändning och budgetuppföljning. Ax et al. (2002) betonar att denna process 
har ett värde i sig, eftersom processen skapar samordning och koordination. 
Budgetprocessens värde i framgår tydligt efter att ha studerat fallföretagen. Max 
Doebeli, belyser specifikt fördelen med den samordning av chefer, controllers och 
avdelningar som uppstår i samband med budgetuppställningen. Interrevisorn i 
Tillverkningsföretaget AB menar att likheten mellan företagets prognoser och en budget 
beror på att det är viktigt att årsvis ”gå igenom verksamheten” och menar att detta 
skapar en verksamhetskännedom. Vid en jämförelse av Bergstrand & Olves (1992) 
beskrivning av budgetprocessen och det sätt som Tillverkningsföretaget AB upprättar 
och använder sina prognoser har vi upptäckt vissa likheter. Vi anser det därmed 
lämpligt att benämna Tillverkningsföretaget AB:s prognostiseringsarbete som en 
”budgetliknande process”. Detta motiveras under de tre följande styckena.     

5.2.1 Budgetuppställning  

Andersson (1997) menar att de vanligaste metoderna för budgetuppställning är: 
uppbyggnadsmetoden, nedbrytningsmetoden samt den iterativa metoden. Enligt 
Andersson (1997) innebär uppbyggnadsmetoden att delbudgetar sammanställs från 
underavdelningar som erhållit budgetförutsättningar från företagsledningen. Dessa 
sammanställs sedan nedifrån och upp till företagets huvudbudget. Ulf Åhman menar att 
Zehnder Group AG:s budgetprocess börjar med en uppskattning av framtida 
försäljningsvolymer som görs av företagets säljenheter. Volymuppskattningen är sedan 
genomgående vid budgetutformningen högre upp i organisationen. Zehnderkoncernens 
budget liknar alltså det Andersson (1997) beskriver som en budget uppställd med hjälp 
av uppställningsmetoden. 
 
Koncerncontrollern i Tillverkningsföretaget AB beskriver prognosprocessen som en 
kombinerat ”top-down” och ”bottom-up” process. Processen börjar med att olika 
enheter gör volymbedömningar som sedan rapporteras till ledningsnivå där analyser 
görs och eventuella krav på justeringar framförs. Detta förfarande liknar vad Andersson 
(1997) beskriver som uppbyggnadsmetoden. Utformningen av enheternas helårsprognos 
(prognos 0) kan även ske ”top-down”, vilket innebär att prognosdirektiv kommer från 
koncernnivå för att minska arbetsbördan för enheternas ekonomer. Bergstrand & Olve 
(1992) menar att nedbrytningsmetoden är uppbyggnadsmetodens motsats, där en 
huvudbudget utformas på central nivå för företaget. Avdelningar längre ner i 
organisationen skall sedan budgetera för sin verksamhet inom ramarna för företagets 
mål. En budget är dock sällan sammanställd med en renodlad uppbyggnads- eller 
nedbrytningsmetod, utan sker i allmänhet som en iterativ process, där budgeteringen 
sker i flera uppbyggnads- och nedbrytningsomgångar som benämns iterationer, alltså en 
kombination av de båda metoderna.  
 
Efter att ha studerat Tillverkningsföretaget AB:s prognosutformning framkommer det 
att den både har drag av uppställnings- och nedbrytningsmetoden vilket gör att den kan 
beskrivas som en iterativ process. Intressant är även att Tillverkningsföretaget AB låter 
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sina enheter själv avgöra ifall de föredrar ”top-down” direktiv eller om de själva vill 
utforma prognosen beroende på arbetsbelastning. Detta tyder på att enheternas olika 
förutsättningar spelar en inverkande roll. Sammanfattningsvis går att fastslå att 
Tillverkningsföretaget AB:s prognosutformning liknar det som Bergstrand & Olve 
(1992) beskriver som budgetuppställning. 

5.2.2 Budgetanvändning 

Bergstrand & Olve (1992) menar att budgetanvändning är ett kraftigt verktyg för att 
påverka företaget i linje med dess strategi att en budget kan betraktas som företagets 
”körplan” för året. Ulf Åhman menar att budgeten utgör en stabil grund för året i den 
volymberoende Zehnderkoncernen. I och med företagets långa ledtider kan budgeten 
användas som ett pålitligt verksamhetsstyrningsinstrument för planering, samordning av 
enheter, omkostnadsberäkningar samt resursallokering. Budgeten används även som en 
motivationsfaktor kopplad till försäljarnas incitamentssystem för att sporra försäljning. 
Enligt Koncerncontrollern i Tillverkningsföretaget AB ersattes budgeten som det 
huvudsakliga styrnings- och planeringsverktyget eftersom olika enheters 
försäljningsvolymer var svåra att uppskatta i förväg, vilket gjorde att företaget löpte 
risken att styras i fel riktning. Idag används prognoser istället för budgetar, som vi 
begreppsmässigt kunde definiera som en budget. Dock är dessa mindre detaljerade och 
verksamheten styrs även med hjälp av målstyrning. (De styrningsverktyg som används 
som komplement kommer att behandlas vidare i stycke 5.5.). Det går dock att fastslå att 
både Zehnderkoncernen och Tillverkningsföretaget AB använder sig av sina budgetar 
respektive prognoser i sin löpande verksamhetsstyrning. Tillverkningsföretaget AB:s 
prognoser spelar även en liknande roll som Zehnder Group AG:s budgetar sett ur detta 
perspektiv.    
 
Bergstrand & Olve (1992) menar att en budget riskerar att bli inaktuell under året på 
grund av ändrade verksamhetsförutsättningar. De menar även att företag kan gardera sig 
mot detta problem genom att upprätta nya budgetar baserade på olika kostnadsnivåer 
eller att använda sig av budgetprognoser för det resterande året. Både Zehnder-
koncernen och Tillverkningsföretaget AB kompletterar och uppdaterar sina budgetar 
respektive prognoser under året. Detta kommer att behandlas mer i detalj i stycke 5.5.  

5.2.3. Uppföljning 

Andersson (1997) menar att uppföljningen mellan utfall och budget är ett av ledningens 
viktigaste styrinstrument och att budgetuppföljningen fyller ett ”alarmsyfte” eftersom 
den visar på om några alvarliga budgetavvikelser har skett. Vidare har uppföljningen ett 
diagnossyfte, eftersom man i efterhand kan ställa sig frågan ”varför?” inte budget och 
utfall överensstämmer. Enligt Ulf Åhman gör Zehnderkoncernen budgetuppföljningar 
kvartalsvis för att upptäcka budgetavvikelser. Uppmärksammade avvikelser på årsbasis 
måste dessutom förklaras och godkännas av styrelsen. Även i Tillverkningsföretaget AB 
sker prognosuppföljningar där inte bara avvikelser identifieras utan även kräver en 
förklaring samt en handlingsplan för att hantera avvikelsen. Tydligt är i både Zehnder 
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Group AG och Tillverkningsföretaget AB använder sina budgetar respektive prognoser 
i både ett alarm- och diagnossyfte. 

5.3. Budget och budgetliknande processers roll  
Inom budgetlitteraturen är författarna någorlunda överens om att budgetens 
huvudsakliga syften är: planering, samordning, kommunikation, resursfördelning samt 
motivation. (Ax et al. 2002; Bergstrand & Olve, 1992; Merchant & Van der Stede, 
2007; Arwidi & Samuelson, 1991). I detta stycke görs en undersökning av i vilka syften 
som företagens budget respektive prognoser används.  
 
Arwidi & Samuelson (1991) menar att budgeten är ett redskap att planera och upprätta 
handlingsprogram för framtiden. Respondenterna från båda fallföretagen betonar 
budgetens respektive prognosernas viktiga roll som planeringsinstrument. Ulf Åhman 
menar att budgeten är ett viktigt planeringsredskap för Zehnder Group AG eftersom 
företagets volymer går att uppskatta ganska precist på förhand. Detta gör det möjligt att 
planera inköpsvolymer och kapacitetsutnyttjande med hjälp av budgeten. Internrevisorn 
i Tillverkningsföretaget AB förklarar likheten med företagets ”prognos 0” med den 
traditionella budgeten genom att betona budgetens roll som planeringsinstrument. 
Internrevisorn menar att skapa en planering för ett helår är nödvändigt, då det bidrar till 
en verksamhetsförståelse som är viktig även om det verkliga utfallet inte stämmer 
överens med det budgeterade.   
 
Ax et al. (2002) menar att budgeten fyller en samordnande funktion inom företag och 
underlättar planering i enheter som är ömsesidigt beroende av varandra. Denna funktion 
framgår tydligt i båda företagets ekonomistyrning. Max Doebeli menar att budgetens 
samordnande funktion är en av huvudanledningarna till att Zehnderkoncernen behållit 
den traditionella budgeten. Ulf Åhman menar att budgeten är viktigt för att kunna 
samordna koncernens dotterbolag och för att koordinera flöden mellan inköps-, 
produktions- och försäljningsenheter. Koncerncontrollern i Tillverkningsföretaget AB 
menar att företagets prognoser fyller en liknande funktion som en budget och betonar 
vikten av detta vid samordning av företagets inköps-, produktions- och försäljnings-
enheter. 
 
Arwidi & Samuelson (1991) menar att budgeten fyller ett kommunikativt syfte som 
skapar informationsutbyte mellan avdelningar, ledning och avdelningsansvariga. Enligt 
Max Doebeli är arbetet med budgeten ett viktigt sätt att involvera ledning, administrativ 
samt operativ personal i Zehnder Group AG:s verksamhet. Koncerncontrollern i 
Tillverkningsföretaget AB menar att företagets prognoser i likhet med en budget 
innebär en kommunikationsprocess mellan ledning och enhetsansvariga eftersom 
prognoserna framställs i en iterativ process mellan dessa parter.  
 
Bergstrand & Olve (1992) beskriver budgeten som en mekanism att fördela resurser till 
olika verksamhetsdelar. Även i denna punkt uppvisas likheter mellan Zehnder-
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koncernens budget och Tillverkningsföretaget AB:s prognoser. Ulf Åhman menar att 
budgeten är av central betydelse vid resursallokering inom Zehnder Group AG för såväl 
råvaror som personalresurser. I Tillverkningsföretaget AB sker enligt Koncern-
controllern resursallokering med hjälp av företagets prognoser. Denna beskrivs som ett 
verktyg för koncernledningen att tilldela resurser till olika enhet och ett verktyg att 
föreskriva var nya i organisationen nya investeringar skall genomföras. 
 
Inom litteraturen nämns budgetens viktiga roll vid ansvarsfördelning (Arwidi & 
Samuelson, 1991). Ulf Åhman menar att budgetuppfyllelse är ett viktigt åtagande och 
att inte uppnå målet ställer krav på en god förklaring och en aktivitetsplan. I 
Tillverkningsföretaget AB menar Koncerncontrollern att det som föreskrivs i prognosen 
är ett åtagande för en enhetsansvarig och att avvikelser inte tolereras utan förklaring och 
en utarbetad aktivitetsplan, såvida inte avvikelsen kan förklaras av externt bestämda och 
opåverkbara faktorer.  
 
Merchant & Van der Stede (2007) menar att budgeten ofta utgör en motivationsfaktor 
eftersom den är lämplig att koppla ett incitamentssystem till. Ulf Åhman säger att 
budgeten används som bas till säljpersonalens rörliga lönedel, där budgetuppfyllelse 
premieras eftersom verksamheten är volymfokuserad. I Tillverkningsföretaget AB säger 
Koncerncontrollern att den rörliga delen av ledande befattningshavares kompensation 
grundar sig i prognosuppfyllelsen. 
 
Ur jämförelsen framgår att Zehnderkoncernens budget och Tillverkningsföretaget AB:s 
prognoser uppfyller liknande syften som de som listas i litteraturen. Vi är dock 
försiktiga med att likställa Zehnderkoncernens budgetar med Tillverkningsföretaget 
AB:s prognoser, eftersom respondenterna från Zehnder Group AG beskriver som 
budgeten som väldigt detaljerad medan Koncerncontrollern på Tillverkningsföretaget 
AB betonar att prognoserna har en betydligt lägre detaljeringsgrad än den traditionella 
budgeten som företaget använde sig av innan. 

5.4. Upplevd budgetkritik 
I intervjuerna med fallföretagens respondenter framfördes kritik mot den traditionella 
budgeten. Libby & Lindsay (2009) visar att den vanligaste kritiken mot budgeten är att 
den bland annat är för statisk i den meningen att den gör företag inkapabla att snabbt 
reagera på marknadsförändringar. Respondenterna från båda företagen upplevde att ett 
problem med budgeten är att den snabbt riskerar att blir statisk och föråldrad. Inte 
oväntat lyftes detta problem framförallt fram av Koncerncontrollern i Tillverknings-
företaget AB. Denne anser att en budgets höga detaljeringsgrad leder till att de volym-
uppskattningarna som görs blir felaktiga och att företaget styrs i fel riktning. Trots att 
företaget valt att behålla budgeten anser Ulf Åhman på Zehnder Group Nordic AB att 
den långa tiden det tar att ställa upp budgeten gör att den riskerar att bli föråldrad redan 
innan den är färdigställd. 
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Hope & Fraser (2003) betraktar budgeten som ett ”fixerat prestationskontrakt” och 
menar att budgetansvariga chefer ibland tvingas leverera resultat som ligger utanför 
deras påverkbarhet. Författarna menar att budgeten härmed kan medföra oönskade 
beteendeeffekter. Båda fallföretagen har upplevt att budgetanvändning kan få oönskade 
beteendeeffekter. Ulf Åhman är medveten om att orealistiskt satta volymmål kan få 
oönskade effekter genom att säljare riskerar att handla opportunistiskt och flyttar order 
mellan budgetperioder. Koncerncontroller i Tillverkningsföretaget AB belyser också de 
negativa beteendeaspekterna och menar att den traditionella budgeten som tidigare 
användes gjorde att budgetansvariga handlade strategiskt och såg till att göra av med 
återstående budgetbelopp för innevarande kvartal, innan en ny summa tilldelades för 
nästa period. 
 
I litteraturen menar bland annat Hope & Fraser (2003) att budgeten gör chefer fullt 
upptagna med att uppfylla budgetkrav, vilket kväver initiativtagande och hindrar dem 
från att fatta viktigare beslut. I Zehnder Group AG upplevs inte detta som ett problem 
enligt Max Doebeli eftersom budgetens krav anpassas efter de aktuellt rådande 
omvärldsförutsättningarna. Koncerncontrollern i Tillverkningsföretaget AB anser att en 
budget kan stjäla uppmärksamhet från den operativa verksamheten och menar att det 
istället är viktigare att ta ställning efter aktuella förutsättningar trots att budgeten 
föreskriver andra aktiviteter. 
 
Bland budgetkritikerna råder en samstämmighet om att budgeten ofta genererar lite 
värde i förhållande till den tidskrävande process som budgetarbetet innebär (Wallander, 
1995; Hansen et al., 2003; Merchant & Van der Stede 2007). Ulf Åhman upplever 
tidsåtgången som problematisk eftersom den utgör en stor belastning på ekonomi-
avdelningen under det halvår som processen tidigare omfattade. Vidare menar Ulf 
Åhman att budgeten ibland skäl tid och resurser som istället borde ha användas som 
stöd till företagets operativa verksamhet. I likhet med Ulf Åhman menar Koncern-
controllern i Tillverkningsföretaget AB att den budgeten som fanns i företaget innan 
den övergavs var väldigt tidskrävande. Budgeten utformades trots att anställda aldrig 
egentligen såg den som användbar på grund av industrins stora volymfluktuationer. 
 
Kritiker menar även att budgeten är för internt fokuserad och endast är ett verktyg för 
att skapa inre effektivitet som inte behandlar företagets omvärld (Ekholm & Wallin, 
2000). Ulf Åhman, som är en förespråkare av den traditionella budgeten, menar att man 
måste vara medveten om risken att man lätt kan stirra sig blind på den inre 
effektiviseringsprocessen i budgetarbetet och lätt glömma bort att göra omvärlds-
analyser. Koncerncontrollern i Tillverkningsföretaget AB anser att en traditionell budget 
”ej är kopplad till den omvärld vi lever i".  
 
Denna jämförelse visar att trots att endast ett av företagen använder sig av budget så är 
synen på dess nackdelar relativt lika. Detta resultat överensstämmer med vad Ekholm & 
Wallin (2000) kommer fram till i sin studie, nämligen att många företag fortsätter att 
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använda sig av budget som en del av sin verksamhetsstyrning trots att de upplever 
nackdelar med den. 

5.5. Hantering av budgetkritiken 
I detta stycke sker en analys av de alternativa styrmedel som Tillverkningsföretaget AB 
använder samt hur Zehnderkoncernens budget har anpassats och kompletterats för att 
hantera de problem som ofta förknippas med budgetanvändning. En jämförelse av 
företagens styrmedel kommer att göras mot den vanligaste budgetkritiken. 

5.5.1. Företagens budgetkomplement 

 
Tillverkningsföretaget AB 

 
Målstyrning 
Koncerncontrollern i Tillverkningsföretaget AB är tydlig med att företaget helt övergett 
budget och att målstyrning istället utgör en viktig del i ekonomistyrningen. Svensson 
(2001) menar att en fördel med målstyrning är att fokus ligger på väsentligeter istället 
för detaljer och att målstyrning tydliggör sambandet mellan insats och resultat. I 
Tillverkningsföretaget AB har målstyrningen ersatt budgeten vid målformuleringen. 
Denna typ av styrning är enligt Koncerncontrollern ett sätt för företaget att undvika att 
bli statiskt, vilket annars är en risk med budgetering enligt bland annat Hope & Fraser 
(2003). Eftersom Tillverkningsföretaget AB:s volymer är svåra att förutse utsätter 
företagets målstyrning inte företaget för risken att bli statiskt. Mål på kort sikt kan 
snabbt revideras efter aktuella förutsättningar för att uppnå de lönsamhetsmål som är 
uppsatta av styrelsen på längre sikt. Vidare är målstyrningen ett sätt att undvika 
oönskade beteenden som kan framkallas av det fixerade prestationskontrakt som 
budgeten beskrivs vara (Hope & Fraser, 2003). Till skillnad från en budget som utgör 
en hel, eller delar av en resultaträkning, är anställda med prognoserna endast ansvariga 
för den del de anses kunna påverka. Exempelvis sålda volymer för en försäljningsenhet.  
 
Efter intervjun med Tillverkningsföretaget AB:s Interrevisor går det att konstatera att 
målstyrning även är ett sätt att förhindra att företaget blir för internt fokuserat. I mål-
styrningen tas hänsyn, inte bara till intern effektivisering, utan även till konkurrenters 
agerande som också anses ha en stor påverkan på företagets resultat. Eftersom 
Tillverkningsföretaget AB:s målstyrning tillåter förändringar av de kortsiktiga målen, 
för att möta aktuella förutsättningar, bidrar denna styrning även sannolikt till att man 
minskar risken för att kväva initiativtagande bland ansvariga chefer som beskrivs som 
en av budgetens vanliga kritikpunkter (Hope & Fraser, 2003). 
 
Mid-term-planning 
På medellång sikt sköter Tillverkningsföretaget AB sin verksamhetsplanering med 
hjälp av mid-term-planning. I den volymkänsliga verksamheten är detta planerings-
verktyg enligt Koncerncontrollern ett sätt att skapa en förståelse för hur volym- och 
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marknadsförändringar påverkar företaget. Libby & Lindsay (2009) konstaterar att 
flertalet författare anklagat budgeten för att göra ett företag för statiskt vid händelser av 
externa marknadsinträffanden. Hope & Fraser (2003) påstår även att en budget gör ett 
företag för internt fokuserat. Mid-term-planning kan ses som ett sätt att hantera denna 
kritik. Företagets simuleringar för olika volymnivåer och marknadsinträffanden samt de 
aktivitetsplaner som utformas gör att företaget inte blir låst till en uppsättning 
antaganden som en budget utgör och minskar därmed risken att göra företaget statiskt. 
Vidare blir detta styrverktyg ett sätt att bereda sig på externa marknadsinträffanden. 
Eftersom konkurrenter och den externa förutsättningen tas in, har denna typ av styrning 
även liknande drag av vad Jan Wallander (1997) kallar ”benchmarking”, där företaget 
gör en jämförelse mellan den egna verksamheten och företagets konkurrenter. 
 
Prognoser 
I styckena 5.1. och 5.2. har vi konstaterat att Tillverkningsföretaget AB:s prognoser 
definitionsmässigt överensstämmer med budgetbegreppet. Vidare har vi benämnt 
prognoserna som ”budgetliknande processer” på grund av prognosprocessens likheter 
med vad Bergstrand & Olve (1992) beskriver som budgetprocessen. Företagets 
prognoser ersatte dock budgeten som upplevdes som problematiska av flera skäl. 
Genom prognosernas kvartalsvisa uppdateringen kan företaget arbeta med nyare 
information och undviker således att arbeta med föråldrad budgetinformation vilket 
Libby & Lindsay (2009) menar är vanlig budgetkritik. Prognosernas lägre detaljerings-
grad jämfört med företagets tidigare budget, fokuserar på övergripande nivå på 
företagets värdedrivare som orderingång och fakturering. Detta kringgår Hope & 
Frasers (2003) kritik att budgeten är tidskrävande och generar lite värde. Prognoser 
skapar ur detta hänseende mer värde eftersom de fokuserar på värdedrivare istället för 
onödiga detaljer och minskar tidsåtgången och arbetsbördan för ekonomiavdelningarna. 
Det är även rimligt att prognoserna minskar oönskat beteende eftersom de i en mindre 
utsträckning än en budget utgör fixerade prestationskontrakt. Trots att prognoserna 
utgör åtaganden och att prognosuppfyllelse bestämmer den rörliga lönedelen, hålls 
chefer endast ansvariga för påverkbara faktorer. Detta borde minska oönskade 
handlingar från chefer för att uppnå bonusgrundande budgetmål som det annars skulle 
se som ouppnåeliga.      
 

Zehnder Group AG 

 
IT-system 
Ulf Åhman berättar att Zehnderkoncernen använder sig av budgetering, men att deras 
budgetprocess förenklats genom införandet av IT-systemet ”Hyperion Financial 
Management” som drastiskt kortat ner budgetprocessen. Gupta (2006) menar att IT-stöd 
möjliggör för företag att lägga sin tid på sina kärnkompetenser istället för rapportering, 
vilket är nödvändigt med dagens krav på företag. Efter att studerat Zehnderkoncernens 
budgetanvändning är vi av den uppfattningen att IT-implementeringen är en viktig 
förklaring till hur företaget trots sin verksamhetsutökning framgångsrikt kunnat fortsätta 
använda sig av en detaljerad budget och samtidigt kringgå problemet med den långa 
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tids och resursåtgången. I och med att tidsåtgången minskar med hjälp av IT-systemet, 
menar Ulf Åhman att chefer och budgetansvariga har mer tid åt att ägna sig åt den 
operativa verksamheten. IT-stödets införande borde därför lösa det budgetproblem som 
Hope & Fraser (2003) lyfter fram, nämligen att budgeten kväver initiativtagande. 
Zehnder Group AG:s chefer får i och med detta mer tid till att ta viktiga initiativ istället 
för att vara upptagna med att budgetgetrelaterade arbetssysslor. 
 
Affärsstrategiplanering 
Max Doebeli menar att en förståelse för koncernens marknadssituation automatiskt 
skapas i budgetuppställningen men att en affärsstrategiplanering skall införas för att 
ytterligare förbättra förståelsen. Planering skall skapa ytterligare beredskap inför 
marknadsförändringar och ge kunskap om företagets egna styrkor samt hot från 
konkurrenter. Affärsplanering, som skall ske på medellång sikt, skall vara av mer 
övergripande karaktär och används för att komma ifrån den höga detaljeringsgraden 
som traditionell budgetering förknippas med enligt bland annat Andersson (1997). I 
affärsstrategiplanen görs även en benchmarking mellan Zehnder Group AG och deras 
konkurrenter. Benchmarking förespråkas av budgetkritikern Jan Wallander (1997). 
Enligt Merchant & Van der Stede (2007) översätter en affärsplan företagets externt 
formulerade strategi till internt fokuserade aktiviteter för att uppnå företagets 
övergripande mål. Budgeten beskylls av Hope & Fraser (2003) för att vara för internt 
fokuserad och sakna strategisk förankring. Eftersom en del av företagets affärsstrategi-
planer är att göra omfattande omvärldsanalyser samt att de sker på lokal regionnivå, kan 
företaget använda sig av traditionell budget och samtidigt minska risken med att bli för 
internt fokuserad och tappa strategisk förankring. 
 
Prognoser 
Zehnderkoncernen kompletterar sina helårsbudgetar med prognoser i slutet av varje 
kvartal. Prognoserna används till att följa upp företagets prestation jämfört med 
budgeten och som underlag till aktivitetsplaner för hur företaget ska hantera exempelvis 
en minskad försäljning. Ulf Åhman förtydligar att det inte handlar om rullande 
prognoser som enligt Hope & Fraser (2003) görs varje kvartal för att täcka de följande 
fem kvartalen. Företaget prognostiserar endast för det innevarande verksamhetsåret och 
börjar om vid nästa verksamhetsår. I detta avseende uppvisar Zehnderkoncernens och 
Tillverkningsföretaget AB:s prognoser en likhet, nämligen att de inte görs på rullande 
basis. Trots att avvikelseanalysen sker mot budgeten för helåret gör prognostiseringen 
att företaget får nyare information i och med den kvartalsvisa uppdatering. Prognoserna 
borde således minska risken för företaget att blir statiskt och oförmöget att reagera på 
marknadsförändringar i tid trots att budgeten görs på helårsbasis. Detta är ett budget-
problem som har lyfts fram av bland annat Hope & Fraser (2003). 

5.5.2. Planeringsnivåer 

Anthony & Govindarajan (2003) menar att en organisations planering kan indelas i 
operativa, taktiska samt strategiska nivåer som skiljer sig åt i bland annat detaljerings-
grad och tidshorisont. För att undersöka om det finns ytterligare likheter i företagens 
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ekonomistyrning görs i detta stycke en jämförelse mellan respektive fallföretags 
styrningsverktyg med de olika nivåerna i planeringspyramiden. Jämförelsen kommer att 
visa att trots att fallföretagen använder sig av en till synes annorlunda ekonomistyrning, 
så täcker båda företagen upp alla nivåer i planeringspyramiden. Detta ger en ytterligare 
indikation på att ett företags ekonomiska styrning och planering måste uppfylla vissa 
grundläggande syften och krav trots att verktygen kan variera i utformning. Indelningen 
av fallföretagens styrnings- och planeringsverktyg i planeringspyramiden visualiseras i 
figur 9 på nästa sida.  
 
Strategisk planering är enligt Antony & Govindarajan (2003) den mest övergripande 
planeringsnivån och avser strategiutformning på företagets högsta ledningsnivå. Innan 
Zehnderkoncernens verksamhetsförändring hade företaget enligt Ulf Åhman ingen 
tydlig strategi.  När antalet affärsområden ökade blev företaget plötsligt tvunget att 
utforma en klar strategi och målsättning för de olika verksamhetsgrenarna. I och med 
detta infördes affärsstrategiplaneringen för att aktivt inkludera strategifrågor i 
planeringen. Eftersom planeringen avser strategifrågor och sker på längre sikt än tre år, 
anser vi att planeringen kan kategoriseras som strategisk planering i Anthony & 
Govindarajans (2003) planeringsmodell. Även Tillverkningsföretaget AB:s målstyrning 
kan inordnas på detta planeringsplan eftersom målstyrningen har sin utgångspunkt i 
styrelsens målsättning beträffande lönsamhet och värdeskapande för företagets ägare på 
längre sikt. Dessa mål bryts sedan ner på lägre organisationsnivåer och tjänar enligt 
Koncerncontrollern som en ”grundbult” i företagets övriga planering.  
 
Taktisk planering handlar enligt Antony & Govindarajan (2003) om att omsätta de 
strategier som utformats i den strategiska planeringen till konkreta handlingsplaner. 
Zehnderkoncernens affärsstrategiplanering har även inslag som liknar taktiskt 
planering eftersom chefer på regional och operativ nivå samarbetar för att verkställa 
företagets strategier. Med hjälp av Tillverkningsföretagets AB:s mid-term-planning 
översätts styrelsens mål och strategier på längre sikt till konkreta aktivitetsplaner. Enligt 
Koncerncontrollern sker även en finansiell simulering för att mäta aktivitetsplanernas 
inverkan på företagets långsiktiga mål för lönsamhet och värdeskapande. Båda 
företagens planeringar avser dessutom perioder på omkring tre år vilket Antony & 
Govindarajan (2003) menar är det vanligaste tidsspannet för taktisk planering. 
 
Operativ planering innebär planering av den löpande verksamheten och stäcker sig 
sällan längre än ett år (Ax et al., 2002). Tillverkningsföretaget AB:s fyra prognoser samt 
Zehnder Group AG:s budget och prognoser förkommer på denna planeringsnivå. Båda 
företagets styrningsverktyg är kvantitativt inriktade och följs upp av aktivitetsplaner 
vilket är karaktäristiskt för denna planeringsnivå enligt Antony & Govindarajan (2003). 
Zehnderkoncernens IT-system kan betraktas som ett stöd till företagets operativa 
planering. Båda fallföretagens planering följs upp under året och anpassas efter hur det 
föregående kvartalet fallit ut. Eftersom Zehnder Group AG:s budget uppvisar likheter 
med Tillverkningsföretaget AB:s prognoser, är denna planeringsnivå troligen svår att 
ersätta med annat än budgetliknande processer. 
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Figur 9. Planeringsnivåerna i Tillverkningsföretaget AB (t.v.) samt Zehnder Group AG (t.h.). 

5.6. Sammanfattning ‐ Situationsanpassad Budgetering 
Tillverkningsföretaget AB:s prognoser kan efter en jämförelse med Samuelsons (1973) 
definition, begreppsmässigt användas synonymt med ordet ”budget”. Även de steg som 
enligt Bergstrand & Olve (1991) innefattas i en budgetprocess har vi identifierat i 
Tillverkningsföretaget AB:s prognosarbete. Efter dessa två jämförelser har vi därför valt 
att utforma begreppet ”budgetliknande processer” som vi tilldelat Tillverknings-
företaget AB:s prognoser. Vi har även konstaterat att Tillverkningsföretaget AB:s 
prognoser uppfyller liknande syften som Zehnderkoncernens budget. Tidigare var vi av 
den uppfattningen att Zehnderkoncernen endast använde traditionell budgetering i den 
ekonomiska styrningen. Under studien har vi dock kunnat fastställa att koncernen 
använder sig av kompletterande styrmedel samt att budgetanvändningen har anpassats 
med hjälp av IT-system. Av denna anledning väljer vi att benämna Zehnderkoncernens 
budgetanvändning som ”utvecklad budgetering”. 
 
I analysen har vi även konstaterat att det inte är lika lätt att fastställa hur företag valt att 
hantera budgetkritik som studiens inledande analysmodell visat (se figur 8). Fall-
företagen använder sig inte endast av alternativa styrmedel eller av traditionell 
budgetering, analysen visar att företagens styrverktyg liknar varandra mer än vi 
inledningsvis trodde. Tillverkningsföretaget AB har således ”rört sig” från att vara ett 
”beyond budgeting” - företag, som endast använder alternativa styrverktyg, mot att vara 
ett företag som använder sig av ”budgetliknande processer”. Inte heller är Zehnder 
Group AG ett traditionellt budgeterande företag, utan använder sig utav ”anpassad 
budgetering” eftersom den har anpassats för att vara mer flexibel genom införandet av 
IT-system och kompletterande prognoser. Företagens ”förflyttning” illustreras i figur 
10. Företagen har uppenbarligen liknande behov som den ekonomiska styrningen och 
planeringen måste uppfylla, nämligen: planering, samordning, kommunikation, resurs-
fördelning samt motivation. Detta visas ytterligare av att de styrmedel som används av 
de båda företagen alla uppfyller de strategiska, taktiska och operativa nivåerna i Antony 
& Govindarajans (2003) planeringspyramid.  
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Företagen har dock valt att gå två skilda vägar att uppfylla dessa behov, detta anser vi 
bero på företagens skilda förutsättningar. Företagen skiljer sig kraftigt i omsättning och 
antalet anställda. Tillverkningsföretaget AB omsätter ca 70 mrd sek och har 40 000 
anställda medan Zehnderkoncernen omsätter ca 3,8 mrd sek och har 2800 anställda. 
Även företagens produkter skiljer sig åt. Detta är troligen en faktor som avgör ekonomi-
styrningens utformning. Den största skillnaden i förutsättningar hävdar vi dock vara 
möjligheten att förutse framtida volymer. Zehnderkoncernens produkter har långa 
ledtider vilket tillåter en mer detaljerad budgetering, medan Tillverkningsföretaget AB 
måste använda en mer flexibel planering på grund av att volymerna inom många 
verksamhetsgrenar inte går att förutse. Tillverkningsföretaget AB har alltså inte de 
förutsättningarna som tillåter dem att använda sig av en lika detaljerad budget som 
Zehnderkoncernen och måste således anpassa sina styrmedel efter det.  
 
Av vår studie framgår att företagen utformat sin ekonomiska styrning efter de krav som 
ställs av företagets specifika situation och förutsättningar. Denna typ av ekonomi-
styrning tilldelar vi begreppet ”situationsbaserad budgetering” som illustreras i figur 
10. Att det är ett företags specifika situation som avgör valet av budgetutformning samt 
de alternativa styrmedel som används, är troligen en förklaring till varför ingen av 
fallföretagen valt att använda sig av balanserade styrkort som ursprungligen utformats 
av Kaplan & Norton (1996). Inte heller använder sig något av företagen av rullande 
prognoser. Dessa två alternativ framställs av Andersson (1997) som de vanligaste 
styrmedel att ersätta en traditionell budget med.  
 

 

Figur 10. Budgeteringens utveckling till det nya begreppet ”situationsbaserad budgetering” 
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6. Slutsats 
 
Studiens syfte var att ”beskriva och förklara hur två företag valt att hantera kritiken 
riktad mot den traditionella budgeteringen samt att konstruera en förklarande modell 
som visar hur budgeten kan ersättas eller utvecklas”.  
 
Den modellen som skapats återfinns i figur 10 och har resulterat i tre begrepp som 
preciserats nedan. Studiens forskningsfrågor har besvarats löpande i studiens empiri- 
och analysdel. 
 

Från ”Beyond Budgeting” till ”Budgetliknande processer”  

Trots att ett företag säger sig använda budgetlös styrning är vår slutsats de budget-
alternativ som används troligen uppvisar likheter med en traditionell budget och en 
traditionell budgetprocess. Detta beror på att en traditionell budget uppfyller syften 
nödvändiga för en väl fungerande ekonomistyrning och för planeringen inom ett 
företag. Detta är förklaringen till budgetparadoxen som formulerats i kapitel 1 och 
svaret på studiens huvudfråga: ”Varför lever budgeten och budgetliknande processer 
vidare trots all kritik som riktats mot den?” 
 
En ”budgetliknande process” kan definieras som ”ett styrmedel med ett annat namn 
som definitionsmässigt överensstämmer med budget- och budgetprocessbegreppet, men 
som utöver det uppfyller andra syften”. 
 
Budgetliknande processer är inte att likställa med en budget, eftersom de skiljer sig från 
en budget med avseende på exempelvis detaljeringsgrad, att det är planering på högre 
organisationsnivå och att de inte har samma bindande karaktär som en traditionell 
budget. En budgetliknande process som har identifierats i denna studie är användningen 
av prognoser på årsbasis. Sett till innehållet i en budgetliknande process rör det sig mot 
vad som innefattas av en traditionell budget trots att namnet är något annat (denna 
rörelse illustreras i figur 10). Att företag använder sig av budgetliknande processer 
utöver att de är ett sätt att hantera budgetkritik beror troligen på de negativa 
associationer som begreppet ”budget” kan väcka.  

Från ”Traditionell Budgetering” till ”Utvecklad budgetering”  

Trots att ett företag säger sig använda en traditionell budget som huvudsakligt styr-
verktyg uppvisar en budget svagheter som måste hanteras för en välfungerande 
ekonomisk styrning. Företag använder sig troligen av en ”utvecklad budget” för att 
hantera de problem som vanligen förknippas med en renodlad budget.  
 
En ”utvecklad budget” kan beskrivas som ”en traditionell budget som utvecklats genom 
att ha kompletterats med andra styrverktyg eller anpassats på ett sätt som skapar 
flexibilitet, bidrar med aktuell information, tar hänsyn till externa faktorer, skapar 
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strategisk förankring samt låter dess uppställandeprocess ske på ett tid- och resurs-
minimerande sätt”.  
 
Hur en budget utvecklas skiljer sig rimligen mellan företag men de utvecklingsalternativ 
som identifierats i denna studie är: en traditionell budget kompletterad med prognoser 
på årsbasis, affärsstrategiplanering samt ett IT-system för att underlätta uppställningen 
och användandet av budgeten. Sett till den ”anpassade budgetens” innehåll och de 
syften som den uppfyller den de fördelar som beskrivs med att endast använda 
alternativa styrredskap och rör sig således i denna riktning (denna rörelse illustreras i 
figur 10). 

Användning av ”Situationsbaserad budgetering”  
Ur studien framgår att beyond budgeting eller budgetlös styrning innehållsmässigt rör 
sig mot traditionell budgetering genom ”budgetliknande processer”. Samtidigt rör sig 
traditionell budgetstyrning mot beyond budgeting genom en ”utvecklad budgetering” 
som hanterar den kritik som riktats mot traditionell budget (rörelserna illustreras i figur 
10). Trots att detta är två vägar att gå uppfylls i grund och botten samma syften. En 
viktig slutsats är att företag sannolikt använder sig av antingen ”budgetliknande 
processer” eller av ”utvecklad budgetering” och inte endast använder sig av alternativa 
styrmedel eller traditionell budgetering. Budgetering är alltså inte den ”antingen-eller” 
fråga som den framställts som i litteraturen. Denna slutsats belyser även att trots att 
företags ekonomiska styrning begreppsmässigt skiljer sig åt så kan den innehållsmässigt 
uppvisa stora likheter, vilket beror på de syften som den ekonomiska styrningen måste 
uppfylla. 
 
Om företag använder sig av ”budgetliknande processer” eller ”utvecklad budgetering” 
anser vi är beroende av de krav som ställs från företags egna verksamhets-
förutsättningar. Förutsättningarna avgör hur detaljerade företaget kan och måste vara i 
sin ekonomiska planering. Företag strävar i utformningen av sin ekonomiska styrning 
efter att uppnå de syften som en traditionell budget uppfyller, samtidigt som den 
traditionella budgetens problem måste hanteras.  Denna balansgång benämner vi som 
”situationsbaserad budgetering” och kan definieras som ”användandet av budget-
liknande processer eller utvecklad budgetering med val av alternativa styrverktyg, 
anpassning och detaljeringsgrad beroende på krav som ställs av företagets egna 
verksamhetsförutsättningar”. 
 
Viktig att understryka är att det inte finns en standardutformning för budget-
användningen i företag. Detta illustreras av nedre delen i figur 10, som skall betraktas 
som en skala där företag kan inordnas efter hur mycket drag av den traditionella 
budgeten som ett företags ekonomiska planering uppvisar. Tydligt är att ledtider är en 
viktig faktor att beakta för tillverkande industriföretag eftersom de avgör den 
tidshorisont under vilken företagen kan ha en detaljerad budget. Långa ledtider gör det 
möjligt för företag att upprätta budgetar baserade på innehållet i orderböcker som inte 
riskerar att bli inaktuella och missvisande på grund av volymförändringar. Omvänt gör 
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korta ledtider det svårt att uppnå precision vid uppskattning av försäljningsvolymer. På 
samma sätt torde andra faktorer som: industrins konjunkturkänslighet, antal produkter, 
antal konkurrenter, marknadsstorlek, teknologiska förändringar och kundpreferenser 
påverka möjligheten att använda sig av en detaljerad budget. Vilka faktorer som är 
avgörande varierar naturligtvis från bransch till bransch. 

Studiens bidrag 
Ekholm & Wallin (2000) och Libby & Lindsay (2009) har som nämnts i studiens 
inledande kapitel redan konstaterat att budgeten har en stark ställning som planerings- 
och styrningsredskap samt att företag inte skall välja ett ”anting-eller” perspektiv i 
frågan om budgetanvändning. Denna studie har utvecklat dessa tidigare författares 
resonemang genom att besvara frågan ”varför” budgeten lever kvar inom företag. 
Dessutom har denna studie nyanserat resonemanget om att företag inte behöver välja 
mellan budgetlös styrning och budget. Detta har skett genom en introduktion av 
begreppen: ”budgetliknande processer”, ”utvecklad budget” samt ”situationsbaserad 
budget”. Studien har således ett akademiskt värde i och med den begreppsutveckling 
som gjorts. Samtidigt har studien ett generellt värde för företag vid utformning av deras 
ekonomiska styrning och planering eftersom den belyser vikten av att se till 
verksamhetens specifika förutsättningar och de syften som företaget vill uppnå 

Förslag till vidare forskning 
”Budgetparadoxen” är en hittills relativt outforskad del inom budgetlitteraturen. Mycket 
har skrivits för att belysa budgetens svagheter, men endast en liten del av forskningen 
har försökt att reda ut hur företag kan undvika nackdelarna vid budgetanvändning. Vår 
studie är en början på detta, men det finns fortfarande mycket som inte behandlats.  
 
Som förslag på vidare forskning anser vi det värdefullt att göra en studie av liknande 
karaktär som omfattar ett större antal företag. Detta skulle eventuellt synliggöra fler 
samband mellan ett företags specifika situation och dess val av kompletterande styr-
medel. En mer omfattande studie skulle även kunna bidra till en ytterlig precisering av 
begreppet ”situationsbaserad budgetering”. Det vore även intressant att genomföra en 
studie av kvantitativ karaktär, för att systematiskt kunna kategorisera vilka 
kompletterande styrmedel som bäst lämpar sig för att hantera budgetens olika kritik-
punkter.  
 
Denna studie har undersökt två fallföretag inom tillverkningsindustrin. Vidare forskning 
skulle kunna innefatta en studie av samma karaktär som denna men inom en annan 
bransch, exempelvis inom tjänstesektorn. Vid en större omfattning av industrier skulle 
en bättre förståelse skapas kring varför företag använder sig utav den specifika 
ekonomistyrningen de gör. Framtida forskning skulle slutligen kunna undersöka vilken 
typ av budgetrelaterade problem som är mest förekommande inom olika branscher. 



 62

Källförteckning 
 
Litteratur: 
 
Andersson, K. (1997), Budgetering – en introduktion, Malmö: Liber Ekonomi 
 
Anthony, R. & Govindarajan, V. (2003), Management control systems, 11 th ed., 
Boston: McGraw-Hill, Irwin 
 
Arwidi, O. & Samuelson, L. (1991), Budgetering i industriföretagets styrsystem, 
Stockholm: Sveriges mekanförbund 
 
Ax, C., Johansson, C., Kullvén, H. (2002), Den nya ekonomistyringen, Malmö: Liber 
Ekonomi 
 
Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber 
ekonomi 
 
Fawcett, S. E., Ellram, L. M. & Ogden, J. A. (2007), Supply Chain Management: From 
vision to Implementation, New Jersey: Pearson Prentice Hall 
 
Fenton, M., Pettigrew, A.M. (2000), The innovation organization, London: Sage 
Publications 
 
Gustavsson., B., (2003) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Lund: 
Studentlitteratur 
 
Hope, J., Fraser, R. (2003), How managers can break free from the annual performance 
trap, Boston: Harward Business School Press 
 
Johnson, T. & Kaplan, R. (1987), the Rise and Fall of Management Accounting, Boston: 
Harward Business School Press 
 
Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Lund: Studentlitteratur 
 
Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (1996), The Balanced Scorecard: Translating Strategy 
into Action. Boston, MA: Harvard Business School Press 
 
Kuhn, T.S. (1997) De vetenskapliga revolutionernas struktur, Bokförlaget Thales 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur 
 
Lantz, A. (2007). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur 
 
Merchant, K.A. & Van der Stede, W.A. (2007), Management Control Systems – 
Performance Measurement, Evaluation and Incentives, Harlow: Pearson Education 
Limited 
 



 63

Olve, N-G. & Bergstrand, J. (1992), Styr bättre med bättre budget, Kristianstad: Liber-
Hermods 
 
Seal, W., Garrison, R.H. & Noreen, E.W. (2006), Management Accounting, Berkshire: 
McGraw-Hill Education 
 
Samuelson, L.A (1973), Effektiv budgetering , Stockholm: EFI 
 
Svensson, A. (2001), Målstyrning I praktiken, Malmö: Liber ekonomi 
 
Wallander, J. (1995), Budgeten – ett onödigt ont, 2. rev. Uppl., Stockholm: SNS 
 
Artiklar: 
 
Bartlett & Goshal (1993), Beyond the M-form: towards a managerial theory of the firm, 
Strategic Management Journal, 14 (Winter Special Issue), pp. 23-46 
 
Brown, J.B. & Atkinson, H., (2001) Budgeting in the information age: a fresh 
approach, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13/3, pp. 
136-143 
 
De Waal, (2005), Insights from practice, is your organization ready for beyond 
budgeting?  
 
Ekholm, B-G. & Wallin, J. (2000), Is the annual budget really dead?, The European 
Accounting Review, Vol. 9, No. 4, pp. 519-539 
 
Fanning, J., (1999), Budgeting in the 21st century, Management Accounting 
 
Gupta, M. & Kohli, A, (2006) Enterprise resource planning systems and its 
implications for operations function, Elsevier Ldt. 
 
Hansen, S.C., Otley, D.T. & Van der Stede, W.A., (2003) Practice developments in 
budgeting; an overview and research perspective, Journal of Management Accounting 
research, Vol. 15, pp. 95-116 
 
Hope, J. & Fraser, R. (1999), Beyond budgeting – building a new management model 
for the information age, Management Accounting, Vol. 77, Issue 1, pp. 16-21 
 
Hope, J. & Fraser, R. (2004) Istället för budget, Malmö: Liber- Ekonomi  
 
Jensen, M.C., (2001), Corporate budgeting is broken – lets fix it, Harward Business 
Review, Von 79, No 10, pp. 94-101 
 
Libby, T., & Lindsay, R.M.,(2009), Beyond budgeting or budgeting reconsidered? A 
survey of North-American budgeting practice, Management Accounting Research, Vol. 
21: pp. 56-75 



 64

Avhandlingar, rapporter och uppsatser: 

 
Gafvelin, S. & Kamola, A. (1996), Budget – till vilken nytta?, D-uppsats, Uppsala 
universitet 
 
Nehler, H., (2005) Kalkylhistoria – från enhetliga principen till ABC, Avhandling, 
Linköpings Universitet 
 
Silstrand & Torstensson (2001), Budgetens vara eller icke vara – en studie av svenska 
verkstadsföretag, D-uppsats, Linköpings Universitet 
  
Internetsidor:  
 
www.bbrt.org, 11.10, 2 Januari 2011 
 
www.oracle.com, 15.16, 25 December 2010 
 
www.zehndergroup.com, 14.00, 15 December 2010 
 
www.zehnder.se, 14.20, 15 December 2010 
 
Intervjuer: 
 
Ulf Åhman, Zehnder Group Nordic, 2010-11-25 & 2010-12-12 
 
Koncerncontrollern, Tillverkningsföretaget AB, 2010-11-29 & 2010-12-08 
 
Internrevisorn, Tillverkningsföretaget AB, 2010-11-29 
 
Frågeformulär via e‐mail: 
 
Max Doebeli, Zehnder Group AG, 2010-12-02 
 



 65

Bilaga 1 – Intervjuguide Internrevisorn, 
Tillverkningsföretaget AB 

 
 Berätta kort om dig själv och din roll på Tillverkningsföretaget AB? 
 Vilken roll hade du i övergivandet av budgeten? 

 
Varför övergavs den traditionella budgeten? 
 

 Precisera de problem som man upplevde med den traditionella budgeteringen 
inom Tillverkningsföretaget AB  

 
 Hur uppstod iden om att överge budgeten?  

 
 Vilka alternativ kom att ersätta den traditionella budgeten? 

 
 Vilka fördelar medförde de nya alternativen jämfört med den traditionella 

budgeteringen? 
 

 Medförde de ersättande systemen några nackdelar jämfört med traditionell 
budget? 
 

 Vid ersättandet av budget, var det några av den traditionella budgetens 
funktioner som ej gick att ersättas med andra alternativ? 

 
 Upplever du att de alternativ som infördes istället för budgetering hade några 

likheter med traditionell budget? 
 

 Avvecklades budgeten stegvis eller på en gång? 
 

 Under vilken tidsperiod avvecklades budgeten?  
 

 Upplevdes något i processen som problematiskt från ledningens håll?  
 

 Innebar förändringen organisationsstrukturella förändringar? 
 

 Hur möttes avvecklandet av de anställda? 
  
 Diskuterades andra alternativ än att totalt överge budget? 

 
 Hade man i efterhand velat gå till väga på ett annat sätt? 

 
 Hur upplever du idag att förändringen har påverkat företaget? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide Koncern‐
controllern, Tillverkningsföretaget AB 

 
 Berätta kort om dig själv och din roll på Tillverkningsföretaget AB. 
 Hur länge har du jobbat på Tillverkningsföretaget AB? 
 Var du delaktig i övergivandet av budgeten? Om ja, hur upplevde du processen? 

Tillverkningsföretaget AB använder sig idag inte av traditionell budgetering, vilka 
alternativ använder sig företaget av istället för ekonomisk styrning? 

 
 Precisera vilka alternativ som används som alternativ till traditionell 

budgetering. Varför just dessa? 
 
 
 Beskriv ert Prognostiseringssystem. 

Möjliga följdfrågor: 
- Vilka typer av prognos finns? Beskriv dessa 
- Vad är fördelen med detta system jämfört med budgetering? 
- Hur detaljerade är prognoserna? 
- Hur lång tid tar det att göra en prognos? 
- Hur ofta uppdateras de? 
- Tilldelas någon ett ansvar att uppnå prognosen? 

 
 

 Beskriv er Målstyrning. 
Möjliga följdfrågor: 

- Vilka interna mål omfattar målstyrningen? Exemplifiera 
- Vilka externa mål omfattar målstyrningen? Exemplifiera 
- Vad är fördelen med detta system jämfört med budgetering? 
- Finns någon koppling till incitamentsystem? / ansvarsfördelning? 

 
Alternativa styrverktygens förmåga att uppfylla budgetens syften: 
 

 Budgeten beskrivs ofta som ett planeringsinstrument som gör det möjligt att 
planera inför verksamhetens framtid, t.ex. inköp, produktion samt resurs-
användning. På vilket sätt kan Tillverkningsföretaget AB:s alternativa 
styrverktyg fylla denna funktion? 

 
 Budgeten beskrivs ha en samordnande och synkroniserande funktion då den 

sammankopplar olika avdelningarnas verksamhetsplanering, ex inköp och 
produktion.  På vilket sätt kan Tillverkningsföretaget AB:s alternativa 
styrverktyg fylla denna funktion? 

 
 Budgeten kan ses som ett kommunikationsinstrument som i sin utformning 

säkerställer ett informationsutbyte mellan avdelningar, ledning och 
enhetsansvariga. På vilket sätt kan Tillverkningsföretaget ABs alternativa 
styrverktyg fylla denna funktion? 
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 Budgeten beskrivs som ett sätt att fördela ansvar där budgetsansvarig tilldelas 
ansvar för att nå upp till vissa budgetmål. På vilket sätt kan 
Tillverkningsföretaget AB:s alternativa styrverktyg fylla denna funktion? 
 

 Budgeten beskrivs ha en motiverad effekt då budgetansvarig får ett konkret mål 
att arbeta efter. Detta mål går även att koppla till en belöning för att ytterligare 
öka den anställdes motivation. På vilket sätt kan Tillverkningsföretaget AB:s 
alternativa styrverktyg fylla denna funktion? 

 
 Vilka fördelar upplever du med de nuvarande systemen jämfört med traditionell 

budgetering? 
 

 Upplever du att den traditionella budgeten har funktioner som ej kunnat ersätta 
av alternativa styrverktyg? 

 
 Ser du några likheter med de alternativa styrverktygen och traditionell 

budgetering? 
 

 Har dessa alternativ använts från dag ett eller har de införts successivt? 
 

 Vilken del av alternativen anser du liknar traditionell budgetering mest? 
 

 Upplever du några problem med det nuvarande systemet  
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Bilaga 3 ‐ Intervjuguide Ulf Åhman, 
Zehnder Group AG 

 
 Berätta kort om dig själv och din roll på Zehnder Group? 
 Hur länge har du jobbat på Zehnder Group?  

 Vilka är de viktigaste skälen till att Zehnder Group har valt att behålla traditionell 
budget? 

 
 Vilka är de främsta fördelar som den färdigställda budgeten uppfyller inom 

företaget? 
 

 Ser du några nackdelar med att använda traditionell budget? I så fall, ge exempel. 
 
 Hur ser du på budgetframställningsprocessen, anser du att den medför några 

fördelar i sig? 
 

 Hur ställer du dig till följande kritikpunkter som riktats mot budgeten: 
(vidare förklaring av punkterna ges under intervju) 
 

o Statisk i den meningen att den snabbt bli föråldrad 
 

o Risk att budgeten prognostiserar fel 
 

o Utgör ett fixerat prestationskontrakt som kan leda till oönskat beteende 
 

o Kväver initiativtagande 
 

o Tillför lite värde i den meningen att den är tidskrävande och upplevs som 
frånkopplad från företagets strategi 

 
o Är för intern fokuserad  

 
 Ser du några övriga problem med att använda sig av traditionell budget? 

o I så fall, hur har dessa hanterats? 
 
 Har några åtgärder vidtagits för att bemöta ovanstående kritikpunkter? (genomgång 

av varje punkt) 
 
 Används verktyg för att komplettera den traditionella budgetstyrningen?  

 
 Har några modifikationer av den traditionella budgeten gjorts för att handtera ovan 

nämnd kritik? 
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Bilaga 4 – Frågeformulär Max Doebeli, 
Zehnder Group AG 

 
Dear Mr Doebeli! 
 
We have already conducted an interview with Ulf Åhman but we would appreciate if we 
could take part of how you look upon the budget use in Zehnder. When it is suitable for 
you, please fill in your answers below the questions stated below. 
 
We are looking forward to take part of your answers! 
 
 Which are the most important reasons that Zehnder Group has chosen to stick to the 

traditional budget? 

 What are the biggest benefits with using the traditional budget according to you? 
For example: planning purpose, coordination, resource allocation and motivation 

 Do you see any benefits associated with the budget process? (Referring to the 
budget work itself and not the use of the finished budget) Please give examples. 

 How do you consider the following critique that has been aimed towards the 
traditional budget? (Write your answer below each statement)  
 

o The budget is two static and becomes obsolete quickly 
 

o The budget is a fixed performance contract and can generate undesired 
behavior from the person that has to meet the budget targets 

 
o The budget prevents employees to take own initiatives 

 
o The budgets adds little value because it is too time consuming 

 
o The budget is too internally focuses, meaning that it’s not considering 

factors “outside the firm” e.g. customers, suppliers and competitors 
 

  How does Zehnder Group confront the problems associated with the traditional 
budget listed above? Please give examples  

 Has the traditional budget been modified to handle the problems listed above or to 
handle any other problem associated with the traditional budget. Please give 
examples. 

 Do you use any other steering tool to compliment the traditional budget? 


