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Sammanfattning 
Kandidatuppsats, 15 hp i företagsekonomi, vårterminen 2015 
 
Titel: Är budgetering tillfredsställande i svenska storföretag? – kvantitativ studie 
Författare: Linda Christensson och Susanne Dahlin 
 
Studiens syfte var att undersöka hur svenska storföretag ser på sitt arbete med budget som 
ekonomistyrningssystem. Tidigare forskning indikerar på att trots den omfattande kritik 
som finns mot budget så tenderar företag att inte instämma i den. Kritikerna hävdar, bland 
många saker, att budgeten skulle vara resurskrävande, inflexibel, inaktuell och ge upphov 
till manipulering. Alternativet, menar de mer radikala kritikerna, skulle vara att överge 
budget och arbeta fullständigt med alternativa lösningar. Empiriska studier visar att budget 
används av företagen men förbättras och omvärderas med tiden för att anpassas bättre till 
verksamheten. Tidigare forskning har visat att de alternativ som förespråkas i budgetlös 
styrning inte förutsätter att budgeten överges för att bli användbara. Tidigare studier om 
företags inställning till budgetering har gjorts i bland annat Nederländerna och Nordame-
rika. Det finns alltså ingen studie som mäter svenska företags inställning. Svenska företag 
utmärker sig dels genom kulturen men framförallt genom att annorlunda ledarskap. Kom-
plexiteten i storföretag har för den här studien inneburit att urvalsgruppen att undersöka 
blev svenska storföretag. Urvalsgruppen undersöktes genom ett oberoende slumpmässigt 
urval. Det positivistiska synsättet har lett till ett kvantitativt tillvägagångssätt med enkät 
som verktyget för att nå populationen. Populationen svenska storföretag utgjordes 2013 av 
1850 företag och vårt stickprov bestod av 250 företag. Genom att jämföra stickprovet i den 
här studien mot hela populationen kunde vi konstatera att omsättning och antal anställda 
inte avviker nämnvärt mellan grupperna. En bortfallsanalys utfördes mellan respondenterna 
som svarade innan och efter att en påminnelse skickats ut och resulterade i statistiskt säker-
ställda resultat där grupperna svarade homogent. Majoriteten av storföretagen arbetar med 
budgetering. Resultaten baserades på 41 respondenters svar och kan i en hög grad sägas 
vara statistiskt säkerställda. Det finns några påståenden där en alltför stor osäkerhet finns 
men slutsatsen blir utifrån de statistiskt säkerställda resultaten att budgeten är här för att 
stanna. Budgetens syfte är att skapa ekonomisk överblick och den förbättras och komplette-
ras med hjälp av de verktyg som budgetlös styrning förespråkar. Kritiken kunde i stor ut-
sträckning förkastas. Vi tror att vidare forskning handlar om ett kvalitativt tillvägagångssätt 
för samma population eller ett byte av målgrupp men med liknande forskningsfråga för att 
se om mindre företag delar storföretagens åsikter om budget. 
 
Nyckelord: Budget, Budgetlös styrning, balanserade styrkort, aktivitetsbaserad styrning, 
rullande prognoser och organisationsförändring 
 
 



 
Abstract 
Bachelor Thesis, 15 hp i business, spring 2015 
 
Title: Is budgeting satisfying in large Swedish corporations? – Quantitative study 
Authors: Linda Christensson and Susanne Dahlin 
 

The purpose of this study was to examine large Swedish corporations approach on their 
budgets as management control systems. Recent research indicates that corporations tend to 
disagree with the widespread criticism against budgeting. Critics claims, among many other 
things, that the budget is costly, inflexible, outdated and give rise to manipulation. The 
more radical critics argue that the alternative would be to abandon the budget and work 
completely with alternative solutions. Resent research indicates that corporations are still 
working with budgeting but with an improved version that is re-evaluated over time to 
adapt better to the business. Another important aspect that previous research shows was that 
the preferred option in beyond budgeting does not require the budget to be totally aban-
doned to become useful. Previous studies on corporations attitude towards budget were 
made, inter alia, in the Netherlands and North America. Thus, there was no study that 
measured the Swedish corporate attitude towards budgeting. Swedish corporations distin-
guish themselves partly by culture but mostly by their leadership. The selection group in 
this study was based on the complexity of large corporations. We examine the population 
by an independent random sample with a positivistic view. That means a quantitative ap-
proach with survey as a tool to reach the population. In 2013 the population of large Swe-
dish corporations consisted of 1850 corporations. By comparing the sample in this study to 
the entire population, we found that turnover and number of employees does not differ sig-
nificantly between the groups. A non-response analysis was performed between respond-
ents who answered before and after a reminder were sent out and resulted in statistically 
reliable results where groups responded homogeneously. The majority of large corporations 
are currently working with budgeting. This results includes answers from 41 respondents' 
and in a largely, it is to be said, statistically significant. There are some statements in which 
too much uncertainty exists but the conclusion was based on the statistically significant 
findings that the budget is here to stay. The budget aims to create economic overview and is 
improved and supplemented with the help of the tools beyond budgeting advocates. Largely 
the criticism could be rejected as false. We believe that further research examine budgeting 
through a qualitative approach to the same population or a change of the population but 
with similar research question to see if the smaller corporations share larger corporations' 
opinion about budgeting. 
 
Keywords: Budgeting, beyond budgeting, balanced score cards, activity-based budgeting, 
rolling forecasts and organizational change 
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1. Introduktion 

Avsnittet syftar till att beskriva budgetering och kritiken mot den processen. Problemdis-
kussionen beskriver vikten av att undersöka problemet utifrån den specifika synvinkeln - 
svenska storföretag. Forskningsfrågan och syftet avslutar avsnittet som ett resultat av de 
två tidigare avsnitten. 
 

1.1 Inledning 
 
Under de senaste 100 åren har budgetering använts som ett ekonomistyrningssystem, såväl 
offentligt som privat. Budgetering har de senaste 20 åren kritiserats för att vara ineffektivt, 
tids- och resurskrävande och ge upphov till ett moraliskt oacceptabelt, men socialt accepte-
rat beteende, hos de som arbetar med budgetering. 
 
Kritiken mot traditionell budgetering är omfattande men det verkar endast vara en liten del 
av kritiken som är erkänd bland forskare inom området. Covaleski et al. (2003); Davila och 
Wouters (2005); De With och Dijkman; Hansen, Otley och Van Der Stede (2003); Hope 
och Fraser (2003); Libby och Lindsay (2010); Wallander (1999) är alla eniga om att bud-
getslackar existerar. Detta fenomen som innebär att kostnader överdrivs eller intäkter un-
derskattas är nog bland den mest omtalade kritiken mot budgetering. Däremot skiljer sig 
åsikterna om huruvida det är ett problem eller om det kan användas till företagets fördel. 
Davila och Wouters (2005) presenterar empiriska bevis för den positiva effekten, av bud-
getslackar, som genereras. Genom att vända ett negativt omtalat budgetproblem till ett 
praktiskt hjälpmedel i verksamheten skulle kunna skapa insikt hos företagen. Förståelsen 
för att temporärt flytta fokus till mer prioriterade mål skulle kunna ge företagen en anled-
ning att mer aktivt använda budgetslackar för positiva effekter. 
 
Bortsett från det faktum att det finns en omfattande kritik mot traditionell budgetering, så 
har det under de senaste 25 åren tillkommit flera nya sätt att arbeta på. Forskarna inom al-
ternativa arbetssätt förutsätter att det är dags att överge budget till fördel för de här bättre 
alternativen. Aktivitetsbaserad budgetering, budgetlös styrning, rullande prognoser och 
balanserade styrkort är några av de alternativa styrsätt som förespråkas. Återigen så är fors-
kare oense om dess tillämpbarhet och det är områden som undersöks flitigt. Balanserade 
styrkort introducerades av Kaplan och Norton på 90-talet och ses som en fundamental del 
av budgetlös styrning. Men är det verkligen ett övergivande av budget som är förutsättning-
en för att lyckas med de balanserade styrkorten? 
 

1 
 



1.2 Problemdiskussion 
 
Den kritik som har riktats mot budgetering har undersökts för att kunna generalisera 
huruvida företagen instämmer i kritiken eller inte. Libby och Lindsey (2010) har utfört en 
kvantitativ enkätstudie på nordamerikanska företag. Syftet var att undersöka hur budgetar-
betet såg ut i praktiken för att sedan jämföra resultaten med den kritik mot traditionell bud-
getering som presenteras av Hope och Fraser (2003). Libby och Lindsey (2010) kommer 
fram till slutsatsen att den kritik som presenterats är alltför generaliserande. Framförallt så 
understryker de att kritiken inte kan sägas stämma in på den genomsnittliga organisationen. 
Ekholm och Wallin (2010) har liknande resultat som tyder på att finska företag inte är redo 
att överge sin budgetering men att en stor andel av företagen är redo att förbättra budgete-
ringsarbetet. De With och Dijkman (2008) har utfört en studie i Nederländerna som beskri-
ver hur företag arbetar med budgetering idag och likt de två senare studierna (Ekholm och 
Wallin, 2010; Libby och Lindsey, 2010) kommer de fram till att budgetering är en välan-
vänd process. 
 
Urvalsgrupperna i beskrivna studier har varierat från att exkludera vissa typer av företag till 
att inkludera alla medelstora till stora företag såsom Libby och Lindsey (2010). De With 
och Dijkman (2008) menar till exempel att det till följd av ett annorlunda budgetarbete är 
motiverat att inte undersöka budgetering hos investerings- och fastighetsföretag. Chenhall 
(s. 149, 2003) identifierar kärnpunkterna, ur ett contingency-teoretiskt perspektiv, mellan 
strategiska ekonomistyrningssystem och organisationsstorlek som följande: 
 

● Large organizations are associated with more diversified operations, formalization 
of procedures and specialization of functions. 

● Large organizations are associated with more divisionalized organizational struc-
tures. 

● Large size is associated with an emphasis on and participation in budgets and so-
phisticated controls. 

 
Chenhalls (2003) forskning beskriver hur stora organisationer särskiljer sig genom sin 
komplexitet på ett alltför avgörande sätt för att kunna slå samman alla medelstora till stora 
organisationer i en och samma undersökning. På grund av att stora organisationer särskiljer 
sig från mindre organisationer kan det innebära att sättet att arbeta med budgetering skiljer 
sig åt. Det kan också argumenteras för att stora svenska organisationer är unika i sitt ledar-
skap och att det därför är av betydelse att undersöka budgetering i den här typen av företag. 
Holmberg och Åkerblom (2006) forskning beskriver den svenska modellen med utgångs-
punkt i den nationella kulturens påverkan på ledarskapet: Beslutsprocessen består i regel av 
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konsensus och demokratiska beslut. Samverkan och vägledning är en central del i det 
svenska ledarskapet för att nå enighet och ökade prestationer. 
 
Utifrån budgetering, dess kritik, alternativ och förbättringar väcks flera frågor som behöver 
besvaras. Ett intressant problem är huruvida svenska storföretag upplever att budgetarbetet 
är omständigt och om de är benägna att förändra och förbättra processen. Libby och 
Lindsey (2010) med ytterligare stöd (Ekholm och Wallin, 2000) kommer fram till att en 
förbättrad version av budgeten är det företagen väljer i första hand. Det är möjligt att före-
tag tagit till sig vissa delar av budgetlös styrning, men det är i relation till att de fortsätter 
arbeta med den befintliga traditionella budgeten. 
 
 

1.3 Forskningsfråga 
 
Är budget ett tillfredsställande ekonomistyrningssystem hos svenska storföretag? 
Forskningsfrågan besvaras genom att besvara tre olika delfrågor: 
● Vad är budgeteringens syfte i svenska storföretag? 
● Vilka problem med budgetering har svenska storföretag? 
● Vilka alternativ och förbättringar till budgetering använder svenska storföretag? 
 
 

1.4 Syfte 
 
Det primära syftet med studien är att få kunskap om vilken inställning svenska storföretag 
har till budgetering som ekonomistyrningssystem. Genom att ta reda på det här kan kritiken 
mot budgetering bekräftas eller förkastas. Ett sekundärt syfte är att undersöka i vilken ut-
sträckning företag arbetar med alternativa metoder eller med en förbättrad budgetering. 
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen syftar till att beskriva budgetering, dess verksamhetsvärde 
och kritiken mot den. Alternativ och förbättringar till budgeten är något som det har fors-
kats mycket om de senaste 20 åren och presenteras under några avsnitt i kapitlet. Avslut-
ningsvis sammanfattas den tidigare forskningen och mynnar ut i en analysmodell. 
 

2.1 Val av insamlad litteratur 
 
Libby och Lindseys (2010) referenslista blev utgångspunkten vid litteratursökning av se-
kundärdata. Därefter gjordes en reflektion över vad en bra tidigare forskning inom ämnet 
skulle beröra. Kritik för-och emot såväl budgetering som budgetlös styrning såg vi som 
grundläggande för att skildra styrsätten så objektivt som möjligt. För budgetlös styrning såg 
vi det som viktigt att beskriva vad som utifrån vår förkunskap kan ses som byggstenar i 
budgetlös styrning. Rullande prognoser har vi bara hört relaterat till budgetlös styrning men 
decentralisering och balanserade styrkort upplevde ingen av oss vara något vi strikt för-
knippade med arbetssättet.  Utifrån den reflektionen sökte vi oss fram genom referenslistor 
tills vi hittade ämnen som berörde verkade berörde det vi hoppades komma åt. 
 
Sökorden budgeting, beyond budgeting, decentralization, rolling forecast, balanced score 
cards och organizational change visade sig ge alltför omfattande sökresultat. Även om 
orden kombinerades blev materialet inte tillräckligt avgränsat för att vara hanterbart.En 
bedömning gjordes att det var av större vikt att utgå ifrån referenslistor på de artiklar vi 
redan kände till, såsom Libby och Lindsey (2010). Genom att söka oss fram i referenslistor 
skapades en förståelse för hur artiklar som berör de olika sökorden blivit namngivna. Det är 
vanligt förekommande att nyckelord används av forskare vid publicering av artiklar. Hit-
tade vi artiklar som berörde valda ämnesord, kontrollerade vi dem genom primo för att 
konstatera om de var vetenskapliga och “Peer reviewed”. Därefter försäkrade vi oss, genom 
att se över artiklarnas referenser och se vilka som hade refererat och citerat artiklarna, om 
att det inte fanns någon artikel som lämpade sig bättre. Den artikel vi utifrån Libby och 
Lindsey (2010) påbörjade sökandet ifrån var Hansen, Otley och Van Der Stede (2003). Ef-
ter att vi hade sökt artiklar under en period visade det sig att stora delar av budgetforsk-
ningen lutade sig mot Hansen, Otley och Van Der Stede (2003) och Covaleski et al. (2003). 
Dessutom bestod artiklarnas referenslistor av 140 respektive 110 referenser. Genom att 
båda artiklarna är “Peer reviewed”, som de flesta av artiklarna vi använder är, ser vi att en 
stor del av forskningen som berör budgetering har sammanfattats i de här gedigna litteratur-
studierna och ger ett bra underlag för att bygga en budgetstudie på. Övriga artiklar kan ar-
gumenteras för på samma sätt, de är en del av den tidigare forskningen i den här studien 
genom att de granskats för att se om de håller måttet i jämförelse med de alternativ som har 
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funnits. Det är helt enkelt den teori vi funnit som i skrivande stund beskriver det problem vi 
valt att undersöka på bästa möjliga sätt. Hope och Fraser har inte valts ut på liknande grun-
der utan helt enkelt för att deras kritik mot traditionell budgetering är central i studien. 
 
För att möjliggöra en studie med en stor tillförlitlighet har fokus legat på att utgå ifrån 
“Peer reviewed” artiklar och 16 av de artiklar som har använts är av den kalibern. De fyra 
artiklar som endast är vetenskapliga handlar om alternativen till budgetering. Bryman och 
Bell (2013) beskriver att “Peer review” handlar om att någon som är expert på området i 
fråga granskar utförd studie. Vi har valt att ta stöd i de här fyra studierna trots det faktum 
att de inte är “Peer reviewed” därför att de ger stöd till de artiklar som är “Peer reviewed” 
men de bidrar också med intressanta perspektiv på budgetering och dess användbarhet. 
  
 

2.2 Budgetering 
 

Budgetering är en vedertagen process som ligger till grund hos de flesta företag för att styra 
och förmedla ekonomisk information. Det kan också ses som en uppskattning av vad det 
kommande året kommer att inbringa för intäkter och kostnader. De With och Dijkman 
(2008)  beskriver traditionell årlig budgetering som ett styrsystem för att nå uppsatta mål; 
där ledningen medvetet försöker styra verksamheten och dess medarbetare mot visionen 
genom strategisk planering. Budgeten läggs under en period, oftast ett år, som därefter ut-
värderas och bedöms utifrån budgetavvikelser. Förberedelserna för budgetprocessen består 
av att samordna hur verksamhetens resurser ska fördelas. De With och Dijkman (2008) 
framhäver att budgetering används som förmedlare av information om framtiden, vilka 
produktionsvolymer som förväntas och hur chefer ska nå och hålla sina budgetresultat. 
Budgetering bidrar till att motivera och engagera chefer för en bättre prestation, men också 
som ett utvärderingssystem. 

5 
 



 
Figur 1 (Egen modell): Beskriver de fördelar en budget kan bidra med. 

 
En del av budgetarbetet ligger i att utvärdera om året blev som uppskattat eller om det upp-
stått några avvikelser. Bedömningen av budgetavvikelser är ett arbetssätt som tar sin ut-
gångspunkt i om positiva resultat skall belönas eller om negativa resultat skall bestraffas. 
Covaleski et al. (2003) belyser att det enligt synsättet finns ett samband mellan att medarbe-
tarna tenderar att bli riskneutrala och det faktum att negativa resultat bestraffas. Det fram-
går inte vad som är att föredra - medarbetare som är mer riskbenägna men som istället be-
lönas för goda resultat, eller medarbetare som ur organisationens synvinkel kan ses som 
stabilare genom att de är riskneutrala. Däremot finns det andra faktorer som framhäver 
budgeteringens användbarhet i företagsverksamhet, såsom att kommunicera ekonomisk 
information. 
 
 
 

6 
 



2.2.1 Budgeteringens verksamhetsvärde 
 
Centralt i användandet av budget är dess värde som förmedlare av ekonomisk information. 
Budgetering kan ses som bryggan som den budgetansvarige använder för att förmedla in-
formation såväl ned till medarbetare som upp till ledningen. Kontroll genom budgetering är 
en annan viktig variabel som behandlas i tidigare forskning kanske främst i Agent- princi-
pal teorin. De With och Dijkman (2008) argumenterar för att traditionell budgetering fortfa-
rande är av stor betydelse genom att knyta an till vikten av koordinering och kommunikat-
ion. Covaleski et al. (2003) presenterar ett synsätt att se på budgetering nämligen utifrån 
agent-principal teorin där den egna individen alltid förväntas agera i sitt eget bästa intresse. 
Hur budgetering hanteras ur det här perspektivet grundar sig i budgetansvarigas vilja att 
antingen ta få eller inga risker. Teorin tar sin utgångspunkt i att marknaden inte är perfekt. 
Det vill säga den informationsassymmetri som oftast föreligger till budgetansvariges (agen-
ten) fördel. Företagsledningen (principalen) är i underläge och är beroende av agenten. För-
fattarna framhäver också vikten av balans mellan agent och principal. De menar att i orga-
nisationer där ett alternativ till budgetering är av intresse bör förhållandet agent-principal 
beaktas för att se vem som vinner och förlorar på förändringen. Covaleski et al. (2003) ar-
gumenterar för att kontroll möjliggörs genom budgetering vilket är till båda parters vinning. 
Utan budgetering försvåras principalens kontroll varpå egenvinningen för agenten riskerar 
att minska. När principalen inte kan kontrollera att agenten uppfyller sin del av avtalet ge-
nom budgetering kan det innebära en mindre bonus eller en lägre lön för agenten. 
 
Om Agent-Principal teorin är central vid användandet av budgetering som kontroll har det 
på senare tid blivit allt vanligare med deltagande budgetering. Ett tankesätt som grundar sig 
i att ta del av agentens informativa övertag. Deltagande budgetering är det synsätt som ge-
nomsyrar hela litteraturstudien som genomförts av Covaleski et al. (2003). Argumenten är 
liknande sett ur alla perspektiv. Det vill säga vikten av att låta medarbetaren (agenten) på 
allvar kunna påverka budgetprocessen. Budgetplanering ihop med den överordnade innebär 
inte per definition att detta uppnås. Kravet är att besluten grundar sig på gemensamma 
grunder. Teorin om att låta medarbetare få inflytande har att göra med den informationsas-
symmetri som föreligger till fördel för medarbetare. När situationen kräver att den överord-
nade förlitar sig till den underordnade är forskare inom budgetforskning eniga om att delta-
gande budgetering är lämpligt. Nouri och Parker (1998) bekräftar att deltagande budgete-
ring skapar engagemang och förpliktelse från medarbetare gentemot organisationen. Ett 
tänkbart problem som kan uppstå i de fall agenten har ett informationsövertag är manipule-
ring av budgeten till agentens egen fördel, vilket stöds av tanken att agenten alltid agerar i 
ett egenintresse. 
 
 

7 
 



2.4 Kritik mot budgetering 
 

Den tabell som vi har sammanställts utifrån många tidigare budgetstudier har sin utgångs-
punkt i Hansen, Otley och Van der Stede (2003). Deras studie framhäver kritiken mot bud-
getering utifrån tolv punkter varvid vi har identifierat tre olika perspektiv. Dels hur budge-
tering påverkar människors beteende men också organisationsstrukturen och budgetens 
uppbyggnad. Ur ett organisatoriskt perspektiv kan det påverka hur centralstyrd organisat-
ionen är men också hur det påverkar förändringsmöjligheterna. Medarbetare blir mindre 
benägna att dela information med människor utanför sin enhet vilket skapar suboptimering 
för företaget. Således kommer vi in på hur användandet av budgetering, enligt kritiken, 
påverkar det mänskliga beteendet. Risken finns, menar kritiker, att medarbetare inte känner 
sig uppskattade utifrån vad de är värda i budgeten. Det kan generera ett oacceptabelt synsätt 
på hur en budget används och sätts samman. 
 
Den omfattande kritiken mot budgetering kan, som beskrivet, sammanställas utifrån tre 
olika perspektiv. Utifrån den tidigare forskningen om budgetkritik återkommer flera ele-
ment om budgeteringen om och om igen.   
 
 

 

Tabell 1 (egen tabell): Beskriver kritiken mot budget utifrån följande forskning:Ekholm & Wallin 
(2000); Hansen, Otley & Van Der Stede (2003); Hope & Fraser (2003); Libby & Lindsay (2010) 
och Wallander (1999) 

 
Kritiken mot budgeteringens uppbyggnad fokuserar på att de är tidskrävande men ger obe-
fintligt värde i utbyte. Hansen, Otley och Van Der Stede (2003) lyfter fram att budgetering 
kännetecknas främst av att dra ned på kostnader vilket kritiker menar är en förklaring till att 
budget inte är värdeskapande. Argumentet för att arbeta med rullande prognoser istället för 
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med budgetering är att planering kräver ständig omvärdering och uppdatering oftare än vad 
som är fallet med budgetering. 
  
Covaleski et al. (2003) beskriver flera olika sätt att budgetarbeta på beroende på vilka för-
utsättningar som finns i organisationen men också till följd av medarbetares beteende och 
informationsövertag. De beskriver hur en bonus erhålls efter uppnådda budgetmål genom 
att organisationen använder sig av kontrakt mellan agent och principal. Ett annat alternativ 
är att utifrån kapitalkostnad sätta mål för den lägsta acceptabla avkastningen. På så vis kan 
organisationen skydda sig mot resursslöseri men får acceptera en viss mån av budgetslack-
ar eftersom det enligt synsättet anses vara för dyrt att arbeta bort dem helt. 
 
Hope och Fraser (2003) hävdar utifrån den kritik som har presenterats att budgetering skap-
ar organisationer som är ineffektiva och inte flexibla i någon större utsträckning. Wallander 
(1999) lyfter fram att budgeterade intäkter och utgifter enbart kommer att förverkligas om 
antaganden och prognoser lyckas sammanfalla. Att blicka framåt, istället för att se bakåt, 
kan innebära att förändringar på marknaden identifieras. Då chefer oftast följer trenderna på 
marknaden och inte vågar gå mot strömmen. Det kan alltså konstateras att historik är ett bra 
redskap men om trender inte beaktas saknar verktyget nytta. Till följd av en komplexitet i 
tillvägagångssättet med budgetering har det växt fram flera alternativa vägar. 
 
 

2.4.1 Gaming 
 
Manipulering av budgeten utgår ifrån intressenters egenintresse där maximering av den 
egna vinsten ställs i fokus menar Østergren och Stensaker (2011). Covaleski et al. (2003) 
beskriver hur en bonus erhålls efter uppnådda budgetmål genom att organisationen använ-
der sig av kontrakt mellan agent och principal. Bonus och belöningsincitament ger upphov 
till manipulering av budgeten (gaming) menar Walker och Fleischman (2013). Budgetering 
anses bidra till ett oetiskt, men accepterat beteende där manipulering av siffror görs för att 
nå utlovad bonus. Covaleski et al. (2003) understryker att enligt principal- agentteorin är 
det att förvänta sig att egenintresset alltid kommer i första hand. Då kan ett system med 
progressiv lön och belöningssystem skapa dysfunktionella beteenden, menar Walker och 
Fleischman (2013). Genom att främja en kultur som inte tillåter den här typen av beteende 
kan problemen reduceras. Det kan möjliggöras genom att medarbetare ges ansvar, utbild-
ning och formella riktlinjer. Walker och Fleischman (2013) hävdar att för att komma till 
bukt med beteendeproblemet krävs att budgetering skiljs helt från lön och bonus. 
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Tanken med att manipulera en budget kan jämföras med många andra verktyg i andra yr-
ken, bland annat remisser. Pollack och Zeckhauser (1996) exemplifierar gaming genom att 
jämföra budgetering med remisskrivande. Budgetansvarig och läkare har således en lik-
nande problematik i det här fallet. Om en läkare har ett visst antal remisser att skriva ut, 
kommer denne till en början vara mer försiktig i remissföreskrivandet. När året beger sig 
skrivs allt fler remisser till specialläkare ut, och det är till och med några kvar i slutet av 
året som således måste skrivas ut i en hast. Parallellen som görs till budgetering är det 
osunda med siffertrixande för att inte riskera att få en mindre påse pengar att spendera 
kommande budgetår. Budgetansvariga tenderar att använda budgetering mer frikostigt allt-
eftersom året fortlöper och det inte dyker upp några oförutsedda kostnader. Om oförutsedda 
kostnader skulle dyka upp under året kan det slå fel åt andra hållet och istället finns det ett 
litet utrymme för kostnader av en mer positiv karaktär som dyker upp under året. Det är 
svårt att alltid veta ett år i förväg vilka möjligheter som kommer att utvecklas längs med 
vägen. 
 
Gaming kan utövas på olika sätt och framförallt i olika grad. Det vill säga hur grava fel 
budgetansvarig kan göra för att nå sina mål. Den kostnadsoptimering som till en början sker 
under budgetåret följs nästan alltid av stora kostnader i slutet på året påtalar Pollack och 
Zeckhauser (1996). Risken att få mindre utrymme i nästa års budget är för stor att våga ta. 
Pollack och Zeckhauser (1996) beskriver den snällare varianten av gaming men det finns 
varianter av en ful karaktär. En variant går ut på att öka försäljningssiffrorna i slutet av året, 
trots en medvetenhet om att kunderna kommer att returnera sina varor belyser Walker och 
Fleischman (2013). Alternativet är att flytta över utgifter till nästkommande år. Ful gaming 
skapas genom att chefer strävar efter att hålla sin budget till varje pris. Finns det belönings-
system som bygger på måluppfyllnad ökar risk för att vikten läggs vid att nå budgetmålen 
snarare än att vara etiskt och moraliskt försvarbart. Olaglig gaming kan förekomma vilket 
innebär att redovisningen manipuleras markant. Walker och Fleischman (2013) syftar till 
att orsaken kan vara att en anställning står på spel eller att en högre bonus blir alltför lock-
ande. Gaming är ett av de mest omtalade problemen med budgetering men det finns en kri-
tik mot budget där forskare inte är eniga om det är ett bra verktyg eller något negativt. 
 
 

2.4.2 Budgetslackar 
 
Budgetslackar är tillsammans med gaming det kanske mest erkända problemet med budge-
tering (Covaleski et al., 2003; Davila och Wouters, 2005; De With och Dijkman, 2008; 
Hansen, Otley och Van der Stede, 2003; Hope och Fraser, 2003; Libby och Lindsay, 2010; 
Wallander, 1999), vilket innebär att organisationer antingen överskattar sina kostnader eller 
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underskattar sina intäkter. De kritiker som föreslår bättre alternativ ser det som en viktig 
kritik men det finns de som hävdar fördelarna med budgetslackar.  De With och Dijkman 
(2008) skapar empiriskt stöd för det som hävdas i tidigare forskning (Covaleski et al., 
2003), nämligen att budgetslackar tillåts av ledningen och dessutom att det, i de flesta fall, 
är högst medvetet som medarbetarna tillåts använda sig av budgetslackar. En enighet finns 
också i att budgetslackar skapas för att reducera osäkerhet. 
 
Davila och Wouters (2005) hävdar till skillnad från tidigare forskning (Covaleski et al., 
2003), att budgetslackar inte tillåts på grund av att kostnaderna för att eliminera dem är för 
stora. Istället menar de att budgetslackar används som ett verktyg när alla mål inte kan upp-
fyllas samtidigt och de mål som inte framgår av budgetering kan ses ha en större vikt än de 
kopplade till budgetprocessen. De With och Dijkman (2008) fick empiriska resultat som 
stödjer tidigare studier (Davila & Wouter, 2005), att ledningen helt enkelt använder och 
tillåter budgetslackar medvetet. Det båda studierna kommer fram till är att det på lång sikt 
främjar tillväxt och uppmuntrar innovation ute i organisationerna. Davila och Wouters 
(2005) menar att budgetslackarna kan tas fram medvetet när behovet att fokusera på andra 
mål finns kortsiktigt. Det är också fråga om en form av mekanism som utifrån att den för-
väntade efterfrågan ökar så ökar budgetslackarna och minskar när efterfrågan minskar. 
 
 

2.5 Förbättrad budgetering eller alternativa arbetssätt 
 
Tidigare har kritiken mot budgetering beskrivits, men bra kritik innebär att erbjuda någon-
ting bättre. Hansen (2011); Hansen, Otley och Van der Stede (2003) beskriver att alternati-
ven budgetlös styrning, rullande prognoser och aktivitetsbaserad budgetering är olika alter-
nativ till budgetering. Alternativen har olika fokus vilket således innebär att arbetssätten 
påverkar ett företag på olika sätt. Budgetlös styrning anses ha fokus på resultatutvärdering, 
rullande prognoser på prognostisering och aktivitetsbaserad budgetering på operativ plane-
ring. Hansen (2011) belyser med stöd i sin forskning vikten av att implementera arbetssättet 
på olika avdelningar inom organisationen beroende på vad som är av betydelse för den spe-
cifika avdelningen. Det eftersom de olika verktygen påverkar företaget olika. Wallander 
(1999) trycker på vikten av att prognostisering har bättre förmåga att träffa rätt än budgete-
ring. 
 
Hansen, Otley och Van der Stede (2003) menar också att aktivitetsbaserad budgetering kan 
ses som en del av de här stegen av budgetlös styrning. Den operativa och finansiella plane-
ringen som både budgetlös och aktivitetsbaserad styrning förespråkar skulle rent tekniskt 
möjliggöra för användandet av aktivitetsbaserad budgetering inom budgetlös styrning. 
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Trots det faktum att forskningen går framåt inom båda grenarna så blir det uppenbart att 
budgetlös styrning täcker in fler aspekter av verksamhetsstyrning än vad aktivitetsbaserad 
styrning syftar till att göra. 
 
Kaplan och Norton (2005) och Braam och Nijssen (2004) påvisar i sina studier att verk-
samhetsstyrning är intressant ur flera olika synvinklar, dels för att förklara komplexiteten i 
balanserade styrkort men också som ett argument mot budgetlös styrning. Det finns inga 
indikationer för att budgetlös styrning skulle vara ett krav för ett framgångsrikt användande 
av balanserade styrkort.  Kaplan och Norton (2005) beskriver konceptet med balanserade 
styrkort (BSC) som att mäta prestationer, vidta åtgärder och förbättra genom fyra olika per-
spektiv. Genom de fyra perspektiven, kunder, interna processer, finansiellt samt lärande 
och innovation kan företag fokusera på att kommunicera vision och strategier snarare än att 
kontrollera. Hope och Fraser (2003) hävdar däremot att balanserade styrkort fungerar 
mindre tillfredsställande till följd av att det är kopplat till bonus och belöning. I kontrast 
menar de att användandet av bonus kan bibehållas genom att nyckeltal benchmarkas. Det 
innebär att organisationen väl genomtänkt utvärderar och jämför sina prestationer såväl 
internt som externt. De som kanske mest aktivt tar ställning mot traditionell budgetering i 
sin framställning av det bättre alternativet är Hope och Fraser (2003), som i likhet med 
mjölken, hävdar att budget som process har ett “bäst-före-datum”. 
 
 

2.5.1 Budgetlös styrning 
 

Budgetlös styrning presenteras ofta som det ultimata systemet som kommer att ersätta bud-
getering. Hope och Fraser (2003) menar att med den omfattande kritik som riktas mot bud-
getering är det lämpligt att helt överge det som definieras som en årlig budget. Hansen, 
Otley och Van der Stede (2003) beskriver budgetlös styrning som en tanke om att i flera 
steg förändra budgetarbetet i organisationen. Inledningsvis skall endast prestationsmätning-
en förändras genom att använda såväl intern som extern benchmarking. Vidare är det av 
väsentlig betydelse att göra prestationsmätningarna på detta sätt för att kunna göra subjek-
tiva bedömningar i framtiden. Hansen, Otley och Van Der Stede (2003) menar att proble-
met ligger i att det finns ett litet empiriskt stöd för de förslag på hur de här subjektiva be-
dömningarna skall uppnås. Covaleski et al. (2003) och Hansen, Otley och Van Der Stede 
(2003) förklarar tanken bakom budgetkontrakt, såsom bonus, som att budgetkontrakt är ett 
sätt för ägaren att komma överens med budgetansvarig om bonus i relation till att mållinjen 
är nådd. 
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Slutligen identifierar Hansen, Otley och Van Der Stede (2003) radikal decentralisering som 
inte riktigt har stöd i den erkända forskningen.  Hansen, Otley och Van der Stede skriver 
såhär: 
 

“The economics litterature argues that a firm´s choice of an organizational architec-
ture is context-specific, depending on the market structure, the organization´s strat-
egy, the production process, and the extent of information asymmetri. Moreover, 
this literature maintains that all these choices are linked and that concentrating on 
one element to the exclusion of all others leads to poorly designed organisations 
(Milgrom and Roberts 1992; Brickley et al. 2001).” (2003, s. 107). 

 

Hope och Fraser (2003) riktar kritiken mot att traditionell årlig budgetering nu har passerat 
“bäst-före-datum” och att företag väljer att överge den helt. De menar att när omvärlden är 
föränderlig och dynamisk behövs det snabba och flexibla åtgärder. Genom relativa mål 
skapas flexibilitet och värdeskapande där medarbetare blir mer riskmedvetna och vågar 
fatta egna beslut. Wallander (1999) strävade efter radikal decentralisering då Handelsban-
ken på 1970-talet övergav traditionell årlig budgetering. Hope och Fraser (2003) med stöd i 
flera andra studier (Covaleski et al., 2003; Hansen, Otley och Van der Stede, 
2003;Wallander, 1999) menar att beslut kan fattas genom en förankring hos medarbetare på 
enheterna, vilket skapar förtroende och engagemang. Hope och Fraser (2003) hävdar att en 
av grundstenarna i budgetlös styrning handlar om att aldrig vara nöjd, att alltid kunna pre-
stera bättre. På så sätt kan nackdelarna med budgetering motverkas, finns det ingen budget 
som beskriver när taket är nått sporras medarbetarna att förbättra sig. Medarbetare inspire-
ras genom att inte veta om de under perioden presterat bättre än andra enheter eller externa 
aktörer som de jämförs mot. Jämförelsen (benchmarking) skapar en ökad konkurrens mel-
lan enheter och sporrar medarbetare till att prestera bättre. Hope och Fraser (2003) förklarar 
finansiella och icke finansiella mått genom nyckeltal och benchmarking eftersom målen 
inte är fasta. 

 

Organisationskulturen har en stark inverkan på hur beslutsfattarna agerar, vilket reducerar 
behovet av övervakningssystem och möjliggör kostnadseffektivisering. Wallander (1999) 
menar att chefer som är skolade i den ekonomiska skolan har svårigheter att släppa budget-
tänkandet och att de därmed behöver få bort allt som rör budgetering. För att de ska kunna 
se på alternativen med andra ögon. Wallander (1999) tillägger att medarbetare behöver 
känna sig behövda för att genomföra ett bra arbete. De behöver få vara delaktiga och ha ett 
inflytande eftersom det skapar ansvarstagande. Medarbetare ges möjlighet att med relevant 
informationen fatta snabba beslut som leder till effektivare, flexiblare och mer decentrali-
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serade organisationer, hävdar Hope och Fraser (2003). De Waal (2005) beskriver tolv prin-
ciper för utvärdering huruvida företaget är redo för implementering av budgetlös styrning. 
De Waal (2005) understryker att alla organisationer bör ta sig en funderare på att åt-
minstone ta till sig någon av principerna eftersom det i enkla ord uttryckt innebär en möj-
lighet att se över och förbättra den egna organisationen.En annan intressant aspekt är hur 
medvetet forskningen om balanserade styrkort varit om organisationell påverkan på imple-
mentering av nya verktyg. Det finns de som hävdar att budgetlös styrning skall användas på 
rätt ställe i verksamheten. Vilket kan relateras till att detsamma gäller rullande prognoser 
och aktivitetsbaserad budgetering. 

 

 

2.5.2 Aktivitetsbaserad budgetering 
 
Ett alternativ till budgetering är aktivitetsbaserad budgetering där fokus ligger på resursåt-
gång. Hansen (2011) menar att aktivitetsbaserad budgetering kan ses som ett sätt att för-
bättra den operativa budgeten. Den operativa budgeten består i hur aktiviteter och dess re-
sursåtgång hanteras. Genom att fokusera mer på komponenterna i den operativa budgeten 
och informera ansvariga och medarbetare om hur kostnaderna ligger för olika produktioner 
skapas en mer effektiv och flexibel operativ planering för aktiviteter. 
 
Hansen, Otley och Van der Stede understryker: “One potential limitation of this approach is 
information availability about activities, processes, and resources, and the cost of creating 
and maintain the information.”(s. 101, 2003). Diskussionen kring huruvida aktivitetsbase-
rad budgetering ensamt kan ersätta budgetering indikerar ytterligare begränsningar i alter-
nativet. Hansen, Otley och Van der Stede (2003) beskriver aktivitetsbaserad budgetering 
som ett alternativ till budgetering som ensamt inte kan ersätta budget. De föreslår alternati-
vet som en del i budgetlös styrning för att täcka in operativ budgetering. Rullande progno-
ser är ytterligare ett alternativ för att komplettera budgetlös styrning, som inte själv kan 
ersätta budget. Men det kan likväl komplettera en befintlig budget. 
 
 

2.5.3 Rullande prognoser 
 
Rullande prognoser innebär att blicka bakåt och skåda framåt för att skapa en ekonomisk 
planering. Hansen (2011)  förklarar att rullande prognoser antingen kan ses som ett alterna-
tiv eller ett komplement till den årliga budgeteringen. Planering baseras tolv- arton månader 
fram genom att den operativa planeringen ses över, och det här är beroende av verksamhet-
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ens kapacitet och marknadens efterfrågan. När utvärdering av prognosen görs, oftast kvar-
talsvis, flyttas budgeten kontinuerligt framåt. Verktyget rullande prognoser möjliggör en 
verksamhet som kan ligga mer i fas med verkligheten snarare än årlig budgetering, som inte 
förändras under året. Hansen (2011) påtalar vikten av att använda rullande prognoser (eller 
aktivitetsbaserad budgetering, eller budgetlös styrning) i rätt del av verksamheten för den 
mest optimala och positiva verkan. Rullande prognoser kan därmed vid ett sådant medvetet 
användande, bidra till att öka produktionen i verksamheten. 

 

Hope och Fraser (2003) förespråkar rullande prognoser som en viktig komponent i organi-
sationers strategiska planering. Främst är det ett sätt att underlätta för chefer att hantera den 
ständigt inkommande ekonomiska och marknadsmässiga informationen. Eftersom progno-
serna ses som ett levande verktyg kan de ständigt uppdateras i takt med att ny information 
förmedlas. De ekonomiska komponenterna i rullande prognoser är begränsade till kostna-
der, intäkter, investeringar och försäljningsvolym. Hope och Fraser (2003) understryker att 
genom en avsaknad av en fast budget försvinner det ekonomiska värdet i gaming. Rullande 
prognoser tas fram genom att blicka bakåt och skåda framåt men det bästa verktyget för att 
göra så är att jämföra olika nyckeltal. 

 
 

2.5.4 Balanserade styrkort 
 
Nyckeltal är vedertaget hos i princip alla företag. Däremot särskiljer sig de som arbetar med 
balanserade styrkort (BSC) eftersom det är en noggrant komponerad samling av såväl 
mjuka som hårda variabler inom ett företag. Kaplan och Norton (2005) beskrev tidigare 
konceptet med BSC som att prestationer mäts, åtgärder vidtas och förbättras genom fyra 
olika perspektiv. Genom de fyra perspektiven, kunder, interna processer, finansiellt samt 
lärande och innovation kan företag fokusera på att kommunicera vision och strategier sna-
rare än att kontrollera. Kaplan och Norton (2005) hävdar att BSC möjliggör för företag att 
förbättra sina ekonomiska resultat genom att lägga fokus på åtgärd och förbättring. Med-
vetna chefer som kan kommunicera målstyrning, med ett helhetsperspektiv, såväl upp som 
ner i organisationen är av stor vikt för att möjliggöra användandet av balanserade styrkort. 
Summan av medvetna organisationer menar Kaplan och Norton (2005) reducerar risken för 
suboptimering till följd av att chefer manas till ett helhetsperspektiv. Braam och Nijssen 
(2004) belyser att det krävs ett medvetet användande av BCS i relation till företagets stra-
tegi men också rent fundamentalt, som i hur företaget styrs. Vikten av det exemplifieras 
genom hur ett finansinstitut har haft implementeringsproblem där organisationen hela tre 
gånger försökt sig på att införa BSC innan de slutligen lyckades. 
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Braam och Nijssen (2004) bygger hela sin studie i relation till vad Kaplan och Norton gjort 
på området och föreslår med stöd i sin studie förbättringar och komplement till deras forsk-
ning. Författarna påminner om hur Kaplan och Norton från att till en början förmedla bety-
delsen av att fatta beslut utifrån de mjuka värdena till att även förstå vikten av att förena 
balanserade styrkort och organisationens strategi. Slutligen landade Kaplan och Norton i 
tanken om “... five principles to keep strategy the focus of organizational management pro-
cesses” (Braam och Nijssen, s. 338, 2004). Det går alltså att sätta tidigare forskning i relat-
ion till de framgångar med implementeringen som finansinstitutet till slut uppnådde. Braam 
och Nijssen (2004) föreslår en utveckling av vad de kallar "Kaplan and Norton´s roadmap" 
(Braam och Nijssen, s. 345, 2004). En annan intressant aspekt är hur medvetet forskningen 
om balanserade styrkort varit om organisationell påverkan på implementeringen av nya 
verktyg. 
 
 

2.6 Organisationsförändring 
 
Implementeringen av balanserade styrkort indikerade tidigare på en komplexitet som kräv-
de noggrann förberedelse. Olika intressen, befattningar och kulturer behöver samspela för 
att möjliggöra aktuell organisationsförändring.  Frow, Marginson och Ogden (2010) menar 
att budgeteringens flexibilitet har en stor inverkan på hur snabbt och effektivt chefer vidtar 
åtgärder. Chefer blir medvetna om konsekvenserna för sitt handlande utifrån det egna bud-
getansvaret. Decentralisering i sin tur möjliggör för chefer att ta ett nödvändigt ansvar för 
sitt beslutsfattande, som på sikt resulterar i måluppfyllelse. Frow, Marginson och Ogden 
(2010) framhäver att på så vis skapas chefer som är engagerade och skapar en gemensam 
förståelse för att nå målen på bästa möjliga sätt. Ekholm och Wallin (2000) menar att vikten 
av att organisationen är redo för förändring är nyckeln till en framgångsrik implementering 
av alternativa ekonomistyrningssystem. Ett sätt att få till organisationsförändring är genom 
att vidta drastiska åtgärder. 
 
Braam och Nijssen (2004 s. 336-337 ) tar upp ett exempel i sin studie som visar en tydlig 
indikation på att förändring tar tid för organisationens medarbetare att acceptera. Det fanns 
många bidragande orsaker till svårigheterna men det var först efter en andra fusion när led-
ningen byttes ut som implementeringen var genomförbar. Ledningen beslutade om att ut-
föra en totalförändring av organisationsstrukturen. Den här gången gjordes val av strategier 
av en medveten ledning som krävde förändring och förbättring. Braam och Nijssen (2004) 
understryker med exemplet att de gångerna när BSC inte användes medvetet i relation till 
strategi och styrning blev resultaten inte tillfredsställande. Trots att det vid tredje imple-
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menteringsförsöket av balanserade styrkort gick att genomföra, visade ledningen hårt mot 
hårt. Genom att låta personalen söka sina tjänster på nytt skapades ett klimat där medarbe-
tare mer eller mindre blev tvungna att ta till sig och acceptera den nya organisationsstruk-
turen, och således införandet av balanserade styrkort. Organisationsförändring kan alltså 
sägas ha en stor betydelse för hur framgångsrikt budgetarbetet blir. Oavsett om det är en 
förändring av budgetprocessen i sig som är aktuell eller övrig förändring i organisationen så 
påverkar det budgetarbetet. 
 
 

2.7 Analysmodell 
  
Den tidigare forskning som presenterats i uppsatsen beskriver definitionen av budgetering 
som utgångspunkt. Budgetering kan ses som en strategisk planering som genomsyrar ett 
företags verksamhet. Det har framkommit en omfattande kritik mot arbetssättet i den tradit-
ionella årliga budgeteringen. Främsta kritiken som riktas mot budgetering är gaming och 
budgetslackar men också mycket annan kritik såsom att den är tidskrävande och ineffektiv. 
Alternativa metoder har de senaste 25 åren utvecklats såsom budgetlös styrning, aktivitets-
baserad budgetering, rullande prognoser och balanserade styrkort. Alla alternativen kan 
användas i en större eller mindre omfattning tillsammans med en årlig budget. Men före-
språkare för budgetlös styrning rekommenderar ett övergivande av årlig budgetering. 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat att trots att mycket av kritiken mot budge-
tering är erkänd så är det förhållningssättet till kritiken som skiljer sig åt. Med stöd i den 
tidigare forskningen utgår vi ifrån att de flesta inte ser det som ett alternativ att överge bud-
getering som process. Snarare handlar det om att organisationer strävar efter att utvecklas 
och att tillämpa de bästa verktygen för sin verksamhet. Det verkar rimligt att göra antagan-
det att budgetering är här för att stanna, men kan förbättras genom komplement såsom ba-
lanserade styrkort, rullande prognoser och aktivitetsbaserad budgetering. 

Utifrån den här diskussionen har två hypoteser utvecklats. 
  
H0: Traditionell budgetering är inte ett tillfredsställande ekonomistyrningssystem i svenska 
storföretag 
H1: Traditionell budgetering är ett tillfredsställande ekonomistyrningssystem i svenska stor-
företag. 
 
För att besvara forskningsfrågan och således hypoteserna har vi valt att dela upp begreppet 
tillfredsställande ekonomistyrningssystem i tre olika delfrågor: 
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● Vad är budgeteringens syfte i svenska storföretag? 
● Vilka problem med budgetering har svenska storföretag? 
● Vilka alternativ och förbättringar till budgetering använder svenska storföretag? 

 
Figur 2 Analysmodell 

 
Modellen syftar till att beskriva hur det specifika arbetet i den här studien gått till väga. 
Utifrån forskningsfrågan har vi tagit del av tidigare forskning om budgetering. Forskningen 
utifrån budgetering har utvecklats till att innefatta såväl dess värde som dess kritik. När den 
tidigare forskningen benats ut ytterligare, presenteras hur budgeteringen kan förändras och 
förbättras. Det kan tolkas som att budgeteringens värde kräver att den förbättras och ut-
vecklas för att kunna bevaras. Alternativ i sin tur är resultatet av att kritiken anses överstiga 
budgeteringens värde varpå andra arbetssätt är värda att eftersträva. Ringen som omger den 
tidigare forskningens pilar symboliserar organisationens komplexitet och svårighet att ta till 
sig förändring. Den tidigare forskningen resulterade i hypoteserna om huruvida budgetering 
är ett tillfredsställande ekonomistyrningssystem, eller inte, som återkopplar till forsknings-
frågan. Baserat på den tidigare forskningen i relation till hypoteserna utvecklades en enkät 
med påståenden om budgetering. Enkäten utvecklar ett direkt utlopp, i form av primärdata, 
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till empirin. Tanken med en nedåtgående modell kan ses lite som en kvarn där delarna så 
småningom landar i “skålen”. Där analyseras data tillsammans med den tidigare forskning-
en och resulterar i en slutsats. Forskningsfrågan är den röda tråden genom hela studien 
varpå det är naturligt för slutsatsen att starkt återkoppla till om forskningsfrågan är besva-
rad, eller ej.    
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3. Metod 
 
 Syftet med studien är att undersöka svenska storföretags inställning till budgetering vilket 
vi avser göra genom en kvantitativ tvärsnittsstudie. Populationen som undersöks är stora 
företag med fler än 250 anställda (SCB, 2014). För att göra ett oberoende stickprov kom-
mer Excel användas för att slumpa fram 250 av de 1850 svenska storföretag som finns i 
Sverige. 
 

3.1 Vetenskapligt synsätt och undersökningsansats 
 
Budgetlös styrning som begrepp börjar bli välutrett vilket den teoretiska referensramen som 
presenterats bekräftar. Däremot har litteratursökningen inte visat att det finns en kvantitativ 
studie på huruvida svenska storföretag instämmer i det forskare hävdar. Det synsätt som vi 
utgår ifrån är ett positivistiskt tänkande (Thurén, 2007). Där kunskapen skapas och bygger 
på empiriska iakttagelser som därefter analyseras och slutsatser dras utifrån data som fram-
kommer i vår studie genom enkäten.  Forskningsfrågan utgår ifrån huruvida företag är 
nöjda med budgetering som styrsystem eller inte. Vi ställer upp hypoteser och genom dessa 
kan en deduktiv slutsats dras. Det vill säga en slutsats som är logiskt sammankopplad. Det 
innebär att den hypotetiskt - deduktiva metoden lämpar sig bäst enligt Thurén (2007).  Om 
de statistiska testerna blir säkerställda möjliggörs utrymme att dra slutsatser. Risken att 
felaktigt förkasta nollhypotesen kan på detta sätt kontrolleras till att understiga fem procent. 
 
Enkäter är det bäst lämpade verktyget att använda för att nå ut till svenska storföretag uti-
från det vetenskapliga positivistiska synsättet vi utgår ifrån. Bryman och Bell (2013) be-
skriver att enkätundersökning skapar en tydlighet och motverkar intervjuareffekten. Det 
innebär att problemet med en eventuell påverkan på respondenten inte finns vid enkätun-
dersökning. Den kritik som finns mot enkätundersökningar, i relation till strukturerade in-
tervjuer, är att ingen hjälp till tolkning av frågorna kan ges, att samla in tilläggsinformation, 
ställa följdfrågor och komplettering är inte tänkbart (Bryman och Bell 2013).  Detta ser vi 
inte som ett problem utan snarare som något att vara medveten om. 
 
Syftet med studien är att undersöka svenska storföretags inställning till budgetering vilket 
vi avser göra genom en kvantitativ tvärsnittsstudie. Populationen som undersöks är stora 
företag med fler än 250 anställda (SCB, 2014). För att göra ett oberoende stickprov har 
Excel använts för att slumpa fram 250 av de 1850 svenska storföretag som enligt databasen 
retriever business fanns i Sverige år 2013. Webbenkäter.com har använts för distribution 
och insamling av enkät som skickades via en mailfunktion till utvalda företag. 
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3.2 Datainsamling 
  
Datainsamling har som beskrivits ovan (3.1 Vetenskapligt synsätt & Undersökningsansats) 
gjorts via en enkät. Genom att ställa tydliga frågor med påståenden där respondenterna kan 
svara “Instämmer helt, Instämmer delvis, Tar delvis avstånd och Tar helt avstånd” samt 
ja/nej-frågor som svarsalternativ ges inget utrymme till den osäkerhet som kan uppstå vid 
alltför öppna frågor. Problematiken i att frågorna blir ledande av att komma i en viss ord-
ning har parerats genom att ordningen inom frågebatterierna har slumpats fram olika för 
respondenterna. Det bidrar till att skapa ett oberoende mellan frågorna (Bryman och Bell, 
2013). 
 
Urvalet ur populationen svenska storföretag grundade sig på flera olika aspekter men fram-
förallt en tanke om att urvalet skulle vara tillräckligt stort och slumpmässigt. Newbold, 
Carlson och Thorne (2010) menar att ett stort urval är mer än fem procent vid ändliga popu-
lationer.  För att försäkra oss om att få en stor svarsfrekvens (minst fem procent) slumpades 
250 av storföretagen ut från totala 1850. Av företagen visade sig vissa vara omöjliga att 
hitta kontaktuppgifter till, en tendens gällande holdingföretag fanns. Till följd av tidpunkten 
undersökningen gjordes på så har 2014-års årsredovisningar ännu inte registrerats fullt ut 
varpå vi har exporterat en Excel-fil på årsredovisningarna från år 2013 ur databasen Retrie-
ver Business. Det förekom några fall av företag som gått i konkurs eftersom listan är aning-
en utdaterad. Eftersom dessa inte är aktuella företag ströks de helt enkelt från urvalet som 
skräp och därefter kompletterades med nästkommande rader som slumpats fram med i ord-
ningsföljden 1-0. Av de 250 storföretag som är verksamma kunde kontaktuppgifter till 203 
företag identifieras. 
  
Eftersom frågorna skickades ut via personliga mail till utvalda företag och personer reduce-
ras risken att någon annan skulle besvara enkäten. I mailet informerades respondenterna om 
att svar krävdes senast den fjärde maj. Varje enkätrespondent fick ett unikt nummer vilket 
gör att företagen enbart kunde besvara enkäten en gång. En enkät skall inte vara för lång-
dragen att besvara varpå vi i relation till Libby och Lindsey (2010) valt att halvera svarsti-
den till 10- 15 minuter. Tanken var att öka svarsfrekvensen genom att göra enkäten mindre 
svår genomarbetad (Bryman och Bell, 2013). För att göra enkäten läsarvänlig lät vi en eko-
nom på ett storföretag i målgruppen testa enkäten och komma med synpunkter. Pilottestet 
på enkäten utfördes samtidigt som den högst ekonomiskt ansvarige, inom varje oberoende 
slumpmässigt utvalt företag, identifierades (Ejlertsson 2014). Kostnaderna kunde elimine-
ras genom ett samarbete som Webbenkäter och Högskolan Väst har, där studenter kost-
nadsfritt får tillgång till verktyget. 
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Efter första utskicket skickades påminnelsen ut efter fem arbetsdagar. Den andra, och sista, 
påminnelsen skickades ut efter ytterligare fyra arbetsdagar, på grund av en helgdag mellan 
sista påminnelsen och den fjärde maj då enkäten avslutades. Tanken var att respondenterna 
skulle få två arbetsdagar på sig att medverka i enkäten innan den avslutades. Observationen 
vid utskicket och första påminnelsen var att de som svarar gjorde det inom loppet av två 
arbetsdagar. Bryman och Bell (2013) menar att två veckor är lagom att vänta men eftersom 
den här studien är tidsbegränsad har vi förkortat den tiden. Det gör oss medvetna om att 
tidsbegränsningen kan ha minskat svarsfrekvensen. 
 
 

3.3 Forskningsetiska principer 
 
Respondenternas förtroende för studien har från vår synvinkel utvecklats från de veder-
tagna forskningsetiska principerna. Där ett följebrev till enkätlänken hade som avsikt att 
informera om studiens syfte samt att försäkra respondenterna om undersökningens konfi-
dentialitet. Samtyckes- och nyttjandekraven har tagits i beaktande genom att respondenter-
na frivilligt valt att delta i enkäten. Det står också i följebrevet att respondenterna genom 
medverkan godkänner användandet av resultatet enbart i denna undersöknings syfte.  Tan-
ken med att tydligt beskriva undersökningens syftet var att skapa en inre motivation för 
respondenterna och få dem att uppleva sitt medverkande som värdeskapande (Ejlertsson 
2014). Eftersom enkäten är anonym kan inte respondenternas svar tas tillbaka i efterhand 
(Bryman och Bell, 2013). Den information om samtycke som respondenterna tillhandahölls 
bekräftades genom att de startade enkätundersökningen. Erbjudande om att få ta del av det 
färdiga resultatet gavs, och kontaktuppgifter medföljde. Två respondenter valde att kontakta 
oss under studiens gång för att få ta del av forskningsresultaten efter avslutad studie. 
 
 

3.4 Bortfall 
 
Bortfall diskuteras utifrån flera olika perspektiv. Dels hur stickprovet har tagits fram och 
hur många respondenter som har svarat på enkäten. Det har också gjorts en jämförelse mel-
lan populationen och stickprovet för att se om stickprovet avviker nämnvärt från populat-
ionen. Slutligen har en bortfallsanalys utförts mellan respondenter före och efter att påmin-
nelse har skickats ut. 
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3.4.1 Stickprovet 
 
Bortfall är som tidigare beskrivet ett stort problem vid enkätstudier. Tidigare beskrevs för- 
och nackdelar med enkätstudie. Ser vi istället det ur ett statistiskt perspektiv så kan ett litet 
stickprov ses som mindre än 25 svarande, medel är 25- 50 svarande och allt däröver är ett 
stort stickprov. Utifrån att 250 företag slumpades fram i Excel så lyckades vi få kontakt 
med 203 företag att skicka enkäten till. Dessvärre resulterade studien i flera företag som 
aktivt avböjde att delta i undersökningen på grund av tidsbrist. Utöver det så valde flera 
företag att använda funktionen “unsubscribe” i mailet. Det var inte realistiskt genomförbart 
att ringa alla företag innan utskick av enkäten gjordes vilket innebar att möjligheten att 
avanmäla sig direkt i mailet blev en bra funktion att aktivt ta avstånd. 
 
Newbold, Carlson och Thorne (2010) fem-procent regel för ändliga populationer uppnåd-
des inte då endast 2,2 procent av den totala populationen utgör det slutliga stickprovet. 
Spridningsskattningarna för stickprovet behöver inte korrigeras för ett ändligt stickprov när 
det understiger fem procent. Om urvalet varit större hade en korrigering krävts för att be-
vara stickprovet oberoende slumpmässigt. 
 
Enkätundersökningen medförde som förväntat ett stort bortfall. Nästan 80 procent av före-
tagen valde att inte delta i undersökningen. Inräknat i den procentsatsen fanns ett internt 
bortfall till följd av att en del respondenter valt att inte avsluta enkäten. Det interna bortfal-
let bestod i att vissa frågor inte besvarats men bland de som aktivt slutfört enkäten finns 
inget internt bortfall då alla frågor är obligatoriska (Ejlertsson, 2014). Vi är medvetna om 
att det kan ha bidragit till att några respondenter valde att inte fullfölja enkäten och således 
minskade svarsfrekvensen. Fem företag har valt att svara på de inledande frågorna men 
efter frågan om de arbetar med budgetering eller ej så har de inte gått vidare i enkäten. Det 
är tänkbart att de trott sig vara klara och inte förstått att enkäten fortsatte på nästa sida. 
Dessa fem företag betraktas som ett bortfall i studien. Fem av de här företagen har en om-
sättning på över 500 miljoner kronor. Ett av de företag som inte gått vidare har en omsätt-
ning på mellan 1 – 9,99 miljoner kronor. Antalet anställda varierar mellan 250 upp till 10 
000. Företagen mottog en påminnelse två gånger och valde ändå att inte fullfölja enkäten. 
Dock har enkäten utformats så att respondenterna kan ange även 0 – 249 anställda eftersom 
årsredovisningarna är från 2013 och antal anställda kan ha förändrats inom företagen sedan 
dess. 
 
Därutöver fanns några bortfall där en kontaktperson på företaget tackade för intresset men 
avböjde på grund av tidsbrist. Tio företag valde att klicka på en länk för “unsubscribe” vil-
ket innebär att de aktivt tackade nej till att få fortsatta mail. Fem företag lyckades mailen 
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inte nå fram till trots att adresser enligt hemsidor stämde. Det beror sannolikt på att de sållat 
bort den här typen av mail som skräppost. 
 

3.4.2 Stickprovet jämfört med populationen 
 
Inledningsvis var det väsentligt att undersöka om de 41 respondenternas identitet liknade 
hela populationens identitet. Det har undersökts med hjälp av att jämföra omsättning och 
antal anställda mellan svarande företag och hela populationen. 

 

 

 

 

Omsättningen är i det stora hela densamma mellan stickprovet och populationen. Det som 
skiljer sig är företag som har en omsättning mellan 1 - 49,99 miljoner kronor. Procentuellt 
skiljer det sig inte nämnvärt vilket innebär att urvalsgruppen är representativ för hela popu-
lationen. De bortfall som drabbat studien kan konstateras inte ha påverkat stickprovets 
slumpmässighet. 

Figur 3 Omsättning Svarande företag - Hela populationen 
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Figur 4 Antal anställda Svarande företag - Hela populationen 

 

När det kommer till antal anställda skiljer det sig en del. Andelen 0- 249 och 10 000 - ∞ 
anställda är betydligt större i stickprovet än i populationen. Mest illavarslande är det faktum 
att gruppen 4000 - 4999 stycken anställda saknas helt i stickprovet. Eftersom gruppen 0-
249 anställda inte anses vara storföretag har vi ändå visat på här att de hamnade i urvalet 
baserat på 2013-års årsredovisningar. Den 1,30 procent som hamnar i populationens 0-249 
grupp beror på att antal anställda ej har uppgetts. En tänkbar faktor till att stickprovet har 
12,77 procent i den gruppen kan bero på att flera företag låg i gränsfallet till att ha över 250 
anställda år 2013. De har dock kvalificerat sig enligt 2013-års register och kommer därför 
att användas i undersökningen. 

 

 

3.4.3 Bortfallsanalys 
 
Den grupp av respondenter som valde att svara innan en påminnelse skickats ut är de enda 
som skulle ha utgjort stickprovet om det inte vore för att två påminnelser skickats ut. Det är 
alltså tänkbart att göra en bortfallsanalys genom att jämföra stickproven genom ett icke-
parametriskt rangsummetest. Om gruppen av respondenter som svarat efter påminnelsen 
inte skiljer sig signifikant mot gruppen som svarade innan påminnelse innebär det att vi 
skulle få samma svar oavsett vilken av grupperna som tillfrågats. Det stora bortfallet på 
närmare 80 procent kan med stöd i det signifikanta rangsummetestet sägas få samma för-
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väntade svar som respondenterna som har besvarat enkäten. Det visade sig att både gruppen 
före påminnelser och den efter påminnelserna har en signifikans högre än 0,05 vilket inne-
bär att det inte fanns någon skillnad i hur grupperna har svarat. Rangerna för varje påstå-
ende går att utläsa och de ligger i de flesta fall nära varandra, i vissa fall är skillnaden större 
såsom för påståendena “engagemang” (p-värde 0,06) och “konsensusbeslut har ett stort 
värde” (p-värde 0,068) även om signifikansen är lägre än för de flesta andra påståendena så 
är de trots det högre än den magiska signifikansnivån fem procent. Däremot ställer frågan 
“arbetar företaget med budget?” till bekymmer eftersom de fem respondenter som angett att 
de inte arbetar med budgetering fanns med i den gruppen av respondenter som svarade in-
nan påminnelsen. 

 
 

3.5 Analysmetoder 
 
Enkäten bestod av en blandning av ja/nej frågor och påståenden med valbara svarsalternati-
ven “Instämmer helt, Instämmer delvis, Tar delvis avstånd och Tar helt avstånd” (Körner 
2012). Datanivån var nominal(ja/nej)- och ordinaldata(valbara alternativen) och analysera-
des deskriptivt såväl univariat som bivariat. Datamaterialet från enkäten analyserades med 
hjälp av programmet IBM SPSS Statistics 21. Inledningsvis presenterades data univariat 
vilket innebar att frekvens, procent och typvärde för varje påstående togs fram. Den univa-
riata statistikens syfte var att presentera data så nära ett råmaterial som möjligt, och för 
varje variabel visa vad de olika frågorna gett för svar. Typvärdet för varje påstående är det 
med högst frekvens. Eftersom datanivån var så låg som nominaldata på ja/nej-frågorna ger 
de statistiska måtten såsom medelvärde inget användbart. Field (2009) beskriver att ordin-
aldata kan betraktas som intervalldata när avståndet mellan svarsalternativen ett och två är 
lika stort som det mellan tre och fyra. Eftersom respondenterna ges möjligheten att svara 
“instämmer helt”, “instämmer delvis”, “tar delvis avstånd” och “tar helt avstånd” kan ska-
lan sägas vara välkonstruerad och möjliggör användandet av tester anpassade för intervall-
data. 
 
Signifikansnivån är risken att felaktigt förkasta nollhypotesen när den är sann. Den risken 
fastställdes till fem procent, vilket innebar att i alla tester med p-värden lägre än fem pro-
cent förkastades nollhypotesen. Typ-I fel är den allvarligare typen av fel som innebär att 
felaktigt förkasta nollhypotesen när den är sann. Genom att använda p-värdet fem procent 
minskar risken för att begå ett Typ-I fel. Det inte lika allvarliga felet att begå är Typ-II felet 
som innebär att missa att förkasta nollhypotesen när den är falsk (Field, 2009). 
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Fortsättningsvis analyserades data bivariat genom korstabeller Vår nivå på data är främst 
ordinaldata, för att statistiskt säkerställa dessa eventuella samband utfördes korstabeller 
med Pearsons chi-två test för att titta på signifikansen vilket visar hur signifikant sambandet 
är mellan våra variabler. P-värden som uppfyller signifikans är markerade. Bryman och 
Bell (2013) beskriver hur enkätens reliabilitet testades för varje frågebatteri genom att un-
dersöka den genomsnittliga korrelationen mellan frågorna. Field (2009) beskriver hur det 
görs med hjälp av testet Cronbach’s Alfa som mäter homogeniteten, det vill säga hur nära 
frågorna ligger varandra. Frågor som inte hade ett högt samband kunde sållas bort för att 
skapa ett index där alla frågor förväntas besvara huvudfrågan i varje batteri. Höga alfavär-
den innebär att index kan skapas av det batteri av frågor som korrelationen testas mellan. 
Indexet kan precis som faktoranalysen sägas vara ett sätt att reducera antal variabler att 
analysera. Field (2009) menar att ett accepterat Alfavärde ligger över 0,7 vilket även är det 
accepterade korrelationsvärdet vid faktoranalysen. 
 
Alla tester som användes i studien testades för att se om de uppfyllde respektive krav och så 
även Cronbach’s Alfa. För att testa om testet Cronbach’s Alfa är signifikant att använda har 
Friedman’s Anova test tillämpats där faktorerna testas mot de oberoende variablerna. Chi-
två inom Friedman visar frihetsgraderna det vill säga när den förväntade och den observe-
rade frekvensen ger samma utfall (Field 2009). Kaiser-Meyer-Olkin-test (KMO) och Bart-
lett-test utfördes på alla frågebatterier för att testa lämpligheten att utföra faktoranalys med 
rotation. Kaiser-Meyer-Olkin´s test bör vara över 0,5 för att en faktoranalys skall kunna 
utföras (Field 2009). Signifikansen mäts genom Bartlett´s sfäricitetstest och skall vara un-
der 0,05 så att faktoranalysen inte kan förkastas.  
 
Faktoranalys med rotation (varimax) användes för att identifiera dimensioner i frågebatteri-
erna. Field (2009) beskriver i litteraturen att faktoranalysen visar på hur olika frågor korre-
lerar med varandra och vilken underliggande faktor de förväntas mäta. Analysen grupperar 
och sållar bort faktorer som inte tillhör den förklarande faktorn. De variabler som var kvar 
renodlades sedan genom att beräkna medelvärdet för varje dimensions variabler. De renod-
lade dimensionerna testades sedan återigen med hjälp av Cronbach’s Alfa. Tillsammans 
med Cronbach’s Alfa skapades det ett bättre material att arbeta utifrån genom att dimens-
ioner och frågor som inte besvarat vad som avsetts gallrades bort (Gellerstedt, 2010). 
 
Återigen påverkade datanivån vilka tester som kunde används för att ta fram den bästa stat-
istiska modellen för enkätundersökningens resultat. Trots att svaren vid ordinal- och nomi-
naldata kan omkodas till dummies kunde inte en regressionsanalys bli den bäst lämpade 
modellen. Det på grund av att den beroende variabeln budget inte var av intervall- eller 
kvotdata (Körner 2012). Istället var det en kvalitativ variabel precis som resten av variab-
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lerna i undersökningen. Det vi kunde göra var att beräkna konfidensintervall för att upp-
skatta medelfelet för de svar vi fick in. 
 
Konfidensintervall användes för att uppskatta felmarginalen på de svar som respondenterna 
angav. Det innebär att ett intervall av den här karaktären med 95-procentig säkerhet inne-
höll den korrekta andelen av företag som innehar den åsikten. De två positiva variablerna 
“Instämmer” och “Instämmer delvis” kategoriserades till variabeln “Instämmer”. Vet ej 
kvarstod som en egen variabel men de negativa variablerna “Tar delvis avstånd” och “Tar 
helt avstånd” kategoriserades till “Tar avstånd”. Konfidensintervallen är uträknade på det 
svar som flest respondenter angivit. Typvärdet beskriver antal svarande och relativ frekvens 
är procent av totalt antal svarande för påståendet. Det som blir intressant ur statistisk syn-
vinkel är storleken på felmarginalen. Desto mindre felmarginal desto högre statistisk säker-
het har konfidensintervallet som blir betydligt smalare vilket i sin tur minskar risken för att 
något annat svar skulle falla inom intervallet. 
 
 

 3.6 Källkritik 
 
Enkätrespondenterna har tagits fram genom ett oberoende slumpmässigt urval. Utifrån af-
färsdatabasen Retriever Business har de 1850 stycken stora företag som fanns år 2013  med 
fler än 250 anställda exporterats till en Excelfil. Det fanns en misstanke om att det i vissa 
fall inte skulle gå att nå ut till alla företag. För att säkerställa att enkäten skickades till minst 
200 företag slumpades 250 företag fram. Respondenterna är den högst ekonomiskt ansva-
rige inom företaget. Det innebar att beroende av företagets storlek kunde det i de mindre 
storföretagen vara Vd:n som axlar den rollen. De stora koncernerna har i regel alltid en fi-
nansdirektör och företagen däremellan kan det variera vad de kallar den ekonomiskt ansva-
rige, ekonomichef, ekonomidirektör, CFO etc. Representativt för respondenterna är att de 
tillhör sitt företags ledning och det är alltså tänkbart att de har svarat partiskt till företagets 
fördel. 
 
Ett annat tänkbart scenario är att mail i det fall mail gick till en gemensam inkorg eller re-
ception inte kom till rätt person. En del av företagen lyckades vi inte identifiera ekonomiskt 
ansvarig via hemsida eller telefonkontakt. Den enda möjligheten att komma i kontakt med 
företagsledningen var att skicka mail via en maillåda som vidarebefordrades av administra-
törer till rätt person. Data att vara källkritisk till är den rena rådata som produceras av re-
spondenterna i enkätundersökningen. Utöver det så kan det statistiska materialet vara värt 
att rikta ögonen mot. De tester och analyser som använts på data skall vara de lämpligaste 
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att använda på aktuellt material. Genom att kunna exportera Exelfilen direkt in till SPSS 
minimerar vi risken för inmatningsfel. 
 
 

3.7 Validitet & Reliabilitet 
 
Validiteten ökade genom att respondenternas svar är konfidentiella och där med bättre ville 
ha till sig frågorna och svar ärligt på dem. Field (2009) beskriver hur den interna reliabilite-
ten i varje enskilt frågebatteri beräknas genom Cronbach’s Alfa. Variabler som inte korrele-
rar exkluderades för att skapa index med en hög inre reliabilitet. Om något av de företag 
som mottog en enkät inte tillämpade budgetering är vi medvetna om att ett besvarande av 
enkäten skulle kunna innebära felaktiga resultat. Det innebar att efter frågor om antal med-
arbetare och omsättning så ombads respondenterna att besvara frågan “arbetar företaget 
med budget?”. Vid svar “Nej” avslutades enkäten och respondenten tackades för sin med-
verkan. 
 
Populationen som undersöktes var ett oberoende slumpmässigt urval av svenska storföre-
tag. Vid utskicket av enkäten fanns en medvetenhet om att svarsfrekvensen kunde komma 
att påverka validiteten (Bryman och Bell, 2013). Reliabiliteten på enkäten mäts genom 
Cronbach’s Alfa mellan frågorna i ett frågebatteri (Ejlertsson, 2014). Det index som skapa-
des med hjälp av SPSS är ett verktyg för att sålla bort frågor där styrkan till de andra frå-
gorna inte är särskilt hög. Genom att arbeta på ett sådant sätt möjliggjordes en ökning av 
validiteten eftersom frågor som inte mätte vad de avsåg mäta kunde sållas bort (Gellerstedt, 
 2010). Undersökningens reliabilitet stärks genom att vi tillsammans har diskuterat och 
konstruerat enkäten och fått återkoppling från handledarna i såväl statistik som i företagse-
konomi (Körner och Wahlgren, 2013). Metoden är förklarad ingående då den ska vara möj-
lig att replikeras (Bryman och Bell, 2013). 
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4. Resultat 

Resultatet bygger på 41 respondenters svar på en enkät om budgetering varav 36 respon-
denter arbetar med budgetering och har därmed svarat på hela enkäten.  Kapitlet beskriver 
inledningsvis stickprovets validitet. Därefter presenteras varje frågebatteri som ett eget 
avsnitt. Inledningsvis redovisas frågebatterierna deskriptivt, univariat genom frekvensta-
beller och bivariat genom korstabeller. Därefter har frågebatterierna analyserats genom 
Cronbach’s Alfa där testets signifikans testats genom som Friedman's Anova. Beroende på 
om kraven uppfylls utförs även en faktoranalys med rotation. Avslutningsvis har konfi-
densintervall räknats fram för varje påstående. 

 

4.1 Stickprovet 
 

I metoden jämfördes stickprovet med hela populationen och vi kunde konstatera att omsätt-
ning och antal anställda i det stora hela inte skiljde sig nämnvärt mellan de två grupperna. 
Bortfallsanalysen som sedan utfördes på respondenterna i stickprovet visade att gruppen 
som besvarat enkäten utan en påminnelse inte skiljde sig från gruppen som besvarat enkä-
ten efter påminnelser. Frågan om företagen arbetar med budgetering var det som skiljde sig 
åt mellan populationerna men eftersom fokus ligger på att undersöka de som arbetar med 
budgetering är det ingenting som försämrar resultatens kvalité. 

 

 

4.2 Univariat statistik 
 

Tabell två avser att besvara hur budgetering används inom företag. Respondenterna in-
stämmer helt med att budgetering avser att användas för strategisk planering, måluppfyl-
lelse och som ekonomisk överblick, men att den delvis används till att kommunicera vision 
och koordinera arbete. Budgeten används enligt respondenterna till resursfördelning med 
ett typvärde som är lika stort på såväl ”instämmer helt” och ”instämmer delvis”. 

30 
 



 

Tabell 2 Deskriptiv statistik Frågebatteri “Inom vårt företag används budgeten till…” 

 

Det första frågebatteriet med påståenden har alla typvärdet “Instämmer”. Det är så många 
som har svarat att de instämmer vilket lett till smalare konfidensintervall (tabell tre). Sprid-
ningen i respondenternas svar är alltså inte särskilt stor. Konfidensintervallen som är fram-
räknade visar den korrekta andelen som instämmer i hur en budget används. Det är därmed 
osannolikt att majoriteten skulle tycka annorlunda om undersökningen upprepades. När-
mare bestämt utgörs den sannolikheten av kolumnen “felmarginal” och den högsta felmar-
ginalen är 15 procent. De negativt laddade svaren på att kommunicera vision utgör elva av 
trettiosex svar vilket ger en relativ frekvens på 30 procent och en felmarginal på 15 procent. 
Det innebär att det övre konfidensintervallet som mest kan fela till 45 procent vilket skiljer 
sig nästan tio procent från det lägre konfidensintervallet för det positivt laddade svaret på 
påståendet. 

 

 

Tabell 3 Konfidensintervall frågebatteriet “Inom vårt företag används budget till…” 
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I tabell fyra är respondenterna överens om att påståendena delvis stämmer in på att budge-
tering genererar deltagande, samverkan, lärande, motivation, innovation, engagemang, ut-
veckling och värdeskapande. 

 

 

Tabell 4 Deskriptiv statistik Frågebatteri “Inom vårt företag bidrar budgeten till…” 

 

Det är statistiskt säkerställt att majoriteten av svenska storföretag instämmer i påståendena i 
tabell fem. Konfidensintervallet (tabell fem) inom det här frågebatteriet ger signifikanta 
resultat. Den högsta felmarginalen är 16 procent. De negativt laddade svaren på att innovat-
ion utgör 17 av 36 svar vilket ger en relativ frekvens på 47 procent och en felmarginal på 
16 procent. Det innebär att det övre konfidensintervallet som mest kan fela till 64 procent 
och det nedre till 31 procent vilket endast skiljer några procent från konfidensintervallet för 
det positivt laddade svaret på påståendet. 

 

 

Tabell 5 Konfidensintervall frågebatteriet “Inom vårt företag bidrar budget till…” 
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En fråga var hur företagen såg på budgeteringens egenskaper inom företaget (tabell sex). 
Resultaten visar att respondenterna anser att budgetering är relativt resurs- och tidskrävande 
samt delvis aktuell vid årets slut och att den är framåtblickande. Respondenterna anser inte 
att budgetering är bakåtsträvande eller en barriär för förändring, men tar delvis avstånd från 
att budgetering skulle vara inflexibel, inaktuell vid årets slut och en bidragande orsak till 
manipulering 

 

 

Tabell 6 Deskriptiv statistik frågebatteriet “Inom vårt företag är budgeten…” 

 

Konfidensintervallet (tabell sju) har flera variabler med höga typvärden vilket innebär att 
endast resultaten för de påståendena är signifikanta. Det är intressant att det inte finns en 
klar majoritet för huruvida budgeten är inaktuell vid årsslutet eller en bidragande orsak till 
målkonflikter. Svenska storföretag är inte eniga i de här frågorna. 

 

 

Tabell 7 Konfidensintervall (typvärde) frågebatteriet “Inom vårt företag är budgeten…” 
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Konfidensintervallet (tabell åtta) för det här frågebatteriet visar tre variabler med ej signifi-
kanta värden som gör att vi har exkluderat dem. Den högsta felmarginalen för den är 16 
procent. De negativt laddade svaren på att ”inaktuell vid årets slut” utgör 17 av 36 svar vil-
ket ger en relativ frekvens på 47 procent och en felmarginal på 16 procent. Det innebär att 
det övre konfidensintervallet som mest kan fela till 64 procent och det nedre till 31 procent 
vilket inte skiljer sig från det konfidensintervallet för det positivt laddade svaret på påstå-
endet ”inaktuell vid årets slut”. Det finns inte någon klar majoritet vad det gäller instäm-
mandet i om budgeten är inflexibel och bidrar till målkonflikter. 

 

 

Tabell 8 Konfidensintervall (ej typvärde) frågebatteriet “Inom vårt företag är budgeten…” 

 

Respondenterna förväntades ta ställning till hur budgeteringen påverkar företaget (tabell 
nio). Typvärdena visar en risk för fel fokus hos den egna avdelningen och att målkonflikter 
kan uppstå i relation till budgeteringens syfte. Ledningen tillåter varken att intäkter över- 
eller underskattas.  Förekomsten av stora budgetavvikelser de senaste tre åren instämmer 
respondenterna delvis i. Motverkande av budgetmanipulering genom utbildning och en viss 
organisationskultur anser de flesta stämmer delvis in. Respondenterna instämmer delvis i 
att budgeteringen skapar förutsättningar för att se till den större helheten. Att spendera av 
budgeteringen för att minska risken för en reducerad budget nästkommande år tar respon-
denterna helt avstånd ifrån och att öka sin försäljning för att nå målen ta de delvis avstånd 
ifrån. 
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Tabell 9 Deskriptiv statistik frågebatteriet “Inom vårt företag…” 

 

Frågebatteriet (tabell tio) utmärker sig genom att ha flera variabler som ligger närmare hälf-
ten av totala svarsfrekvensen. Det innebär att konfidensintervallen blir breda och även om 
det är 95-procentig säkerhet så kan alltför breda intervall leda till att ett annat svarsalterna-
tiv placerar sig som typvärdet. Variablerna inaktuell vid årets slut och en bidragande orsak 
till målkonflikter har likadant konfidensintervall, eftersom frekvensen inom frågan och sva-
ret är samma. Det faktum att konfidensintervallen är breda indikerar på att svenska storföre-
tag är oense i huruvida de olika påståendena förekommer inom företagen eller inte. 
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Tabell 10 Konfidensintervall (typvärde) frågebatteriet “Inom vårt företag…” 

 

Konfidensintervallen (tabell elva) för frågebatteriet “inom vårt företag…” finns flera vari-
abler där felmarginalen är stor och typvärdet är någonstans runt hälften av respondenternas 
svar. Konfidensintervall beräknades således för såväl positivt som negativt laddade svarsal-
ternativ för åtta olika variabler. Det går att konstatera att alla variablerna som finns med i 
tabell elva har konfidensintervall som överlappar typvärdenas konfidensintervall som alltså 
inte ger några signifikanta resultat. Utifrån de åtta variabler ovan som har exkluderats på 
grund av att resultaten inte är signifikanta återstår sex variabler i temat “inom vårt före-
tag…”. Det är tänkbart att de bi- och multivariata testerna identifierar sambanden som hit-
tills gått att urskilja i den univariata statistiken. Precis som tidigare antyder de mer spretiga 
svaren ett tänkbart scenario att det finns problem inom ett större antal av storföretagen. Till 
följd av att resultaten inte är signifikanta kan det inte sägas vara så med säkerhet. 
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Tabell 11 Konfidensintervall (ej typvärde) frågebatteriet “Inom vårt företag…” 

 

Temat (tabell tolv) avser att mäta hur företagen använder budgetering inom verksamheten 
till att fatta beslut, skapa trygghet samt hur kulturen påverkar. De flesta har angett svarsal-
ternativet “instämmer delvis” på nästan alla påståendena men påståendet om stabsfunktion-
er avviker med typvärdet “instämmer helt”. 

 

 

Tabell 12 Deskriptiv statistik frågebatteriet “Vårt företag kännetecknas av att…” 
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Eftersom typvärdena är höga finns det inga av konfidensintervallen för det alternativa 
svarsalternativet som skulle kunna överlappa typvärdets konfidensintervall förutom “vara 
helt decentraliserad”. De konfidensintervall där överlappning finns är inte signifikanta vil-
ket är fallet för variabeln i fråga. Konfidensintervallet för ej typvärde “vara helt decentrali-
serad” löper mellan 23 – 55 procent och som tabellen ovan visar överlappar det typvärdets 
konfidensintervall 42 – 74 procent i nederkant. Det är tänkbart att organisationerna är de-
centraliserade i en större omfattning än vad den här studien gör gällande. Till följd av flera 
variabler som pekar på centralstyrning är inte det ej signifikanta resultatet för decentrali-
serad organisation nödvändigt för att kunna dra slutsatser kring fenomenet. 

 

 

Tabell 13 Konfidensintervall frågebatteriet “Vårt företag kännetecknas av att…” 

 

En av de inledande frågorna i enkäten var valfri. Där kunde respondenterna bocka i alla de 
olika budgetarna de arbetar med samt skriva en övrig kommentar. 
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Figur 5 Olika typer av budget företag angett att de arbetar med. 

 

De övriga budgetar som respondenterna själva uppgett är “Investeringsbudget” och “Inve-
stering och Rörelsekapital” 

 

36 av 41 respondenter uppgav att de arbetar med budgetering. Det är alltså tolv procent som 
uppgett att de övergivit budgetering helt och hållet. Konfidensintervallet är 2,18 - 22,21 
procent med ett marginalfel på 10,02 procent. Frågan om hur många timmar företagen läg-
ger på ekonomisk planering varje år visade sig vara en alltför komplex fråga. Svaren varie-
rar mellan 20 timmar och 30 000 timmar. Utöver det har respondenterna svarat "massor", 
"många personer inblandade går inte att uppskatta", "många", "n/a", "Oklart men vi har 
ingen budget i traditionell bemärkelse", "svårt att säga", "kan ej svara i timmar men det är 
en stor del av tiden", omöjligt att uppskatta i ett så stort företag" och "vet ej". Responden-
terna gavs möjlighet att tillägga någonting i ett övrigt textfält innan enkäten avslutades. Det 
var två respondenter som valde att använda den möjligheten 
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“Vi tittar mera på resultatet än budgeten! Budgeten är ett "räcke" att hålla sig i. Enkelt att 
förklara avvikelser men det är resultatet som gäller.” 

“Antal timmar är mycket svårt att svara på då vi har över 100 000 anställda därav 1 h. Vi 
har ej budget utan rullande prognoser 4 gånger per år där underverksamheter ibland gör 
prognoser oftare. “ De verktyg som beskrivits i teorin var en del av enkäten och svaren re-
spondenterna angett visas i nedanstående figur. 

 

Figur 6 Verktyg företag har angett att arbetar med. 

 

Utöver de verktyg som var angivna valde fyra respondenter att lägga till övriga verktyg 
“Olika nyckeltal”, “KPI”, “Policy Deployment” och “Goal Deployment Projects, Lean” 
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4.3 Bivariat statistik 
 

Den bivariata statistiken redogör hur de olika påståendena korrelerar med varandra. Signi-
fikanta korrelationer är fetmarkerade och har ett p-värde mindre än fem procent och en kor-
relation högre än 0,5. Sambanden jämförs först mellan de olika teman men också mellan 
alla 39 påståenden för att kunna hitta andra intressanta samband.  Det finns signifikanta 
samband i de olika frågebatterierna. “Inom vårt företag används budget för…” är det vari-
ablerna “strategisk planering, resursfördelning och kommunicera strategi som påvisar sam-
band. “Kommunicera strategi” korrelerar även relativt starka med “kommunicera vision”. 

 

Vidare ser vi sambandet mellan alla sex variabler som i olika hög grad korrelerar med 
varandra i frågebatteri “Inom vårt företag bidrar budget till.” Variablerna är “deltagande, 
samverkan, lärande, motiverande, engagemang och värdeskapande med en relativt hög kor-
relation från 0,530-0, 857. Det finns även andra samband där innovation har en korrelation 
med samverkan men inte med några ytterligare variabler. Variabeln ”utveckling” finns det 
inga samband med mellan de andra variablerna. 
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Tabell 14 Pearson Korrelationstabell “Inom vårt företag bidrar budget till…” 

 
Vidare i den bivariata analysen blir sambanden färre. Frågorna som innefattas i temat 
“Inom vårt företag är budget…” där analysen visar på samband mellan “inflexibel” och 
“barriär för förändring” men dock en lägre korrelation på 0,509. Starkare samband fram-
kom mellan “tidskrävande” och “resurskrävande” vilket ger en korrelation 0,794. 

Frågebatteriet visar endast en korrelation mellan “tillåter ledningen att intäkter underskatt-
tas” och tillåter ledningen att kostnader överskattas ” med en korrelation på 0,508 vilket 
kan ses som relativt svag. 

 

I den sista korrelations-matrisen som analyserats i den bivariata analysen finns det flera 
variabler som korrelerar med varandra. Inom frågebatteriet “Vårt företag kännetecknas av 
att…” utläste vi samband mellan “medarbetare har befogenhet att ta beslut” som stark kor-
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relerar med “medarbetare vågar ta beslut” men även med “vara förändringsvänlig”, “helt 
decentraliserad”, “vara en nätverkande organisation”,” uppmuntra medarbetare”,” ha ett 
snabbt informationsflöde” och förändringsvänlig”. En ytterligare variabel som endast korre-
lerar med ”medarbetare vågar ta beslut ”är “budget skapar trygghet för chefer”. Huruvida 
“kulturen påverkar hur väl implementeringen av förändring går” visar ett samband till att 
“uppmuntra medarbetare”. Resultatet visar att företaget kännetecknas av att vara föränd-
ringsvänlig vilket även har ett samband till att beslut om förändring kommer från ledning-
en. 
 

För att undersöka eventuella samband mellan påståenden mellan de olika frågebatterierna 
genomfördes bivariata undersökningar genom Pearson och Spearman´s korrelationsmatri-
ser. Pearson används vid ordinaldata där materialet som tidigare beskrivet kan ses som 
kvantitativ data. Om påståenden korrelerar med varandra innebär det att det finns ett sam-
band mellan hur företagen har svarat på de bägge påståendena. Spearman´s har använts på 
tabell 15 eftersom olika budgetar och verktyg endast är nominaldata.  
 
Utifrån att företag anser att budgetering bidrar till måluppfyllelse finns en negativ korrelat-
ion till omkostnads-, försäljnings- och kostnadsbudget. Korrelationerna är under 0,7 men 
över 0,5 så det finns en korrelation men den är inte särskilt stark. De negativa korrelation-
erna innebär att desto mer budgetering används för måluppfyllelse ju mindre används de tre 
budgetvarianterna. Ett annat intressant samband är att när budgetering används i en mindre 
omfattning i företag används den i större grad för att kommunicera vision. När medarbetar-
na vågar ta beslut är företagen i en större grad decentraliserade vilket stödjer själva grund-
tanken med ett decentraliserat företag. De företag som hävdar att belöningar är kopplade till 
budgetering säger samtidigt att de inte arbetar med bonussystem. Företag som arbetar med 
kostnadsbudget arbetar också med intern benchmarking. 
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Tabell 15 Spearman korrelationstabell mellan alla frågebatterier 

 

I tabell 16 korrelerar fjorton par med påståenden utanför sina egna teman. ”Samverka” är 
den variabel som korrelerar med flest påståenden ur andra teman vilka följer nedanför: 

1. Koordinera arbete 

2. Resursfördelning 

3. Positiva avvikelser 

4. Kulturen påverkar hur väl implementeringen går 
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Vidare korrelerar ”värdeskapande” med variablerna ”strategisk planering” och ”organisat-
ionen är nätverkande”. ”Uppmuntra medarbetare” korrelerar med ”negativa avvikelser”. 
”Positiva avvikelser korrelerar med såväl ”Resursfördelning” som ”deltagande”. Genom att 
förtydliga i text vilka korrelationer som finns kan det sättas i relation till hur nedanstående 
korrelationstabell skall utläsas. När budgetering används för resursfördelning används den 
samtidigt för strategisk planering, koordinering av arbete och den bidrar till samverkan, 
deltagande och värdeskapande. Det går också att konstatera att företag som använder bud-
getering för resursfördelning utvärderar positiva budgetavvikelser.  

 
De företag som använder budgetering för strategisk planering och resursfördelning ser 
också budgetering som värdeskapande och något som skapar deltagande och en nätver-
kande organisation. Företagen som ser budgetering som främjare av innovation anser också 
att kulturen påverkar hur väl implementering av förändringar går. Företagen som anser att 
budgetering fungerar uppmuntrande för medarbetarna anser också att kulturen påverkar hur 
väl implementering av förändringar går och de anser att deras organisation är nätverkande. 
Negativa avvikelser utreds av de företag som använder budgetering för att uppmuntra med-
arbetarna. 
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Tabell 16 Pearson korrelationstabell mellan alla frågebatterier 
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4.4 Multivariat statistik 
 

Den multivariata statistiken består av reliabilitetestester utförda med hjälp av Cronbach’s 
Alfa och faktoranalys med rotation. De två analyserna syftar till att identifiera samband för 
att kunna skapa index. Cronbach’s Alfa är i temat “inom vårt företag används budget 
för…” 0,791 med ett p-värde på 0,000 vilket innebär att påståendena besvarar vad budgete-
ring används för. Det är tänkbart att variabeln ekonomisk överblick skall exkluderas för att 
öka Cronbach’s Alfa ytterligare men värdet för korrelationen är starkt som det är och ökar 
bara markant, från 0,791 till 0,817. Vidare har frågebatteriet testats för och kvalificerat sig 
för en faktoranalys. KMO test uppmättes till 0,656 och Bartlett´s sfäricitetstest visade en 
signifikans på 0,000. I det första frågebatteriet förklaras variationen till 78 procent av tre 
dimensioner där de variablerna med en hög korrelation i respektive dimension renodlades. 
Kommunicera vision och kommunicera strategi utgör den första dimensionen. Resursför-
delning och att koordinera arbete utgör den andra dimensionen och slutligen består den 
tredje dimensionen av ekonomisk överblick. 

 

 

Tabell 17 Faktoranalys frågebatteriet “Inom vårt företag används budget för…” 

 

De identifierade bakomliggande dimensionerna för frågebatteriet “Inom vårt företag an-
vänds budget för…” är “kommunicera med hjälp av budget”, “arbetsfördelning” och “eko-
nomisk överblick”. Indexet har besvarat hur väl de tre påståendena stämmer in på deras 
företag. Till följd av för låga korrelationsvärden har “strategisk planering” och “måluppfyl-
lelse” uteslutits ur faktoranalysen. När faktoranalysen renodlats enligt ovan och rödmarke-
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rade variabler exkluderats testades den inre reliabiliteten än en gång. Cronbach’s Alfa blir 
0,369 med p-värdet 0,000 när batteriet renodlats vilket inte är acceptabelt. Indexet besvarar 
vad budgetering används för endast om det lämnas orört varpå resultatet av faktoranalysen 
inte kommer att användas. 

 

Cronbach’s Alfa är i temat “Inom vårt företag bidrar budgeten till…” 0,855, och signifikant 
med p-värdet 0,000 vilket innebär att påståendena besvarar vad budgetering används för. 
Genom att exkludera variabeln “utveckling” skulle Alfa kunna öka till 0,864 men det är en 
sådan liten skillnad för en redan stark Alfa varpå alla variabler i indexet kvarstår. Kaiser-
Meyer-Olkin´s test uppmättes till 0,676 och Bartlett´s sfäricitetstest visade en signifikans 
på 0,000. 

 

 

Tabell 18 Faktoranalys frågebatteriet “Inom vårt företag bidrar budget till…” 

 

Variationen förklaras till 65 procent av två dimensioner i frågebatteriet “Inom Vårt företag 
bidrar budget till…”. Frågebatteriet innehåller variablerna “värdeskapande”, “motivera” 
och “innovation” som inte korrelerar över 0,7, det accepterade värdet.  Variablerna ligger i 
gränslandet för att vara accepterade i styrka. När “värdeskapande”, “motiverande” och “in-
novation” exkluderades för att renodla dimensionerna i faktoranalysen genereras dessvärre 
det nya Cronbach’s Alfa värdet 0,581 med p-värdet 0,506 på de nya dimensionerna som är 
betydligt lägre och inte accepterat. Signifikansen på testet innebär att även om Alfa varit 
bättre i styrka hade testet inte gått att använda. Precis som vid frågebatteriet i avsnitt 4.3 är 
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det lämpligaste att utgå ifrån indexet med hela frågebatteriet. Dessvärre var konfidensinter-
vallet inte signifikant för resultatet i påståendet “innovation”. Med utgångspunkt i det har 
innovation exkluderats ur indexet och sänkt Alfa till 0,837 det nya indexet är inte signifi-
kant med p-värdet 0,157. 

 

Temat “inom vårt företag är budgeten…” har inte en särskilt stark inre reliabilitet, 
Cronbach’s Alfa är 0,418 med p-värdet 0,000. Dessvärre förbättras inte värdet tillräckligt 
trots att variabeln Aktuell exkluderas. I det här fallet är en faktoranalys det enda sättet att 
skapa ett index för variabeln. Förutsatt att testerna för faktoranalys visar att analysen går att 
genomföra. Kaiser-Meyer-Olkin´s test uppmättes till 0,382 och Bartlett´s sfäricitetstest vi-
sade en signifikans på 0,000. Testet KMO visar att förutsättningarna inte är uppfyllda för 
att utföra en faktoranalys. Variablerna kan alltså inte integreras till ett index utan behöver 
undersökas separat var och en i taget. 

 

Cronbach’s Alfa för temat “inom vårt företag...” är negativa värdet -0,076 men dock signi-
fikant med p-värdet 0,000 och kraven för att utföra en faktoranalys är inte heller uppfyllda. 
KMO är endast 0,383 och Bartlett´s test är inte signifikant med ett p-värde på 0,103. När 
variablerna som inte var signifikanta sett till konfidensintervallen exkluderas genereras ett 
Cronbach’s Alfa som är 0,288. Det är inte en acceptabel styrka varpå testerna KMO och 
Bartlett´s tester utfördes på nytt med de ej signifikanta variablerna exkluderade. Det visade 
sig att när de åtta variablerna exkluderades var testerna godkända med 0,505 i KMO och 
Bartlett´s signifikans 0,007. 
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Tabell 19 faktoranalys för frågebatteriet “Inom vårt företag...” (Åtta exkluderade variabler) 

 

De två dimensionerna som identifierades med hjälp av faktoranalys är budgetavvikelser och 
budgetslackar. Dimensionerna kan tillsammans förklara 54,4 procent av den totala variat-
ionen vilket är något i underkant men acceptabelt.  Variablerna markerade med rött har ej 
nått accepterat värde +/- 0,7 och exkluderades med hjälp av faktoranalysen. Positiva avvi-
kelser är en accepterad variabel dels för det uppenbara sambandet till negativa avvikelser. 
Kompletterat med att variabeln ligger precis i gränslandet för att vara accepterad och skulle 
kunna vara det beroende av hur många decimaler som inkluderas har variabeln tagits med i 
dimensionen. Cronbach’s Alfa visar däremot ett sämre värde för den interna reliabiliteten -
0,304 men testet är signifikant med p-värdet 0,000. 

 

Alfa-värdet 0,828 för temat “vårt företag kännetecknas av…” är högt i sig och även om det 
finns det möjlighet att stärka värdet ytterligare finns ingen anledning att exkludera variabler 
när styrkan är accepterad och skillnaden som skulle åstadkommas är minimal. Testet är 
signifikant med p-värdet 0,001. Om variabeln “konsensusbeslut har ett stort värde” exklu-
deras kan Alfa ökas till 0,852. Det är inte är aktuellt att höja styrkan ytterligare eftersom 
Alfa-värdet är betydligt högre än accepterade värdet 0,7. När det kommer till KMO är även 
det ett högt värde, 0,712, och Bartlett´s test är signifikant med ett p-värde på 0,000. 
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Tabell 20 Faktoranalys frågebatteriet “Vårt företag kännetecknas av att…” 

 

Cronbach’s Alfa för de renodlade dimensionerna är 0,675 och signifikant enligt Friedmans 
Chi-två med ett p-värde på 0,002. Däremot har Alfa inte en tillfredsställande styrka i förhål-
lande till accepterat värde. Vid reliabilitetstest på de variablerna som testats bivariat i Spe-
armans korrelationstabell (s.50) blev Cronbach’s Alfa -0,252 vilket innebär att faktorana-
lysen får utvisa om påståenden tillsammans kan utgöra någon form av index. Faktorana-
lysen hade ett acceptabelt KMO på 0,563 med ett signifikant Bartlett´s test.Efter att di-
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mensionerna i faktoranalysen renodlats testades reliabiliteten på nytt och Cronbach’s Alfa 
blev då 0,062 utan signifikans. 

 

Pearson korrelationstabell (s.52) hade ett signifikant Cronbach’s Alfa på 0,87. Den renod-
lade faktorsanalysen gav ett Alfa lägre styrka än det innan på 0,744. Eftersom Alfa inte är 
signifikant innebär det att de renodlade dimensionerna inte är tillförlitliga att använda. Det 
vi kan utgå ifrån är korrelationstabellen för Pearson eftersom den inre reliabiliteten är långt 
över accepterat värde. 

 

 

4.5 Sammanfattning resultat 
 
Sammanfattningsvis kan de resultat som framkommit i studien sägas tyda på att majoriteten 
av svenska storföretag är nöjda med sin budgetering. De anser inte att budgetering är nega-
tivt laddad utan snarare ser majoriteten att den skapar ekonomisk överblick och kan använ-
das på många olika sätt för att bidra till verksamhetens välmående. Det är inte statistiskt 
säkerställt att majoriteten av företagen instämmer med påståendena i tabell 21 nedan. 
 
Det finns ingen klar majoritet som anser att budgeten bidrar till innovation inom företaget 
och inte heller till de mer negativa variablerna relaterade till budget kan vi med säkerhet 
säga att det ser ut så inom svenska storföretag. Däremot kan det konstateras att företagen i 
studien är oense om de problem som beskrivs i tabell 21. Det är fler som instämmer i att 
problemen finns än som tar avstånd från dem, men eftersom typvärdet ligger närmare hälf-
ten av svaren är resultaten inte signifikanta. Spretiga resultat kan innebära att kritiken till 
viss del är befogad. 
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Tabell 21 Sammanfattande tabell för ej säkerställda resultat 

 
 
Svenska storföretag instämmer i det något negativa påståendet att budget är resurskrävande 
men tar avstånd från att den är tidskrävande. Utifrån att företagen anser att budgetering 
används för resursfördelning bidrar den även till samverkan, deltagande och värdeskapande 
inom organisationen. Det finns en indikation på att företagen använder budgeten för att 
uppmuntra medarbetare. Företagen svarar att budgeten är inaktuell vid årets slut och skapar 
barriärer för förändring vilket inte kan sägas att en klar majoritet av svenska storföretag 
anser. 
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Tabell 22 Sammanfattning säkerställda resultat 
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5. Analys 

Analysen bygger på resultaten i relation till den tidigare presenterade forskningen. Budge-
teringens användbarhet analyseras följt av huruvida kritiken är befogad och om företagen 
arbetar med alternativa ekonomiverktyg.  

 

5.1 Budgetering 
 

Det kanske mest viktiga användningsområdet för budgetering är ekonomisk överblick vil-
ket företagen instämde till 100 procent att budgetering genererar. Resultatet visar att 
svenska storföretag ser budgetering som en möjlighet att skapa sig en ekonomisk överblick. 
Tidigare forskning av De With och Dijkman (2008) och Ekholm och Wallin (2000) beskri-
ver hur budgetering är centralt i företagens dagliga verksamhet vilket även bekräftats av 
företagen som till stor andel bekräftat att de använder budgetering till många olika ändamål. 
Hela 91 procent av företagen angav att de arbetar med resultatbudget. Det gick till och med 
så långt som att ett företag under “övrig kommentar” beskrev hur företaget snarare har fo-
kus på resultat än att arbeta med budgetering. “Vi tittar mera på resultatet än budgeten! 
Budgeten är ett "räcke" att hålla sig i Enkelt att förklara avvikelser men det är resultatet 
som gäller”. De mest frekvent angivna budgetarna är resultat-, kostnads-, likviditets- och 
personalbudget i den ordningen. 

 

Det är säkerställt att majoriteten av de svenska storföretagen stämmer in i att budgetering 
används för att kommunicera vision och strategi såsom De With och Dijkman (2008) 
kommit fram till i tidigare forskning. Strategisk planering beskrivs av De With och Dijk-
man (2008) som ett sätt att styra medarbetarna mot visionen vilket vi med stöd i vår studie 
kan konstatera stämmer in. Budgetering används för strategisk styrning mot uppsatta mål. 
Koordinera arbete och resursfördelning utgör enligt faktoranalysen en bakomliggande di-
mension tillsammans. De With och Dijkman (2008) menar att i ett förberedande skede av 
budgetarbetet är resursfördelning av all väsentlighet. Det kan även konstateras att svenska 
storföretag utöver sin resursfördelning använder budgetering för att koordinera arbete. 

 

Resultaten visar att svenska storföretag utreder budgetavvikelser oavsett om de är av positiv 
eller negativ karaktär går aningen emot den tidigare forskningen presenterad av Covaleski 
et al. (2003). Covaleski et al. (2003) diskussion kring huruvida budgetavvikelser skall be-
straffas eller belönas är en dimension som den här studien inte lyckats besvara. Det är tänk-
bart att svenska storföretag belönar goda resultat men också att de bestraffar negativa resul-
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tat.  Vi kan inte påvisa att majoriteten anser att det har uppkommit stora budgetavvikelser 
under de senaste tre åren. Mellan 48 och 80 procent av de svenska storföretagen har uppgett 
att de har haft stora budgetavvikelser. Det skulle kunna innebära att budgetavvikelser är så 
vanligt förekommande att det blir naturligt att dra lärdom av såväl positiva- som negativa 
budgetavvikelser. 

 

 

5.2 Budgeteringens värde 
 

När budgetering används för strategisk planering används den samtidigt för resursfördel-
ning och bidrar med samverkan, deltagande och värdeskapande till företaget. Genom att 
budgetering används för att koordinera arbete skapas en resursfördelning och budgetering 
bidrar till samverkan. Covaleski et al. (2003) har beskrivit deltagande budgetering som nå-
got forskare idag är eniga om är det bäst lämpade sättet att arbeta med budget vilket bekräf-
tas av resultatet från svenska storföretag. De anser även att budgetering bidrar till att enga-
gera chefer och öka samverkan. Vi kan konstatera att majoriteten anser att budgetering bi-
drar med mycket positivt till svenska storföretag. Majoriteten av svenska storföretag in-
stämmer i att ”värdeskapande” stämmer överens med hur budgetering betraktas inom före-
tagen. Nouri och Parker (1998) menar att budgetering skapar en förpliktelse från medarbe-
tare att prestera vilket kan sägas stämma in på svenska storföretag där “motivera” och “en-
gagera chefer” är variabler som förknippas med budgetprocessen. I avsnittet budgetering 
konstaterade vi att budgetavvikelser är något som utreds. Det har en stark koppling till vari-
abeln “lärande”. Budgetering bidrar till lärande genom att den utifrån resultatet utreds och 
analyseras.’ 

 

Eftersom De With och Dijkman (2008) knyter starkt an till kommunikation och koordine-
ring med hjälp av budgetering kan vi i vår studie konstatera att budgeteringens värde ligger 
i att den underlättar för att kommunicera ekonomisk information och koordinera arbete. I 
enlighet med den tidigare forskningen verkar det sannolikt att svenska storföretag strävar 
efter att arbeta med deltagande budgetering. Merparten av svenska storföretag anser att 
budgetering har ett verksamhetsvärde vilket vi kan konstatera går i linje med den tidigare 
forskningen som Ekholm och Wallin (2000) presenterat i studien. Frow, Marginson och 
Ogden (2010) menar att budgeteringens flexibilitet har en stor inverkan på hur snabbt och 
effektivt chefer vidtar åtgärder. Utifrån det egna budgetansvaret blir chefer medvetna om 
konsekvenserna för sitt handlande. Decentralisering i sin tur möjliggör för chefer att ta det 
nödvändiga ansvaret för sitt beslutsfattande, som på sikt innebär måluppfyllelse. Resultaten 
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visar att desto mer budgetering används för måluppfyllelse desto mindre använder företa-
gen sig av det tre budgetalternativen omkostnads-, försäljnings- och kostnadsbudget. 

 

 

5.3 Kritik 
 

Utifrån de tre perspektiven (mänskligt beteende, organisationsstruktur och budgetens upp-
byggnad) har övrig kritik presenterats och ifrågasatts. Om kritiken ur perspektivet mänsk-
ligt beteende stämmer överens med hur svenska storföretag upplever budgetering i sin 
verksamhet besvaras utav fem olika variabler. Majoriteten av svenska storföretag anser att 
budget skapar trygghet för såväl medarbetare som chefer samt att deras organisation är nät-
verkande. Kritiken att en rädsla för att misslyckas är kopplad till budgetering stämmer inte 
överens med hur det ser ut på de svenska storföretagen. Trygga medarbetare är inte fören-
ligt med att företagen skulle ha en riskneutral kultur som inbringar en falsk trygghet. Resul-
taten kan tolkas som om svenska storföretag anser att såväl deras chefer som medarbetare 
känner sig trygga tack vare budgetering vilket i sin tur genererat en sund kultur. 

 

Utifrån faktorerna “uppstår målkonflikter mellan olika budgetsyften” och “ökar risken för 
suboptimering” kan vi inte påvisa att kritiken utifrån det mänskliga beteendet stämmer 
överens med vad majoriteten anser. Det är som vid andra variabler svårt att avgöra vilket 
svar som kommer att utgöra typvärdet om undersökningen görs om på nytt. Suboptimering 
är en kritik som respondenterna instämmer i men till följd av att konfidensintervallen inte 
ger några signifikanser skulle kritiken vara möjlig att förkasta. Svenska storföretag skulle 
om studien gjorts om svara inom konfidensintervallet 34 – 66 procent. Den andra variabeln 
“målkonflikter” tar företagen avstånd ifrån men eftersom resultaten inte är signifikanta är 
det tänkbart att problemen förekommer i populationen vars svar placerar sig inom interval-
let 36 -69 procent. 

 

Kritiken inom perspektivet organisationsstruktur (Ekholm & Wallin, 2000; Hansen, Otley 
& Van Der Stede, 2003; Hope & Fraser, 2003; Libby & Lindsay, 2010 och Wallander; 
1999) ifrågasätter den vertikala kontrollen som skapas genom budgetering. Svenska storfö-
retag tar helt avstånd från att det skulle vara en verklighet i deras verksamheter. Majoriteten 
anser att konsensusbeslut har ett stort värde som även kan ses som motpolen till vertikal 
kontroll. Eftersom svenska storföretag i en så stor andel som 72 procent anser att konsen-
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susbeslut är värdefullt är det motsägelsefullt om företaget på samma gång skulle ha en 
starkt vertikal styrning med hjälp av budgetering.  

 

Det går inte att påvisa att majoriteten anser att budgeten är inflexibel. Det är ändå möjligt 
att bemöta kritiken att budgeten skulle uppdateras för sällan med att företagen anser att 
budgeten inte är inflexibel. Resultatet att budgeten inte är inflexibel är så marginellt att det 
inte är möjligt att dra generaliserande slutsatser om att det skulle vara en sanning i hela po-
pulationen svenska storföretag vars svar placerar sig i intervallet 42 – 74 procent. Flertalet 
instämmer i kritiken inom perspektivet organisationsstruktur. Det vill säga storföretagen 
anser inte att budget skapar barriärer för företaget. Om budgetering används till utveckling 
såsom respondenternas signifikanta svar inom temat “inom vårt företag används budget 
för…” antyder, hur kan den då vara en barriär? Majoriteten är entydig i att budgetering är 
en värdeskapare för svenska storföretag. Hope och Frasers (2003) kritik om att budgetering 
skulle vara såväl inskränkande som en barriär kan alltså förkastas. 

 

Det sista perspektivet budgeteringens uppbyggnad besvaras delvis genom att majoriteten 
anser att budgetering inte är bakåtsträvande utan framåtblickande. Variablerna är varandras 
motpoler vilket även kan konstateras av respondenternas svar. 33 respektive 34 responden-
ter har svarat att de tar avstånd respektive instämmer till variablerna bakåtsträvande och 
framåtblickande. Svenska storföretag håller inte med om att budgetering skulle hålla till-
baka företaget utan ser snarare möjligheterna och är framåtblickande med budget som ett 
hjälpmedel. Företagen anser att budgeten är inaktuell vid årsslutet. Populationens svar 
hamnar inom konfidensintervallet 36 – 69 procent vilket även är intervallet för det motsatta 
svaret ”tar avstånd”. Det finns ingen samlad attityd hos svenska storföretag att budgeten 
skulle vara inaktuell vid årsslutet. Det finns ett intressant samband mellan en inaktuell och 
aktuell budget vid årets slut utifrån den faktoranalys som har utförts. Dimensionen som 
utgör den positiva variabeln “aktuell” och den negativa variabeln “inaktuell” berör 
huruvida budgeten är uppdaterad och användbar vid årets slut eller inte. Majoriteten hävdar 
att budgeten är aktuell vid årets slut vilket är högst intressant att så många fler angett att 
den är aktuell än inaktuell. 
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5.3.1 Budgetslackar 
 
Kritiken som riktats mot att arbeta med budgetering som ekonomistyrningssystem har inte 
stöd hos svenska storföretag. Faktoranalysen visar på två dimensioner inom temat “inom 
vårt företag…” som kan utläsas definiera budgetslackar. Budgetslackar beskrivs i teorin 
som den mest omtalade kritiken (Covaleski et al., 2003; Davila och Wouters, 2005; De 
With och Dijkman, 2008; Hansen, Otley och Van Der Stede, 2003; Hope och Fraser, 2003; 
Libby och Lindsay, 2010 och Wallander, 1999) men fördelarna med att använda budgets-
lackar har också tagits i beaktande ur studien av Davila och Wouters (2005). Majoriteten av 
de svenska storföretagen menar att ledningen inte tillåter en överskattning av kostnader 
eller en underskattning av intäkter. Dessvärre har dimensionen huruvida avdelningarna ar-
betar med budgetslackar inte varit möjlig att nå eftersom respondenterna i någon form till-
hör ledningen. Om de inte tillåter budgetslackar kan det vara svårt att känna till i vilken 
grad de förekommer. 

 

 

5.3.2 Gaming 
 

Det finns ingen samlad attityd hos företagen när det kommer till problemet gaming med 
budgetering vilket innebär att det är tänkbart att få andra resultat om studien replikeras. 
Konfidensintervallen ger ingen signifikans men eftersom gaming är en stor del av kritiken 
presenteras resultaten med fingervisningen om att de inte är signifikanta. Majoriteten av 
svenska storföretag anser inte att hela budgeten spenderas, för att inte riskera ett mindre 
budgetutrymme nästa år. Företagen tar helt avstånd från att ett sådant beteende äger rum. 
Om hela populationen svenska storföretag skulle svara skulle mellan 92 till 100 procent av 
företagen svara ”tar helt avstånd”. Pollack och Zeckhauser  (1996) hävdar att risken för att 
få en mindre budget nästkommande år är för stor att ta och därför spenderas budgeten in i 
det sista. Ledningen på svenska storföretag håller inte med om att det skulle förhålla sig på 
det här viset. Respondenterna indikerar genom ett aktivt ställningstagande att manipulering 
inte förekommer. Dessvärre är flera av svaren i resultatet inte statistiskt säkerställda vilket 
innebär att inga säkerställda antaganden kan göras om förekomsten av manipulering mer 
specifikt. Det som kan konstateras med statistisk säkerhet är att ledningen inte anser att hela 
budgeten spenderas i förebyggande syfte.   

 

Det finns ingen klar majoritet som instämmer i kritiken mot gaming. Konfidensintervallen 
för varje påstående står inom parantes och beskriver mellan vilka procentsatser som hela 
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populationen skulle hamna om de svarade. Variabler som mäter gaming är “försöker avdel-
ningarna öka sin försäljning vid årets slut för att klara budgetmålen” (34- 66 procent), 
“motverkar organisationskulturen förekomsten av budgetmanipulering” (36 – 69 procent), 
“utbildas budgetansvariga för att förhindra förekomsten av målkonflikter” (36- 69 procent), 
“ökar försäljningen successivt under året för att nå budgetmålen” (39- 72 procent) och “bi-
dragande orsak till manipulering” (36- 69 procent). De här påståendena tar företagen av-
stånd ifrån vilket skulle innebära att svenska storföretag inte anser att det finns någon före-
komst av gaming.  

 

Det faktum att resultaten inte är signifikanta beror på att skillnaden mellan de som menar 
att gaming förekommer och inte förekommer är alltför liten för att inte utesluta kritiken. 
Østergren och Stensaker (2011) beskriver att egenintresset styr förekomsten av manipule-
ring vilket innebär att det är tänkbart att mellanchefer skulle instämma i en större grad än 
högre uppsatt ekonomiskt ansvarig person gör. Walker och Fleischman (2013) menar att 
problemen med manipulering grundar sig i bonusar som är direkt kopplade till budgetresul-
tat. Dessvärre finns det ingen samlad attityd hos de svenska storföretagen även om merpar-
ten av respondenterna (61 procent) instämmer i att bonusar är kopplade till budgeteringen. 
Gaming får ses som en kritik som varken kan förkastas eller accepteras som sann. 

 

 

5.4 Alternativ 
 

Frågan “arbetar företag med budget” resulterade i att de flesta uppgav att de arbetar med 
budgetering. Det var fem stycken som uppgav att de inte arbetar med budgetering. Ef-
tersom svaren inte är signifikanta sett till bortfallsanalysen kan inte resultatet att 12,20 pro-
cent av svenska storföretag inte arbetar med budgetering generaliseras. Det går inte heller 
att beskriva vad de här företagen arbetar med eftersom verktygen som ingick som olika 
alternativ i enkäten endast avsåg de som fortfarande arbetar med budgetering. Däremot 
syftar den här undersökningen till att undersöka företag som arbetar med budgetering vilket 
innebär att det inte är av intresse att utreda dem mer ingående. 

 

Under avsnittet kritik avfärdades i princip all kritik som riktats mot budgetering som osann 
i svenska storföretag. Vi kan med stöd i den här studien konstatera att Hope och Fraser 
överdrivit kritiken tänkbart för att sälja in konceptet budgetlös styrning. Det har emellertid 
visat sig att de flesta företagen trots att de har bevarat sin budgetprocess ändå valt att an-
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vända de verktyg som ingår i konceptet budgetlös styrning. Hansen, Otley och Van der 
Stede (2003) beskrev budgetlös styrning som att företagen väljer att förändra budgetarbetet 
i flera etapper. Det kan utifrån tidigare forskning konstateras att svenska storföretag är 
medvetna i sin ekonomiska styrning och använder såväl väl förankrade hjälpmedel, såsom 
budgetering, men också alternativa hjälpmedel. Företagen i vår studie tillämpar i olika hög 
grad de olika verktygen såsom intern- och extern benchmarking, bonussystem, balanserade 
styrkort, rullande prognoser och aktivitetsbaserad budgetering. Därmed tycks svenska stor-
företagen var medverkande i den förändring av budgetarbetet som sker i omvärlden. 

 

 

5.5 Förbättringar 
 

I studien har det framkommit att företagen i stor utsträckning använder de sex verktygen 
som diskuterats i den tidigare forskningen. Hope och Fraser (2003) anser att företag bör 
överge budgetering och istället övergå till att använda sig utav de alternativa verktygen. 
Svenska storföretag visar genom den här studien att det ena inte behöver utesluta det andra 
utan att de kan användas som komplement till budgetarbetet. Wallander (1999) anser att 
prognostisering har en bättre träffsäkerhet än budgetering. I svenska storföretag är det cirka 
41 procent som använder rullande prognoser tillsammans med budgetering vilket indikerar 
att de är medvetna om att prognoser är ett användbart komplement. Alternativet aktivitets-
baserad budgetering tillämpas i en lägre grad än andra verktyg. Arbetssättet används för att 
förbättra och komplettera den operativa budgeten. Något som Hansen, Otley och Van der 
Stede (2003) menar ger en effektivare och flexiblare operativ planering. En förklaring till 
att det inte är fler som angett att de använder sig av aktivitetsbaserad budgetering kan bero 
på hur verksamheterna ser ut. Har företagen stora produktioner eller projekt där fokus ligga 
på optimering av resursåtgången och dess aktiviteter hade utfallet kunnat se annorlunda ut. 

 

BSC avser att ta fram nyckeltal som är en mer noggrant kombinerad samling av nyckeltal 
som mäter variablerna inre processer, kunder, finansiellt samt lärande och innovation. Hälf-
ten av företagen har uppgett att de arbetar med BSC. Att företag idag använder sig av BSC 
är allmänt vedertaget. Kaplan och Norton (2005) menar att genom BSC så minimeras ris-
ken för suboptimering. Företagen instämmer i att suboptimering orsakas av budgetering. 
Resultatet återspeglar dock inte med säkerhet majoritetens inställning till problemet. En 
kombination av budgetering och BSC skulle alltså kunna minimera risken för suboptime-
ring. 
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De flesta företagen uppger att intern benchmarking och bonussystem tillämpas i en hög 
grad. Hope och Fraser (2003) menar att budgetering sätter ett tak för motivationen och att 
avsaknaden av en budgetprocess skulle inspirera medarbetarna till att prestera bättre. 
Svenska storföretag uppger att de i stor utsträckning tillämpar intern benchmarking och i 
enlighet med den tidigare forskningen skapas det en intern konkurrens som sporrar medar-
betare till en bättre prestation. Därmed kan vi konstatera att en kombination av de här två 
verktygen tillsammans med budgetering samverkar på ett bra sätt utan behovet att överge 
budgetprocessen.  Hansen, Otley och Van der Stede (2003) menar att prestationsmätningar 
är ett steg i förändringen mot budgetlös styrning och det skapas möjligheter att i framtiden 
göra subjektiva bedömningar. Om ett företag lyckas uppnå de subjektiva bedömningarna 
vad hindrar dem från att fortsätta arbeta med budgetering, åtminstone ur det perspektivet. 

 

 

5.6 Organisationsförändring 
 

Frow, Marginson och Ogden (2010) menar att budgetens flexibilitet har en stor påverkan på 
hur snabbt beslut kan fattas och hur effektivt chefer kan agera. Studien påvisar att ansvariga 
i svenska storföretag genom sin organisation har ett snabbt informationsflöde där beslut om 
förändring kommer från ledningen vilket tyder på centralstyrda organisationer. Även om 
det framkommer att organisationerna ser ut på det här sättet svarar företagen att medarbe-
tare både har “befogenhet” och “vågar ta egna beslut". Företagen uppmuntrar medarbetare 
och anser att “konsensusbeslut“ har ett stort värde. I motsats till vad Wallander (1999) häv-
dar behöver organisationen vara starkt decentraliserad för att implementering av budgetlös 
styrning skall vara genomförbar. Resultaten av studien går inte i samma linje. Det går att 
konstatera att svenska storföretag är centralstyrda, men med en kultur där medarbetarna har 
befogenhet och vågar ta beslut. Det ligger alltså inte i hur organisationens uppbyggnad ser 
ut utan snarare hur förändringsvänlig organisationen är. Inom svenska företag är det inte 
övertygande att budgetering skulle skapa en riskneutral kultur där medarbetare inte vågar ta 
beslut. 
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6. Slutsats och diskussion 

Slutsatsen dras och diskuteras utifrån forskningsfråga och syfte. Det som har framkommit i 
studien återkopplas till syfte och forskningsfråga. Därefter följer reflektion över studiens 
genomförande och förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Slutsats 
 
Den hypotetiska slutsatsen kan med stöd i analysen är att H0 kan förkastas till förmån för 
H1. Traditionell budgetering är ett tillfredsställande ekonomistyrningssystem i svenska stor-
företag. 
  
H0: Traditionell budgetering är inte ett tillfredsställande ekonomistyrningssystem i svenska 
storföretag 
H1: Traditionell budgetering är ett tillfredsställande ekonomistyrningssystem i svenska 
storföretag. 
 
Resultaten som studien resulterat i besvarar forskningsfrågan “Är budgetering ett tillfreds-
ställande ekonomistyrningssystem i svenska storföretag?”. Svenska storföretag är av allt att 
döma nöjda med budgetering som ekonomistyrningssystem. Vad som däremot kan konsta-
teras är att de kompletterar budgeten och den ekonomiska processen med en rad verktyg för 
att få all den ekonomiska information som behövs för att fatta kloka ekonomiska beslut. 
 
 

6.2 Diskussion 
 

För att kunna besvara forskningsfrågan valde vi att dela upp den i tre olika delar men har vi 
lyckats besvara frågorna? 
 
Vi har besvarat frågan vad budgetering har för syfte hos svenska storföretag och identifierat 
ordet värdeskapande som kännetecknar svenska storföretags syn på budgetprocessen. Bud-
getering är ett användbart verktyg såväl för att kommunicera ekonomisk information som 
för att skapa en ekonomisk överblick inom företaget. Vidare ses budgetering som ett tryggt 
och stabilt hjälpmedel som tål att utvärderas. Koordinering av arbete och resurser görs 
också med hjälp av budgetering i svenska storföretag. Den deltagande budgeteringen är 
centralt och medarbetarnas samverkan tillsammans med chefers motivation och engage-
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mang är viktiga faktorer för ledningen. Storföretagen i Sverige anser att budgetering skapar 
lärande inom organisationen vilket kan knytas an till hur budgetavvikelser utreds. 
 
Problemen med budgetering har undersökts och delvis besvarats genom studien. Svenska 
storföretag tillåter inte förekomsten av budgetslackar däremot lämnas frågan om hur mel-
lanchefer ser på användandet av budgetslackar obesvarad. Inte heller gaming är något som 
ur ledningens synvinkel förekommer i företaget. De svenska storföretagen ser medarbetare 
och chefer som trygga och tar avstånd från att det skulle finnas en kultur som är riskneutral. 
Dessutom finns det ur ledningens perspektiv ingen rädsla för att misslyckas relaterad till 
budgetprocessen. Konsensusbeslut är av stort värde i svenska storföretag vilket gör att slut-
satsen kan dras att de inte styr strikt genom vertikal kontroll. Svenska storföretag ser sna-
rare att budgetering bidrar till utveckling för företaget snarare än att skapa barriärer. De ser 
också att budgeten är framåtblickande och inte bakåtsträvande. Vidare kan vi med stöd i 
studien framhäva att svenska storföretag ser budgetering som aktuell även vid årets slut. 
 
De två första delfrågorna kunde besvaras genom statistiskt säkerställda resultat vilket inne-
bär att resultaten kan generaliseras för alla svenska storföretag. Det finns dock vissa resultat 
som inte är statistiskt säkerställda som indikerar att kritiken om manipulering skulle kunna 
vara sann om studien upprepas på nytt. Svenska storföretag som deltagit i studien instäm-
mer i att suboptimering uppstår som en direkt följd av budgetanvändandet men att budgete-
ring inte leder till målkonflikter inom företaget. Företagen anser varken att sådana målkon-
flikter existerar eller att budgeten skulle vara inflexibel eller inaktuell. 
 
Alternativ och förbättringar till budgetering är den här studiens akilleshäl med resultat som 
inte med statistisk säkerhet kan sägas gälla för några andra än deltagarna i studien. 12,20 
procent av respondenterna arbetar inte aktivt med budgetering. Vi vet däremot inte vad de 
gör istället men det går att anta att de arbetar med några av de alternativa metoderna som 
presenterats. Det har i studien visat sig att respondenterna valt att komplettera budgetering 
med alla de tänkbara verktygen som presenterats. Det verktyg flest företag uppgett att de 
arbetar med är intern benchmarking som vi menar täcks in av organisationernas utmärkande 
egenskaper (lärande, motivation, samverkan och deltagande) som skapar medarbetare som 
strävar efter förbättrade prestationer och måluppfyllelse. Slutsatsen som kan dras är att 
bland respondenterna så är inte budgeteringen något som minskar motivationen eftersom 
den kompletteras med benchmarking som istället sporrar medarbetare. Parallellen med att 
undvika suboptimering till att arbeta med BSC har gjorts och hälften av respondenterna har 
uppgett att de arbetar med BSC. Det är tänkbart att de problem budgetering bidrar med pa-
reras med hjälp av BSC. Det kan konstateras att svenska storföretag är centralstyrda men 
med stort utrymme för beslutsfattande längre ner i organisationen. 
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6.3 Reflektioner 
 
Studien har utförts genom att ett statistiskt oberoende urval har slumpats fram och använts i 
studien. Det har visat sig att enkäten kunde ha utformats på ett tydligare sätt för att under-
lätta analysen av rådata. En del frågor kunde ha omformulerats för att besvara frågorna 
bättre såsom de två påståendena aktuell och inaktuell. Det finns de som svarat att de in-
stämmer på båda påståendena vilket helt enkelt inte är rimligt. 
 
I efterhand kunde framställandet av enkät påbörjats parallellt med den inledande uppsats-
processen. Det blev en tidspress som kan ha påverkat frågornas utformning. Om vi fått möj-
lighet att göra om det hade inte påståendena i sig ändrat sig nämnvärt men kanske vilka 
som låg i respektive batterier och de inledande frågornas struktur. Kunde populationen ha 
fastställts utifrån nyare årsredovisningar kunde vi ha undvikt den något missvisande grup-
pen anställda 0-249. 
 
De mer spretiga resultat som det inte finns något samlat stöd hos svenska storföretag för 
kan innebära att kritiken till viss del är befogad. Trots att resultaten inte är signifikanta be-
skriver de ändå det faktum att företagen är oense i frågan. Det är tänkbart att kritiken går att 
komma åt bättre med mer tillförlitliga resultat genom en kvalitativ studie.  
 
 

6.4 Förslag på vidare forskning 
 
Under arbetet med den här studien har tre tänkbara spår på vidare forskning utvecklats. Det 
hade varit intressant att undersöka vad mellanchefer i svenska storföretag anser om budge-
tering. Tänkbart är att göra en undersökning likt den här men att byta urvalsgrupp till mel-
lanchefer. En kvantitativ studie som med utgångspunkt i vår studie undersöker om medel-
stora företag delar storföretagens åsikt om budgeteringens värde. Ett förslag på vidare 
forskning ur ett kvalitativt perspektiv är att slumpa fram oberoende företag ur populationen 
svenska storföretag. Skillnaden mot vår studie skulle vara att kontakta antingen ekonomidi-
rektörer eller mellanchefer för att intervjua och på så vis få ett djup till den breda studie vi 
genomfört. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Mail 
 

Budgetens framtidsutsikter 
Hej, 
 
Det här är en påminnelse om att delta i den vetenskapliga enkät som skickades till er den 16/4-15! 
 
Vi genomför en studie om budgetarbetet inom stora företag i Sverige och Ert företag har blivit utvalt att del-
taga. 

Er medverkan är naturligtvis helt frivillig men Ert svar är mycket viktigt för oss. All medverkan i undersök-
ningen sker under sekretess och du är helt anonym. Inga kopplingar till dina svar eller företaget går att spåra 
under, eller efter enkätmedverkan. Genom att genomföra enkäten godkänner ni att resultaten används för den 
här undersökningen endast. 

 

Studien resulterar i en kandidatuppsats där resultaten kommer finnas tillgängliga via sökmotorn DIVA i höst 
(http://hv.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-5926). 
Önskar ni resultaten mailade direkt till er, var vänlig kontakta oss. 

 
Enkäten beräknas ta ungefär 10 minuter. Enkätlänk: https://www.webbenkater.com/s/f58a0d0&id=187629e 
Observera att vi behöver Ert svar senast den 4 maj. 

 
Om det här mailet har kommit till fel person vänligen vidarebefordra det till högste ekonomiskt ansvariga 
person inom företaget. 

 
Med vänliga hälsningar 
Susanne Dahlin 
Susanne.dahlin@student.hv.se  

 
LindaChristensson 
Linda.christensson.2@student.hv.se 
 
 
Om du inte vill få liknande e-postmeddelanden i framtiden, klicka på följande länk för att avregistrera dig: 
https://www.webbenkater.com/unsubscribe/0-187629e-9-297407 
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