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Förord 

 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till koncernen och de respondenter som ställde upp 

och tog sig tid att medverka i denna studie, utan Er hjälp hade denna studie inte gått att 

genomföra. Vi vill även tacka vår handledare Arne Fagerström som genom sitt engagemang 

under arbetets gång gett oss goda råd och hjälp oss framåt genom vårt arbete med uppsatsen. 

Slutligen vill vi tacka studenterna i vår redovisningsgrupp som kommit med givande och 

hjälpsamma kommentarer vid oppositionstillfällena. 
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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna studie är att ge en förklaring för hur en koncern använder budget för 

styrning och uppföljning samt varför arbetet sker på detta sätt och vilka motiv som finns för 

detta arbete. Studien ska ge förståelse för hur detta sker på olika nivåer inom en koncern.  

 

Studien har utgått från två forskningsfrågor: 

 Hur använder en koncern budget för styrning och uppföljning utifrån de tre nivåerna: 

koncernledningsnivå, dotterbolagsnivå och avdelningsnivå? 

 Hur skiljer sig budgetarbetet mellan de olika nivåerna? Varför finns dessa skillnader? 

 

Studien har en hermeneutisk utgångspunkt. Till en början har studien ett deduktivt synsätt 

för att sedan använda ett induktivt synsätt när teoriavsnittet kompletteras efter 

empiriinsamling. Studien har använt en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer för insamling av empiri. 

 

Resultatet i studien visar att syftet med budget är samma på alla nivåer inom koncernen. 

Skillnader finns däremot mellan nivåerna i vilka budgetar som används, vilka mål som 

ligger i fokus och huruvida en budgetuppföljning är nödvändig. Studien visar att vikt bör 

läggas vid att engagera alla nivåer inom koncernen i budgetprocessen för att skapa 

delaktighet.  

 

Vidare forskning inom ämnet kan undersöka fler koncerner, både inom samma bransch och 

inom andra branscher. Vidare kan forskningen jämföras med denna studie för att sedan 

resultera i en generaliserbar slutsats. 

 

Nyckelord: Budget, Ekonomistyrning, Koncern, Formella styrmedel, Koncernledning, 

Dotterbolag, Avdelning 

  



   
 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to give an explanation to the using of budget for control and 

monitoring in a group and what motives there are to operate in this way. The study is 

supposed to give understanding to how this work is performed in different levels within a 

group. 

 

The study is based on two issues: 

 How does a group use budget for control and monitoring based on the three levels: 

group leading level, subsidiary level and unit level? 

 How does the work with budget differ between the different levels? Why are there 

these differences? 

 

The study has a hermeneutic base. In the beginning the study has a deductive point of view 

and later on, when the theory section is complemented by empirical data collection, it changes 

to an inductive point of view. The empirical data collection in this study has been made by 

semi structured interviews which is a qualitative method. 

 

The result shows that the purpose of budget is the same in all levels throughout the group. On 

the contrary there are differences between the levels in the budgets that are used, which goals 

that are in focus and whether a budget analysis is necessary. The study shows that involving 

of all levels throughout the group in the budget process is important to create participation. 

 

Further research within this subject can examine more groups, both within the same line of 

business and within other lines of business. This will make possible to do a comparison with 

this study which can result in a generalizable conclusion. 

 

Keywords: Budget, Management accounting, Group, Formal instruments, Group leading, 

Subsidiary, Unit 
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1. Inledning 
 

Statsminister Fredrik Reinfeldt kritiserar nu Försvarsmakten för att de inte ha haft kontroll på 

sin ekonomi: 

”Det är inte okej att först ge en uppgift på vad en insats beräknas kosta och att den 

sedan visar sig kosta någonting helt annat. Det är inte ett bra sätt att ta hand om 

skattebetalarnas pengar.” säger Reinfeldt 

 

Regeringen ska nu få ordning på försvarets ekonomi genom tydligare ekonomisk styrning.  

 

Detta är från en artikel som SVT nyheter (2008) publicerat som visar att ekonomistyrning är 

ett aktuellt ämne. Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) har ekonomiska frågeställningar 

under senare år fått allt större utrymme i media och samhällsdebatter. Många företag möter en 

ökad konkurrens samtidigt som privatiseringar, avregleringar och minskade resursramar 

ställer hårdare ekonomiska krav på offentliga verksamheter. De flesta verksamheter möter 

kort sagt allt hårdare ekonomiska villkor och kraven för att överleva ökar. För att se till att 

alla ekonomiska villkor och mål går som önskat använder sig företag av ekonomistyrning. 

Ekonomistyrningen är alltså en viktig faktor i alla ekonomiska verksamheter för att ha 

kontroll över intäkter och kostnader. Erickson, Weber och Segovia (2011) anser att de 

finansiella rapporter som kommuniceras i stor utsträckning påverkar hela företaget. Detta gör 

att ekonomistyrningen i en koncern är extra viktig eftersom koncerner består av fler än ett 

företag som ska styras och det är mer krävande att få alla delar att gå ihop. Här gäller det för 

dotterföretag och moderföretag att tillsammans sätta ihop individuella budgetar som ska gå 

ihop med hela koncernens budget.  

 

Ax et al. (2009) beskriver att ekonomistyrning av tradition fokuserar på ekonomiska mål av 

finansiell karaktär och det övergripande syftet är att hjälpa till i arbetet att nå företagets 

målsättningar. Enligt Chenhall (2005) har ekonomistyrning traditionellt setts som en sekundär 

affärsstrategi där organisationer initialt utvecklar en strategi. Strategin definieras av olika 

styrmedel genom att kontrollera att organisationens utfall stämmer överens med det 

övergripande uppsatta målet.  

 

Enligt Lindvall (2011) har ekonomistyrningen historiskt präglats av en tydlig inriktning av att 

styra med siffror. Inom denna typ av styrning läggs vikt vid att belysa finansiella aspekter 
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eftersom dessa mått skulle kunna ge en generell och tydlig styrning samt uppföljning för 

företag och organisationer. Lindvall (2011) anser vidare att traditionell ekonomistyrning och 

modern verksamhetsstyrning har likheter. De båda behandlar vikten av att samla in 

information om företaget eller organisationen och utifrån denna information styra 

verksamheten. Skillnaden mellan dessa två ligger i vilken information som de olika 

styrformerna lägger vikt vid och vad informationen sedan används till. Lindvall (2011) anser 

även att skillnader finns i sättet hur informationen ligger till grund för handling. Denna 

studies fokus kommer att ligga på ekonomistyrningen och vidare formella styrmedel i form av 

budget inom ekonomistyrningens ramar. 

 

Inom ekonomistyrning finns enligt Ax et al. (2009) tre kategorier av styrmedel. Dessa 

styrmedel har olika fokus. I figuren nedan uppdelningen av styrmedel i form av; formella 

styrmedel, organisationsstruktur och mindre formaliserad styrning.  

 

 

Figur 1 Ekonomistyrningens olika kategorier 

Källa: Ax et al. 2009 s.42-43 

 

Denna studie kommer att fokusera på ett formellt styrmedel. Ax et al. (2009) menar att de 

formella styrmedlen syftar till att uppfylla de mål som finns uppsatta för verksamheten. Ett av 

de vanligaste formella styrmedlen är budget. Fokus i denna studie kommer att ligga på budget 

och detta diskuteras i nästa sektion. 
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1.1 Problemdiskussion 
 

Olve och Samuelsson (2008) menar att i divisionsidén finns en strävan att lyfta fram 

organisationsenheter som “miniföretag i företaget”. Mintzberg (1979) anser att 

decentraliseringen gör att inflytanderätten och beslutanderätten flyttas längre ner i 

organisationen, till lokala chefer. Olve och Samuelsson (2008) menar att genom 

beslutanderätten får lokala chefer möjligheten att ta ansvar för sin verksamhet samtidigt som 

koncernledningen avlastas detaljbeslut. Lokala chefer får sällan ett fullständigt ansvar men de 

tilldelas en stor frihet och de förväntas fatta beslut av avgörande betydelse för hela 

organisationen. Prud'Homme och Rémy (1995) anser att decentralisering används för att öka 

effektiviteten i organisationer. Olve och Samuelsson (2008) menar vidare att divisionaliserade 

organisationer ofta använder sig av resultatansvar och räntabilitetsansvar som mått för att nå 

målen som finns uppsatta. Vid ett räntabilitetsansvar måste divisionschefen, förutom 

resultataspekter, även ta hänsyn till kapitalaspekter. Olve och Samuelsson (2008) anser att 

DuPont-modellen kan användas för att styra dotterbolag i koncern, där kan bland annat 

vinstmarginal, omsättningshastighet och räntabilitet mätas. 

 

Hellman och Lind (2004) anser att koncernledningen dels måste hantera relationen till 

kapitalmarknaden och ägarna, en vertikal process. Samtidigt måste de även utforma en 

fungerande intern ekonomistyrning, en horisontell process. Koncernledningens uppgift är att 

utforma ekonomistyrningen så att investerarnas kapital förvaltas på bästa sätt. 

 

Enligt Greve (2011) används budgeten inom större företag framförallt som ett verktyg för 

ansvarsstyrning. Den används då för att förtydliga mål och bryta ner de övergripande målen i 

delmål som mellanchefer kan ansvara för. Vidare fyller budgeten i dessa företag enligt Ax et 

al. (2009) en viktig funktion för uppföljning. Budgetuppföljningen används bland annat som 

underlag för nya budgetar och för analys av avvikelser. Genom att den ansvariges verksamhet 

följs upp får medarbetarna ett mer personligt åtagande genom budgetuppföljningen.  

 

Jönsson (1992) anser att koncerner kan fördela ansvaret inom organisationen genom att 

delegera arbete till dotterbolagen. Arwidi och Samuelsson (1993) anser att budgetering 

handlar om att bestämma mål för olika delar av organisationen. Budgetering kan ha olika 

syften för företaget, det kan till exempel vara kontroll, planering, ansvarsstyrning, 

kommunikation eller motivation (Starck och Bailes 1996; Wallander, 1999). Forskare anser 
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att budgetering handlar om framtiden och med hjälp av prognoser försöker företag förutsäga 

vad som kommer ske och mäta de ekonomiska konsekvenserna. Företagen ser bland annat 

över kassaflöden, kommande intäkter och förväntade kostnader vilket i sin tur kan ligga till 

grund för företagets planer (se exempelvis Wallander 1991; Arwidi och Samuelsson, 1993; 

Alam, 1997). 

 

Efter att en budget har genomförts kommer det vid slutet av budgetskedet ske en uppföljning 

av budget, dvs. att företag ser över budgeten som fastställts och det utfall som blev (Arwidi 

och Samuelsson, 1993). Antolovic (2001) anser att syftet med budgetuppföljningen är att få 

underlag för nya budgetar, detta ger företaget en mer förfinad budget för varje år genom att 

företaget lär sig vad som gått fel i tidigare budgetar. Ett annat syfte kan vara att analysera 

avvikelser för att kunna göra åtgärder, har organisationen en budgetmiss på en del av 

budgeten kan de analysera detta så snart som möjligt för att finna orsaker och åtgärda det till 

nästa år, för att påverka framtida utfall. 

 

Enligt Ekholm och Wallin (2000) har budgeten många svagheter och den har under de senaste 

åren kritiserats av flera forskare. Ekholm och Wallin (2000) anser att framförallt den 

traditionella, årliga budgeten har fått mycket negativ kritik. Orsaken är att budgeten ses som 

oförmögen att möta kraven från den konkurrensmiljö som råder idag. Enligt Argyris (1952) 

uppfattas budgetar olika av olika människor inom en organisation till exempel 

avdelningschefer och arbetare och detta kan leda till konflikter och att verksamheten blir 

mindre effektiva. Argyris (1952) anser vidare att det är orealistiskt att sätta stabila mål som 

alla i organisationen ska sträva mot. Parsons (1956) anser att vikten, inom komplexa 

organisationer som koncerner, ska ligga vid att skapa gemensamma värderingar och mål och 

inte enbart användningen av budget. Bolagen inom en koncern bör ha en gemensam 

värdegrund för att minimera risken att de har olika intressen och strävar mot olika mål. 

Genom dessa gemensamma värderingar kan känslan av ömsesidigt beroende stärkas och olika 

intressen i bolagen motverkas.  

 

I och med att en budget kan uppfattas olika inom en organisation anser Hassel (1992) att 

arbetet med budget ska undersökas utifrån olika nivåer; koncernledningsnivå och 

dotterbolagsnivå, eftersom det på dessa nivåer finns olika kunskap och information. 

Koncernledningsnivån har kunskap om budgetprocessen och uppföljningsprocessen i 

organisationen och har kunskap om koncernen i stort och den budget som gäller för hela 
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koncernen. Dotterbolagen har viktig information om den budget som finns på 

dotterbolagsnivå och även logiken kring hur budgeten används. Vidare har en tredje nivå lagts 

till dessa två i denna studie, avdelningsnivån. Brownell och McInnes (1986) anser att det är 

viktigt att alla involveras i budgetarbetet och hur involverade medarbetare är varierar. 

Avdelningsnivån kan ge en inblick i hur kommunikationen av budgeten sker och hur de är 

involverade och arbetar med budget. 

 

Bernardo, Caib och Luo (2001) menar att ledningen i moderbolaget ibland kan behöva vända 

sig till cheferna i dotterbolagen för att få hjälp att budgetera framtida intäkter eftersom de har 

mer information om den enskilda verksamheten. Antle och Fellingham (1990) anser att 

skillnader kan finnas i den information som cheferna i dotterbolagen har om sin verksamhet i 

jämförelse med den information koncernledningen har. Informationen de har kan utgöras av 

till exempel kostnader som dotterbolaget har eller vilken nivå dotterbolaget väntas prestera 

på. På grund av denna informationsasymmetri får koncernledning ofta förlita sig på att 

dotterbolagen kommunicerar den information som behövs för budgetprocessen inom 

verksamheten. 

 

Ovanstående diskussion visar att ekonomistyrning och formella styrmedel är viktiga för 

koncerner och med underlag i denna diskussion kommer studien att fokusera på en koncerns 

tillämpning av budget för styrning och uppföljning, utifrån de nivåer som finns inom 

koncernen.  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med studien är att ge en förklaring för hur en koncern använder budget för styrning och 

uppföljning samt varför arbetet sker på detta sätt och vilka motiv som finns för detta arbete. 

Studien ska ge förståelse för hur detta sker på olika nivåer inom en koncern. Utifrån detta 

syfte har två forskningsfrågor utformats:  

 

 Hur använder en koncern budget för styrning och uppföljning utifrån de tre nivåerna: 

koncernledningsnivå, dotterbolagsnivå och avdelningsnivå? 

 Hur skiljer sig budgetarbetet mellan de olika nivåerna? Varför finns dessa skillnader? 

 

Vidare begränsas studien av avgränsningen i kommande stycke. 
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1.3 Avgränsning 
 

Studien kommer att avgränsas till att undersöka en koncern vars moderbolag samt dotterbolag 

befinner sig inom Sverige. En avgränsning har även gjorts till en icke börsnoterad koncern. Vidare 

kommer studien att avgränsas till att endast innefatta ett formellt styrmedel i form av budget. 

Studien omfattar endast perioden januari 2015 till juni 2015.  
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2. Metod 
 

I detta kapitel presenteras studiens forskningsansats, val av metod och tillvägagångssätt för 

datainsamling och dataanalys. Vidare beskrivs fallföretaget som används i studien och de 

respondenter som valts ut. Kapitlet avslutas med källkritiska reflektioner. 

 

2.1 Forskning inom företagsekonomi och redovisning 
 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två huvudsakliga inriktningar inom 

företagsekonomisk forskning; positivismen och hermeneutiken. Positivismen syftar till att 

förklara och beskriva och detta görs på ett naturvetenskapligt sätt genom att hypoteser 

utformas och testas. Denna studie har en hermeneutisk utgångspunkt vilket enligt Eriksson 

och Hultman (2014) kännetecknas av att forskaren försöker leva sig in och förstå en annan 

persons handlingar. Då studien använt intervjuer baseras empirin på människors tolkande och 

hermeneutiken syftar, enligt Eriksson och Hultman (2014), till att förstå ett mänskligt 

beteende och inom detta synsätt ses verkligheten som hur människor upplever den och inte 

hur den faktiskt ser ut. Hartman (2004) anser att dessa uppfattningar inte kan mätas utan det 

är genom att tolka människors beteende som förståelse nås. Studiens empiri har därför tolkats 

och sedan ansetts vara den ”riktiga” kunskapen. 

 

Ryan, Scapens och Theobold (2002) menar att forskning inom redovisning ligger inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen. De anser att det i denna typ av forskning är svårt att ha 

tydliga karaktäriseringar om vad som är sant och falskt. För att skapa en överblick över vilka 

metoder som används inom redovisningsforskning beskriver Hopper och Powell (1985) att 

metoderna kan delas in i tre delar, nämligen mainstream accounting research, radical 

accounting research och interpretive accounting research. Denna indelning illustreras genom 

figuren nedan. 
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I denna studie används främst interpretive accounting research vilket enligt Ryan et al. (2002) 

är en tolkande metod inom redovisningsforskning. Hopper och Powell (1985) anser att det 

inom denna forskningsmetod undersöks hur redovisning används i organisationer. Durocher 

(2009) anser att det är vanligt inom interpetive accounting research att det teorier och ramverk 

används för att försöka tolka och förstå det organisatoriska beteendet. 

Studien har ett deduktivt förhållningssätt vilket innebär att den utgår från den teoretiska 

referensramen och ställer denna i relation till verkligheten. Genom att ha ett deduktivt synsätt 

har studien, utifrån teorin, utformat forskningsbara företeelser som sedan undersöks genom 

empirin. Det sista steget i den deduktiva processen innebär att studien går åt motsatt håll och 

reviderar teorin genom ett induktivt förhållningssätt. Studien kommer i detta fall att revidera 

teorin genom att koppla resultaten tillbaka till teorin och sedan utöka teorin om det behövs i 

förhållande till empirin (Bryman och Bell, 2013). 

 

2.2 Kvalitativ metod 
 

Studien använder en kvalitativ metod då den är mest lämplig när vetenskapsansatsen syftar till 

att undersöka hur människor tolkar och förstår och till att skapa mer klarhet i vad som ligger i 

 

Figur 2 Hopper och Powells klassificering av redovisningsforskning  

Källa: Ryan et al. (2002) s.40 
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ett begrepp eller fenomen (Jacobsen, Sandin och Hellström, 2002). Studien har en kvalitativ 

inriktning då den stämmer överens med de kännetecken för en kvalitativ studie som finns 

enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009). De kännetecken de tar upp är att studien är 

baserad på förståelse genom ord, resultatet är icke-standardiserade data som behöver delas in i 

kategorier för att sedan grupperas och summeras och analysen görs genom begreppsbildning. 

 

Studien har lagt stor vikt vid att förstå och få en inblick i koncerners arbete och detta leder till 

att en kvalitativ inriktning är passande enligt den argumentation som Bryman och Bell (2013) 

för. De argumenterar för att kvalitativ forskning lägger sin tyngd vid att skapa förståelse av 

den sociala verkligheten genom att se hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. 

Bryman och Bell (2013) diskuterar att många kvalitativa forskare är emot en i förväg 

utformad bild av den sociala verkligheten eftersom de istället vill se en situation genom 

deltagarens ögon. Studien har ett mål som består i att förstå den sociala verkligheten i en 

koncern och för att göra detta på bästa sätt anser Bryman och Bell (2013) att undersökningen 

ska ha en lös struktur, då detta ökar möjligheten att se det perspektiv de studerade personerna 

upplever på riktigt. 

 

2.3 Forskningmodell 
 

Nedan presenteras den forskningmodell som tagits fram. Modellen visar de steg som 

genomförts i studien. 

 

 
 

Figur 3 Forskningmodell 
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I studiens första skede identifierades ett syfte samt forskningsfrågor. I detta steg gjordes 

sökningar inom den teori som finns skriven för att åskådliggöra vad det finns tidigare 

forskning inom och på vilka områden ytterligare forskning efterfrågas. Forskningsfrågorna 

utformades en första gång i detta steg men har under studiens gång anpassats efter den teori 

och empiri som samlats in. Därefter utformades en lämplig metod för forskningsansats och 

tillvägagångssätt. Genom att se på vilka metoder som använts inom tidigare forskning och 

vilka metoder som allmänt används inom företagsekonomisk forskning och specifikt 

ekonomistyrning utformades denna studies metod. I samband med metodutformningen 

skapades en intervjuguide. Processen med att utforma guiden skedde även parallellt med 

insamling och sammanställning av teorikapitlet vilket gör att frågorna dels är grundade på 

tidigare forskning och även utformade utifrån den metod som ligger till grund för studien. 

Efter att intervjuguiden utformats samlades empirin in genom personliga intervjuer, 

telefonintervjuer och en skriftlig kommunikation via mail. I nästa steg bearbetades 

empirimaterialet genom transkribering och sammanställning. Efter bearbetningen av 

intervjumaterialet kopplades empirin med teorin till en analys. Under analysens gång 

genomfördes ett antal kompletterande intervjuer. Till sist formulerades en slutsats som 

summerar det viktigaste studien kommit fram till. 
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2.4 Datainsamling och analys av data 
 

Inom forskning finns det två typer av data, primärdata och sekundärdata. Primärdata innebär 

att forskaren samlar in informationen från den primära informationskällan. När det gäller 

primärdata samlas informationen in för första gången vilket gör att datainsamlingen är 

anpassad och skräddarsydd för just den egna problemställningen (Jacobsen et al., 2002). 

Studiens primärdata består av information från intervjuer med tio representativa personer 

inom koncernen. Vetenskapliga artiklar och litteratur utgör studiens sekundärdata. Jacobsen et 

al. (2002) anser att sekundär data består av information som är baserad på uppgifter som är 

insamlade av andra, det vill säga som inte samlats från källan direkt av forskaren. 

 

Vid användning av både primär- och sekundärdata betonar Jacobsen et al. (2002) det faktum 

att olika data ger varandra stöd och därmed styrker resultatet. Dessa olika sorters data kan 

även ställas mot varandra och ge intressanta diskussioner och visa kontraster. Studien jämför 

empiri med teori och denna jämförelse leder fram till resultat och slutsatser. Genom dessa 

jämförelser har studien berikats med betydelsefulla iakttagelser.   

 

Bryman och Bell (2013) anser att inspelning och transkribering av de empiriska materialet 

bidrar till en mer fullständig redogörelse av empirimaterialet. De anser att inspelning under en 

intervju hjälper forskaren att vara uppmärksam på det intervjupersonen säger eftersom 

forskaren slipper vara distraherad av behovet att behöva anteckna. Heritage (1984) anser att 

inspelning under kvalitativa undersökningar förbättrar minnet av vad som sagts under 

intervjun och bidrar till möjligheten att göra en noggrannare analys av det som sagts. 

Intervjuerna i denna studie har spelats in för att på bästa sätt kunna återge empirin. Genom 

inspelningarna har ingen information missats samtidigt som både intervjupersoner och 

intervjuare aktivt kunnat delta i samtalen. Detta har lett till givande diskussioner och 

följdfrågor innehållande viktig information. För att inte hamna i fällan, som är vanlig vid 

inspelning av intervjuer, att intervjupersonerna blir hämmande (Bryman och Bell, 2013) har 

intervjupersonerna blivit garanterade anonymitet genom ett kontrakt som undertecknats vid 

intervjuns början. Se bilaga 1. 

 

Vidare har intervjumaterialet transkriberats, vilket innebär en överföring från talat till skrivet 

språk. För att transkriberingen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att avsätta tillräckligt 

med tid för utskriften och ha en realistisk bild av hur många intervjuer som det finns 
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möjlighet att hinna skriva ut under en begränsad tid (Bryman och Bell, 2013). 

Transkriberingen av intervjumaterialet har i denna studie gjorts noggrant för att i möjligaste 

mån kunna återge korrekt information. Lofland och Lofland (1995) råder forskare att inte 

vänta med en analys av empirisk data. Väntan kan göra att analysmaterialet växer till en 

mängd som känns övermäktig. De rekommenderar istället att en löpande analys sker vilket 

gör att forskaren blir medveten om teman på de intervjuer som gjorts som är viktiga att ta upp 

på kommande intervjuer. Studien analyserar därför det empiriska materialet kontinuerligt, 

detta görs genom att transkribering sker så tidigt som möjligt efter intervjuns genomförande.  

 

Saunders et al. (2009) beskriver att det finns olika processer för att göra en analys av 

kvalitativ data. En av dessa processer är “summering av innehåll” vilket innebär att författarna 

summerar det viktigaste i kvalitativ data. Denna process tar ut det viktigaste i kort format, det 

vill säga många och långa meningar kortas ner till färre och kortare meningar och resulterar i 

teman som är viktiga i undersökningen. Intervjumaterialet till studien har sammanfattats för 

att ta ut den mest relevanta informationen. Ännu en process är att analysera kvalitativ data 

genom att kategorisera, vilket benämns ”kodning” av Bryman och Bell (2013). Detta innebär 

att författarna utvecklar kategorier från den data som samlats in eller den teori som skrivits. 

Kategorierna kommer att formas utifrån författarnas syfte med studien och studiens 

forskningsfrågor och mål. Studien organiserat kategoriserat empirimaterialet för att sedan 

kunna föra en diskussion mellan dessa och den teori som finns insamlad. Empirimaterialet har 

delats upp efter tre nivåer inom koncernen: koncernledning, dotterbolag och avdelning. Detta 

för att kunna göra jämförelser mellan de olika nivåerna. Empirin kommer att delas in under 

dessa tre kategorier och vidare kommer analysen att ske inom samma kategorier för att skapa 

en röd tråd. 

 

2.5 Fallstudie 
 

Studien har gjorts som en fallstudie då den undersökt ett specifikt fall, en specifik koncern 

och skapat förståelse för hur koncernens arbete sker och varför arbetet ser ut som det gör. Yin 

(2006) anser att en forskningsdesign i form av fallstudie ska användas när frågor om hur och 

varför ställs. Yin (2006) anser vidare att behovet av fallstudier uppkommer i forskning som 

inrymmer en önskan om att förstå komplicerade sociala företeelser. Fallstudier ska användas 

då forskningen syftar till att bidra till den samlade kunskapen om till exempel organisatoriska 

och gruppmässiga företeelser.  
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2.6 Kvalitativa intervjuer 
 

Studien baseras på kvalitativa intervjuer och Bryman och Bell (2013) menar att intervjuer är 

den mest använda metoden i kvalitativ forskning. Kvalitativa intervjuer passar bra in på denna 

studie då frågorna till en början var formulerade mer generellt än specifikt och frågornas 

utformning lade sedan tyngd på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. Bryman 

och Bell (2013) anser att i kvalitativa intervjuer är det också önskvärt att låta intervjun röra 

sig i olika riktningar och att frågeställningarna, på grund av vad intervjupersonen tycker är 

intressant och relevant, kan avvika från det planerade frågeschemat. Under intervjuerna har 

intervjupersonernas svar fått styra intervjuns fortsättning och följdfrågor. Detta har medfört 

att frågorna ibland legat utanför intervjuguiden och att vissa frågor i intervjuguiden inte blivit 

ställda. Detta ses dock som naturligt och inget problem eftersom svaren som behövdes 

genererades genom andra frågor. 

 

Vidare innehåller denna studie en så kallad semistrukturerad intervjuform vilket Bryman och 

Bell (2013) beskriver som att författaren använder sig av en lista med frågor över specifika 

teman som ska beröras, men att intervjupersonerna har frihet till att utforma svaren på sitt eget 

sätt. Justesen och Mik-Meyer (2010) berättar att semistrukturerad intervjumetod är en metod 

som lämpar sig för undersökningar där arbetet både sker explorativt för att få fram ny 

kunskap och samtidigt har ett antal på förhand utvalda teman som intervjupersonerna ska 

reflektera över. Denna studie har använt en intervjumall som grund för intervjuerna, se bilaga 

2. Denna intervjuguide har utformats utifrån de tre nivåerna inom koncernen: 

Koncernledning, dotterbolag och avdelning. Utifrån dessa nivåer har frågorna anpassats för 

att respondenterna på bästa sätt ska kunna ge svar. 

 

2.7 Urval, fallföretag och respondenter 
 

De flesta urval i kvalitativa studier är enligt Bryman och Bell (2013) ett så kallat målstyrt 

urval. Syftet med detta urval är att välja ut fall eller deltagare på ett strategiskt sätt så att de 

personer som deltar är lämpliga att svara på de forskningsfrågor som undersöks. Fallet i denna 

studie var att undersöka en koncern och genom detta har studien funnit intervjupersoner. 

Intervjupersonerna som utgör empirimaterialet i studien är i varierande grad insatta i 

forskningsämnet, detta för att skapa en generell bild över hela koncernen där vissa delar kan 

generaliseras och användas i andra situationer. Bryman och Bell (2013) anser att en typ av 

målstyrt urval är snöbollsurval, vilket används i denna studie. Detta innebär att forskarna ser 
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till att initialt få kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för undersökningen, 

och därefter tas kontakt med ytterligare intervjupersoner genom dessa. Denna studie började 

med kontakt med en dotterbolagschef i en koncern, vilket ledde till vidare kontakt med 

ekonomichefen i koncernen, och via denne, övriga anställda. I koncernen finns tio stycken 

anläggningar och studien har genom sin empiri haft kontakt med representanter från sex 

stycken, varav fyra anläggningar som ingår i moderbolaget och två stycken anläggningar som 

utgör helägda dotterbolag. 

 

Fallföretaget i denna studie är en koncern i Sverige. Koncernen är verksam inom turist- och 

upplevelsebranschen och driver olika anläggningar. Dessa anläggningar är verksamma inom 

bland annat camping, skidanläggning och parker. Koncernen utgörs av tio stycken 

anläggningar, varav fem stycken i moderbolaget och fem stycken i helägda dotterbolag. 

Koncernen är inte börsnoterad utan finns på den alternativa marknaden.  

 

De respondenter som intervjuats har olika positioner i koncernen och är fördelade på följande 

sätt: 

 

Intervjuperson Befattning Antal år i 

koncernen 

Personlig 

intervju 

Telefon-

intervju 

Skriftlig 

kommunikation 

Datum 

1 Anläggningschef 3,5 x  x 150413 

150519 

2 Ekonomichef 2,5 x  x 150413 

150519 

3 Anläggningschef 6 x   150413 

4 Avdelningschef 8 x   150413 

5 Anläggningschef 8  x  150414 

6 Avdelningschef 8  x  150417 

7 Säsongsanställd 5 x, x   150420, 

150520 

8 Säsongsanställd 4 x   150418 

9 Anläggningschef 7 x   150421 

10 VD 2   x 150423 

 

Tabell 1 Tabell över respondenter  
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Tilläggsintervjuer har i vissa fall gjorts för att komplettera med empiri i det fall detta 

upplevdes nödvändigt utifrån analysen och diskussionen. Dessa är kursiverade i tabellen.  

 

Intervjupersonerna har fått tillgång till ungefärliga frågor som kommer att ställas, detta för att 

de ska kunna förbereda sig på bästa sätt och ha information tillgänglig. Bryman och Bell 

(2013) rekommenderar att skicka ut ett introducerande brev till de deltagande i 

undersökningen där det framkommer en kortfattad beskrivning av undersökningens art och 

syfte och på vilket sätt resultaten kan främja de deltagande och deras organisation. 

Intervjupersonerna har representerat fem av nio anläggningar inom koncernen och de har varit 

fördelade på både moderbolag och dotterbolag. Intervjupersonerna anses representativa för 

koncernen då de har olika positioner och olika lång erfarenhet. Detta har bidragit till en bredd 

i studien.  

 

2.8 Giltighet och tillförlitlighet 
 

Enligt Bryman och Bell (2013) ska en forskningsstudie uppfylla kriterierna reliabilitet 

(tillförlitlighet) och validitet (giltighet). Giltighet handlar enligt Justesen och Mik-Meyer 

(2010) om huruvida undersökningens resultat faktiskt belyser forskningsfrågan -”om vi mäter 

det vi säger att vi mäter”. Tillförlitlighet handlar om i vilken grad som undersökningens 

metoder är väldefinierade så att andra i princip skulle kunna upprepa undersökningen och 

komma fram till samma resultat. Dessa begrepp är de klassiska inom en forskningsstudie och 

är egentligen mycket generella.  

 

Enligt Lincoln och Guba (1985) finns det två kriterier för bedömning av just kvalitativa 

undersökningar, dessa är trovärdighet och äkthet. Trovärdighet består av fyra delkriterier som 

är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. För att ha tillförlitlighet i 

resultaten innebär det att forskningen är säkerställd och har utförts enligt de regler som finns. 

Vidare ska resultaten rapporteras till de personer som är en del av den sociala verklighet som 

studerats för att dessa ska bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt. 

Denna process benämns enligt Bryman och Bell (2013) som respondentvalidering eller 

deltagarvalidering. Överförbarheten handlar om att kvalitativa resultat tenderar att ha fokus på 

det unika och meningen hos, eller betydelsen av, den aspekt av den sociala verklighet som 

studeras. Lincoln och Guba (1985) anser att en fyllig redogörelse eller en tät beskrivning 

förser andra personer med något som de kallar en databas med vars hjälp de kan bedöma hur 
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pass överförbara resultaten är till en annan miljö. Med pålitlighet anser Lincoln och Guba 

(1985) vidare att det ska säkerställas att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse 

av alla faser i forskningsprocessen. Detta sker genom att kollegor eller någon utomstående 

granskar studien för att den ska ses som pålitlig. Det sista delkriteriet i trovärdighet är 

konfirmering som handlar om att säkerställa att forskaren agerat i god tro. Det ska tydligt 

synas att forskaren inte medvetet låtit sina egna personliga värderingar eller sin teoretiska 

inriktning påverka utförandet och slutsatserna av undersökningen. De anser att en av 

granskarnas uppgifter är att slå fast i vilken utsträckning det går att styrka resultaten. För att 

uppnå trovärdighet i studien har intervjuer transkriberats och blivit godkända av 

respondenterna. Studien har även regelbundet blivit granskad av andra studenter som agerat 

opponenter för att se till att studien blir pålitlig. 

 

Lincoln och Guba (1985) beskriver äkthet med några generella frågor som berör 

forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet. Det handlar bland annat om att undersökningen 

ska ge en rättvis bild. Det innebär att undersökningen ger en rättvis bild av de olika åsikter 

och uppfattningar som finns i den grupp av människor som studerats. Studien har uppnått 

giltighet och äkthet genom att de respondenter som valts ut har haft bra kunskap om 

koncernen och hur den styrs. De har gett oss bra svar vilket tyder på att de är insatta i 

styrningsprocessen. 

 

2.9 Källkritik 
 

Inom både kvantitativ och kvalitativ forskning är det viktigt att vara källkritisk till sekundära 

källor (Jacobsen et al., 2002). Studien har använt sig av vetenskapliga artiklar som är skrivna 

av forskare inom ämnet och som samtidigt är “peer review”. Det innebär en process för 

kollegial granskning som görs för att garantera de vetenskapliga artiklarnas kvalitet och status 

(Bryman och Bell, 2013). 

 

Den empiriska data som studien samlat in via intervjuer har, i likhet med de vetenskapliga 

artiklarna, granskats kritiskt. Jacobsen et al. (2002) diskuterar att det är viktigt att beakta att 

både respondenter och intervjuare kan uppträda olika vid olika tillfällen. Detta medför att 

intervjuer inte lämnar någon garanti för att data är genererade under lika förhållanden och 

detta är viktigt att beakta i analysen. Själva frågeformuläret som utgjort intervjuernas 

utgångspunkt i studien har granskats kritiskt för att inte innehålla ledande, oklara eller dubbla 
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frågor vilka kan leda till förhållanden som får fram speciella svar (Jacobsen et al., 2002). 

Ytterligare ett problem som gör att forskare måste vara källkritiska är egenskaper hos 

uppgiftslämnare. Jacobsen et al. (2002) anser att ju större kunskap respondenten har om 

ämnet desto mer tillförlitliga är svaren. Under intervjuerna har hänsyn tagits till 

intervjupersonerna position i företag och frågorna har anpassats därefter. På detta sätt kan 

svaren anses tillförlitliga.  
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3. Referensram 
 

I detta kapitel presenteras studiens teori. Teorin är uppdelad i tre delar; allmän referensram, 

teoretisk referensram och tidigare forskning. Denna del kommer att ligga till grund för en 

senare analys då en jämförelse sker mellan empiri och teori.   

 

3.1 Allmän referensram 
 

I denna del förklaras budgetens syfte, vilka olika typer av budgetar som finns och hur en 

uppföljning av en budget sker. 

3.1.1 Budgetens syfte  
 

Starck och Bailes (1996) anser att det finns flera syften med budget. Exempel på dessa är 

planering, kontroll och uppföljning. Andersson (1997) anser att de traditionella syften som 

brukar diskuteras är; planering som innebär att organisationen, med hänsyn till 

framtidsbedömningar, avgör om de personella och ekonomiska resurserna räcker till. 

Ytterligare ett syfte med budgetering är samordning som innebär att avstämningar görs inom 

företaget för till exempel försäljning och produktion. Det sista traditionella syftet är kontroll 

vilket innebär att budgeten försöker att skapa kontroll och överblick över verksamheten. 

 

Budgeten kan ha flera syften och ett av dessa är enligt De Waal, Hermkens-Janssen och van 

de Ven (2011) att den är till för planering. Detta tvingar ledningen att tänka framåt för att sätta 

upp realistiska mål för organisationen.  De Waal et al. (2011) menar att budgeten kan ha en 

kommunikativ roll då den kan användas som ett verktyg att framföra ledningens planer och 

förväntningar till de övriga medarbetarna i verksamheten. Detta bidrar till att alla i 

verksamheten får vetskap om planerna för organisationens framtid. 

 

Sivabalan, Booth, Malmi och Brown (2009) menar att en av budgetens roller i ett företag är 

måluppfyllelse. De menar att verksamheter styrs med budget för att nå de gemensamma 

målen för hela organisationen. De belyser att det är viktigt att de anställda i en organisation 

förstår och accepterar de mål som är satta, vilket styrning genom budget kan bidra till. Greve 

(2011) anser att en organisations mål kan delas in i två former, nämligen kvalitativa och 

kvantitativa mål. Ett kvalitativt mål kan vara att företaget ska erbjuda varor och tjänster som 

kunder uppskattar. Med kvantitativt mål menas ett mål som kan mätas. Målet kan vara att 

inom två år uppnå en marknadsandel på 20 procent. För att kunna mäta behövs det tillgång till 

ett mått, det kan till exempel vara räntabilitet på totalt kapital eller soliditet. Med andra ord 
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mäts kvantitativa mål i siffror medan kvalitativa mål mäts genom kunders uppfattning av 

företagets produkter. Kvantitativa mål upplevs lättare att följa upp medan de kvalitativa målen 

kräver någon typ av marknadsundersökning för uppföljning. 

 

Enligt Andersson (1997) har det under det senaste decenniet poängteras andra syften med 

budget än de tidigare traditionella. Ett av dessa är delegering som innebär att budgetar ofta 

används till att delegera ansvar för resursanvändning och/eller resultat till ansvariga som har 

större detaljkunskaper om delverksamheter inom den större organisationen. Det andra syftet 

som vuxit fram är informationsspridning som innebär att budgeten används i 

informationssyfte. Budgeten har blivit ett sätt för koncernledningen att föra ut deras idéer om 

bland annat strategier, verksamhetsplaner och målsättningar. Vidare anser Andersson (1997) 

att ytterligare ett syfte med budgetering är åtagande då budgetprocessen kan innebära att 

förhandlingar mellan olika avdelningar och över- och underordnade och budgeten fungerar då 

som ett åtagande. Det sista syftet med budgetering är resursfördelning vilket innebär att 

budgetprocessen utgör en funktion av att koppla ambitioner och planer till verkligheten. 

Budgeten används då för att fördela knappa resurser på bästa sätt. 

 

3.1.2 Metoder för budgetframställande 
 

Hansen och Van der Stede (2004) anser att budgeten kan ha olika syften i olika organisationer 

och genom detta kan budgetprocessen se varierar ut, mycket beroende på hur organisationen 

ser ut. Seer (2000) och Hansen och Van der Stede (2004) anser att kommunikation mellan 

ledningen och de övriga i organisationen är viktigt under budgetprocessen är viktig. 

Framförallt mellan ledningen och de övriga i organisationen. Nilsson och Olve (2013) och Ax 

et al. (2009) anser att det finns två extrema alternativ för processen för budgetframställande. 

Dessa är: 

- uppbyggnadsmetod 

- nedbrytningsmetod 

 

Eftersom dessa två metoder är extremmetoder har organisationer i praktiken ofta en blandning 

men med tonvikt på den ena eller den andra, metoder som ligger mellan dessa är till exempel 

kombinationsmetoden. Figuren nedan illustrerar uppbyggnadsmetoden och 

nedbrytningsmetoden.  
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Källa: Nilsson och Olve, 2013. s. 441 

 

Nilsson och Olve (2013) och Ax et al. (2009) menar att i uppbyggnadsmetoden utarbetas ett 

budgetförslag utifrån handlingsprogram, den strategiska planen och specifika förutsättningar 

för budgetperioden, på lägsta nivå i organisationen. Förslagen sammanställs för den närmaste 

överliggande nivån och diskuteras med de medarbetare som är berörda. Efter eventuella 

justeringar ställs budgeten samman för allt större delar av organisationen och diskuteras med 

berörda chefer för att till sist nå VD och styrelse där den slutliga budgeten fastställs.  

 

I nedbrytningsmetoden startar budgetprocessen istället hos VD där de ekonomiska målen för 

budgetåret preciseras för VD:s närmaste medarbetare. Dessa mål bryts sedan ner för deras 

närmaste medarbetare. Detta fortgår till dess budgeten nått den lägsta budgetnivån och 

därefter vänder processen uppåt på i stort sätt samma vis som uppbyggnadsmetoden. 

Skillnaden är att varje nivå ska upprätta budgetförslag för att nå de mål som först sattes av 

VD. Om målen inte anses uppnåeliga kan budgetförslag med den innebörden komma tillbaka 

till VD. Det är då upp till VD och styrelse att avgöra om de tror att budgeten kan framställas 

eller om ytterligare ansträngningar måste tas i anspråk för att målen ska nås, till exempel att 

budgeten ändras för andra enheter. Om inga problem uppstår fastställs budgeten (Nilsson och 

Olve, 2013 och Ax et al., 2009).  

 

Enligt Fagerström, Johansson och Lundh (2013) produceras den största delen av koncerners 

finansiella rapporter inte för den externa rapporteringen som årsredovisning utan det interna 

behovet av information är mer omfattande. De menar vidare att konsoliderade rapporter 

Figur 4 Uppbyggnads- och nedbrytningsmetoden 
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används av koncernledningen för att styra verksamheten. Vidare kan ytterligare avgränsningar 

göras i styrningen genom att koncernen delas in i olika strukturer. Denna indelning brukar 

kallas operativ koncern och kan delas in efter till exempel verksamhetsgrenar eller länder. 

Hur koncernen organiseras påverkar sedan hur redovisning och budgetering utformas. 

Styrning och redovisning inom dessa operativa koncerner tar inte hänsyn till koncernens 

legala struktur. 

3.1.3 Olika typer av budgetar 
 

Budgeten kan delas in i två kategorier, huvudbudget och delbudget. Det finns tre typer av 

huvudbudgetar, dessa är resultatbudget, likviditetsbudget och budgeterad balansräkning. 

Resultatbudgeten beskriver verksamhetens resultat under en period, likviditetsbudgeten visar 

hur likvida medel använts och anskaffats. Den sista huvudbudgeten är budgeterad 

balansräkning som visar verksamhetens tillgångar, skulder och eget kapital vid slutet av en 

period (Ax et al., 2009). 

 

Ax et al. (2009) anser att huvudbudgetarna till viss del är beroende av varandra då uppgifter 

som finns att hämta i resultatbudget och likviditetsbudget kan påverka varandra. Detta kan i 

sin tur ge direkta konsekvenser i den budgeterade balansräkningen. Samuelsson (2004) anser 

att en verksamhets huvudbudgetar utgår från verksamhetsplaneringen och delbudgetar skapas 

ute i enheterna. Samuelsson (2004) anser vidare att huvudbudgetar baseras på olika typer av 

delbudgetar. Dessa delbudgetar kan i sin tur delas in i två huvudtyper, funktionsbudgeten som 

används för att styra olika aktiviteter och avdelningsbudgeten som används för att styra olika 

enheter. 

3.1.4 Budgetuppföljning 
 

Enligt Olve och Samuelsson (2008) ligger vikten i budgeteringen vid de interna förhållanden 

som finns inom organisationen. Vidare ska budgeten följas upp, detta innebär att redovisade 

värden ställs mot de budgeterade värdena och jämförs för att organisationen sedan ska kunna 

anpassa åtgärder. Sedan ställs nya budgetar upp med utgång i de tidigare utfallen (Greve, 

1996; Olve och Samuelsson, 2008). Greve (1996) anser att detta är en viktig del i 

budgetprocessen då skillnaden mellan budgeterat utfall och verkligt utfall bör analyseras för 

att få en klar bild över vilka faktorer budgeten brister. Kung, Huang och Cheng (2013) anser 

att budgetuppföljning anses viktigt för att ha kontroll och övervakning över verksamheten. De 

menar vidare att det kan användas för att tidigt se om det uppstår avvikelser från budgetmålen 
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vilket gör att chefer kan vidta åtgärder. Budgetuppföljning kan även vara ett verktyg som kan 

användas av chefer för att utöva kontroll, fatta beslut och kontinuerligt förbättra budgeten 

(Kung et al., 2013). 

 

Ax et al. (2009) anser att budgetuppföljningen är en av de viktigaste delarna i en 

budgetprocess. Vid en budgetuppföljning ställs budgeterade värden mot utfall. De menar 

vidare att budgetuppföljning pågår i princip ständigt då budgeten täcker en viss period. Efter 

varje räkenskapsår eller månad så jämförs tidigare budget för samma period med årets budget. 

Ax et al. (2009) beskriver ett antal syften som budgetuppföljningen har. Exempel på dessa är 

ge underlag för nya budgetar, analysera avvikelser för åtgärder och att ge information. 

Uppföljning av budget har även betydelse för de anställda inom organisationer då uppföljning 

av resultat förbättrar prestandan (Hansen och Van der Stede, 2004).  

 

Ax et al. (2009) menar vidare att genom uppföljningen fås även ett mer personligt åtagande 

hos medarbetarna. Genom att den som är ansvarig får veta att uppföljning över dennes 

verksamhet kommer ske känner denne ett mer direkt ansvar för utfallet och det är därmed 

större chans att den ansvarige kommer agera på ett sätt som är positivt för företaget. Greve 

(2011) anser att om gapet mellan det budgeterade och det faktiska utfallet skiljer sig markant 

kan en avvikelseanalys genomföras, genom att analysera avvikelser kan åtgärder sättas in. Har 

organisationen en budgetmiss på en faktor kan de analysera detta så snart som möjligt för att 

finna orsaker och kunna göra det bättre till nästa år, för att påverka framtida utfall. Även Seer 

(2000) menar att det är viktigt att hela tiden granska och göra uppföljningar på budgeten. 

Vidare menar han att om budgeten är indelad i kortare perioder kan uppföljningen ske mer 

kontinuerligt. Det blir då lättare att omfördela resurser och göra justeringar under året om det 

behövs. 

 

Greve (2011) menar att budgetavvikelsen kan användas som ansvarsstyrning, och det används 

då för prestationsvärdering. Greve (2011) anser att den budgetansvarige kan argumentera för 

en låg målsättning, då det är lättare att överträffa och den ansvarige framstår som effektiv. Om 

ribban istället läggs för högt finns det risk för att den ansvarige inte anstränger sig tillräckligt 

och följden blir då att resultatet inte blir så högt som det hade kunnat bli. Den målsättning 

som i slutändan blir bäst är då överordnad och underordnad enats om ett resultatmål. Greve 

(2011) menar att syftet med att analysera en avvikelse är för att korrigerings- och 
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anpassningsåtgärder kan sättas in. Ännu ett syfte kan vara att undvika att upprepa samma 

misstag nästa gång budgeten ska upprättas. 

 

Nilsson och Olve (2013) menar att redan dagen efter att en plan har lagts är den troligtvis 

inaktuell men att dagligen ändra budgeten skulle ta för mycket tid och inte vara givande. 

Nilsson och Olve (2013) anser att avstämningar därför bör göras med jämna mellanrum och 

ligga till grund för eventuell ändrad budgetplan. Vidare anser de att för att göra en ändring i 

budgetplanen måste orsaken till avvikelsen först analyseras. 

 

Olve och Samuelsson (2008) menar att budgetuppföljning i ett företag kan ske månatligen. Då 

skickas en snabbrapport med vissa nyckeltal där enheterna analyserar rapporterna och vidtar 

åtgärder. En controller eller ekonomiavdelningen kan kontakta enheterna för analys och 

diskussion om de nyckeltal som tagits fram. 

 

3.2. Teoretisk referensram 
 

I denna del beskrivs den institutionella teorin och agentteorin och kopplas till 

ekonomistyrning och hur dessa kan appliceras på förhållanden inom en koncern. 

 

3.2.1 Institutionell teori 
 

Institutionell teori reflekterar kring vilken form en organisation eller ett visst styrmedel har. 

Den diskuterar hur organisationer inom samma verksamhetsområde tenderar att ha samma 

karaktäristiska drag (DiMaggio och Powell, 1983). Denna teori har enligt Deegan och 

Unerman (2011) ett makroperspektiv för att förklara varför organisationer antar vissa former 

eller specifika sätt för sin redovisning. Den institutionella teorin har enligt Dillard, Rigsby och 

Goodman (2004) blivit det dominerande teoretiska perspektivet inom organisationsteori men 

teorin används även inom redovisning och ekonomistyrning. Inom ekonomistyrning används 

teorin för att studera praxis för ekonomistyrning i organisationer. Enligt Deegan och Unerman 

(2011) finns det två huvudsakliga dimensioner inom den institutionella teorin. Dessa är 

isomorfism och frikoppling (engelskans isomorphism och decoupling). 

 

DiMaggio och Powell (1983) beskriver isomorfism som den process som tvingar en 

organisation att ta efter och likna andra organisationer som har samma företagsmiljö. Vilket 

leder till att organisationer som väljer att använda andra processer eller strukturer, till exempel 
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rapporteringsprocesser kan löpa ökad risk för kritik. De anser att det finns tre olika typer av 

isomorfism. Dessa är: tvingande isomorfism (coercive isomorphism), mimetisk isomorfism 

(mimetic isomorphism), normativ isomorfism (normative isomorphism). 

 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) innebär tvingande isomorfism att organisationen ändrar 

sin institutionella praxis på grund av påtryckningar från intressenter som organisationen är 

beroende av. Om viktiga intressenter, till exempel styrelsen i en koncern ställer krav, 

resulterar detta i tvingande isomorfism. Vidare kan tvingande isomorfism upplevas mellan de 

olika nivåerna inom koncernen då högre nivåer kan ställa krav på de lägre. Denna typ av 

isomorfism kommer både från formella och icke formella påtryckningar på organisationen 

från intressenter och även från kulturella förväntningar som finns i samhället där 

organisationen verkar. DiMaggio och Powell (1983) diskutetar vidare att ju mer beroende en 

organisation är av en intressent desto större vikt har intressentens påtryckningar på 

organisationens institutionella praxis. Tvingande isomorfism kan enligt Carpenter och Feroz 

(2001) tvinga en organisation att anpassa sin frivilliga rapportering till förmån för viktiga 

intressenter på bekostnad av de mindre viktiga intressenterna i organisationen. 

 

Den andra typen av isomorfism är den mimetiska. Den innebär enligt DiMaggio och Powell 

(1983) och Brandau, Endenich, Trapp och Hoffjan (2012) att en organisation försöker 

efterlikna andra organisationers institutionella praxis. Detta görs oftast för att nå 

konkurrenskraftiga fördelar och legitimitet. De diskuterar att imitationer av andra 

organisationer ofta görs när målen inom den egna organisationen är tvetydiga, när miljön 

skapar osäkerhet eller när den organisatoriska tekniken är dåligt förstådd. Osäkerhet i en 

organisation skapar förutsättningar för imitation. DiMaggio och Powell (1983) anser vidare 

att organisationer använder denna typ av isomorfism när de studerar andra organisationer som 

de sedan försöker att ta det bästa ifrån och efterlikna i sin egen organisation. Denna studie 

kommer inte beröra denna typ av isomorfism då endast en koncern undersöks och på detta vis 

är det svårt att bekräfta en mimetisk effekt. 

 

Normativ isomorfism är den tredje typen av isomorfism som DiMaggio och Powell (1983) 

beskriver. Den kännetecknas av att en organisations institutionella praxis påverkas av 

påtryckningar av normer. DiMaggio och Powell (1983) diskuterar vidare att inom frivillig 

redovisning kan normativ isomorfism uppstå genom mindre formella gruppinfluenser från 

både formella och informella grupper som chefer i en organisation tillhör. Dessa influenser 
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kan vara både kulturella influenser och olika arbetsmetoder som utvecklats på chefens 

arbetsplats. Influenserna kan skapa kollektiva ledningsvyer både till förmån för och emot 

vissa typer av redovisningspraxis. Den normativa isomorfismen i denna studie är att budgeten 

måste följa externredovisningen och reglerna för denna, eftersom resultatet från denna 

redovisning styr budgeten.  

 

Den andra dimensionen av institutionell teori som Deegan och Unerman (2011) beskriver är 

frikoppling.  De beskriver att detta innebär att det faktiska dagliga arbetet kan skilja sig från 

den synliga institutionaliserade verksamheten. Meyer och Rowan (1977) anser att den 

formella strukturen i organisationen kan skilja sig från hur den faktiska dagliga verksamheten 

ser ut. I denna studie finns en budget utformad som är till för att följas inom verksamheten 

men det dagliga arbetet med hur budgeten används kan skilja. Koncernledningen kan ha en 

plan samtidigt som de inte reagerar på om ett dotterbolag gör på ett annat sätt så länge målen 

uppfylls. 

3.2.2 Agentteori 

 

Enligt Artsberg (2005) är agentteorin en teori som uppkom under 1970-talet på grund av 

uppmärksamheten kring redovisningens politiska natur. Denna teori fokuserar speciellt på 

relationer mellan olika aktörer på redovisningsområdet och tog form då konflikter mellan 

agenter och principaler uppkom. Konflikter uppstod i relationer mellan agenter och 

principaler då agenten försökte öka sin nytta på bekostnad av principalens. Artsberg (2005) 

beskriver att agentteorin handlar om att alla aktörer försöker minska sina risker. Olika grupper 

av intressenter arbetar för att få redovisningsreglerarens stöd för redovisningsregler som 

gynnar det egna intresset. Artsberg (2005) diskuterar vidare att det enligt agentteorin finns 

många normativa teorier då olika aktörer har behov av olika sorters teorier. Vissa vill ha 

teorier som leder till ökad vinst, andra vill ha en teori som leder till minskad vinst på grund av 

att de tjänar på det ena eller det andra. 

 

I denna studie kan agentteorin tillämpas på den relation som finns mellan aktieägare och 

koncernledningen. Aktieägarna ställer krav på koncernledningen vilket gör att aktieägarna 

innehar en roll som principal medan koncernledningen agerar agent. Viktigt att belysa är även 

det som Artsberg (2005) nämner, att aktieägarna inte alltid vill ha bästa möjliga resultat, utan 

de föredrar högre aktieutdelning istället. Eller vice versa, att aktieägarna vill visa ett högt 
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resultat för att öka aktievärdet. Artsberg (2005) anser vidare att för att det inte ska uppstå 

konflikter mellan ledning och ägare gäller de att ha en löpande kommunikation mellan dessa 

och att ägarna skriver ett kontrakt med VD/ledningen om hur de vill att företaget ska framstå 

och hur VD:n ska bete sig för att uppfylla kontraktet.  

 

Agentteorin är enligt Eisenhardt (1988) inriktad på en viss typ av organisationsproblem, det så 

kallade agentproblemet. Det visar förhållandet mellan en huvudman som delegerar arbete till 

en agent som utför det arbetet. Fokus ligger på att bestämma det optimala kontraktet som 

gynnar förhållandet mellan agenten och huvudmannen. 

 

Adams (1994) anser att agentteorin är en del av den positiva redovisningsteorin som härrör 

från litteraturen om finansiell ekonomi. Det förutsätter att företaget har ett avtal mellan ägarna 

av de ekonomiska resurserna (huvudmännen) och chefer (de medel) som är tilldelad för att 

använda och styra dessa resurser. Vidare är agentteorin baserad på den förutsättningen att 

agenter har mer information än huvudmännen och att denna informationsasymmetri negativt 

påverkar huvudmännens förmåga att övervaka på ett effektivt sätt om deras intressen korrekt 

betjänas av agenter. Det förutsätter också att huvudmän och agenter agerar rationellt och att 

de kommer att använda upphandlande process för att maximera sin förmögenhet. Detta 

innebär att eftersom agenter kan ha egoistiska motiv kommer de sannolikt att ta chansen att 

agera mot ägarnas intresse, för att till exempel öka deras egna förmögenhet. Adams (1994) 

hänvisar till detta dilemma som Moral hazard-problem. Detta inträffar när 

huvudmännen/ägarna inte har tillgång till all tillgänglig information vid den tidpunkten då ett 

beslut fattas av en chef och är således inte kapabel att avgöra om chefernas åtgärder är i bästa 

intresse för företaget. 

 

Eisenhardts (1988) studie kan kopplas till agentteorin på det sätt att den koncern som 

undersöks är ett publikt aktiebolag med flera aktieägare, i detta fall blir det dem som är 

huvudmän. Koncernen har även en koncernledning i form av en VD och flera 

anläggningschefer. Det är i detta fall främst VD som är agent, och som har största ansvar till 

huvudmännen att styra bolaget. Som tidigare uppmärksammats i förklaringen om agentteorin 

kan det uppstå en hel del problem och konflikter mellan agent och huvudmän. Det gäller för 

agenten (VD:n) att se till att huvudmännen känner de kan förlita sig på VD:n och att VD:n 

sköter sitt jobb. Då aktieägarna inte syns utåt och offentligt är det viktigt att agenten sköter sig 

beteendemässigt både utåt och inåt i företaget.  
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Fagerström (2002) menar att agentteorin kan användas för att illustrera relationerna mellan 

moderbolag och dotterbolag. Vanligtvis är det ägarna som är huvudmännen medan VD:n är 

agenten. Fagerström (2002) menar att det i en koncern istället går att se moderbolaget som 

huvudman och dotterbolagen som agenter. Han menar att det finns tre olika agentrelationer i 

en koncern. Den första relationen är mellan ägare och ledningen i moderbolaget. Den andra är 

relationen mellan ledningen i moderbolaget samt ledningen i dotterbolaget. Den tredje 

relationen är mellan minoritetsägare och ledningen i dotterbolaget. Alla tre relationer 

inkluderar beteenden som relateras till informationsasymmetri. Ägarna av moderbolaget och 

dotterbolaget har inte samma information som de anställda i moderbolaget och dotterbolaget. 

Inte heller har moderbolaget, som ägare av dotterbolaget, samma information som de 

anställda i dotterbolaget. Detta tyder på att alla tre relationer inkluderar 

informationsasymmetri och är applicerbara på en koncern. 

 

Nohria och Ghoshal (1994) anser också om att det går att koppla agentteorin till relationen 

mellan moderbolag och dotterbolag. De menar att moderbolaget som huvudman inte kan göra 

alla beslut på ett effektivt sätt i en koncern eftersom det inte har den unika information som 

dotterbolagen har, de måste därmed ta hjälp av varandra. Samtidigt kan inte moderbolaget 

avsäga sig alla beslutsrättigheter till dotterbolagen eftersom det lokala intresset från 

dotterbolaget inte alltid behöver vara samma som moderbolagets intresse, eller koncernen 

som helhet. De menar att detta leder till ett klassiskt styrningsproblem mellan moderbolag och 

dotterbolag. 

 

Enligt Andersson, Björkman och Forsgren (2005) kan dotterbolagens beteende påverkas 

beroende på vilka verktyg som koncernledningen väljer att ha för att mäta prestationen hos 

dotterbolagen. Prestationsutvärdering är viktig när det finns en informationsasymmetri mellan 

principal (koncernledning) och agent (dotterbolag). Vidare anser Andersson et al. (2005) att 

olika typer av verktyg för mätning leder till olika beteende, dessa verktyg avgör vad 

dotterbolagens fokus ligger på. Om mätningen görs till exempel genom kundnöjdhet kommer 

fokus ligga på detta men om mätning görs genom årliga vinster kommer aktiviteter som har 

effekt på denna lönsamhet att prioriteras hos dotterbolagen. 

 

Informationsasymmetri kan uppstå då ett dotterbolag har och utvecklar mer kunskap om en 

produkt eller en tjänst i form av expertis om produkten och vetskap om kunderna på 
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marknaden. När denna typ av asymmetri uppstår kan det vara kostsamt och svårt för 

koncernledningen att försöka styra dotterbolaget eftersom dotterbolaget har mer kunskap om 

efterfrågan och utbud på marknaden, vilka resurser som krävs och hur dessa resurser används 

på bästa sätt (O’Donell, 2000).  

 

Costello och Costello (2009) anser att stor vikt läggs på att undersöka relationen mellan 

koncernledning och dotterbolagsledning i en koncern eftersom relationen mellan dem ligger 

till grund för många parametrar, bland annat konkurrenskraft och framgång för koncernen. 

3.3 Tidigare forskning 
 

I denna del diskuteras tidigare forskning inom budgetering med fokus på koncern och de olika 

nivåerna inom koncernen. 

3.3.1 Budgetens syfte 
 

Bunce, Fraser och Woodcock (1995) anser att budgeten är viktig och spelar en central roll för 

de flesta organisationer. Enligt Luft och Shields (2003) har syftet med budget varit ett av de 

mest studerade ämnena inom ekonomistyrning. Enligt Kihn (2011) har traditionellt sett flera 

syften identifierats för budgetar och budgetmål. Budgetmål kan förklaras som finansiella 

planer, prognoser eller uppskattningar av framtida resultat som ledningen har kommit överens 

om (Dunbar, 1971). Enligt Kihn (2011) kan budgetmålen användas för att kommunicera med 

de anställda vad som förväntas av dem för att samordna verksamheten i olika delar av 

organisationen över tiden.  

 

Antolovic (2001) anser att en budget har många aspekter, de handlar om planer och 

förväntningar på resultat. Budget handlar om kommunikations- och informationssystem för 

att framföra de finansiella planerna. De fungerar som ett styrmedel för en organisation, 

ansvarstagande, och resultatmätning. Andersen (2000) menar att planering går ut på att logiskt 

dela in de olika processerna i olika sekvenser för att ledningen ska kunna bestämma en 

lämplig strategisk väg för hela organisationen, till exempel genom en budget. Peel och Bridge 

(1998) anser att tidigare forskning (Pike och Dobbins, 1986) anser att större företag och 

organisationer ofta tenderar att ha en bred rad av olika mål istället för att arbeta mot ett enda 

mål. Andersen (2000) anser att en koncern, till exempel IKEA, skulle ha svårt att nå sina mål 

utan en central planering för hur målen ska uppnås. Appleyard, Strong och Walton (1990) 
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menar att en koncern genom att använda standardiserade budgetsystem för både moderbolag 

och dotterbolag möjliggör jämförelser mellan de olika dotterbolagens prestationer. 

Budgetering är viktigt för organisationers planering och koordination av aktiviteter. Budgeten 

syftar även till att fördela resurser och tillhandahålla rätt utmaningar (Covaleski, Evans, Luft 

och Shields, 2003).  

 

Budgetmålen visar hur resurser fördelas inom en organisation, och de kan fungera som ett 

styrmedel som ger ett formellt tillstånd för att en chef ska kunna lägga en viss mängd medel 

på specifika aktiviteter. Budgetmålen kan användas för att motivera goda prestationer, 

eftersom människor är känsliga för stora målprestationer och är motiverade att minska dessa 

genom att förbättra sina resultat (Kihn, 2011). På dotterbolagsnivå anses det viktigt att 

moderbolaget är lyhörd för att dotterbolaget ska kunna utvecklas i den takt som krävs av 

miljön där dotterbolaget är verksamt. Dessutom måste denna utveckling ha stöd från 

moderbolaget. Birkinshaw (1997) anser att om moderbolaget inte tar hänsyn och istället väljer 

olämpliga strategier för dotterbolaget kan spänningar uppstå mellan moder- och dotterbolaget 

vilka kan avskräcka dotterbolagschefer. Kihn (2011) menar också att förutom de ovan 

nämnda mer traditionella syftena, kan budgetar även användas för att kommunicera och 

genomföra en strategisk plan för året. Alternativt kan budgetmålen vändas till ansvar och 

åtaganden, normer och riktmärken mot faktiska resultat som kan jämföras med enheten och en 

chef får hjälpmedel till att utvärdera prestationer. 

3.3.2 Deltagande i budgetprocessen 
 

Enligt Kung et al. (2013) bör en flexibel budgetmodell ha informativa och känslomässiga 

incitament där medarbetarna aktivt deltar och påverkar budgetprocessen. På detta sätt kan de 

anställda bättre förstå företagets budgetmål, vilket ökar deras trivsel och i sin tur förbättrar de 

anställdas arbetsprestationer. Ur ett psykologiskt perspektiv, ger deltagande i budgetprocessen 

alla anställda en känsla av att de har samma möjlighet att uttrycka sina åsikter och att de har 

ett visst inflytande på beslutsprocessen i organisationen, vilket resulterar i ökad 

arbetstillfredsställelse och bättre moral. Att dela kunskap och information med kollegor 

främjar informationsflödet och effektiviserar användningen av denna information. Nouri och 

Parker (1998) anser att deltagande i budgetprocessen kan ge de anställda i dotterbolagen 

viktig information kring vilka planer som finns och vilka värden som är budgeterade. De 

menar vidare att information även kan användas åt andra hållet, det vill säga genom att 

koncernledningen får användbar och viktig information som finns ute hos dotterbolagen. Om 
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dotterbolagen inte deltar i budgetprocessen riskerar koncernledningen att gå miste om viktig 

information. Detta kan resultera i att budgeten inte anpassas för dotterbolagen och de får då 

inte de resurser de behöver för att kunna prestera på sin högsta möjliga nivå. Brownell och 

McInnes (1986) och Parker (2007) anser att genom deltagande i budgetprocessen ökas 

motivationen hos de anställda. Vidare ökar delaktighet även prestationen hos de anställda 

(Searfoss och Monczka, 1973; Lu, 2011) och Otley (1978) fann en stark betoning på att 

motivationen påverkas av lyckade arbetsuppgifter, belöningar och måluppfyllelse. Däremot 

anser Kung et al. (2013) att den högsta ledningen tenderar att inte fokusera på kommunikation 

och lägger större vikt vid att uppfylla budgetens övergripande mål, snarare än att hantera 

uppgifter om budget. 

 

Miller och Monge (1986) anser att styrelse och ledning kan föra fram sina tankar och krav på 

målsättningar genom att kommunicera en budget. De menar att genom en budget som 

kommuniceras kan dotterbolagen bli mer jämlika och ha en bättre ordning. Miller och Monge 

(1986) menar vidare att så länge cheferna i dotterbolagen anser att ledningen och styrelsen är 

seriösa i sina förslag, förbättras budgetkommunikation samarbetet inom koncernen. 

 

Kung et al. (2013) talar om att kommunikation utgör kärnan i budgetprocessen. Exempelvis 

kan samordningen av avdelningens verksamhet genom kommunikation av budget öka den 

totala effektiviteten i organisationens verksamhet. De anställda kan bättre förstå och acceptera 

organisatoriska mål som uppkommer om det talas om målen i tid. Kung et al. (2013) 

beskriver budget i två begrepp, interaktiv och diagnostisk kommunikation. Interaktiv 

kommunikation innebär att regelbunden budget är en diskussion mellan toppchefer och deras 

anställda medan diagnostisk kommunikation endast behövs när prestationen sjunker under 

förväntningarna. Hassel (1992) anser att när en koncern har moderbolag och dotterbolag i 

samma land är det enklare att ha frekvent och detaljerad kommunikation vilket ger delad 

vetskap om den budget som finns planerad. Att moderbolag och dotterbolag finns i samma 

land gör att moderbolaget kan bedöma dotterbolagets prestationer utifrån de förhållanden som 

finns där koncernen är verksam. Kren och Liao (1988) menar att effektiviteten av budgeten i 

en koncern, som är verksam i enbart ett land, bestäms av två aspekter: betoningen på budget 

det vill säga hur beroende koncernen är av budgeten och vidare dotterbolagens deltagande i 

budgetprocessen vid fastställande av mål för prestation.  
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Jönsson (1992) betonar att koncerner kan fördela ansvaret inom organisationen genom att 

delegera arbete och uppgifter till dotterbolag. Detta görs genom budgetar och 

koncernledningen kan sedan regelbundet återkoppla till dotterbolagen. Om dotterbolagen 

ändrar något i sitt arbete utan att informera koncernledningen kan länken mellan utfört arbete, 

rapportering och mål förstöras.  Genom att ändra sitt arbete kan dotterbolagens prestationer 

förbättras men samtidigt finns det risk för att koncernledningen får det svårare att få 

information från dotterbolagen och koncernen i stort utvecklas inte i jämn takt.  

3.3.3 Budgetkontroll 
 

Kung et al. (2013) anser att det är viktigt att ha kontroll och övervakning över budgeten för att 

uppmärksamma en tidig varning om avvikelser från budgetmålen och det ger möjlighet för 

toppchefer att vidta korrigerande åtgärder. De anser vidare att chefer också kan använda 

budgetövervakning för att utöva kontroll, genomföra beslut, och underlätta kontinuerlig 

förbättring. Ambos, Andersson och Birkinshaw (2010) anser att koncernledningen ska försöka 

att ha kontroll över dotterbolagen så att de agerar utifrån koncernens bästa och inte utifrån 

egenintresse, men samtidigt måste dotterbolagen uppmuntras att prestera på sin högsta nivå. 

Dotterbolaget däremot har intresse av att förbättra sig egen ställning inom koncernen och bli 

mer självständig, samtidigt som de vill ses som en god samarbetspartner inom koncernen. 

Antolovic (2001) håller med ovanstående om att noggrann och regelbunden övervakning av 

budget och utfall över tiden kommer att resultera i en förfinad budget. Antolovic (2001) anser 

att budgeten blir bättre och bättre desto mer tid som läggs på budgetanalyser.  

 

Brownell (1982) belyser att regelbunden kontroll och emotionella incitament starkt kan 

förbättra prestandan på budgeten. En sådan betoning innebär att de som verkställer budgeten 

är ansvariga för att uppnå sina mål, vilket är ett effektivt sätt att stimulera prestationen. Baliga 

och Jaeger (1984) anser att koncerner som har dotterbolag som är verksamma i olika 

geografiska miljöer gynnas av att delegera ut arbete, till exempel genom en budget, till chefer 

i dotterbolagen eftersom detta gör att ökad hänsyn kan tas till miljön där dotterbolaget är 

verksamt. Däremot kan det finnas viss rädsla till att delegera ut eftersom dotterbolagen då kan 

handla mer utifrån sitt bästa istället för det som är bäst för koncernen. 

3.3.4 Budget i olika situationer 
 

Andersson (1997) menar att budgetar är olika användbara i olika situationer. Till exempel kan 

en verksamhet som är relativt stabil och vars efterfrågan är förhållandevis förutsägbar 
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använda budgeten som en plan inför framtiden, medan budgeten kan utgöra en plan för att 

strukturera verksamheten i en organisation som har stor föränderlighet. Govindarajan (1986) 

har påvisat att budget ger positiva effekter när miljön är oviss och mindre positiva när miljön 

är förutsägbar. I en mer förutsägbar miljö kan arbetet ske mer per automatik och behovet av 

att individerna är involverade i budgetprocessen minskar. I dessa miljöer kan ledningen i 

koncerner istället fokusera på att utföra ett mer produktivt arbete än det icke produktiva 

arbetet med budget. Govindarajan (1986) anser vidare att budgetarbetet kan få negativ respons 

då det anses onödigt i förutsägbara miljöer. Leksell (1981) belyser att den årliga budgeten är 

viktig för relationen mellan koncernledning och dotterbolag medan en långsiktig plan inte är 

lika viktig. Detta beror på att den långsiktiga planen ofta framställs av samma personer och 

grundas på samma typer av dokument som den årliga budgeten och därför blir dessa två 

planer ofta lika. Eftersom miljön är föränderlig i en koncern med dotterbolag verksamma på 

olika orter kommer den årliga budgeten att uppmärksammas och betyda mer. Neely, Bourne 

och Adams (2003) anser att budgeten kan ses som ett ineffektivt sätt att arbeta på eftersom de 

inte är tillräckligt känsliga för den konkurrens och turbulens som finns i dagens 

företagsmiljöer. Dessutom anser de att budgeten även är dyr och arbetskrävande. 

 

Vid budgetframställande har tidigare i studien två metoder diskuterats, uppbyggnadsmetoden 

och nedbrytningsmetoden. I uppbyggnadsmetoden dominerar de lägsta nivåerna 

budgetprocessen och dialogerna kring budget kommer att föras med utgångspunkt i deras 

förslag. Vid budgetframställande genom denna metod finns därför utrymme för nya idéer och 

initiativ vilket gör att den passar om lönsamheten är god. Vid tillämpning av 

nedbrytningsmetoden är det istället VD och styrelse som dominerar processen. Denna metod 

anses därför lämplig om organisationens lönsamhet är pressad (Nilsson och Olve, 2013). 

Nedbrytningsmetoden kan koppas till det Parker och Kyj (2006) benämner som vertikal 

kommunikation som ger ledningen information om budget som de annars inte hade haft 

vetskap om. Genom vertikal kommunikation hanteras information från ledning till medarbetar 

men även i omvänd ordning, vilket kan liknas vid nedbrytningsmetoden. 

 

Stolt (2003) menar att det finns en trend som pekar mot att koncerner och företag tenderar att 

överge användningen av den fasta årliga budgeten. Stolt (2003) anser att denna minskade 

användning beror på att rullande budgetar/prognoser används i större utsträckning och även 

det faktum att framtiden är för oviss och svår att förutse för att användningen av en fast årlig 

budget ska kunna användas. 
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3.4 Teoretisk operationalisering 
  

Modellen nedan illustrerar de faktorer som har påverkan på budgetering i en koncern och som 

undersökts i denna studie. Faktorerna har genererats genom den allmänna referensramen, den 

teoretiska referensramen och den tidigare forskning som studien tagit fram. 

  

 

Figur 5 Undersökningsmodell 

 

Arbetet med budgetering har, med utgång i tidigare forskning (Hassel, 1992 och Ax et al., 

2009), undersökts i tre nivåer inom koncernen; koncernledningsnivå, dotterbolagsnivå och 

avdelningsnivå. Dessa olika nivåer bidrar till att studien skapar förståelse för hur arbetet med 

budget utförs på olika nivåer inom koncernen. Utöver dessa nivåer används agentteorin och 

den institutionella teorin. Teorierna beskriver hur budgeteringen påverkas av relationerna som 

finns mellan nivåerna inom koncernen och den information som de olika nivåerna har. Dessa 

teorier kan kopplas till forskningsfrågan som behandlar varför arbetet med budgetering sker 

på det sätt det gör. Inom den institutionella teorin kan frikoppling och två typer av 

isomorfism, tvingande och normativ, appliceras på studien. I agentteorin behandlar studien 

moral hazard och informationsasymmetri.  

 

För att undersöka de faktorer som presenteras i undersökningsmodellen har en teoretisk 
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operationalisering skett genom att en intervjuguide skapats. Frågorna i intervjuguiden är 

grundade på studiens övergripande frågeställning och på den teori som diskuterats i 

teorikapitlet. Intervjuguiden är uppdelad i tre delar, en för varje nivå som undersökts i 

koncernen. På detta sätt har frågorna anpassats för att för att nå den specifika kunskap varje 

nivå har. Frågorna på koncernledningsnivå är riktade till ledningen i koncernen och innehållet 

i dessa är mer övergripande och behandlar koncernen i stort. På dotterbolagsnivå är frågorna 

riktade till chefer på de olika anläggningarna och behandlar hur dessa upplever och arbetar 

med budgetering och varför arbetet sker på detta sätt. Till sist behandlas avdelningsnivån där 

frågor rör de anställda inom avdelningarna och även avdelningschefer och hur de ser på 

budgetering. 
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4. Empiri och analys 
 

I denna del redogörs sammanfattningar från intervjuerna som utförts. Till en början beskrivs 

koncernen som utgjort fallföretaget i studien och sedan diskuteras ekonomistyrning. Vidare 

har empirimaterialet utifrån undersökningsmodellen delats upp i tre nivåer: 

koncernledningsnivå, dotterbolagsnivå och avdelningsnivå. Denna uppdelning har gjorts 

baserad på tidigare forskning med ett tillägg för avdelningsnivå. Avdelningsnivån är relevant 

i denna studie då verksamheten i fallföretaget till stor del är beroende av personalen. Varje 

empiridel på nivåerna avslutas med en analys kring nivån, vilken även innefattar de två 

resterande faktorerna i undersökningsmodellen (agentteori och institutionell teori), som 

vidare används till diskussion och slutsats.  

 

4.1 Beskrivning av koncernen  
 

Koncernen består av tio stycken anläggningar varav fem stycken är helägda dotterbolag och 

fem stycken tillhör moderbolaget. Koncernen består av bolag som är verksamma på flera 

geografiska orter och omsätter cirka 180 miljoner och har i genomsnitt 160 anställda om året. 

Varje anläggning som utgör dotterbolag har sin egen årsredovisning medan de fem 

anläggningarna som utgör moderbolaget upprättar en gemensam årsredovisning. 

 

4.2 Ekonomistyrning 
 

Budgeten är det övergripande styrdokumentet som används inom koncernen. Den upprättas 

genom ett samarbete mellan styrelsen, koncernledningen och dotterbolagen. De formella 

styrmedlen anses viktiga för koncernen. 

 

“Siffror ljuger aldrig. Styrmedlen används både för uppföljning och styrning. De 

används även som grund för att kunna sätta in åtgärder om vi är på väg åt fel håll.” - 

Intervjuperson 9 

 

Inom koncernen anses det viktigt att det finns kunskap om budget och detta är något som 

enligt intervjupersonerna finns, både bland chefer i dotterbolagen och på 

ekonomiavdelningen. Bland de anställda finns en kunskap genom att de har en förståelse till 

exempel för att begränsningar finns på grund av en budget.  
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4.3 Koncernledningsnivå 
 

I denna del används material från intervjuer med intervjuperson 2 och 10. 

4.3.1 Empiri 
 

Budgeten är koncernens övergripande styrdokument och den anses vara ett accepterat 

styrmedel inom hela koncernen. Budgeten används för att styra, uppfylla och överträffa och 

genom budgeten fastställer styrelsen de mål, i form av nyckeltal och vinstmarginal, och den 

nivå som de vill att koncernen ska uppnå. På koncernledningsnivå upprättas både resultat- 

balans- och likviditetsbudget eftersom dessa anses behövas för att kunna styra och följa upp 

koncernens verksamhet på bästa sätt. I dotterbolagen däremot görs ingen balans- och 

likviditetsbudget, då koncernledningen anser att dotterbolagen har svårt att påverka dessa 

budgetar och därför upplevs det inte meningsfullt. I de enskilda bolagen används istället 

endast resultatbudget. På koncernledningsnivå görs en aggregerad balansbudget och 

likviditetsbudget för hela koncernen. På koncernledningsnivå görs årsbudgetar som sedan är 

månadsperiodiserade, vidare blir dessa säsongsbetonade eftersom de olika verksamheterna 

inom koncernen har olika säsonger. Budgetåret sträcker sig från första september till sista 

augusti.   

 

“Eftersom anläggningarna har stängt i olika perioder är en månadsperiodiserad 

budget det mest lämpliga för att kunna göra en rättvis finansieringsanalys” - 

Intervjuperson 2 

 

Budgeten tas fram genom att styrelsen sätter de ekonomiska mål som de vill att koncernen ska 

nå under året. Eftersom styrelsen utgörs av de stora ägarna till koncernen har de stora ägarna 

stor inverkan på koncernens styrning. De mindre ägarna däremot, som inte sitter i styrelsen, 

har inte samma beslutskraft. Vidare utformar koncernledningen ett underlag till budget utifrån 

dessa mål. För att få dotterbolagen aktiva i budgetprocessen för koncernledningsnivån en 

dialog med dotterbolagscheferna kring vilken nivå de tros kunna nå. Nivåerna som 

dotterbolagen förväntas prestera på är baserade på statistik över tidigare års prestationer och 

även kalendereffekter för det kommande året. Innan budgetförslaget skickas till styrelsen 

diskuteras det med dotterbolagscheferna för att få de ska ha en chans att säga vad de tycker 

och ta ställning till om budgeten känns rimlig. På detta sätt återkopplar dotterbolagen till 

koncernledningen för att göra dem uppmärksamma på hur pass genomförbar budgeten är. 
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Vidare skickas budgeten till styrelsen och tillbaka får koncernledningen respons på åtgärder i 

budgeten. 

 

“Vi i koncernledningen gör underlaget till budgeten och presenterar ett förslag för 

styrelsen men allt som oftast får vi tillbaka det en gång eller två med saker vi ska kolla 

på eller försöka åtgärda för att komma högre i resultat.” - Intervjuperson 2 

 

När styrelsen och koncernledningen är överens om budgeten bryter koncernledningen ner den 

till dotterbolagen och tittar samtidigt på förslag till investeringar. När budgeten är lagd förs en 

dialog mellan koncernledning och dotterbolag för att kartlägga en plan för åtgärder som ska 

göras och om de är värda att göra. I denna dialog diskuteras resultatmål, marknadsföring, 

prissättning och försäljning. Koncernledningen diskuterar även kostnadssidan i samråd med 

dotterbolagschefen för att eliminera onödiga kostnader och göra verksamheten mer effektiv. 

Slutligen kan koncernledningen skicka en budget till dotterbolagen som innehåller 

specificerade siffror för alla kostnads- och intäktsslag. Vidare delegeras ansvaret till 

dotterbolagschefen som får fördela budgeten i sitt bolag. Hur detta görs är beroende av hur 

verksamheten är organiserad, till exempel kan budgeten förmedlas vidare till en 

avdelningschef. Detta anses vara ett fungerande sätt då koncernledningen anser att 

dotterbolagscheferna har information som gör att de bättre kan delegera till 

avdelningsnivåerna. Dotterbolagscheferna anses ha bättre insikt i verksamheten och kan 

därför på ett bättre sätt delegera till avdelningscheferna i bolagen. De anställda är inte med i 

budgetprocessen men är enligt koncernledningen medvetna om att koncernen arbetar mot en 

budget och gör sitt bästa för att hålla den i den mån de kan påverka. 

 

“Budgeten upprättas för de anställda, koncernledningen och styrelsen.” - 

Intervjuperson 10 

 

“De anställda inom koncernen är medvetna och vill gärna nå sin budget och arbetar 

på många sätt för att göra det.” - Intervjuperson 2 

 

På koncernledningsnivå anses metoden för budgetframställande vara en fungerande metod 

som gör att många är delaktiga i processen och ger alla en chans att framföra sin åsikt. 

Däremot anses det att metoden ibland kan resultera i att budgeten blir för detaljfokuserad till 

ingen nytta, det vore bättre om helheten kunde ses på ett bättre sätt. Budget upprättas för hela 
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koncernen. Koncernledning, dotterbolagschefer, anställda och styrelsen behöver en budget för 

att säkerställa att koncernen strävar mot de mål som de satt upp. På koncernledningsnivå 

anses det viktigt att budgeten delas även till de lägst anställda i dotterbolagen och på 

avdelningarna för att skapa delaktighet. De anställda ska få ta del av budgeten på 

månadsmöten. Däremot finns undantag för de anställda som arbetar under kortare perioder då 

fokus istället ligger på att få det praktiska att fungera. Budgeten gås igenom övergripande vid 

säsongsstart och sedan genom en budgetuppföljning vid säsongens slut. Genom budgeten har 

alla ett mål att arbeta mot och budgeten ses som ett stöd snarare än en belastning. På 

koncernledningsnivå anses det inte möjligt att styra hela koncernen utan någon slags budget. 

 

På koncernledningsnivå anses att budgetstyrningen istället skulle kunna vara lösare. Det 

faktum att budgeten är detaljerad i form av väl specificerade nivåer för olika intäkter och 

kostnader gör att koncernen hellre sett att ett resultatmål användes som grund för arbetet. Med 

ett resultatmål hade mer ansvar legat hos dotterbolagen i och med att de själva hade fått 

avgöra vad kostnader ska läggas på. Genom ett resultatmål anses det på koncernledningsnivå 

att dotterbolagen hade kunnat få mer utrymme för utveckling och egna idéer, inom vissa 

ramar. Så länge resultatmålet hålls skulle det då vara upp till dotterbolagen att förfoga över 

sina resurser. 

 

Även om koncernen använder budget utvärderas mycket av verksamheten i sin helhet och inte 

specifikt genom de siffror som budgeten innehåller. Detta gör att koncernledningsnivån anser 

att budgetstyrningen inte är fullt lika strikt som den kan se ut utifrån. På koncernledningsnivå 

görs jämförelser mellan dotterbolagen utifrån budget. Då bolagen bedriver olika typer av 

verksamheter, och inte har samma mål och förutsättningar, blir jämförelsen mellan bolagen 

svårare. På koncernledningsnivå anses jämförelser mellan dotterbolagen inte skapa konflikter 

mellan bolagen men däremot finns risk att ovilja att agera utifrån det mest optimala för 

koncernen uppstår då varje bolag vill optimera sitt eget resultat. 

 

På koncernledningsnivå anses budgetarbetet vara ett resurskrävande arbete som tar mycket tid 

för många inom koncernen. Koncernledningen tror att detta beror mycket på de dåliga 

systemen koncernen har för budgetering. Idag används excel-ark för budgetering och detta 

arbete skulle kunna effektiviseras genom att byta ekonomisystem. 
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“Budgetarbetet tar fruktansvärt mycket tid. Det är det jag tycker är jobbigast. Men 

samtidigt tror jag det är skönt för anläggningarna att ha en bas så att de vet att om de 

rör sig inom dessa ramar så kommer det att gå vägen.” - Intervjuperson 2 

 

Återkoppling från dotterbolagen till koncernledningen sker genom den månatliga 

budgetuppföljningen. På koncernledningsnivå sker uppföljning för att så snabbt som möjligt 

uppmärksamma en budgetmiss. En budgetmiss bör uppmärksammas så fort som möjligt för 

att kunna åtgärda anledningen eller eventuellt ändra budgeten så att det inte går allt för långt 

och blir svårare att åtgärda. Mycket av uppföljningen sker genom att koncernledningen jämför 

rapporter ur bokningssystemen för bolagen mot budget. Om en budgetmiss uppstår försöker 

koncernledningen att först och främst undersöka anledningen till avvikelsen och sedan vara 

snabba med åtgärder. Ibland kan det även vara aktuellt att ändra en budget under budgetårets 

gång om budgetmissar gör att budgeten inte kommer att hålla. Åtgärder för en budgetmiss 

sker oftast genom att besparingskrav införs. Besparingskraven kan variera i storlek mellan 

bolagen eftersom det på koncernledningsnivå anses att olika bolag har möjlighet att spara in 

olika mycket. Ett besparingskrav ses som det bästa sättet att åtgärda en budgetmiss då detta är 

något som gör att missen korrigeras inom koncernen och därför i möjligaste mån inte 

påverkar kunderna. 

 

“Uppstår en budgetmiss är det fösta steget att vi analyserar och får en förklaring till 

avvikelsen, sedan åtgärdas problemen och eventuellt korrigeras budgeten.” - 

Intervjuperson 10 

 

“Ibland är det värt att ta en smäll för att inte dra ner på service, att ha hög 

kundnöjdhet vinner i längden.” - Intervjuperson 2 

 

4.3.2 Analys 
 

Genom att koncernledningen delegerar budgeten vidare till dotterbolagschefer bekräftar 

empirin det Olve och Samuelsson (2008) talar om, att delegering handlar om att decentralisera 

beslutanderätten till lokala chefer, i detta fall dotterbolagschefer. Kommunikationen av budget 

är en typ av interaktiv kommunikation, då budgeten kommuniceras mellan de olika nivåerna 

inom koncernen, vilken Kung et al. (2013) beskriver är en viktig del i budgetprocessen. 

Vidare får dotterbolagscheferna på detta sätt möjlighet att ta ansvar över sin verksamhet 
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genom att delegera delar av budgeten till avdelningschefer. Det ökade ansvaret som 

medarbetarna inom organisationen får anser Olve och Samuelsson (2008) vara ett resultat av 

lyckad delegering.  

 

Olve och Samuelsson (2008) betonar att koncernledningen genom delegering avlastas från 

detaljbeslut samtidigt som dotterbolagschefer förväntas fatta beslut som är av stor betydelse 

för hela koncernen. Baliga och Jaeger (1984) anser att koncernledningen gynnas av att 

dotterbolagen har kunskap om de miljöer där de befinner sig. Båda dessa positiva effekter av 

delegering bekräftas i empirin då dotterbolagscheferna inte får full frihet men har stor 

beslutanderätt, vilket gör att koncernledningen inte behöver ägna tid och resurser åt att styra 

dotterbolagen på detaljnivå. Den beslutanderätt som dotterbolagscheferna får, visar att 

koncernledningen litar på den unika information dotterbolagen har om till exempel kostnader 

eller prestationsnivå, vilket är viktigt enligt Antle och Fellingham (1990). Detta bekräftar 

även att koncernledningen litar på att dotterbolagscheferna fattar de beslut som är bäst för 

koncernen och detta styrks av den teori Nohria och Ghoshal (1994) talar om. De anser att 

moderbolag som huvudmän är tvungna att lita på att dotterbolagen som agenter tar rätt beslut 

ur koncernens synvinkel. Däremot diskuterar Nohria och Ghoshal (1994) att moderbolaget 

inte kan frånsäga sig all beslutanderätt vilket empirin bekräftar genom att koncernledningen 

formulerar budgetdirektiv för dotterbolagen.  

 

Enligt empirin anses budgetarbetet vara ett resurskrävande arbete som tar mycket tid för 

många inom koncernen. På koncernledningsnivå tros detta bero mycket på de dåliga systemen 

som finns för budgetering och mycket av arbetet skulle bli mer effektivt genom att byta 

ekonomisystem. Neely et al. (2003) anser att budgeten kan ses som ett ineffektivt sätt att 

arbeta och att budgeten är dyr och arbetskrävande. Detta visar att den tidskrävande aspekten 

på budget återfinns i såväl teori som empiri.  

 

Koncernledningen anser att dotterbolagen hade haft större utrymme för utveckling och egna 

idéer för budgeten om den bestod av ett resultatmål istället för att den, som nu, består av 

exakta siffror för kostnader och intäkter. Dotterbolagen skulle få mer ansvar om de själva fick 

avgöra hur de ska gå tillväga för att nå de ekonomiska målen. Detta bekräftas genom Olve 

och Samuelsson (2008) som belyser att resultatmål är vanliga inom divisionaliserade 

verksamheter. Greve (1996) menar att ett resultatmål är ett exempel på ett kvantitativt mål och 
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detta styrker även att DuPont-modellen, där till exempel vinstmarginal och andra resultatmått 

används, är lämplig för styrning inom en koncern (Olve och Samuelsson, 2008).  

 

Då styrelsen bestämmer den nivå koncernen ska prestera på uppstår en agent-principal 

relation. Fagerström (2002) anser att koncernens ägare utgör principal och koncernledningen 

agent. Mellan dessa kan informationsasymmetri uppstå då styrelsen inte har samma 

information som de anställda i koncernen har. I empirin finns inga bevis på att en 

informationsasymmetri mellan dessa parter är något problem då löpande kommunikation av 

budget sker för att koncernledningen ska känna att budgeten är genomförbar samtidigt som 

styrelsen får sina mål tillgodosedda.  

 

Enligt teorin är ett traditionellt syfte med budget att planera verksamheten så att de mål som 

finns uppsatta nås (Andersson, 1997; Greve, 1996). Genom att planera verksamheten med en  

budget fastställer styrelsen de mål de vill att koncernen ska nå. Detta handlar vidare om den 

informationsspridning som Andersson (1997) och Miller och Monge (1986) diskuterar. De 

anser att budgeten är styrelsens sätt att föra ut deras idéer om verksamhetsplaner och 

målsättningar och genom detta syns exempel på den tvingande isomorfismen som DiMaggio 

och Powell (1983) och Carpenter och Feroz (2001) diskuterar. De menar att ju mer beroende 

en organisation är av en intressent desto större vikt har intressentens påtryckningar. Enligt 

empirin finns de största ägarna av koncernen i koncernens styrelse och detta visar att deras 

åsikter spelar stor roll och att de har stort inflytande att påverka koncernens mål. Samtidigt 

görs detta på bekostnad av de mindre ägarna som inte sitter i styrelsen som får sina intressen 

åsidosatta. Eftersom de största ägarna sitter i styrelsen kan empirin bekräfta Hellman och 

Linds (2004) argument om att koncernledningen som uppgift att på bästa sätt förvalta 

investerarnas kapital.  

 

Empirin visar att koncernen har betoning på den nedbrytningsmetod som Nilsson och Olve 

(2013) och Ax et al. (2009) beskriver då styrelse och VD är de som dominerar processen.  

Enligt empirin framställs budget genom att styrelsen sätter mål, som sedan förs vidare till 

koncernledning. Koncernledningen utformar ett underlag till en budget utifrån de mål som 

styrelsen satt för koncernen och kommunicerar budgeten till dotterbolagen. Vidare sker en 

diskussion kring vilka nivåer dotterbolagen inom koncernen tros kunna nå, utifrån statistik 

över tidigare års prestationer och vad varje avdelning inom dotterbolagen kan prestera. Efter 

detta vänder processen uppåt i nivåerna igen och det budgetförslag som utformats mellan 
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koncernledning och dotterbolag förs vidare till styrelsen som får ta ställning till om förslaget 

accepteras eller om ändringar krävs. Denna process visar på en nedbrytningsmetod. 

 

Enligt empirin upprättas både resultat-, balans- och likviditetsbudget på koncernledningsnivå 

och dessa är de tre budgetar som Ax et al. (2009) beskriver som huvudbudgetar och de menar 

att dessa till viss del är beroende av varandra. Samuelsson (2004) anser att en verksamhets 

huvudbudgetar utgår från verksamhetsplaneringen vilket kan kopplas till den 

månadsperiodisering som enligt empirin sker i koncernens årsbudget. Då verksamheten är 

säsongsbetonad måste verksamhetsplaneringen ha i åtanke hur styrningen genom budget ska 

anpassas efter säsongerna. 

 

“Eftersom anläggningarna har stängt i olika perioder är en månadsperiodiserad 

budget det mest lämpliga för att kunna göra en rättvis finansieringsanalys.” - 

Intervjuperson 2 

 

Enligt empirin sker uppföljning av budgeten på koncernledningsnivå månadsvis för att så 

snabbt som möjligt kunna uppmärksamma en budgetmiss i verksamheten. Detta är i linje med 

det som Kung et al. (2013) anser, att en mycket viktig del i budgetarbetet är kontroll och 

övervakning eftersom det ger varning om avvikelser från budgetmålen i tid. Enligt empirin är 

det på koncernledningsnivå viktigt med uppföljning eftersom de inte befinner sig ute i 

verksamheten och därför måste förlita sig på siffror. Greve (1996), Olve och Samuelsson 

(2008) och Ax et al. (2009) diskuterar att en uppföljning innebär att de redovisade värdena, 

det vill säga externredovisningen, ställs mot de budgeterade värdena och jämförs för att 

organisationen ska kunna anpassa åtgärder. Detta görs enligt empirin på koncernledningsnivå 

genom att rapporter i bokningssystemen från dotterbolagen stäms av och jämförs mot 

budgeten. Om dessa två misstämmer försöker koncernen att finna anledningen till avvikelsen. 

Denna typ av kommunikation kallas enligt Kung et al. (2013)  diagnostisk kommunikation 

vilken är nödvändig när prestationen sjunker. Vidare försöker koncernledningen enligt 

empirin att vara snabb med åtgärder och vidare kan ändringar i budgeten ske under 

budgetårets gång, detta är något som Antolovic (2001) anser är viktigt för att inte upprepa 

samma misstag nästa gång budgeten ska upprättas. 
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“Uppstår en budgetmiss är det fösta stegen att vi analyserar och får en förklaring till 

avvikelsen, sedan åtgärdas problemen och eventuellt korrigeras budgeten.”  

Intervjuperson 10 

 

Genom att budgeten för nästkommande år påverkas av budgetuppföljningen finns det belägg 

för att budgeten påverkas av externredovisningen och reglerna för denna. Detta tyder på den 

isomorfism DiMaggio och Powell (1983) beskriver som normativ då formella influenser från 

redovisningen kan påverka styrningen.  

 

Belägg för den frikoppling Deegan och Unerman (2011) och Meyer och Rowan (1977) 

beskriver finns i empirin då koncernledningen snarare utvärderar dotterbolagen utifrån 

helheten än de specifika siffror som finns specificerade i budgeten. Budgetstyrningen är 

således inte fullt lika strikt som den kan se ut i den institutionaliserade verksamheten.  

4.4 Dotterbolagsnivå 
 

I denna del används material från intervjuer med intervjuperson 1,3,5 och 9. 
 

4.4.1 Empiri 
 

Budget fastställs varje år runt mars månad för nästkommande år och det är en årlig budget 

som sträcker sig från första september till sista augusti. Budgetarbetet startar med att styrelsen 

kommer med budgetdirektiv som gäller för hela koncernen och sedan läggs det upp i 

delbudgetar för varje enskilt dotterbolag. Dotterbolagscheferna sätter ihop en budget 

tillsammans med koncernledning och ekonomiavdelning där det framkommer vilket resultat 

varje dotterbolag förväntas ha i slutet av året. Dotterbolagen använder sig med andra ord bara 

av resultatbudget. Under budgetarbetet sitter dotterbolagschefen ner tillsammans med en 

representant från ekonomiavdelningen där de tillsammans tittar på föregående års utfall och 

sedan framöver på det aktuella året som budgeten ska gälla. Något som skiljer sig från år till 

år är speciella evenemang och helger som är utöver det vanliga eller nya investeringar. Dessa 

ses över för att kunna tas med i beräkningarna vid budgetarbetet. Budgeten är uppdelad på 

olika kostnader, till exempel personal, reparation och underhåll, uppvärmning. Då budgeten 

till stor del baseras på föregående års budget upplevs budgetarbetet relativt smidigt, och det 

blir bättre och bättre för varje år.   
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”Vi kan utgå från förra årets budget och sedan göra ändringar där vi ser att det 

kanske behövdes mer resurser än förra året.” - Intervjuperson 9 

 

Budgetårets indelning kan ses som ett problem då dotterbolagens olika verksamheter gör att 

de skapar intäkter och kostnader i olika perioder. Vissa bolag kan då börja året med alla 

kostnader vilket gör att det upplevs svårt att veta hur mycket som kan spenderas eftersom 

intäkterna är ovissa. Detta kan eventuellt komma att ändras då koncernen nyligen börjat dela 

upp de olika dotterbolagen efter deras verksamhet. Varje verksamhetsområde får en 

överordnad chef som har kontroll över alla bolag med liknande verksamhet. 

 

På dotterbolagsnivå anses att budgetarbetet är ett dagligt ansvar som de har, det anses inte 

vara särskilt resurskrävande. På denna nivå läggs inte överdrivet mycket tid på att se över 

budgeten. Då det hela tiden kommer frågor från anställda om vilka inköp som beviljas och hur 

många personaltimmar behövs är det viktigt att dotterbolagschefen har kontroll på budgeten. 

Det löpande arbetet med budget anses inte ta mycket tid, däremot tar budgetframställandet 

och själva upprättandet av budgeten mer tid. Innan en budget läggs har de flesta 

dotterbolagscheferna ett förberedande möte med personal och avdelningschefer i 

dotterbolagen och för att planera hur mycket resurser som behövs och på vad resurserna ska 

spenderas. På dotterbolagsnivå används tidigare budgetar mycket som stöd vid 

budgetupprättandet. 

 

”Har man jobbat i några år och vet hur det ser ut med kostnader och intäkter har man 

ganska bra kläm på det och då är budgetarbetet inte särskilt tidskrävande.” -

Intervjuperson 3 

 

På dotterbolagsnivå anses budgeten utgöra ett viktigt verktyg för att ha kontroll på 

verksamheten och ytterligare ett syfte med budgeten är att den utgör en ram för vad som ska 

göras. Budgeten anses vara accepterad då den upprättas i ett samarbete mellan dotterbolag och 

ekonomiavdelning. På detta sätt anses det på dotterbolagsnivå att alla har chans att säga till 

om hur de vill att budgeten ska se ut och vilket mål som känns rimligt att nå. I och med att 

budgeten upprättas på detta sätt blir arbetet med att försöka hålla budgeten inte en belastning 

och det upplevs heller inte som en stressfaktor. 
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”Ekonomiavdelningen sätter sig verkligen in. Och i och med att de har gått tillbaka 

några år och kollat hur det sett ut så blir det inte så stort arbete för mig.” - 

Intervjuperson 3 

 

Budgeten anses också utgöra ett stöd för dotterbolagscheferna i dialogen med anställda då 

investeringar inte är möjliga eller personaltimmar måste dras ned. Genom budgeten kan 

dotterbolagscheferna på ett enklare sätt förklara verksamhetens situation för de anställda. 

 

”Jag använder ofta underlaget som stöd för att förklara varför jag inte kan ge mina 

anställda fler timmar eller varför en reparation kanske får skjutas på framtiden.” - 

Intervjuperson 3 

 

Resultatet som varje dotterbolag ska nå upp till är olika i alla bolag då en del har lättare att nå 

ett högre resultat än andra. Först sätts ett mål för hela koncernen vilket kan resultera i att 

koncernen ska ha en viss vinstmarginal för alla dotterbolag, därefter kan det skilja i varje 

bolag hur mycket just deras vinstmarginal ska vara. Dotterbolagen har planer och visioner för 

framtiden och hur de ska nå sitt mål. Motivationen ökar hos dotterbolagen om det finns en 

budget att utgå ifrån och ett mål genom den. På dotterbolagsnivå anses att de triggas av att 

klara målet som är satt.                                     

                                                                                      

“Anläggningarna har olika möjligheter till att nå hög vinst, och det är det som är 

kanske både positivt och negativt med just en koncern, att de anläggningarna som de 

går sämre för kan “räddas” av de som det går bättre för samtidigt som det är tråkigt 

för de som det går bra för att ge bort all sin vinst till ett annat bolag.” - 

Intervjuperson 1 

                                                                                    

På dotterbolagsnivå delas budgeten vidare upp efter hur verksamheten ser ut. 

Dotterbolagscheferna ansvarar för att delegera ut budgeten till resten av verksamheten. Om 

bolaget har olika avdelningar får varje avdelning en egen budget som de ska arbeta utifrån.  

                 

”Budgeten delas inte med alla anställda men de som är avdelningsansvariga får se de 

budgetsiffror som gäller deras avdelning.” – Intervjuperson 1 
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Då budgetdirektiven från koncernledningen nått dotterbolagen går dotterbolagscheferna och 

en representant från koncernledningen igenom dessa tillsammans och det är då upp till 

dotterbolagen att signalera för de delar de inte tror kommer gå att uppnå. Samtidigt kan en 

dialog föras om dotterbolagen anser att de kommer att använda mer resurser men att detta 

kommer att generera ökade intäkter. På detta sätt kan de ändå nå den vinstmarginal eller 

bottenlinje som är fastställd. Med andra ord uppfattas budgeten relativt fritt från 

dotterbolagen. Vidare upplevs det på dotterbolagsnivå finnas utrymme för nya idéer och 

innovativa tankar genom budgeten och att dessa uppmärksammas av koncernledningen. 

Förslag på ekonomiska lösningar som kommer från dotterbolagen diskuteras och kan sedan 

tas med i budgeten. 

                                         

Dotterbolagen har regelbunden uppsikt över budgeten vilket gör att de tidigt kan 

uppmärksamma en budgetmiss. Varje månad görs en budgetuppföljning genom att varje 

dotterbolagschef skickar ett dokument med en redogörelse för vad som skett i bolaget och hur 

framtiden ser ut. Detta skickas till ekonomiavdelning och VD som sammanställer alla 

dotterbolags månadsrapporter. Sammanställningen går sedan vidare till styrelsen och alla 

dotterbolag i koncernen. Genom denna uppföljning får alla i koncernen en helhetsbild över 

hur koncernen gått under månaden.  Om en budgetmiss uppmärksammas införs oftast 

besparingskrav för att ligga i fas med budgeten. 

 

Mellan dotterbolagen upplevs ibland en viss konkurrens gällande hur budget följs och hur 

resultatet blir men den anses vara av positiv art då dotterbolagen motiveras av att ha lite 

tävlingsinstinkt. Mellan bolagen råder enhällighet om att alla bolag inom en koncern måste 

hjälpas åt. Om ett bolag inte går med vinst måste delar av den vinst som finns hos de bolag 

som gått bättre täcka upp förlusten. Det som däremot kan upplevas jobbigt är att förklara för 

de anställda i dotterbolagen varför vissa investeringar måste skjutas på framtiden fast 

verksamheten gör en vinst. 

 

På dotterbolagsnivå anses att ett bolag skulle kunna styras utan budget men hela koncernen 

skulle vara svår att driva budgetlöst. En erfaren dotterbolagschef skulle kunna styra sin 

verksamhet utan en budget eftersom det handlar om att av erfarenhet ha koll på hur mycket 

saker och ting kostar. Hela koncernen skulle inte kunna drivas budgetlöst eftersom 

ekonomiavdelningen inte har samma insikt i alla bolag som varje dotterbolagschef har. 
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”Eftersom jag gör scheman själv och har koll på kostnader själv så har jag koll på 

hela driften och då skulle jag nog kunna fixa det utan en budget.” - Intervjuperson 3 

 

4.4.2 Analys 
 

På dotterbolagsnivå används vinstmarginal för att bestämma den nivå bolagen förväntas 

uppnå och detta visar att resultatbudget är den budget som används. Olve och Samuelsson 

(2008) anser att vinstmarginal genom DuPont-modellen kan användas för att styra dotterbolag 

vilket styrker koncernens användning av vinstmarginal. Det resultat varje dotterbolag ska nå 

är olika då en del av bolagen har lättare att nå ett högre resultat än andra. Detta bekräftar 

Argyris (1952) argument, att det är orealistiskt att sätta stabila mål som alla i organisationen 

ska sträva mot. Genom att olika mål sätt för olika bolag bekräftar empirin vidare den teori 

Arwidi och Samuelsson (1993) och Jönsson (1992) har, att människor inom en organisation 

tar ekonomiskt ansvar för avgränsade delar av verksamheten och att budgeten måste anpassas 

och bestämma mål för de olika delarna. Greve (1996) talar om kvantitativa mål som är de mål 

som kan mätas. Detta kan kopplas till det mål som visat sig i empirin, där koncernens mål var 

att uppnå en viss vinstmarginal.  

 

Andersson (1997)  och Starck och Bailes (1996) diskuterar ett syfte med budgeten i form av 

planering. Planeringen syftar till att avgöra om de ekonomiska och personella resurserna 

räcker till, hänsyn tas då, enligt Wallander (1999), Dunbar (1971) och Kihn (2011), till 

framtidsbedömningar. Dessa argument bekräftas genom empirin på dotterbolagsnivå då 

budgeten anpassas efter framtidsutsikter och är uppdelad på olika kostnader, till exempel 

personal, underhåll och reparation. Vidare bedöms framtiden med hänsyn till speciella 

evenemang och helger som kan komma att påverka dessa kostnader.   

   

”Det som är svårt med denna typ av verksamhet är att det finns vissa dagar och 

evenemang som gör att det är högsäsong hos oss när det är lågsäsong hos alla andra. 

Detta kan göra att det är svårt att budgetera på ett rättvist sätt för alla inom 

koncernen.” - Intervjuperson 3 

 

Enligt Andersson (1997) är budgetar olika användbara i olika situationer och Govindarjan 

(1986) nämner att budgetarbetet kan få negativ respons då det kan anses onödigt i 

förutsägbara miljöer. Detta bekräftas av empirin på dotterbolagsnivå då det anses att en 
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erfaren person skulle kunna styra ett bolag utan en budget eftersom det handlar om att med 

hjälp av erfarenhet ha koll på hur mycket saker och ting kostar.  

 

”Eftersom jag gör scheman själv och har koll på kostnader själv så har jag koll på 

hela driften och då skulle jag nog kunna fixa det utan en budget.” - Intervjuperson 3 

 

Empirin på dotterbolagsnivå visar dock att det anses att hela koncernen inte skulle kunna 

drivas budgetlöst eftersom ekonomiavdelningen inte har samma insikt i alla bolag som varje 

dotterbolagschef har. Därmed finns inte direkta belägg för den diskussion Stolt (2003) för 

kring att koncerner överger den fasta årliga budgeten. Däremot visar empirin att 

budgetanvändningen skulle kunna vara mindre strikt. Detta bekräftar de argument Parsons 

(1956) för fram, att koncerner är komplexa organisationer som behöver en viss gemensam 

värdegrund för att säkerställa att alla bolag strävar mot samma mål och minimera risken för 

att de har olika intressen. 

 

Fagerström (2002) menar att agentteorin kan användas för att illustrera relationen mellan 

moderbolag och dotterbolag. Relationen återfinns enligt empirin då ledningen i moderbolaget 

och cheferna i dotterbolagen har kommunicerar dagligen. Eisenhardt (1988) menar att 

förhållandet mellan en huvudman och en agent är att huvudmannen delegerar arbete till en 

agent som utför det arbetet. Detta kan kopplas till empirin där det framkommer att det är 

koncernledningen tillsammans med styrelsen (huvudman) som kommer med budgetförslag 

och att dotterbolagscheferna (agent) har ansvar för att budgeten ska hållas. Andersson (1997) 

benämner detta som ett åtagande, vilket betyder att budgeten förhandlas mellan olika 

avdelningar och över- och underordnade. I empirin innebär detta åtagande att 

dotterbolagscheferna genom kommunikation med avdelningscheferna anpassar 

resursfördelningen till deras ambitioner och planer. Samuelsson (2004) anser att åtagandet 

kan föras till andra avdelningar genom en typ av delbudget, en så kallad avdelningsbudget. 

Detta bekräftas genom empirin då specifika budgetar utformas för både dotterbolag och 

avdelningar inom bolagen.  

 

Empirin bekräftar den diskussion Greve (2011) för, att målsättningen inom en koncern blir 

bäst om överordnad och underordnad enhet enats om ett resultatmål. Empirin på 

dotterbolagsnivå visar att genom att dotterbolagen är verksamma i budgetarbetet anses detta 

vara det mest effektiva sättet eftersom målen då blir anpassade för dotterbolagen och känns 
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rimliga. De överkomliga målen resulterar i att målen är lättare att överträffa vilket ökar 

ansträngningen hos dotterbolagen. Genom empirin bekräftas även att dotterbolagen får 

personliga åtaganden för budgeten som Ax et al. (2009) och Brownell (1982) diskuterar då 

dotterbolagen är ansvariga för utfallet och kan argumentera för konsekvenserna för budgetens 

utfall.  

 

Månadsvis skickas en sammanställning till koncernledningen där det framgår hur 

dotterbolagen ligger till i jämförelse med budget. Genom dessa sammanställningar bekräftas 

Olve och Samuelssons (2008) argument, att budgetuppföljning kan ske månadsvis. Vidare 

menar Olve och Samuelsson (2008) att dessa rapporter gör det möjligt för 

ekonomiavdelningen att ta ut nyckeltal för att sedan analysera dessa med dotterbolagen. Detta 

bekräftas i empirin då ekonomiavdelning tar kontakt med dotterbolagen efter att de fått en 

sammanställning för att få ytterligare information och kommentarer om varför det ser ut som 

det gör. 

 

Enligt empirin samarbetar dotterbolagscheferna med koncernledningen för att upprätta 

budgeten till dotterbolagen.  Genom att budgeten kommuniceras och upprättas i samråd med 

båda parter blir det satta målet rimligt att nå och det ökar prestationen hos 

dotterbolagscheferna. Detta stämmer överens med det Kihn (2011) diskuterar, då individer är 

känsliga för stora målprestationer kan det innebära att ett för högt mål kan minska 

motivationen och prestationen hos dotterbolagen. Det stämmer vidare överens med Brownell 

och McInnes (1986) och Kren och Liao (1988) som menar att de anställda aktivt ska delta i 

budgetprocessen då detta leder till ökad trivsel och möjlighet att uttrycka sina åsikter och en 

mer effektiv budget. Empirin bekräftar även att det på dotterbolagsnivå anses viktigt att 

moderbolaget är lyhört för vad dotterbolaget tros kunna prestera vilket Birkinshaw (1997) 

diskuterar. Birkinshaw (1997) anser att spänningar kan uppstå mellan moderbolag och 

dotterbolag om lyhördheten brister. I empirin finns inga tecken på spänningar mellan dessa 

parter. Detta kan enligt empirin bero på att ett bra samarbete finns mellan koncernledning och 

dotterbolagschefer, vilket minskar risken för att koncernledningen väljer dåliga strategier för 

dotterbolaget.  

 

Enligt empirin på dotterbolagsnivå är ekonomiavdelningen väl insatta i budgetprocessen och 

väl förberedda inför ett möte vilket gör att det underlättar för alla parter. Detta talar för de 

argument Seer (2000) och Hansen och Van der Stede (2004) för fram om att kommunikation 
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är viktigt i budgetprocessen. Däremot talar detta emot den brist på kommunikation som Kung 

et al. (2013) anser kan finnas då ledningen fokuserar mer på att uppfylla budgeten än att 

hantera uppgifter om budget. På dotterbolagsnivå finns inga tecken på avsaknad av 

kommunikation mellan koncernledningen och dotterbolag då kommunikationen anser vara 

fungerande. Däremot bekräftar detta de argument Miller och Monge (1986) för då de anser att 

så länge cheferna i dotterbolagen anser att ledningen/styrelsen är seriösa i sina förslag 

förbättras budgetkommunikationen samarbetet i koncernen.  

 

”Ekonomiavdelningen sätter sig verkligen in. Och i och med att de har gått tillbaka 

några år och kollat hur det sett ut så blir det inte så stort arbete för mig.” - 

intervjuperson 3 

 

Ambos et al. (2010) anser att dotterbolag tenderar att ha ett intresse av att förbättra sin egen 

ställning inom koncernen men samtidigt vill de ses som en god samarbetspartner. I empirin 

bekräftas detta då en viss konkurrens upplevs och konflikter kan uppstå. Enligt empirin måste 

en vinst från ett dotterbolag täcka en eventuell förlust hos ett bolag som gått sämre. Inom 

koncernen tas ibland beslut om besparingskrav, för att motverka förluster, som ställs på 

dotterbolagen. Besparingskraven är bevis på de argument Ambos et al. (2010) för fram, att 

koncernledningen har kontroll över dotterbolagen så att de agerar utifrån koncernens bästa. 

 

”Det är klart att jag vill lyckas bäst med min anläggning men vi hjälps ju åt, så det är 

en sund konkurrens.” - Intervjuperson 9 

 

Detta citat från empirin styrker det faktum att dotterbolagen inom koncernen har intresse av 

att förbättra sin egen ställning men samtidigt ses som en god samarbetspartner.    
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4.5 Avdelningsnivå 
 

I denna del redovisas material från intervjuer med intervjuperson 4, 6, 7 och 8. 

4.5.1 Empiri 
 

Avdelningsbudgetarna upprättas utifrån föregående års siffror samtidigt som uppgradering 

sker för både index- och prishöjningar. Avdelningschefen får sin budget bekräftad av 

dotterbolagschefen och vidare ger koncernledningen respons på vilka delar i budgeten som 

kräver åtgärder och förbättring. Innehållet i budgeten utgörs av summan av alla resurser och 

vidare är dessa ungefärligt fördelade över månader. Den slutgiltiga budgeten som framställs 

efter kommunikation mellan avdelningschef, dotterbolagschef och koncernledning kan sedan 

ändras av avdelningschefen under tidens gång, så länge det sker i samråd med 

ekonomiavdelningen. En anledning till ändring kan till exempel vara att ett större behov av 

timmar än det som budgeterats uppstår en månad och att timmar då behöver flyttas från en 

annan månad. Oftast sker ändringar i budgeten innan säsongen för verksamheten har börjat 

och sedan sker löpande kommunikation mellan avdelningen och dotterbolagschefen under 

säsongen för att se hur budgeten följs och om fler timmar behöver flyttas. Problem kan uppstå 

om ekonomiavdelningen vill maximera resultatet och då åsidosätter den kvalité eller den 

kundnöjdhet som avdelningen har för avsikt att hålla och istället fokuserar mer på siffror. 

 

“Ibland anger direktiven uppifrån att vi ska ha en viss omsättning eller att kostnaden 

ska sänkas. Det kan ibland vara svårt att få direktiv uppifrån då de inte har lika bra 

koll på hur mycket olika varor kostar och vilken kvalité de har.” - Intervjuperson 4 

 

Syftet med budget anses på avdelningsnivå vara att budgeten ska utgöra riktlinjer som 

underlättar för avdelningschefen att få en överblick över sitt verksamhetsområde. Detta är ett 

syfte som budgeten uppfyller och budgeten anses vara ett stöd för att verksamheten ska kunna 

hanteras på bästa sätt. Avdelningschefen har löpande kommunikation med övriga ansvariga 

inom avdelningen genom att föra en diskussion kring vilka resurser de behöver. Till exempel 

kan olika evenemang eller en speciell helg kräva mer resurser och då är det viktigt att detta 

kommuniceras. På detta sätt involveras även de anställda på avdelningarna och de kan känna 

sig delaktiga i budgeten även om de inte reflekterar över detta. Avdelningschefernas 

motivation påverkas positivt av att ha en budget med mål som ska uppfyllas, men de nämner 
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dock att målen måste vara möjliga att uppfylla för att det ska kännas motiverande att sträva 

mot.  

“Det är jätteroligt att arbeta med de här resurserna. Det är kul att försöka pussla och 

få det att gå ihop!” - Intervjuperson 6 

 

Fördelen med att ha en budget anses på avdelningsnivå vara att det framgår vilka mål som 

finns att sträva mot. Budgeten underlättar även kommunikationen mellan de olika nivåerna 

inom koncernen då budgeten utgör riktlinjer för vad hela koncernen vill åstadkomma. 

Fördelarna med budget anses också vara att budgeten utgör ett ramverk som arbetet kan 

anpassas till. Dessutom, om en budget finns från tidigare år kan den ge indikationer på hur 

stor vinsten blir för det aktuella året. Nackdelar skulle kunna vara att det finns en risk för att 

budgeten upplevs som ett krav snarare än riktlinjer och att detta leder till onödig stress. 

Budgeten känns nödvändig på avdelningsnivå eftersom det annars skulle upplevas svårt att 

veta att verksamheten strävar mot de mål styrelsen fastställt för koncernen.  

 

Huruvida budgetarbetet är resurskrävande eller inte avgörs på avdelningsnivå av hur mycket 

erfarenhet som finns. Med mer erfarenhet behöver verksamheten på avdelningen inte planeras 

lika detaljerat och kräver därför inte lika mycket tid, erfarenheten gör att mycket arbete sker 

på rutin. 

 

De anställda inom avdelningarna får i varierande grad del ta del av budgeten. Vilka som får ta 

del av budgeten avgörs mycket av vilket intresse som finns för ekonomiska mått hos de 

anställda. De som får ta del av budgeten anser att detta ökar budgeten ökar deras motivation 

eftersom de då har ett konkret mål att arbeta mot och som de kan anstränga sig för att 

överträffa. De anställda upplever att budgeten ger dem en ram att utgå från och att den gör det 

lättare att nå målen för hela koncernen. De som inte får ta del av budgeten önskar att de fick ta 

del av budgeten mer och tror att deras motivation skulle öka om de fick det. Den begränsade 

informationen kring budgeten kan ses som ett problem då det är svårt för de anställda att 

agera utifrån koncernens bästa om budgeten inte visas för alla anställda. De anställda är inte 

medvetna om koncernens övergripande mål men vet vilka mål som finns för det dotterbolag 

där de är verksamma. 

                   

“Finns en budget att utgå från och ett mål genom den så triggas vi som anställda av 

att klara målet som är satt.” - Intervjuperson 7 
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”Det är alltid kul att se hur det går för företaget för då är det enklare att som anställd 

bilda sig en uppfattning om företaget och en bättre översikt över var man i sitt arbete 

bör lägga mest energi.” - Intervjuperson 8 

 

4.5.2 Analys 
 

Enligt empirin på avdelningsnivå har avdelningarna ansvar att förmedla information till 

dotterbolag och koncernledning då avdelningarna har information om sin specifika 

verksamhet som inte koncernledning och dotterbolagschef har vetskap om. Detta bekräftar det 

informationsbehov som finns hos koncernledningen, på grund av att olika mycket information 

finns mellan nivåerna, som Bernardo et al. (2001) beskriver. Samtidigt verifierar detta också 

att avdelningen arbetar aktivt för att undvika informationsasymmetri som enligt Fagerström, 

(2002) kan uppstå mellan de olika parterna.  

  

På avdelningsnivå upplevs ibland att ekonomiavdelningen och avdelningarna fokuserar på 

olika mål, till exempel resultat eller kvalité. Enligt empirin har problem funnits då 

ekonomiavdelningen satsat mer på ett högt resultat medan avdelningarna prioriterat kvalité 

och kundnöjdhet. Greve (1996) beskriver att mål kan vara kvantitativa som går att mäta i 

siffror och kvalitativa som mäts genom t.ex. kundundersökningar. Avdelningarna vill således 

fokusera på ett kvalitativt mål genom kvalité och kundnöjdhet medan ekonomiavdelningen 

fokuserar på ett kvantitativt mål i form av ett visst resultat. Detta tyder till viss del på moral 

hazard som Adams (1994) menar inträffar när två parter fokuserar på olika mål. 

Avdelningarna vill ha ett mål i fokus medan ekonomiavdelningen menar att ett annat mål är 

det som är mest viktigt. Enligt empirin beror detta troligtvis på att koncernledningen inte är 

insatta i verksamheten och därmed, enligt avdelningarna, inte har samma värderingar om vad 

som är värt att fokusera på. Därmed bekräftas Nohria och Ghoshals (1994) tankar, att 

moderbolaget som huvudman inte kan ta alla beslut inom koncernen på ett effektivt sätt 

eftersom de inte har den unika information och kunskap som dotterbolaget har.  

 

Brownell (1982), Searfoss och Monczka (1973) och Lu (2011) anser att budgeten kan vara ett 

effektivt sätt att stimulera prestationen för de som verkställer budgeten och detta visas tydligt 

i empirin. Både avdelningschefer och anställda inom koncernen som får ta del av budgeten 

och vara aktiva i budgetarbetet anser att deras motivation påverkas positivt av att ha 
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budgetmål som de ska försöka uppfylla. De anställda inom koncernen som inte får ta del av 

budgeten tror att de skulle bli mer motiverade av att få ta del av budgeten. Detta är något som 

vidare bekräftas av Kung et al. (2013) och Nouri och Parker (1998) som diskuterar att det 

anses viktigt att människorna inom en organisation har inflytande i beslutsprocessen eftersom 

detta leder till ökad arbetstillfredsställelse och bättre moral. Även Otley (1978) och Sivabalan 

et al. (2009) betonar att anställdas motivation påverkas positivt av måluppfyllelse och lyckade 

arbetsuppgifter.  

  

”Det är alltid kul att se hur det går för företaget, det är då enklare att som anställd 

bilda sig en uppfattning om företag och en bättre översikt över vad man i sitt arbete 

bör lägga mest energi.” - Intervjuperson 8 

 

Kihn (2011) anser att människor inom en organisation är känsliga för stora målprestationer 

och detta bekräftas genom empirin då det på avdelningsnivå anses viktigt att målen som 

fastställs genom en budget är anpassade till de som ska uppfylla målen. De Waal et al. (2011) 

anser att regelbunden kommunikation mellan olika nivåer inom en organisation bidrar till att 

målen upplevs överkomliga. Empirin ger belägg för detta då målen på avdelningsnivån känns 

överkomliga eftersom de fastställts genom kommunikation mellan avdelningschefer och 

dotterbolagschefer.  

 

DiMaggio och Powell (1983) anser att påtryckningar som påverkar en organisations 

institutionella praxis resulterar i tvingande isomorfism. Empirin visar belägg för tvingande 

isomorfism då kraven som ställs på avdelningsnivåerna kommer från de högre nivåerna och 

bekräftar att det mellan nivåerna inom koncernen föreligger tvingande isomorfism.  

 

Enligt Kihn (2011) kan budgetmålen fungera som ett formellt tillstånd för en chef att lägga 

resurser på specifika aktiviteter. Däremot visar empirin att avdelningschefer måste diskutera 

en eventuell omfördelning av resurser med ekonomiavdelningen. Detta styrker det 

resonemang Jönsson (1992) för då koncernledningen måste informeras om någon del av 

koncernen ändrar sitt arbete.  

 

Olve och Samuelsson (2008) och Antolovic (2001) berättar att en budget byggs upp baserad 

på tidigare års utfall och detta bekräftas även i empirin då budgeten på avdelningsnivå 

upprättas utifrån föregående års siffror samtidigt som en uppgradering för både index- och 
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prishöjningar sker. Under budgetåret förs löpande kommunikation mellan avdelningschef och 

ekonomiavdelning utifall budgeten behöver ändras eller om avvikelser kommer uppstå. Kung 

et al. (2013) diskuterar att denna typ av arbete, deltagande i budgetprocessen, ger de anställda 

inom en organisation en känsla av att de har ett visst inflytande på budgetprocessen och 

möjlighet att uttrycka sina åsikter.  

 

Andersen (2000) anser att en koncern skulle ha svårt att nå sina mål utan en central planering 

och denna typ av planering är något som uppmärksammats genom empirin. Enligt empirin har 

de anställda inte kunskap om koncernens övergripande mål och de anser att det kan vara 

problematiskt att ha en central planering i form av gemensamma mål för hela koncernen. 

Detta eftersom gemensamma mål för hela koncernen blir svåra att fastställa för denna typ av 

koncern då det finns många olika verksamheter som har högsäsong i olika perioder. Istället 

för att ha ett gemensamt mål förespråkas mål för olika dotterbolag, vilket är i linje med de 

tankar Peel och Bridge (1998) har, som anser att större organisationer tenderar att ha en bred 

rad av olika mål.  
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5. Diskussion och slutsats 
 

I denna del diskuteras viktiga skillnader och likheter mellan de olika nivåerna. Vidare dras 

slutsatser och dessa kopplas till tidigare forskning. Sedan presenteras metodkritik och kapitlet 

avslutas med förslag till vidare forskning. 

 

5.1 Diskussion 
 

Budgetens syfte var detsamma på alla nivåer, nämligen att planera, delegera, kontrollera och 

fastställa mål, vilka alla är syften som tagits upp i tidigare forskning genom Andersson 

(1997), Kihn (2011) och Kung et al. (2013). Skillnader kan däremot uppmärksammas i graden 

av beroende av budget mellan koncernledningsnivå och dotterbolagsnivå vilket styrker de 

argument Andersson (1997) för angående hur nödvändig en budget är i olika miljöer. 

Angående miljöerna anser dotterbolagscheferna att bolagens miljö för dem är en relativt 

förutsägbar miljö. På dotterbolagsnivå tros därför bolagen kunna styras utan budget vilket 

beror på att dotterbolagscheferna har kunskap och erfarenhet av sin verksamhet. På 

ledningsnivå däremot anses budgeten viktig för att ha kontroll över dotterbolagen och att styra 

koncernen helt utan budget anses omöjligt. Detta beror på att koncernledningen befinner sig 

för långt ifrån den verksamhet som dotterbolagen bedriver. Däremot finns åsikter om att 

dagens budget är mer strikt än vad som behövs och ett resultatmål förespråkas. Detta visar att 

samma slutsats kring organisationers miljö och beroende av budget kan dras utifrån teoretiska 

referensramen och empirin.  

 

Vid fastställande av mål genom budget visar studien skillnader mellan koncernledningsnivå 

och dotterbolagsnivå samt avdelningsnivå. Skillnaderna gäller vilken typ mål som nivåerna 

fokuserar på. Skillnader finns mellan de mål som enligt Greve (1996) beskriver som 

kvantitativa och kvalitativa. På koncernledningsnivå ligger fokus på att göra ett bra resultat 

och nå de ekonomiska mål som finns satta, ett kvantitativt mål. Medan dotterbolagsnivå och 

avdelningsnivå betonar att kundnöjdhet och kvalité på produkter och tjänster, ett kvalitativt 

mål, är det viktigaste. För att undvika att det i denna situation uppstår moral hazard, det vill 

säga att nivåerna strävar mot olika mål (Adams, 1994), bör enligt Eisenhart (1988) ett 

optimalt kontrakt bestämmas där förhållandet mellan koncernledningen (agenten) och 

dotterbolagen och avdelningarna (agenterna) gynnas. Det handlar enligt empirin om att 

kommunikationen mellan dessa nivåer måste vara bättre för att säkerställa att nivåerna 

fokuserar på samma mål.  
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På koncernledningsnivå upprättas, enligt empirin, tre typer av budgetar, resultat- balans och 

likviditetsbudget som enligt Ax et al. (2009)  utgör huvudbudgetar. De upprättas för att 

samordning av koncernen ska vara möjlig vilket styrker den teori Ax et al. (2009) framför om 

att huvudbudgetar används för hela organisationen och bryts vidare ned till delbudgetar för de 

enskilda enheterna. På dotterbolagsnivå däremot upprättas, enligt empirin, endast 

resultatbudget. Att olika budgetar används på nivåerna anses enligt koncernledningen bero på 

att det inte är meningsfullt för de enskilda bolagen att använda balans- och likviditetsbudget 

då dessa inte kan påverkas mycket av de enskilda bolagen.  

 

Enligt empirin använder koncernen en metod för budgetupprättande som Nilsson och Olve 

(2013) kallar för nedbrytningsmetod. Detta eftersom styrelse och VD är de som styr processen 

och styrelsen är de som sätter målen. På samtliga nivåer anses utrymme i budget finnas för 

idéer och innovativa tankar från dotterbolag och avdelningar. Detta tyder på att 

nedbrytningsmetoden har inslag av uppbyggnadsmetoden, vilken enligt Nilsson och Olve 

(2013) ger utrymme för denna typ av tankar och funderingar. Deltagande i budgetprocessen 

anses viktigt på alla nivåer inom koncernen för att skapa delaktighet. Dock visade empirin att 

det fanns vissa undantag i delaktighet bland de anställda, till exempel de som är anställda 

under kortare perioder. På koncernledningsnivå ansågs det i dessa situationer inte vara 

prioriterat att delge budget. Detta samtycker inte avdelningsnivån med då det på denna nivå 

uppstått en önskan om mer information kring budget då detta skulle motivera de anställda och 

öka deras arbetsprestation. Tankarna om motivation stöds i teorin genom Parker (2007), 

Brownell (1982) och Otley (1978) vilka anser att deltagande i budgetprocessen höjer de 

anställdas motivation och arbetsprestation. Enligt empirin är både koncernledningsnivå och 

dotterbolagsnivå delaktiga i budgetprocessen och kommunikation angående budget förs 

löpande mellan dessa nivåer. Detta styrker ytterligare den process Nilsson och Olve (2013) 

beskriver som nedbrytningsmetod. Enligt empirin får avdelningscheferna vara med i 

budgetprocessen medan de anställda endast har vetskap om att en budget finns. Kung et al. 

(2013) anser att deltagande i budgetprocessen är viktigt och detta upplevdes, enligt empirin, 

på avdelningsnivå även bland de anställda då de önskar att de i högre grad fick ta del av 

budgeten.  

 

Enligt empirin används budgeten inom koncernen som ett verktyg för att följa upp och 

utvärdera resultat, vilket anses viktigt för att ha kontroll på verksamheten och kunna utforma 
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nästa års budgetar enligt Kung et al. (2013) och Seer (2000). På både koncernledningsnivå 

och dotterbolagsnivå sker uppföljning av budgeten månadsvis för att snabbt uppmärksamma 

avvikelser och eventuellt sätta in åtgärder för att korrigera budgeten. På avdelningsnivå sker 

ingen månadsrapportering, uppföljning görs istället vid behov genom att avdelningschefen har 

kontroll på om ytterligare resurser behövs. Uppföljning av budget anses olika viktigt på de 

olika nivåerna inom koncernen. Koncernledningsnivån är beroende av uppföljningen för att 

veta hur det går för koncernen eftersom de inte är så pass insatta i de enskilda verksamheterna 

att de kan skapa sig en uppfattning. Samtidigt som dotterbolagsnivån egentligen inte är 

beroende av en formell uppföljning då dotterbolagscheferna, genom att arbeta och befinna sig 

i verksamheten, dagligen kan skapa sig en uppfattning om hur bolaget ligger till. Uppföljning 

av budget är således viktigt för att inte en informationsasymmetri ska uppstå inom koncernen. 

Detta bekräftar den teori Fagerström (2002) tidigare diskuterat, att kommunikation motverkar 

att olika information finns på de olika nivåerna. Brownell (1982) anser att emotionella 

incitament starkt kan förbättra prestandan på budget vilket ger belägg för den empiri som 

visar att avdelningsnivån uppskattar budgetuppföljningen. Uppföljningen görs gemensamt för 

alla avdelningarna på dotterbolagsnivå, detta ger de anställda en bekräftelse på deras arbete 

och vilket resultat satsningar på de olika avdelningarna gett.  

 

Konkurrens mellan bolagen i koncernen upplevs finnas på dotterbolagsnivå, men 

dotterbolagsnivå och koncernledningsnivå är eniga om att denna konkurrens inte skapar 

konflikter mellan bolagen. Däremot finns en oro på koncernledningsnivå att denna konkurrens 

kan skapa en ovilja att agera utifrån det mest optimala för koncernen och att bolagen istället 

optimerar sitt eget resultat, ett så kallat moral hazard problem (Adams, 1994). På 

dotterbolagsnivå däremot finns inga tecken på moral hazard då det råder enhällighet om att 

alla bolag inom koncernen måste hjälpas åt för att koncernen ska gå bra.  

 

Enligt Fagerström et al. (2013) finns två typer av strukturer för en koncern, legal struktur och 

operativ uppbyggnad. Empirin ger belägg för att dessa två typer av struktur finns på 

dotterbolags- och avdelningsnivå men eftersom den operativa uppbyggnaden som finns på 

dessa nivåer är en relativt ny struktur följer styrning och redovisning fortfarande den legala 

strukturen. Detta kan komma att ändras när koncernen mer aktivt börjar arbeta med den 

operativa uppbyggnaden och denna utveckling kommer då att ha påverkan på alla nivåer. Om 

styrningen anpassas till den operativa koncernen kommer den budget som idag är uppdelad 

efter dotterbolag och avdelningar istället att vara uppdelad efter de verksamhetsområden de 
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olika dotterbolagen är indelade i (Fagerström et al., 2013). Nivåerna kommer då att få 

budgetdirektiv som är anpassade till den verksamhet som är gemensam för det 

verksamhetsområde som bildats. Den jämförelse som enligt empirin idag sker mellan 

dotterbolagen på koncernledningsnivå kommer troligtvis genom den operativa koncernen att 

kunna göras mellan de olika verksamhetsområdena på ett enklare sätt och detta kommer 

medföra att det på ett tydligt sätt syns vilket verksamhetsområde som har mest framgång. 
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5.2 Slutsatser 
 

I denna del redovisas viktiga slutsatser som framkommit genom studien och via dessa 

besvaras forskningsfrågorna för att uppfylla studiens syfte. Slutsatserna har delats upp efter 

teoretiska och praktiska resultat. De teoretiska syftar till att komplettera tidigare forskning 

medan det praktiska resultatet omfattar slutsatser gällande den specifika koncernen.  

5.2.1 Teoretiskt resultat 

För att ge ett teoretiskt resultat besvaras forskningsfråga ett.  
 

 Hur använder en koncern budget för styrning och uppföljning utifrån de tre nivåerna: 

koncernledningsnivå, dotterbolagsnivå och avdelningsnivå? 

 

- Beroendet av budget varierar mellan de olika nivåerna  

Studien visar att beroendet av en budget varierar mellan de olika nivåerna inom en koncern. 

Hur beroende en nivå är av budget för styrning bestäms av mängden information om 

verksamheten och erfarenheten som finns hos individerna inom nivåerna. Dessa faktorer kan 

bidra till att miljön inom en koncern upplevs mer förutsägbar. Enligt Andersson (1997) 

minskar behovet av att involvera individer i budgetprocessen i en stabil och förutsägbar miljö. 

Vidare anser Govindarajan (1986) att budgetarbetet därför kan få negativ respons och anses 

onödigt i en mer förutsägbar miljö. Genom detta kan likheter förefalla mellan teori och empiri 

angående hur involverade individer erfordras vara i styrning genom budget och huruvida 

budget kan anses onödigt. Både teori och empiri visar att individers beroende av budget för 

styrning bestäms av miljön där budgeten ska användas och att budget kan upplevas onödigt i 

en mer förutsägbar miljö. 

 

- Arbetet med budgetering anpassas efter den operativa koncernen  

Slutsatsen kan dras att ju mer den operativa koncernen växer fram desto mer kommer styrning 

och uppföljning genom budget på de tre nivåerna att påverkas. Enligt empirin finns skillnader, 

vilka är beroende av koncernens uppbyggnad, i budgetarbetet gällande styrning och 

uppföljning mellan de olika nivåerna. Empirin visar vidare att genom den ändrade 

uppbyggnaden som påbörjats inom koncernen kommer både styrning och uppföljning av 

verksamheten att göras på andra sätt. Även om budgetprocessen och metoden för 

budgetframställande eventuellt kommer att vara densamma kommer budgeten att gälla andra 

områden vilket medför att andra jämförelser vid budgetuppföljning kommer att kunna göras 
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inom koncernen. Fagerström et al. (2013) anser att den operativa koncernens uppbyggnad kan 

skilja sig från den legala strukturen och detta har vidare påverkan på styrningen inom en 

koncern. Genom detta syns likheter mellan teori och empiri då de båda visar att den operativa 

koncernen har påverkan på hur verksamheten styrs genom budget vilket vidare påverkar den 

uppföljning av budget som görs. 

 

- Budgetuppföljning motverkar informationsasymmetri inom koncernen  

Empirin visar att regelbunden uppföljning av budget styrker kommunikationen mellan de 

olika nivåerna inom koncernen. Vidare visar empirin att uppföljning av budget på detta sätt 

leder detta till att risken för informationsasymmetri mellan de olika nivåerna minskar. 

Fagerström (2002) anser att budgetuppföljning är viktig då detta leder till en löpande 

kommunikation inom konccernen. Fagerström (2002) anser vidare att om budgeten inte följs 

upp uppstår lätt informationsasymmetri. Slutsatsen kan dras att empiri och teori visar likheter 

angående att informationsasymmetri kan motverkas genom uppföljning av budget. 

 

- Kontroll av dotterbolagen motverkar moral hazard  

Koncernledningen måste ha kontroll över dotterbolagens prestationer. Dotterbolagen får inte 

maximera sin prestation på bekostnad av övriga koncernen då detta kan leda till moral hazard 

problem vilket Adams (1994) belyser. Enligt empirin är det viktigt att i en koncern 

kommunicera de enskilda bolagens resultat och huruvida de följer upp budget och mål. Det 

anses viktigt att alla bolag gör sitt yttersta för att prestera efter budgeten som är satt. Då 

koncernens övergripande mål brutits ned till mindre mål för de enskilda bolagen är koncernen 

beroende av att alla mål nås. Uppkommer det en tidig varning om att ett av bolagen inte 

kommer nå målet kan ett besparingskrav komma att införas hos de andra bolagen. Har 

koncernen lagt ett besparingskrav måste alla bolag arbeta med dessa för att konflikter inte ska 

uppstå. För att motverka moral hazard och konflikter mellan bolagen bör det finnas en 

regelbunden kontroll. 

5.2.2 Praktiskt resultat 

För att ge ett praktiskt resultat besvaras forskningsfråga två. 

 

 Hur skiljer sig budgetarbetet mellan de olika nivåerna? Varför finns dessa skillnader? 

 

- De olika nivåerna inom koncernen kan ha fokus på olika mål  
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Huruvida fokus ligger på kvalitativa eller kvantitativa mål tros enligt studien bero på hur nära 

kunderna nivåerna är, ju närmare kunderna desto mer fokus på kvalitativa mål som 

kundnöjdhet och kvalité. Detta styrks inte i teorin och kommer därför att diskuteras vidare i 

metodkritiken. Empirin visar att det anses viktigt att de olika nivåerna inom koncernen finner 

en balans mellan kvantitativa och kvalitativa mål. Eisenhardt (1988) anser att organisationer 

gynnas av att finna ett optimalt kontrakt för alla parter. På detta sätt belyser både empiri och 

teori att koncernen skulle gynnas av att finna en balans mellan nivåernas fokus på olika mål. 

Detta visar vidare vikten av att de olika parterna möts och fokuserar på ett optimalt kontrakt 

med balans mellan de olika nivåerna inom koncernen. 

 

- Delaktighet i budget ökar de anställdas motivation och arbetsprestation  

Utifrån studien skulle koncernen gynnas av att engagera de anställda ytterligare i 

budgetprocessen då detta skulle öka de anställdas motivation och arbetsprestation, detta styrks 

i tidigare forskning genom Parker (2007), Brownell (1982) och Otley (1978). Enligt empirin 

framkommer det att de anställda motiveras av att vara med i budgetupprättandet då de får 

möjlighet att komma med egna kommentarer och bidra till de mål som fastställs. Genom att 

kommunicera budget till de anställda kan enligt empirin budgeten upprättas med realistiska 

mål. De anställdas motivation ökas genom att ha ett mål att sträva efter, men det nämns dock 

att målet måste vara uppfyllbart. Detta styrks med det Kihn (2011) diskuterar, att individer är 

känsliga för stora målprestationer och detta kan innebära att ett för högt mål kan få negativ 

effekt genom att motivationen och prestationen minskar hos dotterbolagen. Samtidigt kan ett 

mål som känns realistiskt att uppnå få motsatt effekt och öka arbetsprestationen. 

 

- Olika budgetar används på olika nivåer inom koncernen  

Vilka budgetar som används på de olika nivåerna avgörs av vad som känns meningsfullt för 

nivåerna att upprätta och lägga tid på. Empirin visar att aggregerad balansbudget och 

likviditetsbudget görs för hela koncernen på koncernledningsnivå då det anses vara för 

tidskrävande för varje dotterbolag att göra dessa budgetar. Variationen mellan de olika 

nivåerna beror vidare enligt empirin på att arbetet med budgetstyrning måste fördelas mellan 

de olika nivåerna för att möjliggöra en fördelaktig resursfördelning. Den tidskrävande 

aspekten på budget styrks av Neely et al. (2003) som anser att budget är ett tids- och 

arbetskrävande arbete. Vidare anser Baliga och Jaeger (1984) att koncernledningen gynnas av 

att dotterbolagscheferna har den information de har då detta underlättar delegering av 

budgetarbete. På detta sätt visar teori och empiri på likheter då koncernen använder olika 
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budgetar på grund av den resurs- och tidskrävande aspekten och även det faktum att olika 

kunskap som gör det möjligt att budgetera på bästa sätt för koncernen finns på de olika 

nivåerna. 

 

5.3 Metodkritik 
 

Studien har genom empirin funnit en slutsats vilken inte kan styrkas av den teori som 

diskuterats. Detta beror på att intervjupersonerna talade mycket om kundnöjdhet, hur kunden 

ska vara i fokus och hur väl detta fungerar inom koncernen. När fokus ligger på dessa typer av 

mått diskuteras organisationsstruktur eller mindre formaliserad styrning snarare än formella 

styrmedel (Ax et al., 2009). Eftersom fokus för denna studie varit budget, ett formellt 

styrmedel, har kundnöjdhet inte diskuterats i teorin och därför finns inte stöd för de slutsatser 

som varit möjliga att dra kring detta utifrån empirin. Även om det inte finns direkt stöd för 

denna slutsats känns den relevant och den berikar studien med nya vinklar på styrning och 

därför anses den viktig att diskutera. 

 

Vidare diskuteras den kritik som finns mot den metod som använts i studien. Bryman och Bell 

(2013) diskuterar att många kvalitativa forskare är emot en i förväg utformad bild av den 

sociala verkligheten eftersom de istället vill se en situation genom deltagarens ögon. Studien 

har haft ett mål som består i att förstå den sociala verkligheten i en koncern och för att göra 

detta på bästa sätt anser Bryman och Bell (2013) att undersökningen ska ha en lös struktur, då 

detta ökar möjligheten att se det perspektiv de studerande personerna upplever på riktigt. 

Genom att använda en intervjuguide, innehållande ett antal frågor, som underlag vid 

intervjuerna och sedan låta intervjupersonernas svar avgöra hur intervjun fortlöper har studien 

haft en lös struktur. Då intervjuerna ibland svävat iväg från ämne har intervjuguiden har 

utgjort ett stöd för att komma på rätt spår igen. Vidare har den även varit en trygghet för att 

vid en diskussions slut kunna föra samtalet vidare på ett enkelt och givande sätt. 

Intervjuguiden har även varit till hjälp då den kunnat skickas ut i förväg för att ge 

intervjupersonerna en överblick över vad som kommer att tas upp. På detta sätt har 

intervjupersonerna varit pålästa och förberedda.  

 

Studiens nackdelar vid användande av kvalitativ metod stämmer överens med de Jacobsen et 

al. (2002) tar upp i form av problem med generalisering och arbete som är resurskrävande. 

Eftersom studien ser på en specifik koncern kan resultatet inte med självklarhet användas som 
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ett underlag för att generalisera alla koncerner. Däremot kan studien, tack vare urvalet av 

intervjupersoner, generalisera just den koncern som utgör fallföretaget. Den resurskrävande 

delen i denna studie har varit insamlingen av empiri då information samlats in från olika 

respondenter vid olika tillfällen och sedan transkriberats. För att effektivisera har de mest 

relevanta frågorna och begreppen för studien valts ut och använts i intervjuerna. Vidare har 

intervjuer skett både personligen, över telefon och via skriftlig kommunikation över mail. Av 

empirimaterialet att döma gav de personliga intervjuerna mest underlag då det vid dessa 

tillfällen föll sig naturligt med en diskussion, medan skriftlig kommunikation via mail inte var 

en passande intervjuform för denna studie. Kommunikationen via mail gav korta och mindre 

utvecklade svar vilket var ett problem, det faktum att den skriftliga kommunikationen inte var 

lika resurskrävande väger inte upp. 

 

5.4 Förslag till vidare forskning 
 

Under studiens gång har funderingar vuxit fram kring hur andra koncerner, både inom samma 

bransch och inom andra branscher, arbetar med budget, detta skulle vara intressant att se 

vidare forskning kring. Vidare forskning kan även se på andra aspekter av budget än styrning 

och uppföljning. Vidare kan jämförelser göras med denna studie för att sedan skapa en 

generaliserbar slutsats. 
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7. Bilagor 
 

Här presenteras studiens bilagor. 

 

7.1 Bilaga 1, sekretessavtal 
 

Sekretessavtal 
 

Sekretessavtal mellan intervjuperson och student för examensarbeten inom avdelningen för 

företagsekonomi på Högskolan i Gävle.  

 

§ 1 Detta sekretessavtal gäller för: 

Sandra Nouvel och Sofia Rolfhamre (nedan kallad Studenten) Personnummer: 920509-3207 

och 930531-8363 

 

Intervjupersonens namn: ___________________________(nedan kallad Intervjuperson) 

Organisationsnummer:_______________________ 

 

§ 2 Studenten förbinder sig att inte lämna ut eller sprida konfidentiell information varken 

under den tid som examensarbetet pågår eller efteråt. 

 

Detta omfattar all information som Intervjupersonen har befogad anledning hålla hemlig.  

 

Ovanstående gäller inte sådan information som:  

• vid mottagandet bevisligen var allmänt känd eller som därefter utan brott mot detta avtal 

blivit allmänt känd;  

• Studenten vid mottagandet bevisligen redan var i besittning av;  

• Studenten på lagligt sätt bevisligen erhållit från tredje man utan sekretessplikt;  

• utvecklats oberoende av Intervjupersonens uppgifter;  

• enligt svensk lagstiftning är offentlig handling.  

 

§ 3 Den skriftliga rapporten skall göras tillgänglig för examination. Examinator, handledare 

och i förekommande fall opponent omfattas av samma bestämmelser som Studenten.  

 

§ 4 Den skriftliga rapporten arkiveras av Högskolan i Gävle. Rapporten förvaras på ett sätt 

som inte åsidosätter ovannämnda bestämmelser.  
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Datum:_____________________            Datum:_____________________  

Underskrift Studenten:_________________ Underskrift Studenten:_________________ 

Namnförtydligande: ___________________ Namnförtydligande: ___________________ 

 

Datum:_____________________ 

Underskrift Intervjupersonen:__________________________ 

Namnförtydligande:_________________________________ 
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7.2 Bilaga 2, intervjuguide 
 
Ledningsnivå 

 
Utgår Ni från en årlig fast budget?  

Är budget ett allmänt accepterat styrmedel inom koncernen? 

Är du verksam i budgetupprättandet? Hur mycket tid lägger du ner på budgetarbetet? 

Resurskrävande?  

Vilka olika typer av budgetar används? Resultat-, likviditetsbudget, budgeterad 

balansräkning. Varför används dessa? 

Vad är, enligt din åsikt, syftet med budgeten? Vad vill Ni uppnå med budgeten?  

Hur tas budgeten fram? Varför på detta sätt? Är metoden bra? Hur ofta upprättas budget? För 

vilken period? Olika på olika anläggningar?  

Vilka för- och nackdelar ser du med budget/budgetering inom denna koncern? Används allt 

som tas fram?  

För vem upprättas budgeten? 

Upplever du budgeten som belastning eller stöd för att nå de uppsatta målen?  

Tror du att det finns någon möjlighet att styra verksamheten utan budget?  

Följs budgeten upp? Varför? Hur ofta görs budgetuppföljning? 

Hur behandlas en budgetmiss? Varför på detta sätt? 

Vilken sorts mål sätts genom budgeten? Vinstmarginal? Resultatmål? 

Hur delegeras budgetansvaret inom koncernen? 

Har ni flera mål eller enbart ett? Delas de övergripande målen upp i mindre mål? 

Anser Ni att budgeten behövs i Er verksamhet? 

Hur kommuniceras budget mellan de olika nivåerna? Fungerar kommunikationen? 

Är budgetmålen viktiga för Er? Varför? 

Jämförs dotterbolagen mellan varandra utifrån budget? Kan detta skapa konflikter? 

Får dotterbolagen möjlighet att utvecklas genom budgeten? Finns det rum för nya idéer och 

innovativa tankar? 

Får de anställda delta i budgetprocessen? 

Får dotterbolagscheferna delta i budgetprocessen? 

Hur sker återkoppling av budget till Er i koncernledningen? 

Hur sker återkoppling av budget till dotterbolagen? 
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Hur kontrollerar Ni på koncernledningsnivå att dotterbolagen följer målen? Varför gör ni på 

detta sätt? 

Påverkar de olika miljöerna budgeten för de olika dotterbolagen? 

 

Dotterbolagsnivå  
 

Utgår Ni från en årlig fast budget?  

Är Ni medveten om koncernens övergripande mål? 

Deltar Ni i budgetprocessen? 

Vad är, enligt din åsikt, syftet med budgeten? Vad vill Ni uppnå med budgeten?  

Hur mycket tid lägger du ner på budgetarbetet? Resurskrävande?  

Vilka för- och nackdelar ser du med budget/budgetering inom denna koncern? Används allt 

som tas fram?  

För vem upprättas budgeten? 

Upplever du budgeten som belastning eller stöd för att nå de uppsatta målen?  

Tror du att det finns någon möjlighet att styra verksamheten utan budget?  

Vilken sorts mål sätts genom budgeten? Vinstmarginal? Resultatmål? 

Hur delegeras ansvaret inom koncernen? 

Följs budgeten upp? Varför? Hur? 

Anser Ni att budgeten behövs i Er verksamhet? 

Hur kommuniceras budget mellan de olika nivåerna? Fungerar kommunikationen? 

Hur tas budgeten fram? Varför på detta sätt? Är metoden bra? 

Vilka typer av budgetar används? Varför dessa? 

Hur behandlas en budgetmiss? Varför gör Ni på detta sätt? 

Är budgetmålen viktiga för Er? Varför? 

Jämförs dotterbolagen mellan varandra utifrån budget? Kan detta skapa konflikter? 

Får Ni som dotterbolag möjlighet att utvecklas genom budgeten? Finns det rum för nya idéer 

och innovativa tankar? 

Får de anställda delta i budgetprocessen? 

Hur sker återkoppling av budget till koncernledning? 

Hur sker återkoppling av budget till Er i dotterbolagen? 

Om en kommande avvikelse uppmärksammas, hur kommuniceras det? 

Hur kontrollerar koncernledningsnivån att Ni i dotterbolagen följer målen? Varför görs det på 

detta sätt? 
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Tycker Ni att budgetarbetet är krävande? 

Påverkas din motivation av budgeten? 

 

Avdelningsnivå 
 

Hur skulle du beskriva ditt arbete med budgetering? Är du medveten om att det finns en 

budget? Är du med i upprättandet av budget? 

Påverkas din motivation av budgeten? 

Är du medveten om koncernens övergripande mål? 

Är du medveten om verksamhetens (den du arbetar i) mål? 

Tycker du att det fungerar att alla inom en organisation arbetar mot samma mål? Fungerar det 

i denna organisation? 

Vad är, enligt din åsikt, syftet med budgeten? Vad vill Ni uppnå med budgeten?  

Vilka för- och nackdelar ser du med budget/budgetering inom denna koncern? Används allt 

som tas fram?  

Anser Ni att budgeten behövs i Er verksamhet? 

Hur kommuniceras budget mellan de olika nivåerna? Fungerar kommunikationen? 

Är budgetmålen viktiga för Er? Varför? 

Får Ni som anställd delta i budgetprocessen? 

 


