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Arne Söderbom och våra opponenter som har kommit med åsikter och idéer under 
uppsatsprocessens gång.  
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Abstract 
 
The annual budget has been criticized as time consuming and costly, providing little 
added value for the companies. In addition, the budget quickly becomes out-dated as a 
result of external events. In spite of these shortcomings the budget is an essential control 
system for most companies. As an alternative to the budget, rolling forecasts have been 
introduced as a control system. Rolling forecasts are an alternative when the external 
environment is uncertain, causing the budget to become outdated. There are different 
opinions about the importance rolling forecasts have as control systems. It has been 
argued that the rolling forecasts might completely replace the budget. It has also been 
argued that rolling forecasts serve as a complementary control system to the budget.  
 
Parker Hannifin is a company that has developed a combination of budget and rolling 
forecasts. The purpose of this study is to gain insight into the way budget and rolling 
forecasts are combined at Parker Hannifin today. The insight is used to analyse if rolling 
forecasts are an alternative or complementary control system to budget for Parker.   
 
In the methodology part we describe those methods we have chosen to use in our essay. 
We apply following methods: hermeneutic approach, qualitative methods, abduktiv 
method and as investigation method, we have used a case study.  The empirical 
information is based on interviews.  
 
The conclusion is that budget and rolling forecasts are complementary. Budget and 
rolling forecasts, often described as mutually exclusive, are both required for a complete 
system for company control. The combination of budget and rolling forecasts might be 
improved at Parker by focusing the budget process at the most important accounts, 
improving the methods by which the rolling forecasts are made and by a better 
cooperation between parker and the sales companies. 
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Sammanfattning 
 
Budgeten har länge kritiserats från olika håll för att budgetprocessen är tid- och 
resurskrävande och för att den medför lite mervärde för företag. Dessutom blir budgeten 
snabbt inaktuell eftersom den inte tar hänsyn till dagens snabba omvärldsförändringar. 
Trots detta används den idag som ett centralt styr- och uppföljningsverktyg hos många 
företag runt om i världen. På grund av att budgeten har ifrågasatts har rullande prognoser 
som ett alternativt styrmedel uppmärksammats mycket. Rullande prognoser är 
fördelaktiga när det råder betydande osäkerhet i företagets omgivning och budgeten 
därför snabbt blir inaktuell. Dock finns det delade meningar om rullande prognoser roll 
som styrverktyg. Vissa tycker att rullande prognoser helt borde ersätta budgeten medan 
andra hävdar att rullande prognoser istället kan fungera som ett komplement till den. 
 
Parker Hannifin är ett företag som har gått mot en kombination av budget och rullande 
prognoser. Syftet med studien är att skapa förståelse för hur kombinationen rullande 
prognoser och budget används i Parker Hannifin idag. Förståelsen används för att 
analysera om rullande prognoser är ett alternativ eller kompletterande verktyg till budget 
för Parker. 
 
Vi tillämpar följande metoder i vår uppsats: hermeneutisk förhållningssätt, kvalitativ 
metod, abduktiv ansats och som undersökningsmetod har vi använt oss av en fallstudie. 
Det empiriska materialet baseras på intervjuer. 
 
Slutsatserna av studien visar att både budget och rullande prognoser är nödvändiga och 
kompletterande verktyg för företagets styrning.  Budget och rullande prognoser var och 
en för sig ger inte tillräckligt med information men båda tillsammans bildar ett godtagbart 
styrsystem för hela verksamheten. Kombinationen av budget och rullande prognos kan 
förbättras hos Parker genom att koncentrera budgetprocessen till de mest betydelsefulla 
posterna, utveckla prognosverktyget samt skapa bättre kommunikation med säljbolagen.  
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1 Inledning 
 
I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till det valda ämnesområdet, problemdiskussion 
samt forskningsfrågor. Kapitlet beskriver även syftet med rapporten samt dess avgränsning och 
fortsatt disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Enligt Alvehus (1984) är budget ett planerat handlingsprogram för företagets utveckling som 
uttrycks i siffror och omfattar en bestämd tidsperiod, normalt ett år. Budgeten anger de planerade 
aktiviteterna för företaget för att nå uppsatta mål. 
 
Under en 30 års period har budgetens roll förändrats drastiskt (Arwidi & Samuelsson, 1993).  Det 
var först på 50-talet som den fick sitt stora genombrott i Sverige. Budgetens syfte blev då att 
planera, samordna och styra företaget. Budgeten betraktades som ett verktyg med vars hjälp de 
uppsatta målen skulle uppnås (Greve, 1996). Före 50-talet var budgetens uppgift ganska enkel. 
Med budgeten kunde man analysera och följa upp olika typer av kostnader som oftast var 
relaterade till produktionsvolymer. Den användes även för att skapa administrativ ordning 
(Arwidi & Samuelsson, 1993).  
 
När budgeten på 60-talet blev mer utbredd i svenska företag användes den av huvudkontoret för 
att koordinera verksamheten i företagets olika enheter. Budgetarna från företagets olika enheter 
sammanställdes och analyserades. Under 60-talet började även många företag att fokusera på 
deras olika produktgrupper. Eftersom företag under denna tid för det mesta var funktionellt 
organiserade med en central redovisning - och finansierings avdelning blev budgeten en viktig 
del i planeringen. Den användes också som ett verktyg för att implementera företagets kortsiktiga 
planer inom ramen för den långsikta planeringen (Ibid.).  
 
I början av 70-talet ökade intresset för långsiktig planering. I många företag blev det vanligt att 
formulera planer som sträckte sig över längre tidsperioder. Dessa planer användes som en grund 
för budgeteringen. Därefter kom oljekrisen och förändringarna i omvärlden ökade. Detta gjorde 
att tillförlitligheten i de långsiktiga planerna minskade. Detaljerade långsiktsplaner utvecklades 
därefter till mer generella strategier för företagets utveckling som innefattade affärsidéer och 
visioner. Dessa strategier användes sedan som input i budgetprocessen.  Företag började även att 
divisionalisera. Resultatansvar delegerades till divisioner och även till resultatenheter inom 
divisionerna. Detta skapade en efterfrågan på finansiell planering och kontroll inom de olika 
organisationsenheterna. Samtidigt fanns det en efterfrågan på ett instrument som kunde integrera 
affärsenheter och ge huvudkontor en finansiell överblick och även underlätta kommunikation 
mellan divisionschefer (Ibid.). 
 
Under 80-talet påverkade flera typer av förändringar budgeteringen i svenska företag. Den 
pågående datoriseringen av informationssystem påverkade budgetering och redovisning på flera 
sätt, bland annat kunde stora informationsmängder produceras, informationen kunde överföras 
snabbare och möjligheten att testa fler alternativ gavs. Den ökade turbulensen i omvärlden 
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tvingade fram snabbare feedback från försäljning och produktion i syfte att utvärdera 
konsekvenserna av nya omvärldsförhållanden. Utvecklingen under 80-talet kan ses som en 
förfining av ansvar. Effektivitetskrav delegerades till företagets olika enheter och budgeten 
användes som ett viktigt medel för att kontrollera enheternas prestation (Arwidi & Samuelsson, 
1993).  
 
Det finns delade uppfattningar huruvida budget är bra som styrmedel eller inte. Enligt Bergstrand 
och Olve (1996) är budget ett viktigt led i företagets planering och styrning. Arbetet med 
budgetprocessen är i de flesta företag den form av framtidsplanering som involverar och når flest 
medarbetare. I ett företag är det företagsledningens uppgift att styra företaget så att resurserna 
utnyttjas på bästa sätt. Det bästa hjälpmedlet är då budgeten eftersom den är ett relativt enkelt 
medel för att i efterhand kontrollera om företaget utvecklades på förväntat sätt. I kontrollen 
jämförs budgeten med verkligheten och man försöker bedöma orsaker till eventuella avvikelser 
(Alvehus, 1984).   
 
Det har riktats mycket kritik mot budgeten från olika håll däribland Jan Wallander kan ses som 
en av de största kritikerna. Budgeten har fått mycket kritik på grund av att budgetprocessen är 
tidskrävande, resurskrävande och ger ett begränsat mervärde. Budgeten blir på grund av dagens 
snabba omvärldsförändringar snabbt inaktuell vilket gör att den fått minskad betydelse som styr- 
och uppföljningsverktyg (Ekholm & Wallin, 2000). En budget innehåller antaganden om hur 
framtiden kommer att utveckla sig. Framtidsplanering är en svår konst och enligt Wallander 
(1995) stämmer budgeten sällan överens med det verkliga utfallet.  
 
På grund av att den traditionella budgeten har ifrågasatts har rullande prognoser som ett 
alternativt styrmedel fått stor uppmärksamhet. Rullande prognoser innebär att företag ett antal 
gånger per år gör en prognos för de kommande tolv månaderna. Vanligtvis görs fyra ”rullningar” 
per år men detta kan variera beroende på företag. Rullande prognoser är fördelaktiga när det råder 
betydande osäkerhet om verksamhetens förutsättningar vilket kan medföra att budgeten blir 
inaktuell och därför helt ointressant som uppföljningsinstrument (Samuelsson, 2004). Det finns 
delade meningar om rullande prognosers betydelse som styrverktyg. Vissa tycker att rullande 
prognoser borde ersätta budgeten medan andra hävdar att rullande prognoser kan fungera som ett 
komplement till budgeten (Ekholm & Wallin, 2000).   
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Trots att det har riktats mycket kritik mot budgeten är det enligt artikeln Is the annual budget 
really dead? fortfarande få företag som har valt att helt avskaffa den. Enligt artikeln använder 89 
% av alla listade svenska företag fortfarande budget som huvudsakligt styr- och 
uppföljningsverktyg. Dock indikerar 40 % av dessa att de håller på att minska budgetens 
betydelse för företagets planering till förmån för rullande prognoser. Budgeten är ett verktyg som 
är djupt inrotad i många företag och det kan därför vara svårt att övertyga företagsledningarna att 
helt avskaffa den. Många företag kompletterar därför budgeten med rullande prognoser för att 
bättre kunna förutse företagets förväntade resultat (Ekholm & Wallin, 2000).   
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Parker Hannifin är ett internationellt verkstadsföretag som har tagit steget till en kombination av 
budget och rullande prognoser. Frågan är varför det finns tendenser att i företaget mer använda 
sig av rullande prognoser? I litteraturen framställs ofta budget och rullande prognoser som 
konkurrerande styrverktyg. Wallander (1995) och Hope och Fraser (2004) argumenterar för att 
företag helt ska avskaffa budgeten. Alternativet till att helt avskaffa budgeten är att kombinera 
budgeten med rullande prognoser (Samuelsson, 2004). Är kombinationen av budget och rullande 
prognoser nödvändig för att ge ett optimalt underlag för företagets styrning? Hur ser i så fall den 
optimala kombinationen ut och varför är enbart budget eller rullande prognoser otillräcklig som 
styrverktyg? 
 
Budgeten kräver en grundlig genomgång av verksamheten vilket gör att den blir svår att ersätta 
(Ekholm & Wallin, 2000). En nackdel med budgeten är att den inte kan ändras när den väl är 
fastställd (Merchant & Van der Stede, 2007). Rullande prognoser kan därför fungera som ett bra 
komplement till budgeten (Ekholm & Wallin, 2000). Är det möjligen så att de båda verktygen 
kompletterar varandra och att därmed båda är nödvändiga för att styrningen av företaget ska bli 
så bra som möjligt? Frågan är om kombinationen av budget och rullande prognos är ett bättre 
styrverktyg än alternativen med enbart budget eller rullande prognos. Det faktum att så få företag 
helt lämnat budgeten talar för detta. 
 
Vi har fått förslag från Parker att studera deras budgetprocess och göra en jämförelse mellan 
korta prognoser och årsbudget för att analysera alternativens för- och nackdelar som styr- och 
uppföljningsverktyg. Frågan är om Parker skall hålla fast vid kombinationen av budget och 
rullande prognoser eller om Parker helt ska frångå budgeten? 
 

1.2.1 Forskningsfrågor 
 
Utifrån ovanstående problemdiskussion har vi tillsammans med Parker kommit fram till följande 
forskningsfrågor: 

• Hur verkar kombinationen av budget och rullande prognoser som styrverktyg för Parker 
Hannifin? 

Utifrån den övergripande frågan har vi tagit fram två delfrågor som lyder:  

o Vilka för- och nackdelar finns det med Parkers budgetprocess? 

o Varför finns det tendenser att mer använda sig av rullande prognoser? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur kombinationen rullande prognoser och budget 
används i Parker Hannifin idag. Förståelsen används för att analysera om rullande prognoser är 
ett alternativ eller kompletterande verktyg till budget för Parker Hannifin. 
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1.4 Avgränsning 
 
Vi kommer i uppsatsen endast att fokusera på två styrmedel, budget och rullande prognoser. 
Därmed kommer vi i uppsatsen inte att behandla andra styrverktyg. Studien avgränsas även till att 
beröra ett tillverkningsföretag, Parker Hannifin. Eftersom Parker är en stor organisation som 
består av flera divisioner har vi valt att inrikta oss på en division – Mobile Control Division som 
är ett av världens ledande hydraulik företag. Vi avgränsar oss även till att belysa företagets 
aktuella situation med utgångspunkt ifrån de senaste årens utveckling.  
 

1.5 Fortsatt disposition  
 

Kapitel 2 Teoretisk referensram  
I detta kapitel tar vi upp den övergripande och grundläggande teoretiska referensramen som vi 
anser vara relevant för att besvara våra forskningsfrågor. Vi tar bland annat upp teori om 
budgetens syfte, olika metodiker för att ta fram en budget samt kritik riktat mot budget. Vi 
beskriver även rullande prognoser samt för- och nackdelar med verktyget.  
 
Kapitel 3 Metod 
I detta kapitel redogör vi för det vetenskapliga förhållningssätt vi tillämpar i uppsatsen samt val 
av undersökningsmetod och vetenskaplig ansats. Vi beskriver även hur datainsamlingen har 
utförts, vilken intervjumetod vi tillämpat samt giltighetsanspråk. Slutligen anges hur vi har 
förhållit oss källkritiskt till den insamlade informationen.  
 
Kapitel 4 Empiri 
I detta kapitel beskriver vi det empiriska material vi har samlat in genom intervjuer med personer 
från fallföretaget Parker Hannifin.   
 
Kapitel 5 Analys 
I analyskapitlet analyseras det empiriska materialet mot den teori vi har lyft fram i kapitel två.  
 
Kapitel 6 Slutsats och avslutande diskussion 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som studien har generera till samt en avslutande 
diskussion.  
 
Kapitel 7 Fortsatt forskning 
I detta kapitel ger vi förslag på vidare forskning inom ämnet. 
 
I slutet av uppsatsen återfinns de intervjufrågor som vi har använt oss av under intervjuerna i 
form av en bilaga. 
 



 

- 5 - 

2 Teoretisk referensram 
 
Teoriavsnittet inleds med ekonomistyrningens övergripande syfte. Därefter beskriver vi vad 
budget är och dess syfte. Vi tar även upp olika typer av budgetar samt en genomgång av 
budgetprocessen och olika metoder för att ta fram en budget. Därefter diskuterar vi den kritik 
som har riktats mot budget där bland annat Jan Wallander är en framstående person. Vi 
beskriver sedan rullande prognoser som ett alternativt styrverktyg till budgeten och som har 
uppmärksammats mycket den senaste tiden. Slutligen tar vi upp för- och nackdelar med rullande 
prognoser samt en modell som illustrerar valet mellan budget och rullande prognoser. 
 

2.1 Ekonomistyrning 
 
Ekonomistyrningens övergripande syfte är att hjälpa till i arbetet att uppnå strategiska mål och 
innefattar det arbete som är inriktat mot att planera, genomföra, följa upp, utvärdera och anpassa 
företagets verksamhet i syfte att uppnå ekonomiska mål. Målen kan vara av både finansiell och 
icke-finansiell karaktär. Det finns ett flertal olika styrmedel som företag kan använda som 
hjälpmedel i strävan att nå sina ekonomiska mål. Den traditionella synen på ekonomistyrning 
omfattar budgetering, produktkalkylering och internredovisning. En modernare syn på 
ekonomistyrning innehåller mjukare komponenter såsom företagskultur och kompetens- och 
motivationsuppbyggnad (Ax, Johansson & Kullvén, 2005). 
 

2.2 Budget 
 
Budgetering förekommer idag hos alla slags organisationer – statliga förvaltningar, landsting, 
kommuner, ideella föreningar och privata företag. Budget kan se mycket olika ut beroende på om 
det är ett stort eller litet företag. En budget är en förutsägelse om vad som kommer att inträffa i 
framtiden. Den bygger på vissa antaganden och innehåller spekulationer om hur saker och ting 
kommer att utveckla sig (Greve, 1996). 
 
Budget är ett viktigt instrument för kortsiktig styrning av ett företag. Enligt Anthony och 
Govindarajan (1998) karaktäriseras en budget av följande: 
 

• Med budgeten kan en affärsenhets vinstpotential uppskattas 

• En budget uttrycks i monetära termer, men kan även utgöras av icke-monetära värden 

• Budgeten sträcker sig generellt över ett år 

• Budgeten är ett av ledningens styrinstrument och det är chefernas ansvar att budgetens 
mål uppnås 

• Budgeten godkänns en gång och kan bara förändras under särskilda villkor 

• Aktuella finansiella resultat jämförs regelbundet mot budgeten och avvikelser analyseras 
och förklaras 



 

- 6 - 

 

2.3 Budgetens syfte 
 
Budget kan användas för flera olika syften och har olika funktioner för olika företag. Den kan 
dessutom vara användbar i olika situationer. I exempelvis en stabil verksamhet där efterfrågan är 
relativt enkel att förutse kan budgeten vara en god plan för framtiden. I andra verksamheten där 
efterfrågan inte är lika förutsägbar kan budgeten ses mer som ett sätt att strukturera osäkerheter 
kring framtiden och skapar därmed en handlingsberedskap inför händelser som kan inträffa i 
framtiden (Andersson, 1997).  
 
Enligt Drury (2000) är budgetens syften följande: planering, samordning, kommunikation, 
motivation, kontroll samt utvärdering. 

 

2.3.1 Planering 
 
Ett syfte med budgeten är att planera olika funktioner som exempelvis försäljning, tillverkning 
och inköp (Greve, 1996). Budgeten ger en plan för hela företagets verksamhet det kommande 
året. Den ger företagsledningen en överblick så de kan avgöra om företaget är på rätt väg 
(Bergstrand, 2003). Den stora planeringen har redan gjorts i långsiktsplaneringsprocessen. Den 
årliga budgetprocessen leder till förfining av dessa planer eftersom chefer måste ta fram 
detaljerade planeringar för att implementera långsiktsplaneringen. Utan den årliga 
budgetprocessen är risken att chefer på grund av dagsaktuella problem inte planerar för företagets 
framtid. Budgetprocessen säkerställer att chefer planerar för företagets framtida utveckling. Det 
är viktigt att redan idag tänka över hur förhållandet nästa år och framöver kan förändras och vad 
de kan göra nu för att besvara detta förändringstillstånd. Denna process uppmuntrar chefer att 
förutse problem innan de uppstår. Det minskar också risken att ta förhastade beslut (Drury, 2000). 
I samband med framtidstänkandet måste chefer utveckla en bättre förståelse för organisationens 
möjligheter och hot samt styrkor och svagheter och effekten av möjliga strategier och 
operationella beslut (Merchant & Van der Stede, 2007).  
 

2.3.2 Samordning 
 
Budgetering möjliggör även samordning mellan olika funktioner i företaget. Utan några bestämda 
riktlinjer kan varje chef fatta sina egna beslut i tron att dessa leder till företagets bästa. 
Exempelvis kan inköpschefen föredra att placera stora order för att erhålla stora rabattmängder, 
och å andra sidan är produktionschefen intresserad av att undvika hög lagernivå. Revisorn är 
intresserad av hur kassaflödet påverkas av affären. Syftet med budgetering är att få dessa 
olikheter att stämma för det bästa för organisationen som helhet, hellre än som fördel för något 
enskilt område. Budgetering tvingar därför chefer att undersöka förhållandet mellan deras eget 
arbete och andras avdelningar. I processen ingår det också att identifiera och lösa konflikter 
(Drury, 2000).  
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2.3.3 Kommunikation 
 
Om en organisation har som funktion att vara effektiv måste det finnas bestämda riktlinjer för 
kommunikation så att alla delar av företaget blir informerade om företagets planeringar, policys 
och begränsningar som organisationen förväntas anpassa sig efter. Alla i organisationen ska ha en 
klar förståelse för hur de kan bidra till att uppnå målen för den årliga budgeten. Denna process 
ska garantera att lämpliga individer tar ansvar för implementering av budgeten. Genom budgeten 
kan företagsledningen kommunicera dess förväntningar till chefer på mellannivåer så att alla i 
organisationen kan förstå dessa förväntningar och kan samordna sina aktiviteter för att uppnå 
dem. Det är inte bara budgeten i sig som underlättar kommunikation – mycket väsentlig 
information kommuniceras redan i förberedelserna av budgeten (Drury, 2000).  
 

2.3.4 Motivation 
 
Många medarbetare uppskattar att ha ett uttalat mål och mäta sina prestationer emot. Genom 
budgeteringen får de sådana mål och därför kan den öka motivationen hos de anställda 
(Bergstrand, 2003). Budget kan vara en användbar plan för att påverka chefers beteende och 
motivera chefer att prestera i linje med organisationens mål. En budget tillhandahåller en 
standard som en chef kan bli motiverad av för att uppnå budgetmålen. Budget kan också 
uppmuntra till ineffektivitet och konflikter mellan chefer. Om individer aktivt har deltagit i 
förberedelsen av budgeten, och den har använts som verktyg för att stödja cheferna i deras 
ledarskap, kan budgeten vara både motiverande och utmanande (Drury, 2000). 
 

2.3.5 Kontroll  
 
En budget hjälper chefer att hantera och kontrollera aktiviteter som de är ansvariga för. Genom 
att jämföra det aktuella resultatet med budgetens omfattning för olika aktiviteter kan chefer få 
information om vilka kostnader som inte överensstämmer originalplanen och kräver deras 
uppmärksamhet. Denna process möjliggör för chefer att i första hand koncentrera sig på 
signifikanta avvikelser från det förväntade resultatet. Genom att undersöka orsaken till 
avvikelserna kan cheferna upptäcka effektivitetsproblem i systemet. När man har hittat orsaken 
till dessa kan lämpliga lösningsförslag tas fram för att komma till rätta med problemen (Drury, 
2000). 
 

2.3.6 Utvärdering  
 
En chefs prestation utvärderas ofta för att mäta hans eller hennes framgång för att möta budgeten. 
I vissa företag ges bonus som belöning på basis av anställdas förmåga att uppnå målet som är 
specificerad i budgeten. En chef kan önska att utvärdera hans eller hennes egen prestation. 
Budgeten ger chefer information om hur väl de har lyckats att möta målet som de tidigare satt 
(Drury, 2000).  
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2.4 Olika typer av budgetar 
 

En budget är en sammanställning av olika uppgifter för en verksamhet för det kommande året, 
där uppgifterna summeras i ett och samma dokument (Ax, Johansson & Kullvén, 2005). Man kan 
säga att budgetering är ett i förväg planerat händelseförlopp. Det verkliga händelseförloppet som 
sedan visas i redovisningen ska jämföras med de siffror som är specificerade i budgeten för att se 
om de råder överensstämmelse (Alvehus, 1984). Budgeten består av många olika budgetar vilka 
har samband med varandra på olika sätt. Dessa kan delas in i tre huvudbudgetar och till dels olika 
delbudgetar (Ax, Johansson & Kullvén, 2005). 
 

2.4.1 Huvudbudgetar 
 
Redovisningens huvudbeståndsdelar är balansräkningen och resultaträkningen. Motsvarande 
budgetar har precis samma utseende och kallas därmed resultat- och balansbudget (Alvehus, 
1984). De tre huvudbudgetarna är resultatbudget, likviditetsbudget och balansbudget. Dessa är 
beroende av varandra och hänger ihop på olika sätt (Ax, Johansson & Kullvén, 2005). 
Budgetarnas sammanhängande visas i nedanstående figur 2.1:   
 

 
 
Figur 2.1: De tre huvudbudgetarna och sambandet mellan dem. Tolkning av figur ur Den nya 
ekonomistyrningen av Ax, Johansson & Kullvén (2005) 
 
Resultatbudgeten visar verksamhetens resultat under en period, det vill säga intäkter minus 
kostnader. En resultatbudget visar det sammanlagda resultatet men den visar även resultatet 
uppdelat på exempelvis olika typer av intäkter, olika typer av använda resurser, olika 
produktgrupper och ansvarsenheter (Ax, Johansson & Kullvén, 2005). 
  
Likviditetsbudgeten beskriver verksamhetens påverkan på likviditeten i form av in- och 
utbetalningar. I en likviditetsbudget görs bedömningar av framtida in- och utbetalningar, det vill 
säga kassaflödet. Underlaget för likviditetsbudgeten hämtas från balansräkningen vid 
budgetperiodens början och från resultatbudgeten. Likviditetsbudgetar upprättas ofta per år, men 
de kan även upprättas för kortare tidsperioder för att kartlägga hur in- och utbetalningar matchar 
varandra vid olika tidsperioder. Det är viktigt att företaget har kontroll över sin likviditet. 
Likviditeten kan svänga kraftigt under året på grund av exempelvis investeringar eller på grund 
av att inköp av varor sker vid enstaka tillfällen eller säsongsvariationer. För att se om och när 
behov av finansiering föreligger är det vanligt att likviditetsbudgeten sammanställs månadsvis 
eller till och med veckovis (Ibid.).  
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Balansbudgeten visar det ekonomiska tillståndet man planerar att företaget ska befinna sig i vid 
budgetperiodens slut. Balansbudgeten visar förväntade tillgångar, skulder och eget kapital, det 
vill säga företagets ställning vid en specifik tidpunkt. För att upprätta en balansbudget behöver 
man en tidigare balansräkning att utgå ifrån och uppgifter från resultat- och likviditetsbudgetar 
för perioden mellan denna balansräkning och den man avser att ställa upp. Genom att se hur 
resultat- och likviditetsbudgetarna påverkar posterna i den ingående balansräkningen från 
periodens början, kan balansbudgeten vid budgetperiodens slut sammanställas (Alvehus, 1984).  
 
Huvudbudgetarna bygger som tidigare nämnts på olika delbudgetar. Ju större företaget är desto 
fler delbudgetar måste de göra.  Resultatbudgeten byggs exempelvis upp av budgetar för 
försäljning och personalkostnader. Exempel på andra delbudgetar är inköpsbudget och 
investeringsbudget (Ibid.). 
 

2.5 Budgetprocessen 
 
Budgetprocessens steg för företagets planering, beslutsfattande och styrning. Processen är 
kopplad till företagets långsiktiga och kortsiktiga planering. Nedanstående figur 2.2 visar de 
viktiga delarna i denna process.   
 

 
 
Figur 2.2 Budgetprocessens steg för företagets planering, beslutsfattande och styrning. Tolkning 
av figur ur Management and Cost Accounting av Drury (2005).   
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2.5.1 Steg 1: Fastställande av mål 
 
Att fastställa mål är ett väsentligt krav för planeringsprocessen. I alla organisationer måste 
anställda ha en god förståelse för vad organisationen vill uppnå. Strategisk och långsiktsplanering 
börjar därför med specificering av företagets långsiktiga mål.  Målen ska vara möjliga att nå med 
rimliga insatser och måluppfyllelsen ska vara mätbar. Det är också viktigt att anställda kan 
motiveras av dem. Man kan skilja mellan tre typer av mål: organisationens mission, 
företagsgemensamma mål och mål för den enskilda enheten (Drury, 2000).  
 
Företagets mission beskriver i generella termer det breda syftet och orsaken till organisationens 
existens. Det är en visning om företagets vision och företagets centrala och övergripande koncept. 
Företagsgemensamma mål relaterar till organisationen som helhet. Dessa är normalt mätbara och 
uttrycks i finansiella termer som exempelvis vinst, försäljningsnivå, marknadsandelar och 
tillväxt. Företagsgemensamma mål formuleras ofta av företagsledningen och bryts sedan ned till 
mellanchefer.  Det är viktigt att mellanchefer i organisationen förstår klart vart företaget är på väg 
och hur deras egen roll bidrar till att uppnå företagets mål. Organisationens övergripande mål 
måste brytas ner till underordnade och relateras till områden som exempelvis produkter, 
marknadssegmentering och kundservice. Enhetsmål relateras till det specifika målet för individen 
i organisationen (Ibid.). 
 

2.5.2 Steg 2: Identifiera potentiella strategier  
 
Detta steg handlar om att identifiera ett antal möjliga handlingsalternativ, eller strategier, som kan 
möjliggöra att företagens mål uppnås. Första steget mot en strategi är att genomföra strategiska 
analyser. Detta innefattar förståelse för företagets nuvarande situation, dess styrkor och svagheter 
samt dess möjligheter och risker (Drury, 2000).  
 
När man har genomfört en strategisk analys är nästa steg att identifiera alternativa strategier. Vid 
utveckling av strategier är det nödvändigt att ta hänsyn till följande:  

• Den generella strategin som ska följas 

• De alternativa inriktningar som organisationen kan tänkas vilja utveckla (Ibid.) 
 

2.5.3 Steg 3: Utvärdering av strategiska alternativ  
 
Alternativa strategier ska baseras på följande kriterier: 
 

• Lämplighet – Strategin skall anpassas till situationen identifierad i den strategiska 
analysen. Strategin skall ta tillvara på företagets styrkor och omgivningsmöjligheter samt 
undvika svagheter i företaget och hot i omgivningen. 

• Möjlighet att genomföra – Här är fokus på huruvida strategin kan bli implementerad. 
Exempelvis – har vi råd att implementera den? Kan den nödvändiga marknadspositionen 
uppnås? Kan företaget klara konkurrenternas reaktioner?  
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• Godtagbarhet – Handlar om huruvida en särskild strategi är acceptabel. Är den 
tillräcklig? Är risknivån acceptabel? (Drury, 2000).  

 
Ovanstående kriterier utgör en bred referensram av allmänna kriterier mot vilka de strategiska 
alternativen kan bedömas. Kriterierna reducerar antalet valmöjligheter som kräver en detaljerad 
utvärdering. Ledningen ska välja de strategimöjligheter som har den största potentialen för att 
leda till företagets uppfyllelse av mål. En eller flera strategier kan väljas (Ibid.). 
 

2.5.4 Steg 4: Val av handlingsriktning 
 
När företagsledningen har valt de strategimöjligheter som har den största potentialen för att 
uppnå företagets mål, tas en långsiktig plan fram för att implementera strategierna (Drury, 2000).  
 
En långsiktsplan är en beskrivning av de preliminära målen och aktiviteter som krävs för att en 
organisation ska kunna genomföra sin strategiska plan. Tillsammans med detta görs en grov 
uppskattning av vilka resurser som krävs varje år. På grund av att långsiktsplanering innebär att 
se in i framtiden flera år framåt tenderar planerna att bli osäkra, allmänna och oprecisa och 
föremål för förändring (Ibid.). 
 

2.5.5 Steg 5: Genomförande av långsiktsplan  
 
Budgetering handlar om att implementera långsiktsplanen för det kommande året.  På grund av 
kortare planeringshorisont är budget mer precis och detaljerad. Budget är en tydlig indikation av 
vad som förväntas uppnås under budgetperioden medan långsiktsplanering representerar den 
breda inriktningen som företagsledningen avser att följa. Budget är ingenting som uppkommer 
”från ingenting” varje år – den är utvecklad inom kontext av pågående affärer och styrs av 
tidigare beslut som har tagits inom långsiktsplaneringsprocessen (Ibid.).  
 
Ett företags långsiktsplanering baseras på många osäkra uppskattningar eftersom planeringen 
sträcker sig över flera år framåt i tiden. Långsiktsplaneringen måste därför regelbundet justeras 
mot bakgrund av mer aktuell information. Detta är en naturlig del av den årliga budgetprocessen 
och på detta sätt kopplas budgeten och långsiktsplaneringen samman (Ibid.).   
 

2.5.6 Steg 6 och 7: Att övervaka det verkliga utfal let och reagera på avvikelser 
från det planerade utfallet 

 
Det sista stegen i beslutsfattande, planering och styrningsprocessen är att jämföra planerat mot 
verkligt utfall för att upptäcka eventuella avvikelser i budgeten (Drury, 2000).  
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2.6 Budgetprocessens utformning 
 
Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2005) finns det vanligen tre metoder för budgetuppställande. 
Dessa är följande: 
 

• Uppbyggnadsmetoden 

• Nedbrytningsmetoden 

• Den iterativa metoden 
 

2.6.1 Uppbyggnadsmetoden 
 
I Uppbyggnadsmetoden börjar budgeten utarbetas på den lägsta nivå i företaget. Budgetförslag 
upprättas med utgångspunkt i den strategiska planen, handlingsprogram och specifika 
förutsättningar för budgetperioden. När budgetförslag upprättats sammanställs dessa för den 
närmsta överliggande nivån och diskuteras mellan berörda personer. Efter eventuella justeringar i 
budgeten ställs den samman för större delar av företaget. Budgeten diskuteras mellan berörda 
chefer innan den slutligen når VD och styrelse där den totala budgeten fastställs (Samuelsson, 
2004). 
 
Vid uppbyggnadsmetoden är det budgetansvariga på lägsta nivå som dominerar processen 
eftersom dialogerna kring budgetarbetet kommer att föras med utgångspunkt i deras förslag. Är 
lönsamheten i företaget god vill man genom en uppbyggnadsmetod ge utrymme för nya idéer och 
initiativ (Ibid.).  
 

 
 
Figur 2.3 Uppbyggnadsmetoden. Tolkning av figur ur Controllerhandboken av Samuelsson 
(2004).   
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2.6.2 Nedbrytningsmetoden 
 
Motsatsen till uppbyggnadsmetoden kallas nedbrytningsmetoden. I nedbrytningsmetoden börjar 
budgetarbetet istället med utgångspunkt från VD. I nedbrytningsmetoden börjar företaget först 
upprätta huvudbudgetar för företaget som helhet. Med utgångspunkt från dessa definierar 
företagsledningen sedan krav på underliggande nivåer, som i sin tur definierar krav på närmaste 
underliggande nivå. Processen håller på tills den lägsta budgetnivån har nåtts. De övergripande 
mål som tagits fram i huvudbudgetarna bryts på detta sätt ned till mål för delarna (Ax, Johansson 
& Kullvén, 2005). 
 
Därefter vänder processen och följer i princip samma mönster som uppbyggnadsmetoden. 
Skillnaden är att varje nivå ska upprätta budgetförslag som innebär att de fastställda målen 
uppfylls. Har budgetansvariga chefer svårt att nå upp till de fastställda målen trots ingående 
diskussioner mellan berörda parter, kan förslagen komma tillbaka till VD. VD och styrelse får då 
ta ställning till om budgeten trots detta kan fastställas eller om ytterligare ansträngningar krävs 
för att nå upp till de fastställda målen. Exempelvis genom att målen ändras för andra enheter. 
Därefter fastställs budgeten. Nedbrytningsmetoden kan vara att föredra om företagets lönsamhet 
är pressad (Samuelsson, 2004).  
 

 
Figur 2.4 Nedbrytningsmetoden. Tolkning av figur ur Controllerhandboken av Samuelsson 
(2004). 
 

2.6.3 Den iterativa metoden 
 
Ingen av uppbyggnadsmetoden och nedbrytningsmetoden är särskilt vanligt förekommande i 
praktiken. Den iterativa metoden är en kombination av uppbyggnadsmetoden och 
nedbrytningsmetoden och är vanligt förekommande i praktiken. Budgetarbetet sker som en 
iterativ process där ledningens övergripande mål möter de förutsättningar som arbetats fram på 
underordnade enheter (Ax, Johansson & Kullvén, 2005). Diskussioner om eventuella 
förändringar av målen på både övergripande nivå och budgetar sker i olika omgångar och 
kommuniceras och diskuteras mellan organisatoriska nivåer. I den iterativa metoden inleds 
budgetarbetet ofta med prognostisering om vad man tror kommer att efterfrågas i framtiden. 
Därefter går man igenom budgetens olika steg i en iterativ process. I detta arbete kan planer 
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ständigt ändras vilket leder till att de övergripande målen och budgetarbetet måste omarbetas 
(Samuelsson, 2004).  
 

2.7 Kritik mot budget 
 
Den traditionella årsbudgeten har kritiserats för att inte möta de krav som den ökade 
konkurrensen leder till. Många av de hårdaste kritikerna är konsulter som har ett stort 
egenintresse i att försöka övertyga företag att ändra sina styrmodeller.  Kritiken är inte bara 
tomma ord. I Sverige har flera stora företag gått ifrån budgeten eller är på väg att göra det.  
Exempel på svenska företag som har tagit steget är Handelsbanken, Volvo, IKEA och Ericsson 
(Ekholm & Wallin, 2000).  
 
Den person som i Sverige gjort sig mest känd som kritiker till budgeteringen är Jan Wallander. 
Wallander som arbetade på Handelsbanken under de år som de övergav den traditionella 
budgeten menar att risken med budgeten är att den invaggar företaget i en falsk trygghetskänsla. 
Den får företaget att tro att de vet vart utvecklingen är på väg. Detta kan i sin tur leda till 
låsningar i beslutsfattandet.  Wallander menar att företag ska sluta använda budgeten och istället 
använda sig av andra och bättre metoder (Wallander, 1995). 
 
När man tar fram budgetar för året görs ofta prognoser eller antaganden om hur framtiden 
kommer att utveckla sig. Wallander beskriver i sin bok en mängd olika kriser som man med hjälp 
av prognoser inte kunnat förutspå. Han tar bland annat upp kriser som bankkrisen och 
fastighetskrisen som exempel på prognosmisslyckanden. Han menar att företag inte bara har svårt 
för att förutspå framtiden utan prognoser visar också hur svårt företag har att ta till sig tecken på 
förändringar (Ibid.).   
 
Även Andersson (1997) nämner ett antal anledningar till varför företag bör avskaffa budgeten.  
Bland annat menar han att det är en arbetsam process att genomföra budgeteringsarbetet och ofta 
är det många medarbetare inblandade. Dessutom blir budgeteringsarbetet passivt eftersom man 
enbart arbetar med procentuella förändringar i förhållande till förgående års budget. Företagen 
upplever en hög förändringstakt vilket kan resultera i att budgeten är inaktuell redan när den är 
färdigställd. Det leder därmed till att uppföljning hela tiden sker mot en budget som inte är 
verklighetsförankrad. Budgeten kan leda till låsningar eftersom beslutsfattare arbetar efter budget 
istället för att kanske vidta nödvändiga anpassningar. 
 
De flesta instämmer i kritiken att budgeten är föremål för statiskt tänkande och stelbent planering. 
Framtagandet av budgeten är en kostsam och tidskrävande process. Dessutom kan den inte 
reflektera förändringar i företagets organisation och processer och resulterar i bristfälliga 
rapporter med varierande kvalitet. Budgeten ignorerar även de nyckelfaktorer som tillför värde 
för aktieägarna och lägger alldeles för mycket uppmärksamhet på kortsiktiga resultat. Budgeten 
skapar en kultur som är riskapel och leder till en falsk känsla av säkerhet (Ekholm & Wallin, 
2000).  
 
I boken Istället för budget – att bryta sig loss från den årliga prestationsfällan skriver Hope och 
Fraser (2004) att 9 av 10 ekonomi- och finanschefer är otillfredsställda med budgetprocessen. Det 
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finns tre primära faktorer som gör budgeten otillfredsställande. Enligt Hope och Fraser är dessa 
följande: 1) budgeten är svårhanterlig och dyr, 2) budgeteringen är inte anpassad till 
konkurrensen i omvärlden och motsvarar inte behoven hos chefer längre ned i organisationen. 
Det är främst ledningen som tycker att budgeten ger kontroll. 3) Budgeten är alldeles för 
omfattande och detaljerad.     
 
Ekholm och Wallin (2000) ställer i artikeln Is the annual budget really dead? frågan om 
alternativa metoder som exempelvis rullande prognoser helt kan ersätta budgeten. Ett antal frågor 
om budgetens betydelse ställdes till 140 företag av olika storlek. Majoriteten av de tillfrågade 
företagen ansåg att man inte ska göra sig av med budgeten helt och hållet. Samtidigt instämde de 
i kritiken av de problem som budgeten medför. Förespråkarna för budgeten hävdar att den behövs 
för att upprätthålla företagets interna effektivitet.  Budgeten är ett bra medel för att upprätthålla 
företagets interna effektivitet på grund av dess kontroll och samordningsfunktion. Däremot kan 
den inte fungera som ett verktyg för att uppnå företagets externa effektivitet. Med extern 
effektivitet avses företagets förmåga att anpassa sig till marknadens krav för att därmed skapa 
goda relationer till kunder och leverantörer. Studien visade att budgeten inte på ett enkelt sätt kan 
anpassas till förändringar och osäkerheter i företagets omgivning. Extern effektivitet uppnås med 
strategiska medel, men om företaget har en dålig intern effektivitet går fördelarna med en bra 
strategisk planering förlorade. Tillsammans med en bra strategisk planering har därför 
årsbudgeten fortfarande en stor betydelse.   
 
Ökad osäkerhet i företagets omgivning minskar tillförlitligheten i planeringen. Detta medför att 
budgetplaneringen snabbt blir inaktuell. Ett visst mått av planering är alltid nödvändig. Studien 
har visat att de flesta av de progressiva företagen och många konservativa företag betraktar mer 
flexibla instrument som exempelvis rullande prognoser som nödvändiga komplement till den 
traditionella budgeten. De menar att budgeten kan tjäna som ett referensfall mot vilken andra 
alternativ kan jämföras (Ibid.).  
 
En av respondenterna i studien ansåg att den traditionella budgeten kan betraktas som en 
biprodukt av den kontinuerliga planeringen och kontrollprocessen. Tack vare modern 
informationsteknik är det lätt att ta fram en årsbudget ur den rullande prognosen. Den moderna 
planeringsprocessen fokuserar mer på aktiviteter och projekt som krävs för att nå de strategiska 
målen. Kontinuerlig övervakning av finansiella och icke- finansiella indikatorer i jämförelse med 
rullande planering visar om företaget är på rätt väg eller inte. Om företaget är på fel väg kan 
företaget omedelbart ändra kurs oberoende av den årliga budgeten. Jämförelser görs hela tiden 
mot budgeten men ändringsbara planer som kontinuerligt granskas i det korta perspektivet är 
mycket mer viktiga styrmekanismer än den årliga budgeten (Ibid.).      
 
Även Merchant och Van der Stede (2007) beskriver i boken Management Control Systems om 
den kritik som de senaste åren har riktats mot företagens planerings- och budgetprocess. Exempel 
på kritik som Merchant och Van der Stede tar upp mot planerings- och budgetprocessen är 
följande: 
 

• Budgeten är full av företagspolitiska utspel 
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• Budgeten leder till statiskt tänkande. Den är en mindre modifikation till företagets planer 
och budgetar från föregående period. Den tar inte heller hänsyn till förändringar i dagens 
snabba ekonomi 

• Budgeten är en centraliserad kraft i organisationen och hämmar initiativ 

• Budgeten fokuserar på att reducera kostnader hellre än värdeskapande 

• Budgeten betonar planering framför utförande  

• Budgeten orsakar mycket kostnader för lite fördelar 

 
Kritiken har lett till ett antal förslag till förbättringar. Några av dessa förslag är att betrakta som 
mindre modifikationer av den traditionella planerings- och budgetprocessen som exempelvis att 
uppdatera planerna mer frekvent, det vill säga rullande, eller använda en relativ 
prestationsstandard hellre än budgetstandard. Några av kritikerna uppmanar även chefer att 
överge den traditionella budgeten helt och hållet. 
 
Precis som många andra kritiker menar Merchant och Van der Stede (2007) att företagens 
planerings- och budgetprocess är ineffektiv. Att ta fram och implementera en planerings- och 
budgetprocess är svårt.  Att ta fram ett nytt system leder ofta till konflikter och framtvingar någon 
form av kompromiss. Ett företags affärsvillkor kan lätt skifta, och hittills har det varit svårt att 
anpassa planer och budgeten snabbt. Trots detta är det bara några få företag som har valt att 
avskaffa sina planerings- och budgeteringssystem. För att optimera designen av planerings- och 
budgetsystemet måste chefer bli medvetna om alla möjligheter systemet ger och klokt välja rätt 
kombination av de beståndsdelar som på bästa sätt uppfyller dessa syften.  
 
Enligt Hope och Fraser (2004) är budgeten inte anpassad till konkurrensen i omvärlden som 
ständigt ger upphov till förändringar. Idag är ett företags produkt- och strategilivslängder kortare, 
priser och marginaler är ständigt under press. Detta ställer krav på åtgärder för att sänka de 
strukturella kostnaderna och minska byråkratin i företaget. Budgeten är mer lämpad för en stabil 
omvärld. Dessutom kräver aktieägare idag att företagen satsar mer på intellektuell kapital, 
varumärke och lojala kunder. 
 

2.8 Prognoser 
 
En prognos är en förutsägelse av vad som mest sannolikt kommer att inträffa. En prognos är en 
uppskattning av intäkter och kostnader och andra faktorer som kan påverka ett företags 
kassaflöde. Den som gör prognosen har inget ansvar för att nå den prognostiserade försäljningen 
eller hålla sig till de prognostiserade kostnaderna. Prognoser kan förändras veckovis eller 
dagligen och behöver inte godkännas av högsta ledningen (Anthony & Govindarajan, 1998). 
Prognoser är inte heller lika detaljerade som den traditionella budgeten. Därmed är det något 
enklare att göra prognoserna (Samuelsson, 2004). Ur ledningens synvinkel är prognoser ett 
planeringsverktyg medan budget är både ett planeringsverktyg och kontrollverktyg. Alla budgetar 
innehåller inslag av prognoser (Anthony & Govindarajan, 1998). 
 
Enligt Anthony och Govindarajan (1998) karaktäriseras en prognos av följande: 
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• En prognos kan men behöver inte mätas i monetära termer 

• En prognos kan gälla för vilken tidsperiod som helst 

• Den som gör prognoser har inget ansvar för att mäta det prognostiserade resultatet 

• Prognoser behöver inte godkännas på högre nivåer 

• En prognos uppdateras så fort ny information indikerar på att förändringar är på väg 

• Avvikelserna från prognoserna analyseras inte formellt eller periodvis 

• Prognoserna är inte lika detaljerade som budgeten  
 

2.8.1 Rullande prognoser 
  
Sedan senare delen av 1990 – talet har flera företag valt att helt gå ifrån den traditionella 
budgeten och istället styra verksamheten på rullande prognoser. Anledningen till detta var att 
många chefer ansåg att budgeten var alldeles för detaljrik och tidskrävande. Genom att istället 
arbeta med prognoser kan företagsledningen kontinuerligt få en aktuell bild av den förväntade 
utvecklingen. Prognoser har ingen fast tidsperiod utan planeringen görs löpande hela året 
(Bergstrand, 2003).  
 
Rullande prognoser innebär att företag ett antal gånger per år gör en prognos för de kommande 
tolv månaderna. Vanligtvis görs fyra ”rullningar” per år men detta kan variera beroende på 
företag. Företag använder rullande prognoser när det råder en osäkerhet om verksamhetens 
förutsättningar och budgeten snabbt kan bli inaktuell och helt ointressant att följa upp. Denna 
metod har blivit populär på grund av den turbulens som nu råder på många marknader 
(Samuelsson, 2004).   
 
Rullande prognoser innehåller den detaljnivå som är meningsfull för medarbetarna att arbeta med 
samtidigt som den tas fram tillräckligt ofta för att kontinuerligt ge företagsledningen en aktuell 
bild om företagets ställning och framtidsutsikter (Bergstrand, 2003). 
 
Enligt Merchant och Van der Stede (2007) är målet med rullande prognoser att uppnå både en 
enkel och klar bild av företagets finansiella resultat. Genom att göra antaganden för 
rörelsemarginaler, volymer och nyckelinvesteringar som är ungefär korrekta kan huvudkontoret 
göra prognoser för hela året utan att behöva tillgång till detaljinformation från hela 
organisationen.  
 
När varje affärsenhet tar fram prognoser använder dem de mest tillförlitliga data de kan hitta för 
varje kvartal. Data kan exempelvis innehålla prisinformation från företagets planering, förväntad 
försäljningsvolym från affärsenheten, fasta kostnader och värdeminskning från tillverkning, 
växelränta, inflation och information om lån från företagets finansiering. Prognoserna görs för 
fem kvartal framåt och de omarbetades varje månad, chefer kollar alltid åtminstone ett år framåt. 
Det nya syftet med prognoser är annorlunda: rullande prognoser ger mer för mindre, de är mer 
pålitliga eftersom de uppdateras frekvent och det behövs mindre data för att ta fram prognoser 
och färre beräkningar (Ibid.).   
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2.8.2 Fördelar med rullande prognoser 
 
Användandet av rullande prognoser har flera fördelar. En fördel är att företaget slipper undan den 
dyra och tidskrävande budgetprocessen. Genom användning av prognoser har företaget lättare för 
att anpassa sig till förändringar i omgivningen och får därmed mycket bättre framförhållning. 
Företaget tvingas bryta gamla låsningar mellan budget, organisation och beslut. Dessutom blir 
planeringsarbetet mer verklighetsnära eftersom det sker vid varje enhet när behov uppstår 
(Bergstrand, 2003). Rullande prognoser är mer flexibla och blir inte lika snabbt inaktuella vilket 
leder till att företagets resurser kan utnyttjas bättre (Ekholm & Wallin, 2000).  
 

2.8.3 Nackdelar med rullande prognoser 
 
En nackdel med rullande prognoser är att samordning mellan resultatenheterna inte blir lika 
tydlig. Dessutom blir det svårare att åstadkomma ansvarsmarkering och uppföljning. Själva 
planeringsarbetet kommer troligtvis inte att bli mindre än tidigare. Däremot kommer 
planeringsarbetet att bli bättre anpassat till verkligheten. Budgeten som utgjorde en tydlig 
vägledning hinner omarbetas flera gånger innan året har gått (Bergstrand, 2003). En annan 
nackdel är att det blir enklare för chefer som inte sköter sitt arbete ordentligt att smita undan vid 
uppföljning. Detta på grund av att det finns så många tillfällen att omarbeta de inlämnade 
prognoserna (Bergstrand, 2003).  Rullande prognoser kan ge en känsla av osäkerhet bland chefer 
eftersom de ständigt förändras. Det blir även svårare att ta fram ett rättvist bonussystem (Ekholm 
& Wallin, 2000). 
 

2.9  Budget eller rullande prognoser?  
 
Synen på budgetering har de senaste decennierna skiftat mycket. Det finns flera olika orsaker 
som kan vara avgörande för om ett företag väljer att använda sig av rullande prognoser eller 
budget. En orsak kan exempelvis utgöras av företagets affärssituation (Bergstrand, 2003). Valet 
mellan rullande prognoser och budget kan illustreras i nedanstående figur 2.5: 
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Figur 2.5 Planera eller parera? Tolkning av figur ur Ekonomisk styrning av Bergstrand (2003) 
 
Den horisontella axeln i figuren visar hur säkra prognoser man kan göra om den framtida 
efterfrågan på företagets produkter eller tjänster. Inom vissa företag är det ganska säkert att ett 
företags produkter eller tjänster kommer att efterfrågas i framtiden. Exempel är företag som 
håller på med vattenkraft och vetemjöl. Exempel på företag där efterfrågan av företagets 
produkter och tjänster inte är lika säker är skrivpapper och vissa typer av datatjänster (Bergstrand, 
2003). 
 
Den lodräta axeln visar företagets förmåga att ställa om sin produktionsapparat. Exempel på 
företag med låg omställningsförmåga är kärnkraftverk och stålverk – längst ner på den lodräta 
axeln. Medan högre upp på axeln kommer vanliga industriföretag och högst upp kommer 
tjänsteföretag såsom konsulter och advokater. Befinner sig företaget exempelvis längst upp till 
höger på axeln kan det vara sunt att se hur det närmaste året ser ut samtidigt som företaget måste 
spana efter nya idéer och kunna anpassa sig till omgivningen. En årsbudget kan vara bra att ha 
men längre fram i tiden än så är inte aktuellt. Däremot bör företaget löpande under året följa 
utvecklingen, exempelvis med hjälp av prognoser (Ibid.). 
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3 Metoddiskussion 
 
I detta kapitel redogör vi för det vetenskapliga förhållningssätt vi tillämpar i uppsatsen utifrån de 
valda forskningsfrågorna. Vi beskriver även val av undersökningsmetod och vetenskaplig ansats. 
Därefter tar vi upp hur datainsamlingen har utförts, vilken intervjumetod vi har valt att tillämpa 
samt hur giltigt resultatet anses vara utifrån validitet och reliabilitet. Slutligen anges hur vi har 
förhållit oss källkritiskt till den insamlade informationen.    
 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Hermeneutikens syfte är att tolka, förstå och analysera helheten. Metoden ligger till grund för den 
kvalitativa metodteorin (Lundahl & Skärvad, 1999) och handlar om att tolka innebörden i 
mänskliga uttrycksformer (Malterud, 1998). Eftersom vårt syfte med uppsatsen är att förstå och 
tolka en situation snarare än att mäta den tillämpar vi ett hermeneutiskt förhållningssätt. Genom 
en hermeneutisk tillämpning närmar sig forskaren forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen 
förförståelse. De kan exempelvis vara de tankar, intryck, känslor och den kunskap som forskaren 
har. I vårt fall grundas vår förförståelse på våra tidigare erfarenheter och utbildning, vilket enligt 
Halvorsen (1992) har påverkat hur vår problemställning och vårt forskarupplägg har utformats 
och därmed också hur vårt resultat tolkats.  
 
Enligt Wallén (1996) växelverkar en hermeneutiker mellan del – och helhetsperspektivet. 
Forskaren uppmärksammar motsättningar mellan del och helhet. Varje nytt textavsnitt som man 
läser kan leda till nytt sätt att förstå tidigare avsnitt. Tolkandet framskrider genom en växling 
mellan den aktuella delen man arbetar med och den framväxande helheten. I vårt fall har vi 
försökt se helheten i forskningsproblemet och ställt den i relation till delarna och pendlat mellan 
dessa för att på detta sätt nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt. Vi började med att 
läsa befintlig teori för att få en förståelse för helheten av det berörda ämnesområdet. För att få 
djupare förståelse har vi studerat vissa utvalda områden djupare. Utifrån denna förståelse har vi i 
den empiriska undersökningen ställt frågor för att få en förståelse för praktiken. Genom en 
växelverkan mellan delar och helhet i teori och empiri har vi successivt fått en djupare förståelse 
för uppsatsens problem. 
 

3.2 Val av undersökningsmetod  
 
Enligt Holme och Solvang (1996) innebär en kvalitativ metod att få en helhetsbild vars primära 
syfte är att skapa förståelse för det som studeras, vilket i sin tur leder till en bättre förståelse för 
sammanhanget som det studerade området inryms i. Det centrala vid kvalitativa metoder är att 
man genom olika typer av datainsamling kan skapa en djupare förståelse av det problem som 
studeras, vilka är svåra att komma åt med objektiva mätningar (Andersen, 1998). Vi har i 
uppsatsen använt oss av en kvalitativ metod eftersom vi har försökt skapa djupare förståelse för 
det problemområde vi studerar genom såväl intervjuer med insatta personer som tolkning av olika 
typer av texter. I vårt fall är studien inriktat mot ett företag, Parker Hannifin, där vi försöker få 
djupare förståelse för hur budget och rullande prognoser används hos det specifika företaget.  
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Enligt Jacobsen (2002) finns det både för- och nackdelar med den kvalitativa metoden. En fördel 
är att metoden lägger tyngd vid detaljer, nyanser och det unika hos varje uppgiftslämnare. I vårt 
fall har vi fått ökad förståelse för hur budget och rullande prognoser används och vilka för- och 
nackdelar som upplevs med de olika verktygen för att kunna dra slutsatser för ett specifikt 
företag.  
 
Enligt Jacobsen (2002) är även den kvalitativa metoden mer flexibel. Problemfrågan kan ändras 
efter hand under uppsatsprocessens gång. Vi har i uppsatsprocessen varit interaktiva vilket enligt 
Jacobsen (2002) innebär att vi vid behov kunnat gå tillbaka och ändra vår problemställning och 
datainsamlingsmetod.  
 
Det finns enligt Jacobsen (2002) även nackdelar med den kvalitativa metoden. Den kvalitativa 
metoden är mycket resurs- och tidskrävande. I vårt fall har vi haft begränsat med tid vilket gjort 
att vi begränsat oss till att studera ett företag. Vi har även i studien på grund av tidsbegränsningen 
endast haft möjlighet att intervjua ett fåtal personer.  
 

3.3 Vetenskaplig ansats 
 
Forskarens arbete är att relatera teori och verklighet till varandra. De finns tre ansatser som 
forskaren kan utgå ifrån i sin undersökning. Dessa är induktion, deduktion och abduktion (Patel 
& Davidson, 1994). Deduktiva slutsatser är när vi utifrån generella principer drar slutsatser om 
enskilda händelser. Induktion är när vi utifrån en enskild händelse sluter oss till en princip eller en 
generell lagbundenhet. Utgångspunkten är empiri för att sluta sig till en generell kunskap om 
teorin (Andersen, 1998). 
 
Det tredje sättet att relatera teori och empiri i vetenskapligt arbete är abduktion, vilket är en 
kombination av induktion och deduktion. Abduktion är ett sätt att dra slutsatser om vad som är 
orsak till eller har föregått en observation. Slutsatserna gäller inte strikt logiskt utan måste prövas 
vidare genom praktiska försök (Wallén, 1996). Forskaren börjar med att formulera ett hypotetiskt 
mönster som kan förklara problemet, vilket är induktivt. Efter det fortsätter forskaren att pröva 
hypotesen på nya fall, vilket motsvarar den deduktiva ansatsen. Den ursprungliga hypotesen eller 
teorin kan då utvecklas och utvidgas för att bli mer generell (Patel & Davidsson, 2005).  
 
Fördelen med det abduktiva arbetssättet är att det inte låser forskaren i så hög grad vilket kan bli 
fallet om forskaren enbart arbetar deduktivt eller induktivt. Dock finns det vissa risker med att 
arbeta abduktivt. Alla forskare är färgade av erfarenhet och tidigare forskning. Detta innebär att 
ingen forskning startar förutsättningslöst. Risken är att forskaren omedvetet väljer studieobjektet 
utifrån tidigare erfarenhet och formulerar en hypotetisk teori som utesluter andra alternativa 
tolkningar. Är forskaren dessutom inte tillräckligt upplyst finns det risk att den hypotetiska teorin 
verifieras i abduktionens deduktiva fas (Ibid.). 
 
Vi anser att det är otillräckligt att endast utgå från teori eller empiri för att få en djupare förståelse 
för de problem vi studerar, därför har vi valt att utgå från ett abduktivt angreppssätt. Eftersom vi 
anser att varken teori och empiri ger fullständiga svar kommer vi att göra en växelverkan mellan 
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båda, där teori och empiri successivt kan omtolkas i skenet av varandra. På den vägen hoppas vi 
gradvis kunna få en djupare förståelse för ämnets problem. I genomförandet av studien har vi 
utgått från befintlig teori angående budget och rullande prognoser för att sedan i den empiriska 
undersökningen ställa frågor baserat på denna teori. Svaren vi har fått från den empiriska 
undersökningen har vi sedan återkoppla till teorin. På så vis har vi gjort en växelverkan mellan 
både teori och empiri och induktion och deduktion.  
 

3.4 Datainsamlingsmetod  
 
Enligt Jacobsen (2002) är all datainsamling skräddarsydd för en specifik problemställning. I en 
undersökning kan det bli problem att bara använda sig av en typ av data. Det idealiska är att 
använda två typer av data, både primär- och sekundärdata eftersom de kan komplettera varandra. 
Vi har använt oss av både primär- och sekundärdata i vår uppsats. 
  

3.4.1 Primärdata 
 
Primärdata är nya data som forskaren själv samlar in genom att använda sig av en eller flera 
datainsamlingsmetoder. Primärdata karaktäriseras av närhet till informationslämnaren. Detta får 
man exempelvis genom ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar (Patel & 
Davidsson, 1994). Det finns olika typer av primärdata. Exempel på primärdata är intervjuer, 
enkäter och observationer (Halvorsen, 1992). De primärdata vi har använt oss av i vår uppsats 
består av intervjuer med respondenter från fallföretaget Parker Hannifin. För att få tillgång till 
relevant och sanningsenlig information har vi intervjuat personer som är väl insatta i det berörda 
ämnet.  
  

3.4.2 Sekundärdata  
 
Om data samlats in av andra personer som exempelvis forskare och institutioner kallas de för 
sekundärdata (Andersen, 1998). Sekundära källor är sådana dokument som skrivits ner efter att 
händelsen inträffat och där författaren inte personligen bevittnat den (May, 1997). Den 
information vi har samlat in består till stor del av litteratur kopplat till det berörda ämnesområdet. 
Den litteratur vi har använt oss av har vi lånat från olika bibliotek: Högskolan i Borås, Göteborgs 
universitet, Lunds universitet och Stadsbiblioteket i Borås. Vi har dessutom inhämtat sekundär 
information i vetenskapliga artiklar och tidskrifter som vi har fått tillgång till via olika databaser. 
När vi har sökt efter information i olika databaser har vi använt oss av både svenska och engelska 
sökord som bland annat budget, budgetprocessen, rullande prognoser, forecasts, rolling forecasts, 
budget critizm.   
 

3.5 Fallstudie som undersökningsmetod 
 

Fallstudiemetoder är mycket vanliga när det gäller undersökningar av sociala delsystem som 
institutioner och organisationer (Andersen, 1998). Enligt Andersen (1998) utförs de flesta 
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empiriska studier av organisationer som fältstudier. Vi har valt att göra en fallstudie på Parker 
Hannifin med inriktning mot divisionen Mobile Control Division (MCD). Det som kännetecknar 
en fallstudie är få observationsenheter (Andersen, 1998). I vårt fall lämpar sig en fallstudie bra 
eftersom vi försöker skapa kunskap genom en komplex och dynamisk verklighet genom att 
undersöka ett studieobjekt genom få observationer.  
 
Fallstudier är en typ av aktionsforskning där forskaren studerar vad som händer i ett speciellt fall, 
dock behöver det inte nödvändigtvis innebära att forskaren själv medverkar i en förändring. 
Fördelen med fallstudier är framförallt att forskaren studerar vad som sker under verkliga 
förhållanden. Genom det studerande fallet vet man att en företeelse faktiskt finns, att en viss 
verksamhet, process etc. fungerar (Wallén, 1996). I vårt fall är fallstudie med aktionsforskning 
som form en metod att föredra eftersom vi vill gå på djupet och samtidigt få olika aspekter och 
uppfattningar kring problematiken och analysera effekterna av dem. Därmed kan vi komma med 
eventuella förslag till hur verksamheten kan förbättras.  
 
Anledningen till att vi valde Parker var för att vi skrev vår kandidatuppsats för Parker och fick 
erbjudande att använda dem som referensföretag för vår magisteruppsats. En anställd på Parker 
föreslog att vi skulle beskriva och analysera för- och nackdelar som med deras budgetprocess och 
jämföra med rullande prognoser för att komma med eventuella förslag på förbättringar. 
 

3.6 Intervjuer  
 

Intervjuer ger en god inblick i människors upplevelser, erfarenheter, åsikter, drömmar, attityder 
och känslor. För att uppnå en sådan insikt måste forskarna förstå den dynamik som ligger i en 
intervjusituation. Forskaren bör dessutom ha kunskap om de olika analysteknikerna och 
intervjumetoderna som finns samt vara medvetna om deras för– och nackdelar (May, 2001). 
 
Intervjuer kan utformas mycket olika och ges olika form och innehåll. Ett sätt att beskriva vilken 
typ av kunskap som erhålls genom olika former av intervjuer är att utgå från skillnader i 
struktureringsgrad (Lantz, 1993). En intervju kan vara helt öppen, vilket innebär att den 
intervjuade ställer en öppen fråga som den intervjuade personen fritt kan utveckla sina tankar 
kring. En intervju kan också vara helt strukturerad. Intervjuaren ställer då i förväg formulerade 
frågor i en förutbestämd ordning och intervjupersonen svarar på i förväg uppgjorda 
svarsalternativ, det vill säga en form av intervju där intervjuaren är ett ”levande frågeformulär” 
(Lantz, 1993). 
 
Vi har använt oss av en mellanform av öppna och strukturerade intervjuer för att få svar på vår 
forskningsfråga. Denna intervjuform kallas för semistrukturerade intervjuer. Intervjufrågorna 
inom denna metod är på förhand specificerade (May, 2001), vilket gör det möjligt för oss att 
ställa följdfrågor för att få djupare kunskap om svaren. Denna intervjuform gör det även möjligt 
för respondenterna att ge svar i egna termer, samtidigt som intervjuformen är tämligen 
strukturerad för att kunna skapa en viss jämförbarhet mellan respondenterna (May, 2001).   
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3.6.1 Intervjupersoner  
 
Intervjuerna har utförts med anställda på Parker Hannifin. Valet av respondenter har skett med 
hänsyn till deras kunskaper inom ämnet för att få djupare förståelse för det problem som studeras. 
Vi har intervjuat följande personer i vår uppsats: 
 

• Andreas Berntsson 
• Jan-Åke Axelsson 
• Massimo Conto 

 
Andreas Berntsson är Location Controller och ansvarar för rapporteringen i Mölnlycke, 
Electronics, som tillhör en av de svenska divisionerna. Hans andra roll är Cost Accountant för 
tillverkningsenheten i Borås.  
 
Jan – Åke Axelsson är Location Controller och ansvarar för rapporteringen för 
tillverkningsenheten i Borås.  
 
Massimo Conto är Location Controller och ansvarar för rapporteringen för tillverkningsenheten i 
Grantham, England. 
 
Genom Andreas Berntsson fick vi de kontakter som krävdes för att få tillgång till den information 
som behövdes för att kunna genomföra studien. Det var bland annat genom Andreas som vi kom i 
kontakt med Jan- Åke och Massimo. Vi hade önskemål om att få intervjua divisionscontrollern, 
Torbjörn Thieme, men han var dessvärre upptagen lång tid framöver så det fanns ingen tid och 
möjlighet till det. Utöver intervjupersoner har vi genom Andreas fått tillgång till övrig värdefull 
information för att kunna genomföra studien. Vi har bland annat fått ta del av 
företagspresentationer. 
 
När vi intervjuade personerna använde vi oss av ett frågeformulär där vi på förhand hade 
specificerat ett antal frågor som vi var intresserade av att få besvarade. Vi använde ett 
frågeformulär som utgångspunkt, men följde det inte slaviskt. Fördelen med semistrukturerade 
intervjuer är att vi fått möjlighet att ställa följdfrågor under intervjun samt övriga frågor som dykt 
upp som vi inte hade specificerat i frågeformuläret. Detta har varit en förutsättning för att få 
djupare förståelse för det problem vi studerat. Innan vi genomförde intervjuerna skickade vi 
intervjufrågorna till respondenterna för att ge respondenterna möjlighet att förbereda sig och 
tänka igenom sina svar.  
 
Intervjuerna har skett vid två olika tillfällen. Måndagen den 28 april 2008 hade vi vår första 
intervju med Andreas Berntsson.  Det andra intervjutillfället var torsdagen den 8 maj 2008 och då 
intervjuade vi Jan- Åke och hade telefonintervju med Massimo. Under processens gång har vi 
även haft mailkontakt med Andreas för att kunna ställa frågor som dykt upp under arbetets gång. 
Intervjuerna med Andreas och Jan- Åke ägde rum på deras kontor på arbetsplatsen. 
Telefonintervjun med Massimo skedde i ett konferensrum på Parker i Borås.  
 
Intervjuerna med samtliga respondenter har spelats in för att i efterhand kunna kontrollera svaren 
och minimera risken för feltolkning eller att svar glömts.  
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3.7 Metodkritik  
 
Att inhämta information om saker och ting är något vi gör dagligen. Men när vi ska samla in 
information uppstår problemet att vi inte på samma självklara sätt vet att vi får information om 
just det vi vill. Vi kan inte heller veta hur säker informationen är. Därför måste vi veta att vi 
undersöker det vi avser att undersöka, det vill säga vi måste ha god validitet och en god 
reliabilitet (Patel & Davidsson, 1994). 
 

3.7.1 Reliabilitet  
 
Reliabilitet bestäms av hur mätningar utförs och hur noggranna vi är vid bearbetningen av 
informationen (Holme & Solvang, 1997). Hög reliabilitet skall garantera att vår information är 
pålitliga och kan belysa den vetenskapliga problemställningen (Halvorsen, 1992). En hög 
reliabilitet får vi om olika och oberoende mätningar av samma fenomen ger samma eller 
ungefärliga resultat (Holme & Solvang, 1997). För att den insamlade datan skall kunna användas 
är enligt Halvorsen (1992) hög reliabilitet en förutsättning. Dessutom måste data vara relevant för 
studien, då data som är insamlat av andra och kanske för ett annat syfte kan leda till problem. 
 
För att åstadkomma en så hög reliabilitet som möjligt har vi pratat med personer som är väl 
insatta i ämnet, kritiskt granskat tillgängligt material och i görligaste mån använt oss av 
tillförlitlig litteratur. Eftersom kvalitativa studier bygger på människors subjektiva åsikter, vilka 
är oerhört svåra att mäta, kan vi dock inte garantera att reliabiliteten blir hög. Som forskare kan vi 
även påverka respondenterna att besvara frågorna på ett visst sätt, vilket kan minska uppsatsens 
tillförlitlighet.  
 

3.7.2 Validitet  
 
Validitet handlar om giltighet och relevans (Holme & Solvang, 1997). Utmaningen är att samla in 
data som är relevant för den frågeställning man arbetar med. Detta kan dock vara problematiskt 
om man använder sig av data som har samlats in av andra och kanske för andra syften 
(Halvorsen, 1992). Giltighet säger något om den generella överensstämmelsen mellan vårt 
teoretiska och vårt empiriska begreppsplan. Att validera handlar om att ifrågasätta kunskapens 
giltighet och är ett medel för kritisk reflektion under forskningsprocessen. En typisk fråga att 
ställa sig är vad resultatet ger giltig kunskap om (Malterud, 1998). Det är inte tillräckligt att ha 
reliabel information. Om informationen mäter något annat än vi vill kan den vara hur reliabel 
som helst men den kan inte användas för att pröva våra frågeställningar. Därför är det viktigt att 
vi också har valid information (Holme & Solvang, 1996). 
 
För att säkerställa hög validitetsgrad i uppsatsen har vi strävat efter att i den empiriska 
undersökningen ställa intervjufrågor som är relevanta i relation till de vetenskapliga 
forskningsfrågorna. Vi har även försökt använda oss av övrig relevant information i förhållande 
till forskningsfrågorna. I uppsatsen har vi intervjuat personer som har goda kunskaper inom det 



 

- 26 - 

undersökta området. Intervjuerna har spelats in vilket möjliggjorde att vi kunde kontrollera den 
information som erhölls samt minska risken för feltolkningar. Samtliga respondenter godkände 
att vi spelade in intervjuerna.  
 

3.8 Källkritik 
 
För att höja det vetenskapliga värdet i ett forskningsarbete är det viktigt att vara kritisk i sitt 
förhållningssätt till de källor som används (Pater & Davidsson, 1994). Det finns fyra olika 
kriterier som forskaren bör titta på. De fyra kriterierna är äkthet, tidssamband, oberoende, 
tendensfrihet. Äkthet handlar om att källan ska vara det den utger sig för att vara. Forskaren måste 
ta hänsyn till tidssamband, det vill säga ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans 
berättelse om denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan. Med oberoende 
menas att källan skall ”stå för sig själv”, inte vara en avskrift eller referat av en annan källa. 
Tendensfrihet innebär att man inte ska ha en anledning att misstänka att källan ger en falsk bild 
av verkligheten (Thurén, 2005).  
 
Vi har använt oss av litteratur som berör ämnet i uppsatsen. Vi har försökt att använda oss av så 
aktuell litteratur som möjligt. Ibland har vi dock använt oss av litteratur av äldre upplagor, men vi 
anser ändå att informationen har varit tillförlitlig eftersom det inte har skett några större 
förändringar.  Vi har även försökt använda oss av information som kommer från ursprungskälla 
och inte hämtat från referat. Vi har tillämpat ett kritiskt förhållningssätt till den litteratur vi 
studerat.  
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4 Empiri 
 

I detta kapitel redogör vi för den insamlade empirin vi fått från fallföretaget Parker Hannifin. 
Inledningsvis ges en kort presentation om det studerade företaget Parker Hannifin.  Därefter ger 
vi en beskrivning av Parkers budgetprocess och rullande prognoser. Slutligen ges en beskrivning 
av verktygens för- och nackdelar.  
 

4.1 Upplägg för vår empiriska sammanställning 
 
Vi inleder kapitlet med en presentation av Parker Hannifin:s verksamhet i stort och en 
beskrivning av den division inom Parker Hannifin vi har inriktat oss mot - Mobile Control 
Division (MCD). Därefter redogör vi för budgetens betydelse som styrinstrument samt en 
beskrivning av hur processen för att ta fram en budget går till hos Parker. Vi beskriver även hur 
Parker tar fram och använder sig av rullande prognoser. I de inledande avsnitten som utgörs av 
4.3, 4.4 och 4.5 gör vi en sammanställning av respondenternas svar eftersom de råder konsensus. 
Därmed kommer de inte att åtskiljas. Slutligen presenteras de för- och nackdelar respektive 
intervjuperson upplever med budgetprocessen och rullande prognoser inklusive respondenternas 
åsikter kring en avveckling av budgeten hos Parker.   
 
Vi har genomfört intervjuer med tre personer hos Parker. Se nedanstående tabell: 
 
Namn Befattning Plats 
Andreas Berntsson Location Controller, Cost 

Accountant 
Mölnlycke, Borås (SWE) 

Jan-Åke Axelsson Location Controller Borås (SWE) 
Massimo Conto Location Controller Grantham (UK) 
 

4.2 Presentation av Parker Hannifins verksamhet 
 

Parker Hannifin Corporation är världens ledande tillverkare av komponenter och system för 
rörelsekontroll (motion control). Parker har en omfattande säljorganisation i Europa, 
Nordamerika och Fjärran Östern samt distributörer i övriga världen.  Parker grundades 1918 av 
Arthur Parker. Parker arbetar inom åtta produktområden. Dessa är rymdteknik, automatik, 
kontroll, filtrering, hydraulik, industriell klimatkontroll, kontaktdon, instrumentering och 
tätningar. Parker Hannifin Corporation har 57 000 anställda över hela världen och omsatte 2007 
10,7 miljarder dollar. Koncernen är indelad i 125 divisioner och 287 produktionsenheter. Bland 
Parker Hannifins kunder återfinns bland annat Caterpillar, Sandvik, Volvo och John Deere 
(Hämtad ur en företagspresentation från Parker Hannifin, 2008)    
 
Från och med i mars 1996 ingår Mobile Controls Division (MCD) som en av sex divisioner inom 
den Europeiska grenen av Parker Hannifin Corporation. MCD har verksamhet i Borås (SWE), 
Mölnlycke (SWE), Tammerfors (FIN) och Grantham (UK) och är ett av världens ledande 
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hydraulikföretag, med tyngdpunkt på mobilhydraulik. Företaget konstruerar och tillverkar 
riktnings-, styr- och tillsatsventiler samt insatser och systemblock. Parker Hannifin har dessutom 
andra fabriker inom andra divisioner i Trollhättan, Falköping, Skövde och Ulricehamn (Ibid.). 
 
Parker Hannifin AB i Borås utvecklar, tillverkar samt marknadsför komponenter och system 
inom hydraulik- och pneumatikområdet. Parker i Borås har 1346 anställda och omsatte år 2007 
2,5 miljarder kr samt visade en vinst på 168 miljoner kr (Årsredovisning Parker Hannifin AB i 
Borås, 2006/2007).   
 

Parker Hannifin AB i Borås ekonomiska utveckling i sammandrag: 
 

 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 
Nettoomsättning (tkr) 2 512 178 2 221 990 1 931 005 1 595 716 1 432 549 
Resultat efter finansiella poster 
(tkr) 

251 826 157 988 133 644 34 909  -54 766 

Antal anställda 1 346 1 225 1 109 1 113 1 058 
Soliditet % 53 66 66 59 49 
Avkastning på totalt kapital % 23 13 13 3 -2 
Avkastning på eget kapital % 43 20 19 6 -9 

Årsredovisning Parker Hannifin AB i Borås 2006/2007 
 

4.2.1 Organisationsschema för divisionen Mobile Con trol Division   
 

Nedanstående figur visar hur ledningen i divisionen Mobile Control Division är organiserad:  
 

 
 
Figur 4.1 Organisationsschema över divisionen Mobile Control Division. Hämtad ur en 
företagspresentation från Parker Hannifin, 2008.  
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4.2.2 Organisationsschema för Controlling- verksamh eten inom Mobile Controls 
Division   

 

Nedanstående figur visar hur divisionen Mobile Control Division:s controlling- verksamhet är 
organiserad:    

 
 
Figur 4.2 Organisationsschema över Mobile Control Division controlling- verksamhet. Hämtad 
ur en företagspresentation från Parker Hannifin, 2008.  
  
I figuren framhävs de fyra enheterna som ingår i divisionen Mobile Control Division, det vill 
säga fabrikerna i Borås, Grantham, England och Tammerfors i Lokomec, Finland. Mobile Valves 
Borås innefattar även enheten i Mölnlycke. De personer som vi har intervjuat i uppsatsen har vi 
markerat i figuren med undantag för divisionscontrollern. Respektive enhetscontroller, Location 
Controller, rapporterar till divisionscontrollern Torbjörn Thieme. 
 

4.3 Budgetens roll hos Parker 
 
Budgeten har en central roll som styrverktyg hos Parker eftersom den utgör en stabil bas för 
framtida verksamhet. Budgeten ger en plan för Parkers verksamhet under det kommande året. 
Budgeten ligger till grund för exempelvis investeringar, hur mycket som ska tillverkas samt vilka 
inköp som skall göras det kommande året. Budgeten används för att samordna olika funktioner i 
verksamheten samt för utvärdering av hur verksamheten har gått.   
 
Hos Parker är budgeten en mycket viktig del för att nå företagets långsiktiga strategiska mål. 
Parkers långsiktiga strategiska mål är att vinna fördelar genom aggressiv prissättning mot kund, 
minska inköpskostnader samt vara effektiv i drift. Dessa återkopplas på ett tydligt sätt i budgeten. 
Innan budgetprocessen börjar skickar ledningen i Cleveland, USA, ut vilka företagets mål är till 
de olika enheterna inom Parker. Ledningen ställer krav på att dessa mål skall uppnås och 
målsättningarna ska återspeglas i budgeten på ett tydligt sätt. Budgeten är en detaljerad plan av 
företagets långsiktiga strategier på ett års sikt och ska fungera som en vägvisare till att nå dessa.  
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4.4 Budgetprocessens utformning hos Parker 
 
Parkers budgetprocess sträcker sig från slutet av januari till början av maj. I slutet av januari 
inleds budgetprocessen med ett kick – off möte där nyckelpersoner och budgetansvariga chefer i 
divisionen går igenom tidplaner samt tillvägagångssätt för processen. Därefter börjar 
budgetprocessen hos Parker på den lägsta nivån i företaget, det vill säga hos kostnadsställena i 
respektive enhet.  
 
De ansvariga för respektive kostnadsställe har ca tre veckor på sig att sammanställa en 
omkostnadsbudget. Kostnadsslagen på respektive kostnadsställe kan vara allt från personal till 
förbrukningsvaror. När det exempelvis gäller enheten i Borås finns det ca 40 - 50 kostnadsställen 
och dessa har olika omfattning beroende på vilka delar i fabriken som berörs. Varje avdelning i 
organisationen ansvarar för sin egen budget och den görs efter en bestämd mall för budgetering. 
Det är olika avdelningar inblandade i framtagandet av budgeten, bland annat marknad och inköp. 
De olika avdelningarna är ansvariga för sina kostnadsställen.   
 
När varje avdelning är klar med sina omkostnadsbudgetar rapporterar de till controllern för 
enheten (Location Controller) som tar över och sammanställer det budgeterade utfallet för 
kostnadsställena i syfte att få fram en kostnadsnivå för hela företaget.  
 
Efter att kostnadsbudgeten har sammanställts börjar enhetscontrollern budgetera 
försäljningsvolymerna. Ett problem i framtagandet av budgeten är att uppskatta 
försäljningsvolymerna. Fabrikerna säljer de produkter de tillverkar till säljbolagen som i sin tur 
säljer produkterna vidare till kunden. Det är säljbolagen som bäst kan uppskatta 
försäljningsvolymerna. Säljbolagen har dock svårt att uppskatta de förväntade 
försäljningsvolymerna under budgetåret vid den tidpunkt budgetprocessen håller på. De kan 
ibland ha svårt att ge fullständiga indikationer på säljvolymer till fabrikerna på ett sådant tidigt 
stadium. Det uppstår därmed svårigheter i budgetprocessen eftersom enhetscontrollern inte har 
några tillförlitliga försäljningssiffror att utgå ifrån när de uppskattar försäljningsvolymerna. 
Eftersom säljbolagen inte kan komma med besked får enhetscontrollern försöka uppskatta 
försäljningsvolymerna på egen hand.  
 
För att försöka få fram en rimlig siffra på försäljningsvolymerna finns det fyra kriterier som de 
utgår ifrån. Dessa är följande:  
 

1) Vilka nya produkter finns och vad tror man att de nya produkterna kommer att ge?  

2) Vilka nya marknader kommer de att ge sig in på?  

3) Hur ser den befintliga kundbasen ut?  

4) Vilka kunder kommer de eventuellt att förlora?  
 
Förhoppningsvis får Parker stöd från säljbolagen i uppskattningen av försäljningsvolymerna.  
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När de är klara med sammanställningen rapporterar de i början av maj till en divisionscontroller 
som tillsammans med övrig divisionsledning rapporterar och sammanställer hela divisionens 
budget. Divisionen rapporterar sedan divisionens budget till Hydraulikgruppens ledning.  Detta 
sker på ett möte i England där alla divisioners ledningar samlas.  Hydralikgruppen arbetar sedan 
vidare med budgeten. 
 
Nedanstående modell visar övergripande budgetprocessens utformning: 
 
 

 
 

Figur 4.3 Tolkning av Parker Hannifins utformning av budgetprocess 
 
Varje avdelningschef på varje kostnadsställe gör en budget över sin avdelning som sedan skickas 
till enhetscontrollern, i detta fall Andreas i Mölnlycke, Jan-Åke i Borås och Massimo i Grantham. 
Respektive enhetscontroller sammanställer budgetarna för respektive enhet i divisionen. Dessa 
skickas vidare till divisionscontrollern Torbjörn som därefter sammanställer och presenterar 
divisionens budget för hydraulikgruppens ledning i England i mitten av maj. 
 
Parker tar fram olika typer av budgetar i budgetprocessen. Exempel på budgetar som de tar fram 
är resultatbudget, produktivitetsbudget, budget för lageromsättningshastighet och budget för 
leveranssäkerhet.  
 
När omkostnadsmassan och försäljningsvolymerna är spikade sammanställs ett flertal olika 
resultaträkningar i olika omfattning. Detta är i princip det budgeterade resultatet för 
nästkommande räkenskapsår som visas i olika former beroende på vilken information som skall 
visas. Resultaträkningarna kan därför se ut på olika sätt och innehåller olika poster beroende på 
vem som ska använda den, däremot är alltid det slutliga resultatet detsamma. 
 
Parker gör exempelvis en traditionell resultatbudget men den kan dock vara svår att förstå för en 
icke-ekonom, det är ju fler intressenter som skall ta del av informationen. Den traditionella 
resultatbudgeten är den som skrivs ut från deras system när de tar fram finansiella rapporter. 
 
Hydraulikdivisionen vill exempelvis ha en resultatbudget som också visar värdeflöden. En 
värdeflödesrapport är mer detaljerad än en traditionell resultaträkning. Exempelvis är kostnaderna 
indelade i rörliga och fasta kostnader. Anledningen till att de gör olika resultatbudgetar är för att 
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visa informationen ur olika synvinklar. Detta är positivt eftersom företagets ekonomi kan belysas 
ifrån flera olika perspektiv. 
 
Slutprodukten av divisionens budget kallas ”black-book”. Divisionen består som tidigare nämnt 
av 4 enheter: Borås (SWE), Mölnlycke (SWE), Tammerfors (FIN) och Grantham (UK), som har 
var sitt värdeflöde förutom Borås som har 3 värdeflöden. Dessa sex värdeflöden resulterar i var 
sin black-book som slutligen sammanställs till en divisionsgemensam black-book för hela 
divisionen. Black – books görs för att man ska kunna gå tillbaka till varje enhet och dess 
värdeflöde och kunna besvara eventuella frågor. När budgeten slutligen är fastställd är den låst 
och går inte att justera. 
 

4.5 Rullande prognoser 
 
För att kontinuerligt fånga upp förändringar både i omgivningen och internt använder Parker som 
ett komplement till budgeten rullande prognoser där de blickar framåt 6 månader i tiden. 
Rullande prognoser görs för varje månad i ett intervall av sex månader framåt. I exempelvis 
början av maj får Parker resultatet från april. Då görs en ny prognos för oktober så att de hela 
tiden ligger sex månader framåt i tiden med prognosen. En sexmånadersperiod kan exempelvis 
bestå av maj, juni, juli, augusti, september och oktober. När maj månad är slut blir den nya 
perioden juni, juli, augusti, september, oktober och november etc. 
 
När Parker tar fram rullande prognoser utgår de från den fastställda budgeten. Det finns dock 
vissa skillnader mellan budget och rullande prognoser. Prognoserna är mycket enklare men 
utformningen är densamma som i budgeten. De rullande prognoserna är inte lika detaljerade som 
budgeten är. Budgeten visar en resultaträkning från juli till juni, månad för månad. Den visar allt 
från försäljning och kostnader till resultat och i slutet summeras det totala planerade året. 
Budgeten fungerar som en grundmall för de rullande prognoserna då de byggs upp på samma sätt 
med månadsvisa budgetposter, men istället för att visa hela året som i budgeten visas de sex 
närmsta månaderna framåt i tiden, löpande.  
 
Den största skillnaden mellan budgeten och rullande prognoser är att informationen är mer 
underbyggd i budgeten. Varje siffra har sin dokumenterade bakgrund och kan hänvisas till en 
källa där man kan gå tillbaka och kolla hur den personen som skapade siffran tänkte. 
 
Rullande prognoser bygger på samma format som budgeten men skillnaden jämfört med 
budgeten är att siffrorna kan ändras. Ändringarna som sker görs mer på känsla och information 
som erhålls från olika avdelningar som till exempel marknadsavdelningen där man får 
information om försäljningen. När en rullande prognos tas fram tittar de på hur det ser ut idag och 
hur det har sett ut under tidigare månader och år. De diskuterar även med andra medarbetare om 
förändringarna innan de görs i prognoserna. Slutresultatet i prognosen förändras beroende på de 
förändringar som sker på marknaden och i fabrikerna. Ser man exempelvis att en ökad försäljning 
av produkter sker på marknaden så kan de öka intäkterna i prognosen. Förändring av kostnader 
kan också ske i och med exempelvis nya projekt eller nya verktyg. Detta tas också med i 
prognosen och då ökar de kostnaderna.  
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Förändringar som sker både internt och externt är svåra att förutse när budgeten utformas och 
eftersom budgeten är fast används rullande prognoser för att få fram en lägesrapport om hur de 
ligger till i jämförelse mot förgående år och i fas med den planerade budgeten. 
 
Den viktigaste skillnaden mellan budgeten och rullande prognosen är att prognosen är ett levande 
instrument med syfte att fånga upp förändringar gällande intäkter och kostnader under året och på 
så sätt få ett bättre närmevärde på vad resultatet kan bli i framtiden. Rullande prognosen är ett 
mer flexibelt system medan budgeten ligger fast för hela året. Prognosen bygger på budgeten och 
på verkligt utfall. 
 

4.6 Respondenter 
 
Vi kommer nu att beskriva respondenternas åsikter kring för- och nackdelarna med de olika 
verktygen. Vi tar även upp respondenternas åsikter kring en avskaffning av budgeten hos Parker. 
  

4.6.1 Andreas Berntsson, Location Controller, Mölnl ycke, Cost Accountant, 
Borås (SWE) 

 
För- och nackdelar med Parkers budgetprocess 
 
Berntsson anser att budgetprocessen på både gott och ont är en tidskrävande, resurskrävande och 
utdragen process som involverar många medarbetare.  
 
Ett stort problem Berntsson upplever med budgetprocessen är kommunikationen mellan 
säljbolagen och fabriksenheterna. Parker börjar alltid budgetprocessen med att sammanställa alla 
kostnader för enheten för det kommande året. Därefter sammanställs försäljningsvolymerna för 
det kommande året. När dessa har sammanställts kan det hända att säljbolagen kommer med 
indikationer på helt andra försäljningssiffror. Säljbolagen kan exempelvis komma med nya 
säljvolymer som innebär att de producerade fabrikerna måste minska kostnaderna. Detta medför 
att budgeten blir inaktuell och måste omarbetas. Parker får då börja om med sin budgetprocess 
vilket leder till onödigt mycket arbete.  
 
Berntsson menar att budgetprocessen istället bör starta med en försäljningsbudget ifrån 
säljbolaget. Detta skulle medföra att det blir lättare att uppskatta kostnaderna för företaget i 
budgeten. Dock är det svårt att gå tillväga på detta sätt eftersom Parker inte erhåller tillräckligt 
mycket information i ett tidigt skede i budgetprocessen från säljbolagen.   
 
Berntsson anser att det är enklare att sätta kostnaderna efter det att försäljningsvolymen har 
uppskattats. Det hade lett till att kostnaderna inte behöver omarbetas. Berntsson menar att 
problemet kan åtgärdas genom bättre kommunikation mellan säljbolagen och fabriksenheterna. 
Alternativt skulle säljbolagen kunna börja med sina budgetar tidigare. Ett annat förslag är att 
hålla möten mellan enheterna månadsvis. Detta skulle leda till en bättre förståelse mellan de olika 
bolagen och de skulle slippa eventuella problem med produktvolymer. Dock budgeterar 
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säljbolagen för många olika divisioner vilket gör att det kan vara svårt att hålla en bra kontakt 
med alla divisioner. 
 
Som ett komplement till budgeten använder Parker idag rullande prognoser. När budgeten väl är 
färdigställd upplever Berntsson att budgeten inte används i lika stor omfattning som speglar den 
tid som lagts ned på att arbeta fram underlagen. Istället tittar de på rullande prognoser som görs 
under året eftersom det är de som anses vara relevanta. Berntsson upplever att budgeten har 
minskat i betydelse efter införande av rullande prognoser. 
 
Budgeten fastställs i början av maj och följs sedan upp varje månad där utfall jämförs mot 
budget. Berntsson tycker att budget och utfall brukar stämma relativt bra överens vid årets slut. 
Dock anser han att det ibland förekommer stora avvikelser. I år har Parker exempelvis haft en 
stor oförutsedd orderingång som lett till stora avvikelser i jämförelse med budgeten. Detta har lett 
till stor belastning i verkstäderna med bland annat mycket övertid som följd vilket har drivit upp 
lönekostnaderna under året. Berntsson menar att det under året alltid inträffar oförutsedda 
förändringar som är svåra att ta hänsyn till när budgeten utformas. Berntsson menar att budgeten 
inte tar hänsyn till förändringar som sker i omgivningen och att budgeten därmed kan bli 
inaktuell.   
 
Berntsson tycker att styrkan med budgeten är att den är väl genomarbetad. Parker lägger under 
budgetprocessen ner mycket tid och arbete på att utforma budgeten. Alla inblandande chefer 
tvingas att tänka igenom och prioritera det som är viktigt för verksamheten under det kommande 
året. Det som Berntsson tycker är bra med budgeten är att den innehåller detaljerad information 
vilket innebär att varje siffra som finns med i budgeten går att motivera. Det går exempelvis att 
bryta ner en rad i den budgeterade resultaträkningen och härleda olika kostnader till 
kostnadsställen och kostnadsslag. Berntsson tycker även att budgeten är en bra grund att stå på 
för att planera framtida verksamhet.  
 
För- och nackdelar med rullande prognoser 
 
Enligt Berntsson ger rullande prognoserna en bättre uppskattning av utfallet vid budgetårets slut. 
Berntsson tycker att rullande prognoser är ett mer flexibelt verktyg eftersom prognoserna kan 
ändras utefter förutsättningarna vilket leder till att företaget kan ta tillvara på affärsmöjligheter 
som de inte skulle kunna göra genom att bara använda budget. 
 
Berntsson anser även att fördelarna med rullande prognoser är att de ger en kontinuerlig och 
bättre uppföljning än budgeten. Enligt Berntsson får användningen av rullande prognoser de 
anställda att tänka till mer och fokusera på verksamheten. Genom att bara använda budget menar 
Berntsson att det är lätt hänt att de anställda slår sig till ro och lutar sig tillbaka när budgeten väl 
är färdigställd. Prognoserna får de anställda att kontinuerligt tänkta efter och engagera sig mer i 
verksamheten.  
 
Berntsson anser att det område som är i störst behov av rullande prognoser hos Parker är 
försäljning. Det är viktigt att i tid få extern information om ökning respektive minskning av 
försäljningsvolymen och vilka produkter som berörs. Detta kan fångas upp med rullande 
prognoser.  
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Generellt sett tycker Berntsson att rullande prognoser är bra. Men han för även fram att det finns 
nackdelar och risker med rullande prognoser. Berntsson menar bland annat att framtagandet av 
rullande prognoser är en kortare och enklare process där inte all information i verksamheten kan 
fångas upp. Prognoserna är inte lika detaljerade som budgeten.   
 
Avveckling av budget  
 
Berntsson anser att budgeten är ett tryggt verktyg som man vet fungerar hyfsat bra för Parker. 
Dock anser han att budgeten har tenderat att få en mindre central roll på senare år i samband med 
införande av rullande prognoser som ett komplement till budgeten. Berntsson tror att budgeten 
kommer att minska i betydelse framöver. Redan idag går det att se tendenser som innebär att 
budgetens betydelse minskar.  Det finns en tendens att Parker börjar ta steget mot styrning med 
rullande prognoser istället för budget men det kommer enligt Berntsson att ta lång tid innan de 
helt frångår budgeten. Det är ett stort steg och budgeten är en trygghet att stå på eftersom den är 
så grundligt genomarbetad.  
 
Om Parker skulle lägga ner budgeten helt och hållet och enbart styra företaget med rullande 
prognoser tror Berntsson att de får lägga ner mer tid på arbetet med rullande prognoser varje 
månad istället för att arbeta intensivt under en koncentrerad del av året med budgeten.  
 
Berntsson tror att det kan finnas en baktanke med att göra prognoser för sex månader framåt i 
tiden istället för tre månader framåt som de gjorde tidigare. Det kan vara ett steg i att på sikt inte 
behöva använda den tunga budgeten. 
 

4.6.2 Jan- Åke Axelsson, Location Controller, Borås  (SWE) 
 
För- och nackdelar med Parkers budgetprocess 
 
Axelsson anser att alldeles för mycket tid läggs på budgetprocessen i förhållande till nyttan 
budgeten medför. En av de stora nackdelarna med budgetprocessen enligt Axelsson är att den är 
väldigt tidspressad och innehåller orealistiska tidplaner. Axelsson tycker att det från början finns 
höga ambitioner som sedan är svåra att leva upp till. Från ledningen ställs det krav på vilka siffror 
som ska komma fram i budgeten. Enligt Axelsson är det svåra är att presentera något som duger 
för ledningen och som också fungerar för verksamheten. Ibland går inte ledningens krav och vad 
som är rimligt hand i hand med verkligheten. Axelsson menar att detta ligger i budgetprocessens 
natur. 
 
En svårighet Axelsson upplever med budgetprocessen är att uppskatta försäljningsvolymerna.  
Parker är en mycket stor organisation. Säljbolagen säljer för 25 olika divisioner som i sin tur 
består av flera affärsenheter. Det är därför svårt för säljbolagen att svara på hur mycket som 
kommer att säljas. Dock anser Axelsson att Parker har hyfsat bra koll på det genom sin 
marknadsavdelning i Borås eftersom de har ständig kontakt med säljbolagen.  
 
För att bestämma försäljningsvolymerna träffas alla säljbolag och divisioner där de kommer 
överens om vilka försäljningsvolymer som skall budgeteras. Dock sker detta väldigt sent in i 
budgetprocessen, ca tre veckor innan budgeten skall vara inne. Parker börjar arbetet med 
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budgeten mycket tidigare. Det kan hända att de kommer överens om helt andra siffror än Parker 
budgeterat för. Detta leder till att de får börja omarbeta budgeten vilket Axelsson tycker leder till 
onödigt mycket arbete.   
 
Enligt Axelsson kan budgeten ses som ett viktigt medel för att planera den interna verksamheten. 
Dock anser han att budgeten inte är tillräcklig eftersom den interna verksamheten behöver 
planeras oftare än på ett års sikt. Utöver budgeten krävs det därför rullande prognoser och 
rullande produktionsplanering. Axelsson menar att en budget inte kan fånga upp oförutsedda 
kostnader som om en maskin plötsligt skulle gå sönder eller om en leverantör skulle gå i konkurs.  
 
Dessutom krävs det planering oftare för att Parker ska kunna planera produktionsprocessen och 
investeringar. Planerna ändras hela tiden utefter kundernas behov. Axelsson menar att budgeten 
är oflexibel och kan snabbt bli överspelad av exempelvis externa faktorer som 
konjunktursvängningar. Det som är bra med budgeten är att man i slutet av året kan kontrollera 
om det blev som man hade tänkt sig eller inte.   
 
Enligt Axelsson är fördelarna med budgeten att den ger ett fast mätetal av lönsamheten att följa 
upp emot. Budgeten är mer långsiktig jämfört med rullande prognoser så som det ser ut hos 
Parker idag. Rullande prognoser görs idag bara för några månader framåt i tiden. Axelsson tycker 
även att en fördel med budgeten är att den engagerar hela företaget att tänka igenom saker från 
grunden. Budgetansvariga chefer som är involverade i budgetprocessen tvingas tänka igenom vad 
som ska göras och vilka planerna är för det kommande året.   
 
Axelsson upplever att det är mycket arbete i framtagandet av budgeten som bara görs för att 
presenteras för stunden. Han menar att det är mycket som ändras på vägen, exempelvis sker 
förändringar i omgivningen ständigt, och därför blir det mycket om och men när man ska förklara 
budgetens innehåll. Axelsson upplever att budgeten är viktigast i början av året när den 
fortfarande är aktuell. I slutet av året har budgeten spelat ut sin roll och då är det rullande 
prognoser som är det viktigaste.   
 
Enligt Axelsson kan budgeten ses som ett starkt löfte som måste hållas. I budgeten står det klart 
och tydligt vad som skall uppnås och det är viktigt att hålla sig till de budgeterade målen. 
Levereras inte de pengar som budgeten visar blir ledningen missnöjd. Axelsson menar att det 
ibland kan vara svårt att nå upp till målen som budgeten visar. Det kan finnas flera olika 
anledningar till det. Det kan ske oförutsedda händelser i verksamheten: exempelvis kan kunder 
försvinna och maskiner kan gå sönder. Axelsson menar att man då får anpassa verksamheten 
utefter detta så att budgetramarna ändå innehålls.  
 
För- och nackdelar med rullande prognoser 
 
Axelsson tycker att en av fördelarna med rullande prognoser är att företaget kan ta till vara på 
affärsmöjligheter. Med rullande prognoser kan företaget fånga upp förändringar som sker både 
internt i företaget och externt i företagets omgivning som inte står med i den spikade budgeten. 
De rullande prognoserna kan ändras vilket inte budgeten kan eftersom den är låst när den väl är 
fastställd. Axelsson menar att meningen med rullande prognoser är att företaget får möjligheten 
att gå utanför budgeten. Dock betonar Axelsson samtidigt att alla åtgärder som görs utanför 
budgeten måste leda till lönsamhet för företaget. Får man en försäljningsökning så måste man 
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också leverera vinst. En tillkommande försäljning belastas inte med fasta kostnader eftersom 
dessa redan finns med i budgeten. Bara rörliga kostnader tillkommer vilket förväntas leda till 
ökad vinst. Avvikelser mot budget måste motiveras även i detta fall. 
 
Axelsson menar att rullande prognoser primärt används för att mäta förändringar hos exempelvis 
kunder och leverantörer, det vill säga externa faktorer. Parkers måste vidta åtgärder för att parera 
de förändringar som sker. Dock anser Axelsson att rullande prognoser är lika viktiga för att fånga 
upp interna faktorer. Det kan ske förändringar internt i företaget som exempelvis att den 
viktigaste maskinen går sönder och står still i två månader eller att den viktigaste leverantören går 
i konkurs. Det är oförutsedda händelser som inte står med i budgeten och som leder till ökade 
kostnader för företaget. Prognosernas styrka är då att fånga upp dessa. Prognosens styrka är att 
tala om saker som man inte kunnat förutse i budgeten. Det sker mycket förändringar under ett år 
och dessa förändringar fångas upp snabbt med rullande prognoser.  
 
Axelsson menar att det finns en risk om Parker idag endast hade förlitat sig på rullande 
prognoser. Nackdelarna med att enbart förlita sig på rullande prognoser är att prognoserna då 
kommer att sakna en tydlig referenspunkt. Att enbart förlita sig på rullande prognoser kan enligt 
Axelsson i ett längre perspektiv innebära att företaget tappar fokus i verksamheten. Axelsson 
menar att budgeten i förhållande till rullande prognoser är mer genomtänkt eftersom man har gått 
igenom alla delar i verksamheten i detalj. Med rullande prognoser finns det inga referenser att 
jämföra mot. Därmed blir det svårare att bedöma vart man befinner sig i förhållande till 
företagets långsiktiga mål. 
 
Axelsson anser att en nackdel med rullande prognoser är att utfallet varierar med tiden vilket 
försvårar extrapolationen framåt i tiden. Det finn en risk att företaget kan överreagera på en trend 
med rullande prognoser. Dock menar Axelsson att utfallet förväntas variera inom ett acceptabelt 
variationsområde hos Parker. Förändringarna i prognoskurvans lutning måste förklaras. 
Företagets tillväxt påverkas av semestrar och andra faktorer. Rullande prognoser kräver därför en 
trendanalys för att förklara variationerna.   
 
Axelsson anser att rullande prognoser är viktigt för både intern och extern planering av företaget. 
När det exempelvis gäller försäljningsvolym görs rullande prognoser kontinuerligt för flera år 
framåt i tiden. Då tittar de på företagets kunder och deras produktionsplaner. Detta i sin tur ligger 
till grund för kapacitetsplanering. 
 
Avveckling av budget  
 
Axelsson tror inte att Parker helt kan överge budgeten som det ser ut idag eftersom de rullande 
prognoserna är mer lösa än budgeten. Skulle de överge budgeten måste de rullande prognoserna 
utvecklas mer. Budgeten måste ersättas med någonting som är ett stabilare mått än rullande 
prognoser.  Axelsson tror inte att Parker kommer att överge budgeten inom den närmsta 
framtiden. Dock ser gärna Axelsson att Parker går över till att enbart använda rullande prognoser 
i framtiden.  
 
Skulle Parker överge budgeten tror Axelsson att det skulle bli mindre att göra under en 
koncentrerad del av året. Samtidigt som det skulle bli mer att göra hela tiden under året med ett 
arbete med rullande prognoser.   
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Att bara ha prognoser ger en mer relevant jämförelse av vad som faktiskt händer samtidigt måste 
budgeten ersättas med något annat stabilare mått att jämföra mot. Det är viktigt att ha kontroll 
över kostnaderna för att kunna avgöra konsekvenserna av förändringar. Går man utanför de 
budgeterade kostnaderna får man avstå från något och agera så att man har råd. Sådana 
resonemang är svåra att göra om man inte har budget.  
 

4.6.3 Massimo Conto, Location Controller, Grantham (UK) 
 
För- och nackdelar med Parkers budgetprocess 
 
Conto är både positivt och negativt inställd till Parkers budgetprocess. Conto anser att Parker 
lägger ner alldeles för mycket tid på budgetprocessen. Conto har exempelvis svårt med att se 
nyttan av att samma siffror kopieras och läggs in på olika ställen och i olika format. Enligt Conto 
är det ett onödigt tidskrävande administrativt arbete. Conto tycker att budgetprocessen är lite för 
detaljrik eftersom varenda liten detalj i verksamheten gås igenom – det vill säga vartenda 
kostnadsställe och kostnadsslag. Detta har samtidigt både sina för- och nackdelar enligt Conto. 
Conto anser att det finns en del onödigt arbete som görs i budgetprocessen. Istället för att gå in på 
varenda liten detalj borde man istället nöja sig med att fokusera på de viktigaste delarna i 
verksamheten. 
  
Trots detta anser Conto att budgeten är ett bra verktyg att använda sig av för planering av den 
interna verksamheten. Han menar att rullande prognoser inte kan ersätta budgeten på detta 
område. Han tror att det behövs en grundlig årlig genomgång av verksamheten där man lägger 
upp en budget för alla kostnadsställen i enheterna.   
 
Genom budgetprocessen kan fel upptäckas i verksamheten eftersom man tvingas att i detalj gå 
igenom verksamheten och förklara orsaker till eventuella fel. Conto anser även att man genom 
budgetprocessen lär sig mycket om verksamheten. Budgetprocessen innebär en grundlig 
genomgång av verksamheten en gång per år där de involverade tvingas tänka igenom vad det är 
som görs bra, vad som görs mindre bra och vad det är som kan förbättras. Skulle Parker gå ifrån 
budgeten förloras mycket av denna erfarenhetsåterföring. Conto anser att budgeten ger en stabil 
grund att stå på. Conto tycker därför att det är synd att koncentrationen idag är mer på de rullande 
prognoserna vilket kan få nedlagd tid på budgetarbetet att framstå som onödigt.   
 
För- och nackdelar med rullande prognoser 
 
Conto menar att mycket förändringar kan ske i omvärlden på bara ett fåtal månader, exempelvis 
kan en positiv eller negativ förändring av försäljningen ske. Det kan dyka upp oväntade kostnader 
som inte ingår i budgeten som att de till exempel tvingas byta leverantör. Därför krävs rullande 
prognoser för att belysa och förklara det som plötsligt hänt. Conto menar att fördelen med 
rullande prognoser är att avspegling av marknaden och oväntade kostnader som kan uppkomma 
kan avspeglas i dessa.  De rullande prognoserna skall avspegla verkligheten så nära som möjligt. 
Budgeten riskerar att snabbt bli inaktuell eftersom den är fastställd för ett år framåt i tiden. 
Däremellan kan mycket förändringar ske. 
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Conto anser att en risk med rullande prognoser är att företaget kan överreagera på en trend. Ser 
man exempelvis att det går ner en månad kan det eventuellt leda till att för snabba slutsatser dras. 
 
Avveckling av budget 
 
Conto är kritisk till resonemanget om att Parker helt ska avveckla budgeten. Conto menar att helt 
avveckla budgeten innebär att prognoserna inte längre kan jämföras mot budget utan prognosen 
måste istället jämföras mot förgående års prognoser. Att frångå budgeten helt skulle innebära att 
många viktiga element som budgetarbetet innebär går förlorade. Budgetarbetet ger upphov till en 
grundlig genomgång av verksamheten där man ser vad som kan förändras och förbättras i 
verksamheten och budgetprocessen. Budget blir en slags fast punkt att luta sig tillbaka på.   
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5 Analys  
 

I analysavsnittet kommer Parkers budgetprocess och rullande prognoser att analyseras utifrån 
den teoretiska referensramen.  
 

5.1 Tillvägagångssätt för analys 
 
I analysen kommer den teori och empiri som vi har samlat in under uppsatsprocessen att 
bearbetas för att vi ska kunna göra en analys för att sedan dra slutsatser. Vårt syfte och val av 
forskningsfrågor har legat till grund för den insamlade informationen och har därmed påverkat 
bearbetningen av materialet. Vi tolkar information för att få en förståelse för hur budget och 
rullande prognoser samverkar i företagets styrning. Vi gör en jämförelse mellan alternativens för- 
och nackdelar för att se hur dem kompletterar varandra. Vi gör även en jämförelse mellan 
respondenternas svar på för- och nackdelar med de olika verktygen med den teori vi har lyft fram 
i den teoretiska referensramen för att se om det råder överensstämmelse. 
 

 
 
Figur 5.1 Analysmodell 
 

5.2 Budgetens roll hos Parker 
 
Enligt Drury (2000) har budgeten flera olika syften. Budgeten används bland annat som ett 
verktyg för planering, samordning och uppföljning av verksamheten i strävan att nå företagets 
mål. Budgeten har en central roll hos Parker eftersom den utgör en stabil bas för framtida 
verksamhet. Med budgeten kan företag planera olika funktioner som exempelvis försäljning, 
tillverkning och inköp (Greve, 1996). Hos Parker används budgeten framförallt som ett verktyg 
för planering och uppföljning. Budgeten ligger till grund för bland annat planering av kommande 
investeringar, produktivitet och inköp.  
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Enligt Anthony och Govindarajan (1998) är budgeten ett instrument för kortsiktig styrning av 
företaget. Den årliga budgeten är en nedbrytning på årsnivå av företagets långsiktiga strategiska 
plan (Drury, 2000). Budgeten hos Parker sträcker sig över ett år och används bland annat som ett 
medel för att implementera företagets långsiktiga strategi. Parkers långsiktiga strategi är att vinna 
fördelar genom aggressiv prissättning mot kund, minska inköpskostnader samt vara effektiv i 
drift. Detta avspeglas tydligt i den årliga budgeten. Budgeten ska fungera som en vägvisare för att 
nå företagets strategiska mål. 
 

5.3 Parkers budgetprocess 
 

Parker inleder budgetprocessen i slutet av januari och den håller på till början på maj. 
Budgetprocessen inleds alltid med ett kick- off möte där nyckelpersoner och budgetansvariga 
chefer från olika divisioner diskuterar tillvägagångssätt och tidsramar för processen. Detta görs 
under ett gemensamt möte i England.  
 
Man kan säga att Parker utformar sin budget enligt en iterativ metod. Den iterativa metoden 
består av en kombination av uppbyggnadsmetoden och nedbrytningsmetoden (Samuelsson, 
2004). Parker börjar sin budgetprocess enligt en uppbyggnadsmetod som enligt Samuelsson 
(2004) innebär att man börjar på den lägsta nivån i verksamheten. Parker börjar budgetera på 
kostnadsställena, det vill säga på den lägsta nivån i verksamheten, där avdelningscheferna 
budgeterar de kostnader de tror kommer att uppkomma under det kommande året. 
Kostnadsbudgetarna sammanställs sedan för den närmaste överliggande nivån (Samuelsson, 
2004). När kostnadsbudgetarna hos Parker är framtagna skickas de sedan till controllern för 
enheten som tar över och sammanställer dessa i syfte att få fram en kostnadsnivå för hela 
företaget.  
 
När kostnadsbudgetarna är sammanställda börjar controllern för enheten budgetera 
försäljningsvolymerna. Svårigheten i budgetprocessen är att uppskatta försäljningsvolymerna. 
Fabrikerna säljer de produkter de tillverkar till säljbolagen som i sin tur säljer vidare till kunden. 
Det är därmed säljbolagen som bäst kan uppskatta försäljningsvolymerna. De är dock svårt för 
säljbolagen att uppskatta de förväntade försäljningsvolymerna under budgetåret vid den tidpunkt 
budgetprocessen håller på. Eftersom enhetscontrollern måste börja budgetera 
försäljningsvolymerna får de försöka uppskatta dessa på egen hand.  Dock kan det hända att 
säljbolagen vid ett senare skede kommer med indikationer på helt andra försäljningsvolymer än 
enhetscontrollern har budgeterat. Därmed måste budgetprocessen börja om med start på 
kostnadsställena. Säljbolagens nya krav kan likställas med en nedbrytningsmetod, som enligt Ax, 
Johansson och Kullvén (2005) innebär att krav kommer uppifrån och påverkar därmed 
underliggande nivåer. På så sätt går man igenom budgetens olika steg i en iterativ process. Det 
kan hända att budgetprocessen får omarbetas flera gånger innan den slutligen färdigställs.   
 
När controllern för respektive enhet har sammanställt den totala budgeten skickar denne vidare 
budgeten till divisionscontrollern som sammanställer hela divisionens budget. 
Divisionscontrollern presenterar sedan den totala budgeten för hydraulikgruppens ledning. 
Slutprodukten av divisionens budget kallas ”black-book”. Varje enhet hos Parker består av var 
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sitt värdeflöde förutom Borås som har tre värdeflöden. Dessa värdeflöden resulterar i var sin 
”black- book” för hela divisionen.  
 
Budgeten är en sammanställning av olika uppgifter av en verksamhet för det närmsta året. 
Budgeten består vanligtvis av flera olika budgetar såsom huvud- och delbudgetar (Ax, Johansson, 
Kullvén, 2005). Parker tar fram flera olika typer av budgetar i sin budgetprocess, dels 
huvudbudgetar men även delbudgetar. Delbudgetarna består av de budgetar som 
enhetscontrollern får från kostnadsställena som i Borås är ca 40-50 st. Dessa delbudgetar 
resulterar i en budget, det vill säga huvudbudgeten. Huvudbudgeten tas sedan fram i olika format 
för att visa informationen i olika synvinklar.  
 

5.3.1 För- och nackdelar med Parkers budgetprocess 
 

Fördelar  
 
Conto tycker att fördelarna med Parkers budgetprocess är att det är en riktig genomkörare av 
verksamheten. Genom budgetprocessen kan fel upptäckas eftersom man tvingas gå igenom 
varenda del i verksamheten i detalj. Conto menar att man tvingas tänka igenom vad som görs bra, 
vad som görs mindre bra och vad som kan förbättras i verksamheten. Även Berntsson och 
Axelsson håller med om att fördelen med budgetprocessen är att hela verksamheten 
detaljgranskas. Budgetansvariga chefer tvingas tänka igenom och prioritera det som är viktigt för 
att kunna planera verksamheten för det kommande året. Den engagerar alla involverade i 
budgetprocessen att tänka igenom saker från grunden. Detta stämmer bra in på det Bergstrand 
(2003) säger som menar att budgeten ger en bra plan för hela företagets verksamhet.  
 
Budgeten är grundligt genomarbetad vilket Berntsson tycker är bra eftersom varje siffra som 
finns med i budgeten går att motivera. Det går exempelvis att bryta ner en rad i den budgeterade 
resultaträkningen och härleda olika kostnader till kostnadsställen och kostnadsslag. Detta är bra 
eftersom man då kan förklara hur man har tänkt och hitta orsaker till varför man budgeterat på ett 
visst sätt.    
   
De som är förespråkare för budgeten hävdar att budgeten är nödvändig för att upprätthålla 
företagets interna effektivitet (Ekholm & Wallin, 2000). Enligt Conto är budgeten ett mycket bra 
verktyg att använda sig av för planering av den interna verksamheten. Som nämnt ovan anser 
Conto att det behövs en årlig genomkörare där budgetar läggs upp för alla kostnadsställen i 
enheterna så att alla medarbetare blir medvetna om vad det är som gäller. Conto anser att 
budgeten är ett viktigt verktyg för den interna verksamheten och att rullande prognoser inte helt 
kan ersätta budgeten på det området. Axelsson menar att budgeten är ett bra verktyg för den 
interna planeringen men han säger samtidigt att planering av den interna verksamheten måste 
göras oftare än för ett år framåt i tiden. Exempelvis behövs rullande prognoser och rullande 
produktionsplaneringar göras löpande för att kunna anpassa bland annat kundernas behov. Då 
räcker inte budgeten till eftersom den inte är flexibel att fånga upp dessa.  
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Nackdelar  
 
Som går att utläsa i teorin har det riktats mycket kritik mot budget från olika håll. Den som har 
gjort sig mest känd som kritiker i Sverige är Jan Wallander som redan på 70- talet förespråkade 
en budgetlös styrning. Budgeten har fått kritik för att framtagandet av budgeten är en tid- och 
resurskrävande process som medför lite mervärde för företag.  Samtliga respondenter instämmer i 
kritiken och menar att budgetprocessen hos Parker är en mycket utdragen och tidskrävande 
process. Ett stort problem som Berntsson upplever med budgetprocessen är kommunikationen 
mellan säljbolagen och fabriksenheterna. Parker börjar alltid budgetprocessen med att 
sammanställa alla kostnader för enheten för det kommande året. Därefter sammanställs 
försäljningsvolymerna för det kommande året. När dessa har sammanställts kan det hända att 
säljbolagen kommer med indikationer på helt andra försäljningssiffror vilket leder till att de 
måste börja om med sin budgetprocess. Berntsson tycker att detta leder till onödigt mycket 
arbete.  
 
Även Axelsson håller med om att en svårighet med budgetprocessen är kommunikationen mellan 
säljbolag och fabriksenheter. Det är säljbolagen som har bäst uppfattning om hur mycket som 
förväntas säljas. För att bestämma dessa siffror träffas säljbolag och divisioner där de kommer 
överens om vilka försäljningsvolymer som skall budgeteras. Axelsson menar att detta sker långt 
in i budgetprocessen och försäljningsvolymerna måste budgeteras mycket tidigare än så. Om 
controllern exempelvis har missbedömt försäljningsvolymerna måste budgetprocessen börjas om. 
Berntsson anser att det är enklare att budgetera kostnaderna när försäljningsvolymerna är fasta 
istället för tvärtom som det sker hos Parker idag. 
 
Även Conto tycker att Parker lägger ner alldeles för mycket tid åt budgetprocessen. Conto anser 
att fokus läggs på en hel del onödigt administrativt arbete i budgetprocessen. Ett moment som 
Conto tycker är onödigt är kopiering av siffror som ska läggas in i olika mallar och format. Conto 
har svårt med att se nyttan av att göra detta samtidigt menar han att det är mycket tidskrävande. 
Istället för att fokusera på alla detaljer i verksamheten borde man fokusera på de delar i 
verksamheten som är mer viktiga och lägga tid på det istället. 
 
Ekholm och Wallin (2000) skriver i sin artikel Is the annual budget really dead? att budgeten 
representerar ett statiskt tänkande och stelbent planering eftersom den inte kan avspegla 
förändringar som sker i företagets organisation och processer. Både Conto och Axelsson 
instämmer med den kritiken och hävdar att budgeten behöver kompletteras med rullande 
prognoser för att fånga upp exempelvis oförutsedda kostnader som om en maskin plötsligt skulle 
gå sönder eller om en leverantör går i konkurs. De menar att budgeten på så vis är oflexibel 
eftersom den inte kan fånga upp detta. Berntsson menar att det händer mycket på ett år vilket gör 
att budgeten snabbt blir inaktuell. Det är svårt att budgetera oförutsedda händelser. Detta stämmer 
bra in på Wallanders kritik som menar att det är svårt att förutspå framtiden. 
 

Samtliga respondenter hävdar att budgeten har en viss betydelse för den interna effektiviteten 
men att den inte kan användas för att uppnå målen för företagens externa effektivitet. Enligt 
Ekholm & Wallin (2000) är inte budgeten ett fördelaktigt verktyg för att förbättra företagets 
externa effektivitet eftersom budgeten inte på ett enkelt sätt kan anpassas till förändringar i 
företagets omgivning. Samtliga respondenter hävdar att budgeten inte kan fånga upp förändringar 
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som sker i omgivningen eftersom budgeten är gjorda efter givna förutsättningar. För att fånga upp 
händelser utanför budgeten krävs rullande prognoser som ett komplement. 
 
Enligt Ekholm och Wallin (2000) uppnås extern effektivitet med strategiska medel, men om 
företaget har en dålig intern effektivitet går fördelarna med en bra strategisk planering förlorade. 
Tillsammans med en bra strategisk planering har därför årsbudgeten fortfarande en stor betydelse.  
Budgeten tjänar en stor betydelse för att nå företagets strategiska mål. Axelsson menar att det blir 
svårt att veta hur företaget förhåller sig till de strategiska målen om de enbart skulle förlita sig på 
rullande prognoser eftersom prognoserna ständigt ändras. Det är svårt att driva en strategisk 
planering med enbart flytande mål.   

 
Hope och Fraser framhäver i sin bok Istället för budget – att bryta sig loss från den årliga 
prestationsfällan att budgeteringen inte motsvarar behoven hos chefer längre ned i organisationen 
utan att det är främst ett verktyg för ledningen att hålla kontroll. Detta stämmer bra in på 
Axelssons kritik. Axelsson menar att budgetprocessen innehåller orealistiska tidplaner. Från 
början finns det höga ambitioner som sedan är svåra att leva upp till. Det är ledningen som ställer 
krav på vilka siffror som skall komma fram i budgeten. Enligt Axelsson är svårigheten att 
presentera något som duger för ledningen och som även fungerar i verkligheten. Budgeten kan 
ses som ett starkt löfte som måste hållas. I budgeten står det specificerat vilka mål som skall 
uppnås och det är viktigt att hålla sig till de uppsatta målen. Levereras inte de pengar som har 
satts upp i budgeten blir ledningen missnöjd. Axelsson menar att det ibland kan vara svårt att nå 
upp till målen som budgeten visar. Det kan finnas flera olika anledningar till det. Exempelvis kan 
oförutsedda händelser ske i verksamheten: kunder kan försvinna och maskiner kan gå sönder. 
Axelsson menar att man då får agera utefter det så att ändå budgeten följs.  
 
Budgetprocessen är som tidigare nämnt en mycket omfattande, tid- och resurskrävande process. 
Conto upplever att Parkers koncentration ligger mer på de rullande prognoserna idag istället för 
budget vilket han tycker är synd med hänsyn till att de har lagt ned mycket tid och arbete på att ta 
fram budgeten. Även Berntsson upplever att budgeten inte används i lika stor omfattning som 
speglar den tid som lagts ned på att arbeta fram underlagen. Istället är det de rullande 
prognoserna man tittar på eftersom det är de som är mer relevanta då budgeten efter en tid har 
blivit inaktuell. Axelsson upplever att det är mycket arbete som bara görs för att presenteras för 
stunden. Det är mycket som ändras på vägen, exempelvis sker ständiga förändringar i 
omgivningen, vilket leder till att budgeten snabbt blir inaktuell. Axelsson tycker att budgeten är 
som mest aktuell i början av året. Därefter har den spelat ut sin roll och då är det de rullande 
prognoserna som är mer intressanta att titta på. Eftersom budgeten är fast kan man inte ändra i 
den när den är färdigställd. Därför är det svårt att beakta de förändringar som sker i omvärlden. 
Trots att respondenterna ser mycket nackdelar med budgetprocessen tycker de ändå att budgeten 
tjänar en viss roll eftersom den ger en stabiliserad grund att stå på för verksamheten.   
 

5.4 Rullande prognoser 
 
Enligt Samuelsson (2004) använder företag rullande prognoser när det råder en osäkerhet om 
verksamhetens förutsättningar och budgeten snabbt kan bli inaktuell och helt ointressant att följa 
upp. För att kontinuerligt fånga upp förändringar i både omgivningen och internt i företaget 
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använder Parker som ett komplement till budgeten rullande prognoser där de blickar framåt 6 
månader i tiden.  
 
Rullande prognoser innebär att företag ett antal gånger per år gör en prognos för de kommande 
tolv månaderna. Vanligtvis görs fyra ”rullningar” per år men detta kan variera beroende på 
företag (Samuelsson, 2004). Hos Parker görs rullande prognoser för varje månad i ett intervall av 
sex månader framåt. I exempelvis början av maj får Parker resultatet från april. Då görs en ny 
prognos för oktober så att de hela tiden ligger sex månader framåt i tiden med prognosen. En 
sexmånadersperiod kan exempelvis bestå av maj, juni, juli, augusti, september och oktober. När 
maj månad är slut blir den nya perioden juni, juli, augusti, september, oktober och november etc. 
 
Enligt Merchant och Van der Stede (2007) är målet med rullande prognoser att uppnå en enkel 
och klar bild av företagets finansiella resultat. Genom att göra antaganden som är ungefär 
korrekta när det gäller exempelvis försäljningsvolymer och nyckelinvesteringar kan man göra 
prognoser för hela året utan att behöva tillgång till detaljinformation från hela organisationen. 
Den största skillnaden mellan budgeten och rullande prognoser hos Parker är att informationen är 
mer underbyggd i budgeten. Varje siffra har sin dokumenterade bakgrund och kan hänvisas till en 
källa där man kan gå tillbaka och kolla hur den personen som skapade siffran tänkte. Enligt 
Merchant och Van der Stede (2007) använder företag när de tar fram rullande prognoser de mest 
tillförlitliga data de kan hitta för varje kvartal. Data kan exempelvis innehålla förväntad 
försäljningsvolym från affärsenheten och prisinformation från företagets planering. De rullande 
prognoserna bygger på samma format som budgeten hos Parker men är dock inte lika 
underbyggda som budgeten. När en rullande prognos tas fram görs ändringar mer på känsla och 
med bland annat information som erhålls från olika avdelningar som exempelvis 
marknadsavdelningen där man får information om försäljning. Parker tittar även på hur 
utvecklingen har sett ut. Vart står de idag och hur det har sett ut under tidigare månader och år.  
De diskuterar även med andra medarbetare om förändringarna innan de görs i de rullande 
prognoserna.  Slutresultatet i den rullande prognosen förändras beroende på de förändringar som 
sker på marknaden och i fabrikerna. Ser man exempelvis att en ökad försäljning av produkter 
sker på marknaden kan de öka intäkterna i prognosen. Förändring av kostnader kan också ske i 
och med exempelvis nya projekt eller nya verktyg. Detta tas också med i prognosen och då ökar 
de kostnaderna.  
 
Genom att arbeta med rullande prognoser kan företagsledningen kontinuerligt få en aktuell bild 
av den förväntade utvecklingen. Prognoser har ingen fast tidsperiod utan planeringen görs 
löpande hela året (Bergstrand, 2003). Den viktigaste skillnaden mellan budgeten och rullande 
prognosen är att prognosen är ett levande instrument med syfte att fånga upp förändringar 
gällande intäkter och kostnader under året och på så sätt få ett bättre närmevärde på vad resultatet 
kan bli i framtiden. Prognosen är ett mer flexibelt system medan budgeten ligger fast för hela 
året.   
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5.4.1 För- och nackdelar med rullande prognoser 
 

Fördelar 
 
Enligt Bergstrand (2003) har användandet av rullande prognoser flera fördelar. En fördel är att 
företaget har lättare för att anpassa sig till förändringar i omgivningen och får därmed en bättre 
framförhållning. Berntsson tycker att fördelarna med att använda rullande prognoser hos Parker 
är att de ger en bättre träffsäkerhet i jämförelse med budgeten. Prognoserna ger en bättre och 
kontinuerlig uppföljning av budgeten. Även Axelsson tycker att de rullande prognoserna ger en 
bättre träffsäkerhet än budgeten. Axelsson menar även att företaget med rullande prognoser kan 
ta tillvara på affärsmöjligheter. Med rullande prognoser kan företaget fånga upp förändringar som 
sker både internt i företaget och externt i företagets omgivning som inte står med i den spikade 
budgeten. Detta stämmer bra in på det Ekholm och Wallin (2000) säger som menar på att 
rullande prognoser är mer flexibla och blir inte lika snabbt inaktuella vilket leder till att företagets 
resurser kan utnyttjas bättre. Axelsson säger att genom prognoserna är det lättare att hänga med i 
vad som händer i omgivningen och de förändringar som sker. Exempelvis kan förändringar hos 
kunder och leverantörer fångas upp. Det sker ständiga förändringar och prognosernas styrka är att 
fånga upp dessa säger Axelsson. Även Conto håller med om det resonemanget att rullande 
prognoser kan hjälpa till att fånga upp oförutsedda kostnader eller förändringar i försäljning. 
Conto menar att med hjälp av rullande prognoser är det lättare att belysa och förklara det som 
sker både internt i företaget och externt i omgivningen. På så vis slipper företaget de låsningar 
som budgeten medför (Bergstrand, 2003). Axelsson och Conto menar att meningen med rullande 
prognoser är att företaget får möjligheten att gå utanför budgeten. Dock betonar Axelsson 
samtidigt att alla åtgärder som görs utanför budgeten måste leda till lönsamhet för företaget. 
 
Enligt Berntsson får användning av rullande prognoser de anställda att tänka till mer och fokusera 
på verksamheten. Med enbart användning av budget är det lätt hänt att de anställda slår sig till ro 
och lutar sig tillbaka när budgeten väl är färdigställd. Prognoserna får de anställda att tänka efter 
och engagera sig mer i verksamheten hela tiden. 
 
Nackdelar 
 
Enligt Ekholm & Wallin (2000) kan rullande prognoser ge en känsla av osäkerhet eftersom de 
ständigt förändras. En rullande prognos är inget fast mätetal såsom budgeten är menar Axelsson. 
Även Berntsson håller med om att en nackdel om företaget enbart skulle förlita sig på rullande 
prognoser är att det inte skulle finnas någonting att mäta mot. Det blir då svårt att avgöra om man 
ligger bra till eller inte i förhållande till målet. Med budgeten kan man mäta avvikelser mot 
budget. På så vis kan man avgöra om man ligger bra till eller inte. Berntsson menar även att 
rullande prognoser är en kortare och enklare process där man inte kan fånga upp all information i 
verksamheten. Även Conto håller med Berntsson om att en nackdel med rullande prognoser är att 
underlagen inte är lika detaljerade.    
 
Conto anser dessutom att det finns en risk att man med rullande prognoser kan överreagera på en 
trend. Förändringar i omgivningen kan ske plötsligt vilket kan leda till att man tar för hastade 
beslut. Axelsson menar att utfallet med rullande prognoser varierar med tiden vilket försvårar 
extrapolationen framåt i tiden.    
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Enligt Ekholm och Wallin (2000) måste de rullande prognoserna omarbetas hela tiden med 
hänsyn till omgivningens förändringar. Parker använder idag rullande prognoser som ett 
komplement till budgeten. Axelsson anser att en nackdel om Parker enbart skulle förlita sig på 
rullande prognoser är att prognoserna då kommer att sakna en tydlig referenspunkt. Prognoserna 
flyttas hela tiden jämfört med budgeten som alltid är fast. 
 

5.5 Respondenternas åsikter kring avveckling av bud get 
 

Den traditionella årsbudgeten har de senaste åren kritiserats för att inte möta de krav som den 
ökade konkurrensen leder till. Många av de hårdaste kritikerna är konsulter som försöker 
övertyga företag att ändra sina styrmodeller. Kritiken är inte bara tomma ord. I Sverige har flera 
stora företag gått ifrån den traditionella budgeten helt och hållet. Exempel på företag som gått 
ifrån den traditionella budgeten är Handelsbanken, Volvo, IKEA och Ericsson (Ekholm & 
Wallin, 2000).  
 
Det finns även de som ifrågasätter resonemanget att företag helt ska avskaffa budgeten.  I en 
studie av Ekholm och Wallin (2000) framkommer det att företag inte vill göra sig av med 
budgeten helt och hållet men att de instämmer med den kritik som riktas mot budgeten. Det finns 
delade meningar mellan respondenterna på Parker kring en avveckling av budgeten. Conto menar 
att budgeten är en bra stöttepelare och tycker att budgetprocessen är bra eftersom det är en riktig 
genomkörare där man lär sig mycket om verksamheten och upptäcker fel och brister. Axelsson 
ser gärna att Parker på sikt avvecklar budgeten och styr med rullande prognoser men att företaget 
då måste ha något annat mått som ersätter budgeten för att få en fast ståndpunkt att mäta mot. 
Samtliga respondenter är överens om att Parker måste utveckla de rullande prognoserna mer om 
de ska avveckla budgeten. 
 
Axelsson tror inte att Parker kommer att överge budgeten inom den närmsta framtiden så som det 
ser ut hos Parker idag. Detta på grund av att de rullande prognoserna inte är lika stabila som 
budgeten. Om Parker skulle avskaffa budgeten vad ska man då jämföra utfallet mot menar 
Axelsson. Axelsson menar att det är viktigt att ha kontroll över kostnaderna i verksamheten för 
att kunna avgöra konsekvenserna av en förändring vilket inte rullande prognoser klarar av såsom 
det ser ut hos Parker idag. Conto är kritisk till resonemanget att Parker helt ska avskaffa 
budgeten. Conto tror att Parker kommer att tappa en del viktiga moment om de helt överger 
budgeten.  
 
Berntsson anser att budgeten är ett tryggt verktyg som man vet fungerar hyfsat bra för Parker. 
Dock anser Berntsson att budgeten har tenderat att få en mindre central roll på senare år i 
samband med införande av rullande prognoser som ett komplement till budgeten. Berntsson tror 
att budgeten kommer att minska i betydelse framöver. Berntsson menar att man redan idag kan se 
tendenser att budgetens betydelse minskar. Parker har idag börjat gå över till att göra rullande 
prognoser för 6 månader istället för 3 månader som de gjorde tidigare. Detta kan enligt Berntsson 
ses som ett första steg mot att på sikt helt skippa budgeten. Dock nämner han samtidigt att han 
tror att det kommer att ta längre tid innan de helt frångår budgeten. Det är ett stort steg och 
budgeten är en trygghet att stå på eftersom den är grundligt genomarbetet menar Berntsson.  
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Berntsson och Axelsson tror att det skulle bli mindre att göra under en koncentrerad del av året 
om de helt avvecklade budgeten. Samtidigt nämner det att det skulle bli mer att göra utspritt 
under hela året med arbete med rullande prognoser. Både Axelsson och Berntsson ser gärna att 
Parker går över till att använda enbart rullande prognoser i framtiden.  
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6 Slutsats och diskussion 
 
I detta kapitel sammanställer vi slutsatserna genom att besvara vår övergripande frågeställning. 
Vidare innefattar kapitlet en avslutande diskussion. 
 

6.1 Slutsats 
 
Vi ska nu besvara vår övergripande frågeställning som lyder:  
 

• Hur verkar kombinationen av budget och rullande prognoser som styrverktyg för Parker 
Hannifin? 

 
Studien av fallföretaget Parker Hannifin visar att både budget och rullande prognoser är 
nödvändiga och kompletterande verktyg för företagets styrning. De båda verktygen kompletterar 
varandras styrkor och svagheter. Slutsatsen stöds av nedanstående dialektiska resonemang: 
 
Statiska och dynamiska faktorer som påverkar budget: Budgeten ger en stabiliserad verkan på 
företaget eftersom den är statisk och ligger fast över ett år. Utan budget saknar företaget referens 
att mäta utfall mot. Snabba och oväntade förändringar kan ha stor påverkan på företaget. Stora 
förändringar som kan orsakas av exempelvis konjunkturen ökar värdet av rullande prognoser. I 
en relativt dynamisk omgivning som Parker verkar i krävs rullande prognoser som ett 
komplement för att företaget skall kunna anpassa sig till marknadens krav och kunna ta tillvara på 
affärsmöjligheter. Rullande prognoser behövs för att företaget ska kunna se vart utvecklingen är 
på väg och fånga upp om verkligheten avviker för mycket mot budgeten. Genom att Parker 
använder sig av båda styrningsverktygen ökar företagets förmåga till anpassning. 
 
Interna och externa faktorer som påverkat budget: Företagets interna verksamhet, investeringar, 
anställningar och organisationsutveckling med mera styr företaget i stor utsträckning själv över. 
För denna styrning är budgeten ett bra hjälpmedel som grund. Externa faktorer rår företaget inte 
över och är därför svåra att förutse och budgetera. För anpassning till de externa faktorerna krävs 
rullande prognoser. Dock behövs även rullande prognoser som ett komplement till den interna 
planeringen. En rullande prognos kan fånga upp de ekonomiska konsekvenserna av exempelvis 
maskiner som går sönder vilket är svårt att förutse i budgeten. Även ur detta perspektiv 
kompletterar budget och rullande prognoser varandra. 
 
Långsiktig och kortsiktig planering: Budgeten är en viktig del i företagets långsiktiga strategiska 
planering. Strategin tas fram mot ett någorlunda väldefinierat långsiktigt mål med den årliga 
budgeten som vägvisaren att nå detta mål.  Strategin förväntas ligga fast under en längre tid. Å 
andra sidan kan omgivningsförändringar framtvinga ändringar av den långsiktiga strategin. Detta 
kan fångas upp med rullande prognoser. Budgeten ger en stabiliserad verkan på företaget 
eftersom den tvingar företaget att tänka mer ”långsiktigt” och undvika att kortsiktigt frångå den 
strategiska planen för att öka lönsamheten. Med enbart rullande prognoser finns risk att företaget 



 

- 50 - 

tar för hastade beslut. Även ur detta perspektiv är budget och rullande prognos kompletterande 
styrverktyg.  
 
I nedanstående text besvaras delfrågorna för uppsatsen:  
 

• Vilka för- och nackdelar finns det med Parkers budgetprocess? 
 
Fördelar med Parkers budgetprocess är att den ger en grundlig genomgång av verksamheten. 
Budgetansvariga chefer tvingas att tänka igenom vad i verksamheten som görs bra och mindre 
bra samt vad som kan förbättras. Fel och brister kan upptäckas eftersom varje del detaljgranskas. 
Budgetansvariga chefer tvingas även att tänka igenom och prioritera det som är viktigt för att 
kunna planera verksamheten för det kommande året. Ytterligare en fördel med den framtagna 
budgeten är att varje siffra går att motivera och härleda till ett ursprungsställe. Därmed kan varje 
siffra motiveras och förklaras. Budgeten ger en stabiliserad grund att stå på och fungerar som ett 
bra mått att jämföra utfall mot. Den har även betydelse för att nå företagets långsiktiga strategiska 
mål eftersom den används som en vägvisare att nå dessa.   
 
Nackdelar med Parkers budgetprocess är att processen är mycket utdragen och tidskrävande. Ett 
problem med budgetprocessen är kommunikationen mellan säljbolag och fabriksenheter. Parker 
börjar alltid budgetprocessen med att ta fram omkostnadsbudgetar. När dessa är fastställda 
budgeteras försäljningsvolymerna. I det skede då försäljningsvolymerna skall budgeteras har 
säljbolagen svårt att ge indikationer på vad dessa förväntas bli. Detta leder till svårigheter i 
budgetprocessen med följden att den eventuellt måste omarbetas flera gånger. Detta leder till 
onödigt mycket arbete. Mycket fokus i budgetprocessen läggs även på onödigt administrativt 
arbete som exempelvis kopiering av siffror som skall läggas in i olika mallar och format. 
Ytterligare en nackdel med den framtagna budgeten är att den snabbt blir inaktuell och kan inte 
anpassas till förändringar som sker i omgivningen eftersom den är låst för ett år framåt i tiden och 
innehållet går inte att ändra.  
 

• Varför finns det tendenser att mer använda sig av rullande prognoser? 
 
Genom att använda rullande prognoser kan Parker lättare anpassa sig till förändringar i 
omgivningen och därmed få bättre framförhållning. Rullande prognoser ger bättre träffsäkerhet 
för företagets resultat i jämförelse med budgeten. Genom att använda rullande prognoser kan 
företaget ta tillvara på affärsmöjligheter eftersom de kan följa upp vad som sker både internt i 
företaget och externt i företagets omgivning. Dessutom får rullande prognoser de anställda att 
tänka till mer och fokusera på verksamheten. Med enbart användning av budget blir det lätt hänt 
att de anställda slår sig till ro och lutar sig tillbaka när budgeten väl är färdigställd. Prognoserna 
får de anställda att tänka till och engagera sig i verksamheten kontinuerligt. 
 

6.2 Avslutande diskussion 
 
Vi kan konstatera att de båda styrverktygen budget och rullande prognoser var och en för sig inte 
ger tillräckligt med information men att båda tillsammans är ett godtagbart system för hela 
verksamheten. Budgeten har fått mycket kritik även inom Parker. Trots detta har vi svårt att se att 
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budgeten helt ersätts med rullande prognoser eftersom den är så fast inrotad i företaget idag då 
det mesta är baserat på budgeten. Ett visst mått av grundlig planering är ofrånkomligt. Däremot 
kan vi se att det finns tendenser hos Parker att förnya sitt styrverktyg. Både budget och rullande 
prognoser har sina för- och nackdelar. Frågan är hur mycket tid och resurser som skall läggas på 
var och ett för att göra kombinationen bättre. Några förslag till förbättringar: 
 
Enklare budgetprocess: Budgetprocessen som idag är omständlig och tidskrävande kan förenklas 
t.ex. genom att tid och energi läggs på de mest betydelsefulla posterna i budgeten. 
 
Utveckling av prognosverktyg: Rullande prognoser görs idag mycket på känsla. Här kan finnas en 
utvecklingspotential. Statistiska metoder kan möjligen bidra till ett bättre beslutsunderlag för 
prognoserna.  Detta kan vara viktigt för att kunna förlänga prognoserna till exempelvis 12 
månader. 
 
Bättre samverkan med säljbolagen: Ett problem är att information från säljbolagen kommer in 
sent i budgetprocessen. Detta kan leda till att delar av budgetprocessen måste göras om. Enklare 
budgetprocess i kombination med bättre samarbete med säljbolagen skulle kunna minska 
problemet. 
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7 Förslag på fortsatt forskning  
 
I detta kapitel presenteras förslag på fortsatt forskning inom ämnet.  
 

7.1 Fortsatt forskning  

 

 Förslag på fortsatt forskning inom ämnet kan vara följande: 
 

• Studera ett eller flera företag i en liknande bransch som helt har gått ifrån budgeten och 
analysera vad som har ersatts den grundliga genomgången av företaget som 
budgetprocessen medför. Vilka fördelar har de vunnit med detta? Ligger budgeten 
fortfarande som grund men med ett annat namn?  

 

• Ett annat exempel på fortsatt forskning är att ge förslag till hur Parker kan utveckla 
kombinationen budget och rullande prognoser. Hur kan Parker minska nackdelarna med 
nuvarande budgetprocess och förstärka fördelarna med rullande prognoser genom att i 
detalj granska de olika stegen i budgetprocessen och användandet av rullande prognoser? 
Frågan är hur de tillgängliga resurserna skall fördelas för att ge ett optimalt styrverktyg. 
Minskar man budgetprocessen och koncentrerar sig på de mest betydelsefulla posterna så 
att den inte blir så resurs- och tidskrävande kanske mer resurser kan läggas på att utveckla 
rullande prognoser. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor  
 

Personlig bakgrund: 

1. Namn? 

2. Vad har du för befattning? 

3. Vad har du för ansvarsområde och arbetsuppgifter? 

 

Budget och budgetprocessen: 

4. Varför använder ni budget som styrverktyg? Vad är syftet? Vilken roll har 
budgeten? 

5. Kan ni beskriva budgetprocessen steg för steg? 

6. Hur ser budgetprocessens utformning ut? Använder ni en nedbrytningsmetod eller 
uppbyggnadsmetod eller motsvarande? 

7. Vilken är din roll i budgetprocessen? 

8. Vilka är inblandade i framtagandet av budgeten? 

9. Används budgeten för att implementera företagets långsiktiga strategier? 

10. Brukar budgetens siffror stämma med verkligheten eller är avvikelserna stora? 

11. På vilket sätt använder du budgeten i ditt arbete? 

12. Vilka typer av budgetar görs varje år? 

13. Anser ni att alltför mycket tid läggs på budgeten/budgetprocessen i förhållande till 
nyttan? 

14. Används budgeten när företaget ska planera för intern verksamhet: investeringar, 
effektivitetsförbättringar, produktionsplaneringar e t c – det vill säga aktiviteter 
som företaget styr över själv 

15. Vilka för- och nackdelar upplever du med budgeten/budgetprocessen? 

16. Finns det information du saknar i dina beslut? 

17. Skulle Parker kunna leva utan budgeten helt och hållet? Vad tror du skulle hända 
om Parker övergav budgeten?  

18. Vilka behov av att förändra budgetprocessen ser ni på 5-10 års sikt? Hur ser 
förhållande budget/rullande prognos ut? 

 

Rullande prognoser: 

19. Varför har ni valt att komplettera budgeten med rullande prognoser? Varför finns 
det tendenser att styra på rullande prognoser? 



 

 

20. Hur länge har Parker använt rullande prognoser? Är det alla avdelningar som 
använder rullande prognoser? På vilket sätt kan de rullande prognoserna 
förbättras? 

21. Vilka områden är av störst behov av rullande prognoser? 

22. Vilken information innehåller en prognos? 

23. Hur skiljer sig prognoserna från budgeten? 

24. Vad är prognosens uppgift? 

25. Är företagets omvärld stabil eller osäker? 

26. Vilken information kan prognoser ge som inte budgeten kan? 

27. Vilka för- och nackdelar upplever ni med rullande prognoser? 

28. Vilka konsekvenser skulle en styrning av enbart rullande prognoser innebära? 

29. Vilka risker ser ni med rullande prognoser? Är risken exempelvis att man 
överreagerar på en trend? Ger budgeten en stabiliserad verkan på företaget? Är 
budgeten en bra grund att stå på? 

30. Vad händer om rullande prognoser indikerar stora förändringar i efterfrågan långt 
utanför budget? Hur påverkas budgeten? 

31. Finns det risk att produktiviteten försämras om enbart rullande prognoser används 
eftersom budgetprocessen kräver grundligt genomlysning av företaget och 
genomgång av alla områden där besparingar kan göras? 

32. Är rullande prognoser primärt till för att fånga upp förändringar på marknaden – 
faktorer som företaget inte själv styr över: förändrad efterfrågan, prispress från 
konkurrenter etc? 

33. Ni följer upp budgeten med rullande prognoser – vad gör ni om verksamheten 
avviker ifrån budgeten? 

34. Vilken metodik används för att ta fram rullande prognoser? 
 

 
 

 



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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