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1 INLEDNING 

En stor del av det finska näringslivet består av små och medelstora företag. Små och 

medelstora företag är viktiga i vårt samhälle eftersom dessa företag sysselsätter en stor 

del av den finländska befolkningen och bidrar till att det finns konkurrans. För att dessa 

företag skall kunna klara sig i det konjunkturkänsliga samhället och överleva på lång 

sikt bör företagen ha en välfungerande ekonomistyrning. Alla företag bör på ett eller 

annat sätt planera sin framtida verksamhet. Budgetering är ett exempel på planering. 

Denna typ av planering uttrycker företagets planer i ekonomiska termer och siffror. (Ax 

et al 2009. s. 204) Budgetering är det vanligaste styrmedlet när det kommer till ekono-

misk planering. Planeringsbehovet och användningen av budgeter som ekonomiskt 

styrmedel är idag mycket utbrett. Budgetens roll och betydelse varierar inom de olika 

branscherna samt från företag till företag. I små handelsföretag är verksamheten strakt 

beroende av efterfrågan samt goda relationer till kunder och leverantörer. Dessa är 

livsviktiga för företagets överlevnad. Ofta är ägaren i företaget ansvarig för samtliga 

delar av verksamheten och detta medför både för- och nackdelar. En av fördelarna är att 

små företag undgår onödig byråkrati och kan ta snabba beslut. En nackdel är däremot att 

det oftast är ägaren som ansvarar för allting inom företaget och det kan i många fall bli 

väldigt arbetsdrygt, vilket i sin tur kan leda till att vissa delar av verksamheten lider. 

Kapital och tid är ofta begränsade resurser i små bolag och detta kan i sin tur leda till att 

t.ex. planering och budgetarbetet inte får lika stor uppmärksamhet som i stora bolag.  

 

Flera småföretag ägs av personer som saknar ekonomisk utbildning. Konkurser bland 

små företag kan i många fall bero på bristfällig ekonomisk styrning eller brister i eko-

nomisk kunskap hos ägaren. Redovisningen är i många små företag ofta utlokaliserad 

och sköts av utomstående redovisningsbyråer. Om redovisningen är utlokaliserad kan 

det leda till att ägaren får vänta länge på information om det ekonomiska läget och i 

många fall kan informationen vara skriven i svår begriplig byråkratisk text vilket försvå-

rar läsandet. Om småföretag hamnar i ekonomiska problem har de sällan tillräckligt 

med reserver i form av eget kapital för att klara sig igenom längre perioder av negativ 

ekonomisk utvecklig vilket i värsta fall kan leda till konkurs. För att småföretag skulle 

klara sig i det konjunkturmässiga samhället är det viktigt att ägarna förstår hur viktigt 
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ekonomisk styrning är. Beslut i småföretag grundar sig ofta mera på fingertoppskänsla 

och erfarenhet än ekonomiska uträkningar och uppskattningar. 

1.1 Problemformulering 

Detta examensarbete utförs som ett beställningsarbete åt ett handelsföretag. Målet är att 

förse uppdragsgivaren med ett komplett budgetpaket med tyngdpunkten på likviditets-

budgetering. Företaget i fråga grundades år 2008 och är verksam i Västra Nyland. Före-

taget ägs av två affärskompanjoner i medelåldern, varav den ena främst är med som fi-

nansiär. Verksamheten drivs under en kedja men företaget ägs och förvaltas självstän-

digt av bolagets ägare. Det är dock inte frågan om ett franchising företag. 

 

Ifjol införde man för första gången budgetering som en del av den ekonomiska styr-

ningen, men man gjorde endast en resultatbudget. Uppskattningarna och informationen 

till denna budget baserade sig ganska långt på tidigare års utfall. Verksamheten har hål-

lits relativt bra inom budgetens ramar. Försäljningen har ökat enligt vad som uppskattas 

och kostnader som löner, hyror och administration har hållits på rätt nivå. Däremot har 

det uppstått problem kring varuinköpen. Under årets lopp har varuinköpen varit för 

stora och kapitalet är nu bundet i varulager och leverantörsskulderna har stigit märkbart. 

Detta har gett upphov till likviditetsproblem inom företaget. Problemet är med andra ord 

att likviditeten har hamnat i obalans. De likvida medlen räcker inte till för att kunna be-

tala inköpsfakturor inom utsatt tid, vilket ger upphov till större leverantörsskulder och 

förseningsräntor.  

 

I det här skedet skulle det löna sig för företaget att utvidga budgetarbetet och även göra 

en likviditetsbudget och på så sätt hoppeligen få bättre kontroll över likviditeten. Ge-

nom att göra en likviditetsbudget kunde man hjälpa upp likviditeten igen och skapa kon-

troll samt en stabilare ekonomi i företaget. Resultatbudgeten räcker inte längre till. Pro-

blemet är att den bara visar företagets intäkter och kostnader som hänför sig till peri-

oden men inte tar kassaflödet i beaktande. Dessa budgeter kompletteras ytterligare med 

den budgeterade balansräkningen som visar företagets tillgångar och skulder vid en viss 

tidpunkt.  
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1.2 Utgångsläge 

Inom företagets ledning vill resurserna inte räcka till för att använda budgetering som en 

del av den framtida planeringen. Det är frågan om ett litet företag där en av ägarna arbe-

tar i företaget på heltid medan den andra finns med som finansiär. Eftersom den ena 

ägaren arbetar på heltid även som försäljare och har fullt upp att sköta dagliga rutiner, 

blir det inte mycket tid kvar för planering av verksamheten. Inom ledningen finns det ett 

klart intresse för budgetering, men brister i resurser och tid är ett hinder. 

 

Jag har arbetat på företaget sedan det grundades år 2008. Till en början arbetade jag 

endast som försäljare men under det senaste året har jag också börjat arbeta med företa-

gets ekonomi och administration. Till min huvudsakliga arbetsuppgift hör att sköta före-

tagets bokföring. Detta sker till största del självständigt men även genom samarbete 

med en redovisningsbyrå. Utöver detta sköter jag fakturering, framställning av försälj-

ningsrapporter och dylika administrativa uppgifter.  

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att göra ett ändamålsenligt budgetpaket med tyngdpunkten på 

en likviditetsbudget för företaget, samt att utveckla en budgetmodell som företaget kan 

använda sig av för framtida budgeter. Målet är att företaget med hjälp av budgeterna 

kunde får bättre kontroll över kassaflödet och på så sätt få likviditeten i balans. Budge-

terna skall också fungera som grund för planering av olika delar av verksamheten som 

t.ex. försäljning och inköp. Budgeten görs för den kommande verksamhetsperioden 

mars 2012 till februari 2013. För att uppfylla syftet och målet med detta arbete görs ett 

helhetligt budgetpaket åt företaget. Paketet inkluderar en resultatbudget, likviditetsbud-

get och en budgeterad balansräkning. Tyngdpunkten ligger som nämnt på likviditets-

budgeten men för att kunna göra en ändamålsenlig likviditetsbudget bör även övriga 

budgeter göras, eftersom dessa har direkt koppling till likviditetsbudgeten.  

 

Detta arbete omfattar budgetprocessens första fas dvs. budgetuppställandet. Budgetupp-

ställningen inkluderar uppbyggnad av budgetbotten för samtliga budgeter samt fram-

ställning av budgeterna. Budgetprocessens övriga faser; budgetanvändandet, budgetupp-
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följning och budgetanalys görs internt inom företaget. Trots detta ingår förslag till hur 

budgetprocesses övriga faser kunde skötas.  

 

1.4 Disposition 

 

I kapitel 1 presenteras syftet och bakgrundsinformation till detta examensarbete för att 

ge läsaren en uppfattning om vad detta arbete handlar om. Referensramen inleds i kapi-

tel 2 och redogör för den teori som tangerar problemområdet och ligger som grund för 

detta examensarbete. I kapitel 2 behandlas begreppen budget och budgeteringens syfte. I 

kapitel 3 introduceras de olika huvud- och delbudgeterna. Därefter i kapitel 4 beskrivs 

Figur 1. Arbetets disposition 
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själva budgetprocessen närmare och i kapitel 5 introduceras alternativ till den fasta bud-

geten. Referensramen avslutas med kapitel 6 där bindning av rörelsekapital, dvs. kapital 

bundet i varulager och kundfordringar behandlas. 

 

Den empiriska delen av detta examensarbete bygger på ett praktikfall. Inledningsvis be-

skrivs den metod som ligger till grund för utförandet av arbetet i kapitel 7. Sedan pre-

senteras uppdragsgivaren och dess verksamhet närmare i kapitel 8. Därefter i kapitel 9 

behandlas budgetprocessen samt syftet med budgeteringen inom företaget. I kapitel 10 

följer en redogörelse för budgetuppställandet. I kapitel 11 till 14 beskrivs de tre olika 

huvudbudgeterna, resultatbudgeten, likviditetsbudgeten och den budgeterade balansräk-

ningen. I kapitel 15 behandlas budgetuppföljning – och analys. Därefter i kapitel 16 föl-

jer en sammanställning av resultatet för arbetet som även inkluderar rekommendationer 

till uppdragsgivaren. Därefter följer en kort avslutning i kapitel 17.  

2 BUDGETERING 

I boken ”Den nya ekonomistyrningen” har författarna Christian Ax, Christer Johansson 

och Håkan Kullvén definierat budget enligt följande. ”En budget uttrycker förväntning-

ar och åtaganden för en organisation, gällande ekonomiska konsekvenser för en kom-

mande period” (Ax et al. 2009 s. 205). I praktiken betyder detta att budgeten bygger på 

en sammankoppling av fakta och antaganden av framtida intäkter och kostnader för en 

tidsperiod. En del intäkter och kostnader för den kommande perioden känner man till, 

medan en del är antaganden (Belfrage-Carlberg 2008. s. 131). Idag förekommer budge-

tering i så gott som alla organisationer, stora som små. Dess utformning och syfte kan 

variera mycket mellan olika branscher och företag. Som styrmedel i verksamheten har 

budgeteringen funnits redan under en lång tid. Budgetering kan i viss mån ses som re-

dovisning i förväg, eftersom det finns vissa likheter mellan dem (Greve 1996. s 9-10, 

21). 

 

Budgetering görs alltid för en bestämd tidsperiod och i många företag är det en själv-

klarhet att tidsperioden är ett år, vanligen ett kalenderår. Budgetperioden är ofta den 

samma som räkenskapsperioden eftersom kalenderåret och räkenskapsperioden i många 

företag går hand i hand. Därför faller det naturligt att budgeten använder samma tidspe-
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riod som räkenskapsperioden. Men för att effektivera nyttan med budgetering borde den 

följa naturliga arbetssäsonger, inte räkenskapsperioden. Att använda kalenderåret som 

budgetperiod kan i vissa fall vara en för lång period eller en onaturlig brytpunkt om 

verksamheten är starkt säsongsberoende. Huvudsaken är att man anpassar budgetperi-

oden enligt styrbehov inte enligt redovisningsrutiner. (Bergstand-Olve 1996. s. 11, 105-

106) 

2.1 Syfte med budgetering 

Budgetering är ofta en mycket tidskrävande process och det förutsätter ofta att företagen 

lägger ner stora resurser och involverar stora delar av organisationen i processen. Hu-

vudsaken är att nyttan skall vara större än själva kostnaderna. Huvudsyftet med budge-

tering är att planera hela företagets verksamhet för en kommande period och på så sätt 

skapa målsättningar. Med hjälp av budgeten kan man planera verksamhetens olika delar 

som försäljning, produktion och inköp (Ax et al. 2009 s. 207-208). Budgeteringens syfte 

varierar från företag till företag och utöver själva planeringsyftet medför budgetering 

många andra fördelar. Eftersom budgetprocessen ofta involvera flera människor inom 

organisationen från olika avdelning brukar den resultera i förbättrad kommunikation och 

vara underlag för diskussion. Om man även involverar medarbetare i processen och inte 

bara håller det på ledningsnivå brukar även motivationen öka bland medarbetarna ef-

tersom alla då känner till vilket mål man strävar till. Ett annat mycket viktigt syfte med 

budgetering är uppföljningen. Utan uppföljning är budgeten bara ett dokument som sak-

nar betydelse. Om man inte följer upp budgeten kan man inte veta om man nått de mål 

man lade upp i planeringskedet. Den gamla budgeten fungerar även som underlag för 

nya budgeter (Ax et al. 2009 s. 207-210). 

3 HUVUD- OCH DELBUDGETER 

Det finns tre olika huvudbudgeter, resultatbudget, likviditetsbudget och budgeterad ba-

lansräkning. Resultatbudgeten innehåller en plan för de kommande intäkterna och kost-

naderna samt visar periodens resultat. Likviditetsbudgeten visar in- och utbetalningar 

under en viss period och vilka likvida medel dvs. betalningsmedel som finns till förfo-

gande. Budgeterad balansräkning visar företagets tillgångar och skulder vid en viss tid-
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punkt. Huvudbudgeterna är en sammanställning av delbudgeter. Huvudbudgeterna är 

mer eller mindre beroende av varandra.  Åtaganden i resultat- och likviditetsbudgeten 

inverkar på varandra och tillsammans bildar de information till den budgeterade balans-

räkningen. Huvudbudgeterna kan ha olika vikt beroende på företaget. (Ax et al. 2009 s. 

212-213)  

 

Figur 2. Samband mellan huvud- och delbudgeter (Ax et al. 2009 s. 238) 

3.1 Resultatbudget 

En resultatbudget är en plan över samtliga intäkter och kostnader för en bestämd tidspe-

riod. Budgeten visar också vilket resultat man förväntas uppnå med verksamheten (Ax 

et al. 2009 s. 202). Budgeten upprättas oftast på en tidsperiod som omfattar ett år. Bud-

geten påminner ganska långt ofta om den externa redovisningens resultaträkning och 

baser sig ofta på olika delbudgeter som t.ex. försäljnings- och inköpsbudgeter. Uppställ-

ningsformen kan variera från företag till företag. I handelsföretag kommer intäkterna i 

stor utsträckning från de produkter företaget säljer, därför är det även naturligt att kost-

naderna främst består av varukostnader, lokalhyror och personalkostnader (Ax et al. 

2009 s. 215-216). Grundregeln är att alla summor i resultaträkningen är momsfria. Mer-

värdeskatten dvs. moms är ingen inkomst för företaget och sällan någon utgift heller. I 

praktiken betyder det att de inte påverkar resultatet. Företaget inkasserar mervärdeskatt i 

samband med försäljningen och deklarerar den sedan till staten. Företag får i regel dra 

av den moms som hänför sig till företagets kostnader, med några undantag som t.ex. 

representation och donation. Det är viktigt att kunna särskilja på vilka utgifter som är 

avdragbara med tanke på mervärdeskatten. Om utgifterna inte är avdragbara bör sum-

morna inkludera moms i resultaträkningen. Till skillnad från likviditetsbudgeten påver-
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kar inte penningflödet resultatbudgeten. T.ex. i samband med den månatliga löneutbe-

talningen registreras även pensionsförsäkringarna trots att de kan betalas t.ex. i fyra ra-

ter per år. Det är viktigt att man noggrant periodiserar intäkterna och kostnaderna till 

den period de tillhör. På så sätt får man en mera rättvisande bild av resultatet (Lindfors 

& Syvänperä 2010. s. 13-17).   

3.2 Likviditetsbudget 

En likviditetsbudget innehåller uppskattningar om samtliga in- och utbetalningar under 

en på förhand bestämd tidsperiod. Resultat- och likviditetsbudgeten påminner delvis om 

varandra. Att de budgeterade in- och utbetalningarna inte stämmer överens med budge-

terade intäkterna och kostnaderna är en av de största orsakerna till att man bör göra en 

likviditetsbudget. Budgeten beskriver kassaflödet och betalningsförmågan på kort sikt. 

Likviditeten varierar ofta från år till år, månad till månad, till och med vecka till vecka 

(Belfrage-Carlberg 2008. s. 141, 358). En annan skillnad mellan likviditetsbudgeten och 

resultatbudgeten är att de budgeterade värdena i en likviditetsbudget inkluderar moms 

eftersom det är frågan om penningflöde. Likviditeten förorsakar ofta problem i många 

företag, t.o.m. i lönsamma företag eftersom in- och utbetalningarna inte matchar 

varandra och detta ger upphov till likviditetsproblem som i sin tur även kan leda till 

konkurs (Lindfors & Syvänperä 2010. s. 18). 

 

Att kunna uppskatta vilka inbetalningar och utbetalningar som kommer att ske under 

den kommande perioden är mycket viktigt för företagets överlevnad. Ett bra hjälpmedel 

till detta är en likviditetsbudget. Bakgrundsfakta för den kommande likviditetsbudgeten 

fås från den föregående periodens balansräkning. Denna innehåller uppgifter om icke 

inbetalda fordringar och obetalda skulder som företaget har. Därtill fås information från 

den kommande periodens resultatbudget och olika delbudgetar. Likviditetsbudgeten 

görs ofta på en tidsperiod som omfattar ett år, men den görs ofta även för kortare peri-

oder som t.ex. ett kvartal, en månad eller t.o.m. veckovis. Det kan löna sig att göra bud-

geten för kortare tidsperioder om verksamheten är starkt säsongsberoende eller har en 

ostabil ekonomi (Ax et al. 2009 s. 218). 
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När man gör en likviditetsbudget är avsikten att uppskatta företagets betalningsförmåga 

på kort sikt, dvs. om företaget kan betala sina skulder som förfaller inom den kom-

mande perioden. Har man tillräckligt med likvida medel kan man täcka alla utbetalning-

ar under den kommande perioden. En svag likviditet är en av orsakerna till att företag 

går i konkurs eftersom inbetalningarna inte räcker till för att täcka alla utbetalningar. 

Därför är det viktigt att noggrant och omsorgsfullt planera likviditeten (Skärvad & Ols-

son 2008. s. 399-401). Om de likvida medlen inte räcker till bör företaget planera åtgär 

der. Man kan försöka öka på inbetalningarna eller minska på utbetalningarna. Tar man 

tag i problemet i tid har man större chans att lyckas (Greve 1996. s. 102-103). 

 

Affärstransaktioner företag emellan sker allt som oftast på kredit. När man köper in va-

ror till företaget erhåller man kredit från försäljaren och det uppstår en leverantörsskuld 

till denne. Säljer man varor lämnar man en kredit till sina kunder och då uppstår en 

fordran mot kunden. Kredittider är någonting som man bör beakta i likviditetsbudgete-

ringen (Ax et al. 2009 s. 220).  

3.2.1 Inbetalningar 

Det allra svåraste med likviditetsbudgetering är att uppskatta när inbetalningar sker. Det 

är svårt att uppskatta när dina kunder betalar oberoende om det sker kontant eller på 

kredit. Vid planeringen är det bra att känna till kundernas betalningsvanor och att ha en 

försäljningsbudget eller -statistik till hjälp. Det är bra att sträva efter att din kund skall 

betala dig före du betalar din leverantör, men det är inte alltid lätt att förverkliga (Lars-

son 2000. s. 64). I handelsföretag som säljer direkt till konsumenter sker stora delar av 

försäljningen kontant. Bland mindre handelsföretag är det vanligt att man inte lämnar in 

sin dagskassa varje dag till banken. I genomsnitt lämnar man in den var tredje dag. En 

av orsakerna till detta är tidsbrist och den avgift som banken tar vid samtliga uppräk-

ningar av kassa. Detta bör även beaktas i uppställande av budgeten (Larsson 2000. s. 

42-43). Exempel på inbetalningar är kontantförsäljning, inbetalda försäljningsfordring-

ar, erhållna förskott och lån samt skatteåterbäring. (Ax et al 2009. s. 219) 
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3.2.2 Utbetalningar 

Att uppskatta när utbetalningarna sker är däremot lättare än att uppskatta när inbetal-

ningarna sker. Företaget känner till sina kredittider och vet när varuinköp, löner, skatter 

och amorteringar på lån osv. skall betalas. För att kunna betala företagets skulder förut-

sätter det att det finns tillräckligt med likvida medel och inbetalningar. Det är bra att ha 

reserver ifall in- och utbetalningarna inte går som planerat så att man kan undvika likvi-

ditetsproblem. (Ax et al 2009. s. 219)  

3.3 Budgeterad balansräkning 

Den budgeterade balansräkningen skiljer sig en hel del från resultat- och likviditetsbud-

geten. Budgeterade balansräkningen görs nämligen för en bestämd tidpunkt. Den visar 

en uppskattning över företagets tillgångar, skulder och eget kapital. Ofta baserar sig den 

budgeterade balansräkningen på samma struktur som den externa redovisningens ba-

lansräkning. För att göra en budgeterad balansräkning behöver man föregående periods 

balansräkning som visar vilka tillgångar och skulder företaget har innan den nya bud-

getperioden startar. Dessutom behövs en resultat- och likviditetsbudget eftersom dessa 

har direkt koppling och påverkar den budgeterade balansräkningen. (Ax et al. 2009 s. 

227)   

3.4 Delbudgeter 

En delbudget är en budget för en speciell avdelning inom företaget. Exempel på dessa är 

personal-, försäljnings-, investerings-, och inköpsbudget. Dessa olika delbudgetar fun-

gerar som underlag för att sammanställa de olika huvudbudgeterna. Delbudgetar är nå-

got vanligare i stora bolag men även mindre bolag kan ha nytta av att göra dem. Med 

hjälp av delbudgeter blir huvudbudgeterna mera genomtänkta. I vilken uträckning före-

tag behöver använda sig av delbudgeter variera från företag till företag och inom de 

olika branscherna. T.ex. inom handelsföretag där inköp, lagerhållning och försäljning är 

en central del av verksamheten, kan det löna sig att uppgöra skilda budgeter för dessa 

aktiviteter. (Ax et al. 2009 s. 229) 
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Ett exempel på en delbudget inom handelsföretag är en försäljningsbudget. Den visar 

företagets uppskattade försäljning för den kommande perioden. Budgeten kan t.ex. vara 

uppdelad per produkt, produktgrupp, kund och geografisk marknad. Budgeten kan inne-

hålla annan information än bara finansiella mått och antal. Inköpsbudgeten däremot kan 

ha flera syften i ett företag. Dels fungerar den som underlag till inköpsverksamheten 

men har även en stor finansiell betydelse, speciellt i handelsföretag där varuinköpen är 

den största utgiftsposten. Inköpsbudgeten medför viktig information om utbetalningar 

till likviditetsbudgeten. (Greve 1996. s. 82, 88) Lagerbudgeten å sin sida, fungerar som 

utgångspunkt för att kunna uppskatta hur stort varulagret skall vara. Denna budget har 

även direkt koppling till likviditetsbudgeten och den budgeterade balansräkningen. Om 

det är frågan om ett större handelsföretag kan det även löna sig att göra en administrat-

ionsbudget. (Ax et al. 2009 s. 230) 

4 BUDGETPROCESSEN 

Budgetprocessen är ofta en mycket lång och tidskrävande process i många organisation-

er. Budgetprocessen involverar budgetuppställande, -användande, -uppföljning och ana-

lys. Budgetprocessen skiljer sig från företag till företag. Skillnaden är stor mellan små 

och stora företag vilket oftast beror på att syftet varierar. Budgetprocessens faser är 

dock likadanna i så gott som alla företag (Ax et al. 2009 s. 248). Budgetprocessen, 

framför budgetuppställande brukar kritiseras för att vara arbetsdryg och tidskrävande 

(Bergstand-Olve 1996. s. 53).  

 

 

Figur 3. Budgetprocessens olika faser (Ax et al. 2009 s. 248) 
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4.1 Budgetuppställande 

Budgetuppställande syftar till processen där man bygger upp själva budgeten. Processen 

att ta fram en budget har lika stort värde som användningen av den färdigt uppställda 

budgeten (Bergstand-Olve 1996 s. 53). I speciellt mindre företag är planeringsfasen 

otroligt viktig och spelar en central roll i budgetprocessen. Däremot är inte samanord-

ning av medarbetare lika viktigt som i stora företag (Ax et al. 2009 s. 248). Information-

en till budgeten kommer från ett flertal olika källor. Dels från företagets bokslut och ti-

digare budgeter, men också från analyser och antaganden om framtida marknadsläge. 

Det är inte i lag bestämt när en budget skall fastställas, budgetering är en del av den in-

terna verksamheten och därför även frivillig. Budgetuppställande och resten av proces-

sen görs enligt företagets behov och resurser. Det kan löna sig att fastställa en budget 

precis innan eller i börja av budgetperioden eftersom man då har mera aktuell och till-

förlitlig information. (Bergstrand 2003 s.106) Hur budgetuppställandet i praktiken går 

till varierar mycket mellan olika företag beroende på bransch och företagets storlek. 

Man talar om tre olika metoder för budgetuppställande; uppbyggnadsmetoden, nedbryt-

ningsmetoden och den iterativa metoden som är en kombination av uppbyggnads- och 

nedbrytningsmetoden. Då man tillämpar uppbyggnadsmetoden ger företagets ledning 

anvisningar till budgeterare som i sin tur konstruerar budgeterna och ger förslag på hu-

vud- och delbudgeter till ledningen som sedan fastställer budgeterna. Vid användning av 

nedbrytningsmetoden ger företagets ledning förslag till huvud- och delbudgeter åt bud-

geterarna som granskar samtliga budgeter och ger ändringsförslag till ledningen som i 

slutendan fastställer budgeterna. Dessa metoder används främst i större bolag eftersom 

budgeteraren och ledningen i småföretag oftast är de samma. (Ax et al. 2009 s. 251-252) 

4.2 Budgetuppföljning och -analys 

Den sista fasen i budgetprocessen är budgetuppföljning och analys. Vid budgetuppfölj-

ning jämför man budgetvärden mot det verkliga utfallet. Skillnaden mellan budgetvärde 

och utfallet kallas avvikelse. Utan budgetuppföljning mister budgeten ett av sina huvud-

syften eftersom uppföljningen finns till för att bland annat analysera avvikelser samt ge 

underlag för kommande budgeter. Hur ofta budgetuppföljningen görs beror på företa-

gets behov och ekonomiska ställning. Om ekonomin är ostabil är de väsentligt att analy-
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sera likviditetsbudgeten istället för den budgeterade balansräkningen. Ingen budget kan 

överrens stämma exakt med utfallet eftersom uppgifterna grundar sig på antaganden om 

framtiden. Det är viktigt att rikta analysen mot det som är väsentligast där variationerna 

mellan budgeterade värden och utfall är störst. Huvudsyftet men analysen är att se var-

för de budgeterade värdena skiljer sig från utfallet. Avvikelseanalysen görs vanligen i 

euro och procent (Ax et al. 2009 s. 256-259). För att budgetuppföljningen skall vara så 

effektiv som möjligt är det viktigt att det finns en teknisk koppling mellan budgetering-

en och redovisningen. Alla termer och kategorier som finns med i budgeten skall kunna 

bindas ihop med redovisningen. Detta underlättar uppföljningen väsentligt (Bergstand-

Olve 1996. s. 39). Rapporteringen bör ske så snabbt som möjligt så att man kan göra de 

förändringar som behövs och så att den kan vara underlag för diskussion. Därför är det 

viktigt att rapporterna är aktuella. De bör även vara läsbara dvs. skrivna på ett begripligt 

språk med rätt fackterminologi. (Ax et al. 2009 s. 257-259) 

5  FÖRÄNDERLIG BUDGET 

Om företaget håller fast vid den budget man upprättat budgetperioden igenom brukar 

man kalla budgeten för fast budget. I praktiken betyder detta att budgeten hålls oförän-

derlig hela budgetperioden igenom. Men användningen av en fast budget är inte så 

svartvit som det låter. Ofta startar processen med att framställa en budget upptill ett 

halvt år innan budgeten väl börjar gälla. (Greve 1996 s. 194) Därför kan de prognoser 

och förutsättningar budgeten bygger på, ändras innan den nya budgetperioden påbörjats 

och budgeten kan bli inaktuell. Därför finns det flera kompletterade metoder till den 

fasta budgeten; rörlig-, flexibel-, reviderad och rullande budget. (Ax et al. 2009 s.262) 

5.1 Rörlig- och flexibel budget 

En rörlig budget är som namnet säger rörlig och är beroende av verksamhetsvolymerna. 

Det vill säga den visar de verkliga intäkterna och kostnaderna som verksamhetsvolymen 

uppskattas medföra. Därför är rörliga budgeter ett bra komplement till en fast budget för 

företag som är starkt beroende av verksamhetsvolymen. Som ett exempel kan man lyfta 

fram tillverkande företag. Ett annat alternativ till den fasta budgeten som i stor utsträck-

ning påminner om en rörlig budget är en flexibel budget. I en flexibel budget tar man 
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även andra faktorer i beaktande som produktionsenheterna inte kan påverka konkret 

men som ändå påverkas av dem. Exempel på dessa är antal order och antal kunder. 

Både en rörlig- och en flexibel budget justeras i efterhand för att bli mera rättvisande i 

jämförelse med utfallet. (Ax et al. 2009 s. 262-267) 

5.2 Reviderad- och rullande budget  

När man använder sig av en reviderad budget innebär det att den fastställda budgeten 

ändas dvs. revideras löpande så att budgetvärdena hålls aktuella och mer tillförlitliga. 

Budgetperioden är oftast ett år lång och uppdelad i kortare perioder t.ex. kvartal. Efter 

ett kvartal omarbetas budget för den delen av året som återstår. Den reviderade budge-

ten ersätter den fasta budgeten som jämförelseobjekt men håller samma tidsram som 

fastställts för budgetperioden.  (Ax et al. 2009 s. 267-268) Nackdelen med en reviderad 

budget såväl som med en fast budget är att framhållningen stegvis krymper. I början av 

budgetperioden är framförhållningen bra med när perioden börjar närma sitt slut så är 

framförhållningen bristfällig eftersom det endast finns en kort tidsperiod av budgeten 

kvar. (Greve 2009 s. 212)  

 

 

 

En rullande budget påminner ganska långt om en reviderad budget. Största skillnaden är 

att den rullande budgeten inte har fasta budgetperioder utan att budgetperioden hela ti-

den flyttas framåt. I praktiken betyder det att det inför varje nytt kvartal upprättas en ny 

ettårsbudget. De övriga kvartal vars budgeter är gjorda revideras möjligen för att bli mer 

aktuella och uppdaterade. Grundtanken med en rullande budget är att det skall finnas en 

budget som täcker den kommande budgetperioden vars tid kan variera men oftast är ett 

Figur 4. Exempel på reviderad budget (Greve 1996 s. 195) 
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år lång. Problemet med fasta och reviderade budgeter är att de har en sluttidpunkt. (Ax 

et al. 2009 s. 269)  

 

 

6 KAPITALBINDNING 

Kapitalbehovet påverkas av ett flertal olika faktorer. Bransch, företagets storlek och 

dess ”livsituation” är några exempel på dessa. Kapitalbehovet i tillverkningsföretag och 

handelsföretag är ofta större än i tjänsteproducerande företag. Tillverkningsföretag bin-

der kapital i anläggningstillgångar som maskiner och olika lokaliteter samt olika materi-

allager. Handelsföretag i sin tur binder mycket kapital i varulager och inventarier. 

(Skärvad & Olsson 2008. s. 326-329) 

 

Man kan dela upp kapital i tre olika typer; anläggnings-, rörelse- och säkerhetskapital. 

Med anläggningskapital syftar man till det kapital som behövs för att finansiera olika 

anläggningstillgångar som fastigheter, maskiner och inventarier. Rörelsekapital är så-

dant kapital som binds i omsättningstillgångar och kundfordringar. Rörelsekapitalet är 

en form av kapitalbindning som i omsättningstillgångarna inte finansieras av de kortfris-

tiga skulderna utan av de långfristiga skulderna och/eller det egna kapitalet. Säkerhets-

kapital syftar på den likviditetsreserv som företaget har i form av kontanter och bank-

tillgodohavanden. Säkerhetskapital finns till för att säkerställa att utbetalningsflödet inte 

blir i obalans fastän det uppkommer eventuella störningar inom företaget eller om kun-

derna har problem att betala och inbetalningsflödet inte blir som planerat. (Skärvad & 

Olsson 2008. s. 326-329) 

Figur 5. Exempel på rullande budget (Greve 1996 s. 195) 
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6.1 Kapitalbindning i varulager 

Inom handelsföretag riktar sig en stor del av kapitalbindningen till varulaget. Detta är 

naturligt eftersom den största kostnaden för handelsföretag ofta är varuinköp för vidare-

försäljning. Det optimala för handelsföretag är dock att ha så lite kapital budet i varula-

ger som möjligt och på så sätt öka varulagrets omsättningshastighet. Detta minskar i sin 

tur väsentligt risken för att varorna blir inkuranta och inte går att sälja. (Skärvad & Ols-

son 2008. s. 334) Ett stort lager med brett utbud på varor är dock mer fördelaktigt för 

kunden. Kunderna är nöjda om det finns ett stort utbud och att varorna finns tillgängliga 

då de önskas. De flesta företag har någon form av säkerhetslager d.v.s. buffertlager. 

Detta skapar intern säkerhet inom företaget mot eventuella försäljningsvariationer. 

Kunden uppskattar att varorna inte tar slut men detta betyder extra kapitalbindning och 

lagerkostnader för företaget. Vill företag upprätthålla en hög servicegrad krävs stora sä-

kerhetslager. Att ha bufferlager för flera produkter kan bli mycket kostsamt. Eftersom 

handelsföretag ibland kan ha långa ledtider och osäkra leveranstidpunkter på sina varu-

beställningar höjer detta på osäkerhetsgraden och ger upphov till behov av större buf-

fertlager. Är ledtiden mellan beställning och leverans kort minskar behovet av buffertla-

ger. Att skapa en balans och komma till en kompromiss mellan storleken på varulagret 

och servicenivån är inte lätt. (Carlsson & Martinsson 2003 s. 106-113) Hur omfattande 

sortiment företagen erbjuder påverkar lagrets storlek. Ju större utbud, desto mera kapital 

binder man i lagret.  

 

Om omsättningshastigheten i ett lager är lågt kommer kostnaderna för kapitalbindning-

en att stiga. Flera företag strävar därför efter att ha så små lagernivåer som möjligt utan 

att försäljningen minskar. Om lagernivåerna är små höjs lagrets omsättningshastighet 

och kostnader för kapitalbindning minskar. (Storhagen 1997 s. 70) Ett alternativ för att 

eliminera onödig kapitalbindning i lager och kostnader som hänför sig till lagring är JIT 

(Just in time). JIT går i grund och botten ut på att varorna levereras just vid den tid då 

kunden vill ha den. Filosofin bakom JIT är att eliminera onödiga kostnader som kan 

kopplas till lagring av en produkt. Det är alltså frågan om ett hjälpmedel som styr verk-

samheten mot att eliminera alla nackdelar som hänför sig till lagring. (Storhagen 1997 s. 

53-54)  
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För att kunna lagra varor bör man även ha ett lagerutrymme. I handelsföretag är också 

butiksytan en del av varulagret. Man tänker kanske inte alltid på att de varor som finns i 

handelsföretagets affärslokaliteter är en del av varulagret. Ett stort varulager kräver 

större butiksytor vilket i sin tur även höjer på hyreskostnaderna. (Carlsson & Martinsson 

2003 s. 106-113) 

 

De pengar företaget har bundit i varulager kunde ha placerats på ett räntekonto och detta 

skulle ha gett ränta. Den ränta man gott miste om brukar man i detta sammanhang kalla 

kostnad för kapitalbindning. Alternativt kunde kapitalet i fråga användas till något annat 

som t.ex. att betala tillbaka lån, leverantörsskulder eller göra investeringar. När man 

binder pengar i varulager tar man vissa risker. Man kan inte vara säker på om man får 

alla de varor man köpt in sålda med vinst. Köper man in för stora mängder går det sällan 

att sälja allting till ursprungspris vilket sänker försäljningsmarginalen. (Carlsson & 

Martinsson 2003 s. 106-113) 

6.2 Kapitalbindning i kortfristiga fordringar 

Med kortfristiga fordringar avser man fordringar som kommer att betalas inom ett år. 

Kundfordringarna står oftast för största delen av de kortfristiga fordringarna. Skatteford-

ringar är ett annat exempel på en fordring man har på staten i samband med skatteåter-

bäring. Kapitalbindning i kundfordring är något som företag kan påverka. Det finns 

flera faktorer som påverkar kundfordringarnas storlek; omsättningens storlek, hur stor 

del av försäljningen som sker på kredit samt betalningsvillkoren. (Greve 2003 s. 176) I 

handelsföretag sker en del av försäljningen ofta på kredit d.v.s. mot faktura.  Försäljning 

på kredit sker främst till företagskunder. När försäljningen sker på kredit binder företa-

get kapital i kundfordringar. På grund av detta tar det ännu längre tid för företaget att få 

betalt för de varor de sålt. Att ha hög kapitalbindning i kundfordringar är inte bra. Man 

kan minska kapitalbindningen i kundfordringar genom att se över sina fakturerings- och 

uppföljningsrutiner. Det är viktigt att fakturera kunden direkt efter leverans eftersom 

den tid som hamnar mellan leverans och fakturering förlänger kredittiden för kunden. 

Dessutom kan det vara viktigt att se över kravrutiner för inkassering av obetalda ford-

ringar. (Greve 2003 s. 179) 
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7 METOD 

Detta praktikfall kommer att utföras med hjälp av kvalitativ arbetsmetod. Kvalitativ 

forskningsmetod lämpar sig bra vid företagsekonomiska utredningar. Arbetsmetodens 

tyngdpunkt i detta arbete ligger på insamling av dokument och deltagande observation. 

En stor del av den information som ligger till grund för detta arbete har samlats in ge-

nom diskussion med företagets ägare och den ansvarige bokföraren. 

7.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Vid insamling av data är kvalitativ forskning, till skillnad från kvantitativ forskning, 

mer inriktad på ord än på en stor mängd siffror. I en kvantitativ forskningsmetod ligger 

tyngden på att förstå den sociala verkligheten med inblick på hur människor en i sär-

skild miljö ser på denna verklighet. Kvalitativ forskning anses vara tolkandet av förhål-

landet mellan teori och praktisk forskning. Det finns ingen exakt beskrivning och defi-

nition vad kvalitativ forskning är. Kvalitativ forskningsmetod är en speciell forsknings-

strategi, som innehåller flera olika metoder. Bland dem kan man nämna deltagande ob-

servation. Den går i praktiken ut på att man själv är aktiv i den miljö man studerar under 

en viss tid för att observera och lyssna. Några annat sätt man kan nämna är att utföra 

kvalitativa intervjuer eller samla in och analysera texter och dokument. I en och samma 

undersökning använder man sig ofta av flera olika kvalitativa forskningsmetoder. Van-

ligen kombinerar man observationer med intervjuer samt insamling och analys av texter 

och dokument.  (Bryman & Bell 2005. s. 297-299)  

7.2 Handlingsplan 

Största delen av den information som behövs för att kunna förse uppdragsgivaren med 

ett helhetligt budgetpaket fås genom dokumentundersökning. Jag kommer att samla in-

formation från företagets bokslut från åren 2010-2011 samt 2011-2012. Dessutom 

kommer jag att analysera försäljningsstatistik från samma tidsperioder. Därtill kommer 

jag att sammanställa orderbekräftelser för de inköp som gjorts under hösten 2011 för 

den kommande vår- och sommarsäsongen 2012 samt inköpen som görs under vinter 

2012 för den kommande höst- och vintersäsongen 2012-2013. All statiskt och beräk-
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ningar som gjorts har jag själv producerat i anslutning till mitt arbete på företaget vilket 

underlättar användningen av informationen.  

 

Utöver den omfattande dokumentundersökningen som görs kommer jag att diskutera 

med företagets ägare och den ansvarige bokföraren. Den ansvarige bokförande har i det 

här fallet en rådgivande roll. Själva budgetframställande kommer att ske i nära samar-

bete med företagets ledning. En stor del av den kunskap som ligger till grund för utfö-

rande av detta praktikfall har jag samlat på mig under den tid jag arbetat inom företaget. 

Jag har tillgång till aktuell information om företagets ekonomiska situation och fram-

tidsplaner eftersom jag sköter företagets bokföring och försäljningsrapporter samt aktivt 

deltar i det övriga arbetet som berör ekonomin. I praktiken betyder det att stor del av 

den information jag använder för framställande av budgeter fåtts genom deltagande ob-

servation. Den kunskap jag har om företaget påverkar arbetets förlopp och slutsatser. 

Men tack vare att jag känner till företagets verksamhet och dess framtida mål kommer 

budget troligtvis att avspegla verkligheten bättre än om någon utomstående person 

gjorde budgeterna för företaget.  

 

 

Den empiriska delen av detta examensarbete är sekretessbelagt eftersom det inne-

håller affärshemligheter. 
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