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Abstract 
 

Budgeting is a common management tool applied out of most organizations. Previous studies 

show many advantages and positive behavioral effects with budgeting, but at least as many 

show the disadvantages and negative behavioral effects. The majority of previous studies on 

budgeting are made from an internal perspective. Because an external perspective or an 

external party often brings new ideas and a holistic approach it can provide a new point of 

view on how budgeting can provide positive behavioral effects. The purpose of this case study 

was therefore to create an understanding of how accountants compared to managers at the 

strategic level think budgeting can be applied to achieve positive behavioral effects. 

Furthermore the underlying factors were analyzed to identify what the differences between an 

internal and external perspective are based on. As a representative of an external perspective 

accountants were chosen because their great insight into a variety of organizations and 

industries. Personal interviews in semi-structured form were conducted with four accountants 

and two managers to collect empirical data and compare the two different perspectives. The 

study’s overall conclusions are that accountants and managers have similar views on how to 

apply budgeting for positive behavioral effects. The largest differences in their perception was 

that the accountants believe that follow-up, comparisons and budgeting objectives are the 

three key components for budgeting with positive behavioral effects. Managers did not 

emphasis on these components. It has also been identified that managers think budgeting 

systems have a significant role in budgeting being effective or not. Budgeting systems 

significant role wasn’t supported by the theoretical framework for this study.          



Sammanfattning 
 

Budgetstyrning är ett vanligt styrverktyg som tillämpas utav de flesta organisationer. Många 

tidigare studier visar på fördelar och positiva beteendeeffekter med budgetstyrning men minst 

lika många visar på nackdelar och negativa beteendeeffekter. Majoriteten av alla tidigare 

studier om budgetstyrning är gjorda utifrån ett internt perspektiv. Men eftersom ett externt 

perspektiv och en extern part ofta bidrar med nya idéer och en holistisk syn kan det bidra med 

nya infallsvinklar på hur budgetstyrning ska ge positiva beteendeeffekter. Syftet med den här 

fallstudien var därför att skapa en förståelse för hur revisorer jämfört med chefer på strategisk 

nivå anser att budgetstyrning kan tillämpas för positiva beteendeeffekter. Vidare analyserades 

bakomliggande faktorer för att identifiera vad skillnaderna mellan ett internt och externt 

perspektiv grundar sig i. Som representant av ett externt perspektiv valdes revisorer eftersom 

de har en stor inblick i en mängd olika organisationer och branscher. Personliga intervjuer i 

semistrukturerad form genomfördes med fyra revisorer och två chefer för att samla in empiri 

och jämföra de två olika perspektiven. Studiens övergripande slutsatser är att revisorer och 

chefer har liknande uppfattning om hur budgetstyrning kan ge positiva beteendeeffekter. De 

största skillnaderna i deras uppfattning var att revisorer anser att uppföljning, jämförelser och 

budgetmål är tre viktiga komponenter för att budgetstyrningen ska ge positiva 

beteendeeffekter. Cheferna lägger inte lika stor vikt på dessa komponenter. Det har också 

identifierats att chefer ansåg att budgeteringssystemen har en betydande roll om 

budgetstyrningen ska vara effektiv vilket inte stöds av något i den teoretiska referensramen. 
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1. INTRODUKTION OCH FRÅGESTÄLLNING  
 

I följande kapitel kommer budgetstyrning med bakgrund att presenteras. Sedan följer en 

problemdiskussion kring budgetstyrning utifrån både ett internt och externt perspektiv. 

Problematiseringen leder slutligen till studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Styrning kan bestå av en mängd olika verktyg som används för att styra en organisation mot 

att uppnå strategiskt viktiga mål. En vanligt förekommande definition av ekonomistyrning är 

en avsiktlig påverkan av en organisations verksamhet och dess befattningshavare i avsikt att 

nå ekonomiska och strategiska mål. Ekonomistyrningen sägs fungera som ett hjälpmedel för 

organisationer att bland annat planera, samordna och fördela ansvar. (Anthony & 

Govindarajan, 2007) Ett traditionellt styrverktyg inom ekonomistyrning är budgetstyrning, det 

är ett styrverktyg som använts länge och beskrivs som en av hörnstenarna inom 

ekonomistyrningen (Østergren & Stensaker, 2011). Från början använde organisationer 

budgetstyrning för att planera verksamheten men den har senare utvecklats till att användas 

för bland annat ansvarsdelegering och kommunikation. Budgetstyrning sägs skapa struktur, 

öka motivationen hos de anställda då de har ett tydligt mål att arbeta mot och ge värdefullt 

underlag för resultatuppföljning. (Bergstrand, 1997)  

 

1.2 Problemdiskussion  
 

Organisationer har olika syften med budgetstyrning och några syften som Arwidi och 

Samuelson (1991) har identifierat är prognostisering, planering, samordning, kontroll, 

ansvarsstyrning, kommunikation och motivation. Budgetstyrning sägs upprätthålla den inre 

effektiviteten och kan leda en organisation mot konkurrensfördelar. (Ekholm & Wallin, 2000; 

Jehle, 1999) Enligt Østergren och Stensaker (2011) resulterar budgetstyrning i hög motivation 

eftersom chefer har möjlighet att sätta mål och bevaka prestationer. Bergstrand (1997) menar 

också att motivationen ökar vid budgetstyrning då organisationen får tydliga mål att sträva 

mot. Vidare hjälper budgetstyrning organisationer att prioritera och fördela resurser (ibid.).  

 

På senare år har dock budgetstyrning fått utstå en mängd kritik. Kritikerna menar att 

organisationer inte längre borde tillämpa budgetstyrning för att den är riskfylld, den tar inte 

hänsyn till yttre effektivitet och förändringar i omvärlden. Kritikerna menar även att 

budgetstyrning kan bidra till suboptimeringar och att den är mycket arbetskrävande. 

(Wallander, 1999; Ekholm & Wallin, 2000) Wallander (1999) är en av budgetstyrningens 

största kritiker, han anser att budgeten som styrverktyg låser organisationer. I dagens samhälle 

förändras förutsättningarna snabbt och vid budgetstyrning är organisationen fast vid mål som 

inte är anpassade till de förändringar som sker i omvärlden (ibid.). En annan nackdel med 

budgetstyrning är att den skapar en falsk säkerhet för organisationer genom budgetens 

stabilitet och struktur (Wallander, 1999; Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). Enligt Østergren och 

Stensaker (2011) leder budgetstyrning till att budgetmålen blir viktigare att uppfylla än att 

maximera prestationer.  

 

Bilden kring budgetstyrning är tudelad, många studier visar på fördelar med budgetstyrning 

(Bergstrand, 1997; Ekholm & Wallin, 2000; Jehle, 1999; Østergren & Stensaker, 2011) men 

minst lika många studier visar på nackdelar (Bourmistrov & Kaarbøe, 2013; Ekholm & 

Wallin, 2000; Wallander, 1999; Østergren & Stensaker, 2011). Ekholm och Wallin (2000) har 

studerat om den kritik den traditionella budgetstyrningen har blivit utsatt för är giltig genom 
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att intervjua högt uppsatta ekonomichefer och controllers i stora organisationer. En majoritet 

av de tillfrågade är överens om att budgetstyrningen inte bör överges men de anser att en stor 

del av den befintliga kritiken är befogad. Hur ska då budgetstyrning tillämpas för att vara 

fördelaktig?  

 

Frow, Marginson och Ogden (2010) introducerar begreppet ”kontinuerlig budgetering” som 

ett alternativ till den traditionella budgetstyrningen. Genom att kombinera budgetstyrning 

med ett flexibelt styrmedel kan organisationer anpassa sig till omvärldsförändringar samtidigt 

som budgetstyrningens positiva effekter kvarstår. Vidare menar de att budgetstyrning inte är 

ett hinder utan att budgeten kan bidra till att strategin genomförs effektivt och bör därför inte 

helt överges. (ibid.) 

 

Många forskare har även studerat vilka effekter budgetstyrning har på prestationer och 

beteende. Enligt Marginson och Ogden (2005) är chefer positiva till budgetstyrning när 

situationen är osäker och tvetydig. Detta på grund av att budgeten erbjuder struktur och 

trygghet. En annan faktor som flertalet studier är inriktade på är delaktighet i 

budgetstyrningen. Becker och Green (1962) menar att det är miljön i organisationen som 

avgör om delaktighet leder till positiva beteendeeffekter. I organisationer med auktoritärt 

ledarskap skapas negativa attityder som i sin tur leder till sämre prestationer om överordnade 

förkastar underordnades budgetförslag (ibid.). Både Nouri och Parker (1998) och Anthony 

och Govindarajan (2007) menar att delaktighet i budgetstyrningen leder till positiva 

beteendeeffekter. Enligt Anthony och Govindarajan (2007) leder delaktighet till ett ökat 

engagemang eftersom målen blir mer accepterade när individen har varit med och tagit fram 

dessa.  

 

För att budgetstyrningen ska vara effektiv måste budgetmålen vara hårt satta men ända 

uppnåeliga enligt Anthony och Govindarajan (2007) och Becker och Green (1962). Becker 

och Green (1962) anser att frekventa jämförelser måste genomföras mellan faktiskt resultat 

och budget, samt de anställda måste få återkoppling utifrån jämförelsen. Detta för att 

ambitionsnivån inte ska minska. När en organisation har för svåra budgetmål kan chefer bli 

motiverade att göra kortsiktiga åtgärder som är skadligt för organisationen. Det är därför 

viktigt att målen är uppnåeliga för det leder till positiva attityder inom organisationen. 

(Anthony & Govindarajan, 2007)  

 

Tidigare studier som gjorts om budgetstyrning har främst undersökt det från ett internt 

perspektiv (Anthony & Govindarajan, 2007; Becker & Green, 1962; Burmistrov & Kaarbøe, 

2013; Ekholm & Wallin, 2000; Frow, Marginson & Ogden, 2010; Jehle, 1999; Marginson & 

Ogden, 2005; Nouri och Parker, 1998; Wallander, 1999; Østergren & Stensaker, 2011). Det 

interna perspektivet utgörs av chefer på olika nivåer samt i vissa fall anställda, alla dessa ger 

sin uppfattning om budgetstyrning utifrån respektive position inom organisationen. Lyne 

(1992) har dock gjort en studie utifrån det externa perspektivet. Det externa perspektivet 

utgörs av en part som har möjlighet att bedöma organisationen utan att vara en del av den, till 

exempel en revisor. Ett externt perspektiv bidrar i många olika sammanhang med nya idéer 

och en holistisk syn (Chesbrough, 2003; Bailey & Bristow, 2003). Vad kan ett externt 

perspektiv bidra med för nya infallsvinklar då det kommer till budgetstyrning jämfört ett 

internt perspektiv?  

 

Lyne (1992) undersökte olika gruppers attityder och uppfattningar om budgetstyrning utifrån 

tre komponenter: budgetstyrningens syfte, delaktighet i budgetstyrningen och press inför 

uppfyllandet av budgeten. Studien visade skillnader mellan revisorers uppfattning av 
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budgetens syfte och uppfattningen hos chefer på strategisk nivå. Revisorer ansåg att 

prognostisera för framtiden var det huvudsakliga syftet medan chefer ansåg att maximera 

lönsamheten var det huvudsakliga syftet med budgetstyrning. Då uppfattningen skiljer sig åt 

kan de två grupperna bidra med olika perspektiv på budgetstyrning. Revisorer har en stor 

inblick i en mängd olika branscher och organisationer som har olika förutsättningar. De kan 

där igenom bidra med en bred och allmän uppfattning om vad som är viktigt för en effektiv 

budgetstyrning. Det saknas studier som belyser budgetstyrning som helhet och inte utifrån 

givna delar ur både ett externt och internt perspektiv. 

 

Hur kan budgetstyrning, utifrån dessa resonemang, tillämpas för en positiv beteendeeffekt? 

Skiljer sig revisorernas externa perspektiv från det interna perspektiv som chefer på strategisk 

nivå har och hur? Kan revisorers externa perspektiv bidra till alternativa lösningar som både 

tar vara på fördelar och undviker potentiella nackdelar med budgetstyrning, jämfört med 

chefer på strategisk nivås interna perspektiv? 

 

1.3 Syfte  
 

Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur revisorer jämfört med chefer på strategisk 

nivå anser att budgetstyrning kan tillämpas för positiva beteendeeffekter. Vidare ska 

skillnaderna analyseras för att identifiera vad dessa kan bero på. 
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2. METOD 
 

I detta kapitel kommer val av metod för att besvara studiens syfte att presenteras. Kapitlet 

behandlar synsätt, undersökningsansats, val av fall, insamlingsmetod och avslutningsvis 

kommer trovärdigheten med studien att diskuteras. 
 

 

2.1 Metodsynsätt 
 

Studien har ett aktörssynsätt med inslag av analytiskt synsätt. Aktörssynsättet baseras på att 

förstå verkligheten utifrån aktörernas synvinkel.  När studier utgår från ett aktörssynsätt sker 

insamling av material ofta ansikte mot ansikte, i öppen form och har uppfattningar i fokus för 

att fånga aktörens bild. Aktörerna utgörs av de som kan antas ge den mest intressanta 

uppfattningen av fenomenet. (Abnor & Bjerke, 1994) Anledningen till att studien har ett 

aktörssynsätt är att aktörerna ger sin syn på verkligheten genom bland annat citat. 

Verkligheten i denna studie representeras av revisorers och chefer på strategisk nivås 

uppfattning. Analytiskt synsätt är inriktat på att förklara en objektiv verklighet. Vid analytiskt 

synsätt kan insamling av material ske på distans genom en strukturerad intervju eller enkät. 

Fokus ligger i att fånga sanningen. (Abnor & Bjerke, 1994) Studien har även inslag av 

analytiskt synsätt på grund av att vi kategoriserar intervjusubjekten, i externt respektive 

internt perspektiv, och att intervjuerna inte genomfördes i öppen form. Intervjuerna med 

revisorer och chefer har genomförts genom personlig kommunikation i semistrukturerad 

form.  

 

Denna studie utgår från en kvalitativ metod eftersom studien syftar till att skapa en förståelse 

för hur två olika grupper av individer upplever att budgetstyrning kan tillämpas och hur deras 

uppfattningar skiljer sig åt. Det kvalitativa metodvalet gör att vi kan skapa en djupare 

förståelse om bakomliggande anledningar till individernas uppfattning. (Lundahl & Skärvad, 

1999)  

 

Studien utgår från en deduktiv ansats på grund av att tidigare studier finns inom 

ämnesområdet och att studien syftar till att vidareutveckla dessa. Deduktiv metod innebär att 

logiska slutsatser dras baserat på den teoretiska referensramen och vidare jämförs med den 

insamlade empirin. (Lundahl & Skärvad, 1999) Studiens teoretiska referensram bygger på 

vetenskapliga artiklar om budgetstyrning och dess effekter. Utifrån referensramen 

sammanställdes en intervjuguide som har använts för att samla in empirin. Empirin 

relaterades efter det till den teoretiska referensramen för analys och tolkning. 

 

2.2 Undersökningsansats 
 

Undersökningsansatsen som används i studien är en fallstudie. En fallstudie är en 

undersökning på ett eller ett fåtal fall, ett fall kan till exempel vara en arbetsplats, 

organisation, grupp eller individ. (Lundahl & Skärvad, 1999) De fall som undersökts i studien 

är revisorer, externt perspektiv, samt chefer på strategisk nivås, internt perspektiv, uppfattning 

om hur budget som styrverktyg kan ge en positiv beteendeeffekt. En fallstudie är lämplig när 

en studie syftar till att skapa en djupare förståelse för ett fenomen och är även lämplig om 

forskningsfrågan innehåller hur och varför (Yin, 2009). Eftersom studien syftar till att skapa 

förståelse för hur budgetstyrning ska ge positiva beteendeeffekter är fallstudie som 

undersökningsansats lämplig.  

 

 



  

  5 

2.3 Litteratursökning 
 

Luleå tekniska universitets databas PRIMO har använts för att söka efter relevanta 

vetenskapliga artiklar om budgetstyrning. Sökorden som främst användes var ”budgeting” 

och ”budget” i kombination med ”participation”, ”process”, ”planning”, ”positive”, 

”system” och ”behavioral”. Vidare har även litteratur om ekonomistyrning från Luleå 

universitetsbibliotek använts för att skapa en bred uppfattning om budgetstyrning. De 

vetenskapliga artiklarna som användes vid pilotstudien har även lyfts in i den teoretiska 

referensramen. 

 

2.4 Pilotstudie  
 

En pilotstudie genomfördes, under perioden januari till mars 2014, för att undersöka en 

revisors uppfattning av budgetstyrning. Intervjusubjektet tillfrågades övergripande om dennes 

upplevda för- och nackdelar med budget som styrverktyg, samt hur denne upplevde 

budgetstyrning ur ett beteendeperspektiv. Vidare tillfrågades revisorn om de fördelar samt 

nackdelar som identifierades under den teoretiska referensramen samt angående de 

beteendeeffekter som identifierats. De övergripande slutsatser som kunde göras i pilotstudien 

var att de fördelar som identifierats i referensramen samt de positiva beteendeeffekterna 

värdesätts högt enligt revisorn. Återkommande genom studien var även att revisorn kände 

igen många av de nackdelar som identifierats i referensramen för pilotstudien. Revisorn 

upplevde dock att problemet ligger i hur organisationer tillämpar budgetstyrning och inte som 

mycket av tidigare forskning antytt, att det är verktyget som är problemet. Revisorns 

resonemang bidrog till skapandet av denna studies syfte, det vill säga nyfikenheten på att 

skapa en förståelse för hur revisorer anser att budgetstyrning kan tillämpas för att nå de 

positiva beteendeeffekterna som värdesätts högt. 

 

2.5 Val av fall 
 

Eftersom utgångspunkten för studien grundar sig i pilotstudiens slutsatser föll valet naturlig 

på revisorer som representant för ett externt perspektiv. Revisorer antas kunna besvara syftet 

med studien utifrån den arbetslivserfarenhet de innehar med inblick i en mängd olika bolag 

samt utifrån sin roll som kontrollant. När det kommer till styrning är det vanligast att urvalet 

representeras av individer med chefspositioner, ett internt perspektiv. Revisorer är i nära 

kontakt med dessa under sin arbetsprocess och fungerar som en utomstående observatör och 

kan därmed ge ett alternativt perspektiv på fenomenet än vad som redan undersökts.  

 

För att tydliggöra huruvida det externa perspektivet kan ge ny uppfattning angående 

tillämpningen av budgetstyrning kommer studien även belysa ett internt perspektiv. Valet för 

representant av det interna perspektivet föll på chefer på strategisk nivå eftersom de innehar 

rollen som beslutsfattare för styrningen inom respektives organisation. Tidigare forskning har 

även den utgått från detta perspektiv.  

 

Geografiskt har vi valt att begränsa oss till revisorer och chefer som är verksamma i Luleå-

regionen, detta för att underlätta personlig kontakt vid datainsamlingen. De tillfrågade 

revisorerna innehar titeln auktoriserad revisor. Detta för att arbetslivserfarenhetskravet är på 

fem år, vilket är längre än för en godkänd revisor som har ett krav på tre år 

(Revisorsnämnden, u.å.). En längre arbetslivserfarenhet tros bidra med större insikt kring 

budgetstyrning. Revisorerna arbetar vid de större revisionsbolagen EY, Grant Thornton och 

PwC. Dessa byråer har stor inblick i olika branscher och har kontakt med många 



  

  6 

organisationer. Av cheferna på strategisk nivå innehar en befattningen ekonomichef och en 

vice vd. Genom personliga erfarenheter och rekommendationer fanns vetskap om att de 

tillfrågade har stor erfarenhet av styrning och varit i kontakt med budgetstyrning och därför 

föll valet på dessa.  

 

2.6 Datainsamlingsmetod 
 

Datainsamlingsmetoden som använts i studien är intervjuer. När människors uppfattningar, 

åsikter och känslor är något studier behöver få insikt i, snarare än att samla fakta, är intervjuer 

lämpliga som datainsamlingsmetod (Denscombe, 2009). Enligt Bryman och Bell (2005) finns 

det två huvudsakliga kvalitativa intervjuer, ostrukturerad intervju och semi-strukturerad 

intervju. Den intervjuform som använts i denna studie är semi-strukturerad intervju. Den 

innebär att vi hade öppna nedskrivna frågor i form av en intervjuguide, se bilaga 1 och 2, som 

inte var knutna till en bestämd ordningsföljd. Den semi-strukturerade intervjun är flexibel och 

ger intervjusubjektet möjlighet att svara med egna tankar och idéer. Samtidigt gav den 

möjlighet att begränsa intervjun till ämnesområdet och säkerställer att studien undersöker det 

den hade till syfte att undersöka. Vilket risken är att den ostrukturerade intervjun inte skulle 

göra. Intervjun skedde i personlig form, detta gav möjlighet att se hur intervjusubjektet 

reagerade på olika frågor och vid osäkerhet kunde frågor och begrepp förtydligas. (ibid.) 

 

De intervjuer som genomförts har haft en tidsåtgång på cirka 15 – 40 minuter och har utförts 

på respektive intervjusubjekts kontor. Vid intervjutillfället deltog båda författarna och alla 

intervjuer förutom en spelades in. En del av intervjusubjekten valde att inte ställa upp med 

namn i studien och därför är alla anonyma. Intervjusubjekten har blivit tilldelade nya namn 

för att underlätta för läsaren. Beroende på hur vi uppfattade intervjusubjektet ställdes de 

allmänna frågorna om intervjusubjektets arbetssituation före eller efter frågorna om 

budgetstyrning. För en översikt av frågorna återfinns intervjuguiden i bilaga 1. Vid de fall 

intervjusubjektet gav ett instängt och osäkert intryck ställdes de allmänna frågorna först för att 

underlätta kommunikationen. I övriga fall började intervjun med frågor om budgetstyrning för 

att säkerställa att alla dessa frågor blev besvarade utan tidspress. Frågorna om budgetstyrning 

ställdes i övergripande form för att säkerställa att intervjusubjektets uppfattning inte 

påverkades av den som intervjuade. Vidare ställdes även följdfrågor för att fånga den 

uppfattning intervjusubjektet hade angående vad den teoretiska referensramen bidragit med. 

 

2.7 Analys av empirin 
 

Empirikapitlet är kategoriserat utifrån de två perspektiven, internt och externt. Kapitalet börjar 

med den insamlade informationen från revisorerna och därefter informationen från cheferna 

på strategiskt nivå. Både empirin och analysen av empirin är redovisad utifrån syftet med 

studien, syfte till budgetstyrning, beteendeeffekter och budgetstyrningens komponenter. 

Informationen från revisorerna och cheferna har sedan jämförts för att identifiera skillnader 

och likheter. Analyskapitlet fokuserar främst på skillnader mellan perspektiven som 

analyseras och tolkas. Efter att cheferna och revisorerna har jämförts har informationen även 

jämförts med den teoretiska referensramen. 

 

 

2.8 Trovärdighet 
 

Vid en kvalitativ studie diskuteras studiens trovärdighet genom att ifrågasätta studiens 

tillförlitlighet och pålitlighet. (Bryman & Bell, 2005)  
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2.8.1 Tillförlitlighet 
 

Bryman och Bell (2005) beskriver tillförlitligheten med hur väl studien återger den verklighet 

som den avser att beskriva. Inför studien valdes representanter ut för respektive perspektiv 

som ansågs lämpliga, det vill säga var väl insatta i ämnet budgetstyrning. Det var aningen 

problematiskt att få tillgång till rätt intervjusubjekt till en början. Detta eftersom studien 

utfördes under den period som intervjusubjekten har hög arbetsbelastning. 

 

De frågor som ställdes vid intervjuerna var anpassade till ett externt perspektiv respektive ett 

internt perspektiv. Eftersom det var en semistrukturerad intervju gavs även möjligheten att 

ställa följdfrågor. Tillförlitligheten i studien ökar i och med de övergripande frågorna, se 

intervjuguide i bilaga 1, om budgetstyrning samt de avslutande frågorna som sammanfattande 

fångar in och tydliggör intervjusubjektens svar. Ingen av oss har innan studien haft någon 

kontakt med intervjusubjekten. Intervjusubjekten blev intervjuade enskilt på respektives 

kontor, en plats där de känner sig trygga. Detta ökar tillförlitligheten i studien för att fokus 

ligger på att vara närvarande under intervjun istället för en eventuellt ny omgivning. 

Intervjuer har genomförts med fyra representanter från det externa perspektivet och två 

representanter från det interna perspektivet. En sådan ojämn fördelning kan ifrågasättas men 

eftersom en av cheferna bidrog med så pass mycket empiri till denna studie blev det 

empirimässigt inte en ojämn fördelning. Dessutom ligger studiens fokus på vad det externa 

perspektivet bidrar med för nytt när de kommer till hur budgetstyrning kan ge positiva 

beteendeeffekter. 

 

2.8.2 Pålitlighet 
 

Bryman och Bell (2005) beskriver pålitligheten som möjligheten för utomstående att granska 

studiens tillvägagångsätt, för att avgöra om resultaten studien gett är pålitliga eller inte. 

Studien har blivit granskad av både handledare och opponenter flertalet gånger under hela 

processen. Det kan finnas en risk att objektiviteten i studien minskat på grund av den 

pilotstudie som genomförts. Dock har även intervjuguiden, se bilaga 1, granskats av både 

handledare och opponenter för att till största möjlighet undvika detta tänkbara problem. 

 

Något som kan ifrågasättas är att tre av intervjusubjekten, två revisorer och en chef, har fått 

tillgång till de övergripande frågorna om budgetstyrning innan själva intervjutillfället. Detta 

kan ha bidragit med mera tillrättalagda svar än vad som efterfrågats. Alla intervjuer förutom 

en spelades in. I det fall som intervjun inte spelades in kände sig inte intervjusubjektet 

bekväm med tanken att bli inspelad och därför avstod vi från detta.   
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Följande kapitel beskriver budgetstyrning och vilka för- och nackdelar samt beteendeeffekter 

budgetstyrning kan medföra. Alla avsnitt i referensramen utgår bara från ett internt 

perspektiv förutom avsnittet som berör revisorer, där ett externt perspektiv behandlas. 

Avslutningsvis kommer den teoretiska referensramen att sammanfattas.  

 

3.1 Budgetstyrning 
 

Ett traditionellt styrverktyg som används för att styra organisationer mot deras mål är 

budgetstyrning. En budget är ett verktyg som uttrycker ekonomiska förväntningar och 

åtaganden för kommande period, i form av intäkter och kostnader. En budget karaktäriseras 

bland annat av kortsiktig planering som vanligtvis är ett år, uppskattning av potentiella vinster 

och den utrycks ofta i monetära termer. Efter budgetperiodens slut jämförs resultatet med 

budgeten och avvikelser analyseras och förklaras. (Anthony & Govindarajan, 2007) 

 

De kontinuerliga förändringar som sker i omvärlden har haft och har stor påverkan på hur 

budgetstyrning utformas och förändras, både direkt och indirekt genom förändring av 

organisations struktur. Kvantitativa mått har kommit att kompletterats med kvalitativa, interna 

med externa och finansiella med icke-finansiella. (Arwidi & Samuelsson, 1993) Otley (1978) 

menar att vilken typ av budget som används bör anpassas efter de rådande omständigheterna, 

det vill säga verksamhetsmiljö, storlek och lönsamhet hos organisationen eller divisionen. 

 

Organisationer har olika syften med budgetstyrning och ofta finns flera olika syften inom 

samma organisation. Arwidi och Samuelson (1991) har identifierat sju olika syften med 

budgetstyrning: prognostisering, planering, samordning, kontroll, ansvarsstyrning, 

kommunikation och motivation. Flera av dessa syften samverkar med varandra men det finns 

även syften som motstrider varandra. Prognostisering, planering, samordning och kontroll 

samverkar och därför är det möjligt med ett budgetsystem som tillgodoser alla dessa syften. 

Ett samlat begrepp för dessa syften som fortsättningsvis används är planering. För att 

ansvarsstyrning ska vara effektiv krävs det både kommunikation och motivation, alltså dessa 

syften samverkar och kan därför tillgodoses av ett budgetsystem. Ett samlat begrepp för dessa 

syften som fortsättningsvis används är ansvarsstyrning. (Greve, 2009) 

 

Det kan uppstå flera problem om en organisation har både planering och ansvarsstyrning som 

syfte med budgetstyrningen då dessa motstrider varandra. Några problem är enligt Greve 

(2009): 

 

 Vid ansvarsstyrning vill organisationen motivera de anställda att prestera högre genom 

att sätta höga mål. Vid planering vill organisationen att samordningen ska fungera 

mellan olika enheter och därför ska målen vara realistiska. 

 När det finns avvikelser från budgeten analyseras endast negativa avvikelser vid 

ansvarsstyrning. Vid planering däremot analyseras både negativa och positiva 

avvikelser för det visar att prognostiseringen har brister. 

 Vid ansvarsstyrning är det de påverkbara kostnaderna och intäkterna som är relevanta 

och vid planering jämförs de budgeterade kostnaderna och intäkterna mot de verkliga 

kostnaderna och intäkterna. 

 

Syftet med budgetstyrning ur ett planeringsperspektiv har förändrats med tiden. Tidigare var 

planeringen definierad och utförd centralt för att segmentera verksamheten i produktgrupper 
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och synliggöra konsekvenser av beslut flera perioder i förväg. Nu ligger fokus på lokalt 

ansvar och lokal operativ planering. Budgetstyrning används främst i fråga om planering och 

styrning av finansiella flöden, vilket i sin tur påverkar investeringar. Att prognostisera ges en 

allt större roll i planeringen i samband med nya förutsättningar men den ursprungliga 

budgeten används fortfarande för uppföljning av olika ansvarsområden. Organisationer 

reviderar kontinuerligt sina budgetar, planer och prognoser till följd av avancemang inom 

informationsteknologi. (Arwidi & Samuelsson, 1993)  

 

Enligt Merchants (1981) tenderar större organisationer att använda budgetstyrning på ett 

administrativt sätt där det läggs stor vikt på att uppnå budgetmål, öka deltagandet av 

mellanchefer i budgetrelaterade aktiviteter och formella kommunikationer. Mindre 

organisationer tenderar i sin tur att lägga större vikt på kontroll och mänskligt samspel (ibid.). 

 

Det finns två budgeteringsmetoder, ”top-down” och ”bottom-up”. Top-down innebär att 

överordnade utför huvuddelen av budgetarbetet och underordnande har ett begränsat 

inflytande i processen. En renodlad ”top-down” fungerar sällan då den ofta leder till att 

engagemanget hos de underordnade minskar. ”Bottom-up” innebär att den underordnande 

utför huvuddelen av budgetarbetet som sedan förhandlas med ledningen. En renodlad 

”bottom-up” måste kontrolleras noga annars kan den resultera i för lätta mål. För att 

budgetstyrningen ska vara effektiv förespråkas en blandning av metoderna. (Anthony & 

Govindarajan, 2007; Greve, 2009) När syftet med budgeten är planering är den optimala 

metoden ”top-down” och när syftet med budgeten är ansvarsstyrning är ”bottom-up” mer 

optimalt. (Greve, 2009) Otley (1978) menar dock att det kan skilja sig mellan olika individer 

hur organisationer påverkas av val av budget. Skillnader kan komma att uppstå beroende på 

variationer i normer och värderingar, både internt inom organisationen och externt (ibid.). 

 

Enligt Jehle (1999) måste budgeten vara flexibel och behöver ses över allt eftersom 

verksamheten förändras. När budgetprocessen är över ska de som skapat budgeten hållas 

ansvariga för att leverera resultaten. Detta eftersom budgeten baseras på just deras siffror och 

riktmärken som resultaten sedan kommer att jämföras mot. En budget som är förutseende, 

betrodd och relevant, men som inte särskiljer sig från den strategiska planen, är viktig för 

organisationer som söker konkurrensfördelar. (ibid.) 

 

3.2 Fördelar och positiva beteendeeffekter med budgetstyrning 
 

Det finns många fördelar och positiva beteendeeffekter med budgetstyrning. Budget som 

styrverktyg bidrar med en helhetssyn över organisationen för ledningen, vilket hjälper till med 

vad som behöver prioriteras och hur resurserna ska fördelas. En annan fördel är att 

budgetstyrning samordnar och skapar kommunikation mellan olika enheter, vilket skapar en 

förståelse för organisationens behov. Budgetstyrning ger organisationen tydliga mål att sträva 

efter, detta är något som ofta uppskattas och ökar motivationen för individen. (Bergstrand, 

1997) Tydliga och hårt satta men ändå uppnåeliga budgetmål ökar arbetstillfredsställelsen, 

förbättrar budgetrelaterade attityder och förbättrar prestationen (Kenis, 1979). Anthony och 

Govindarajan (2007) menar också att budgetmålen måste vara utmanande men ändå 

uppnåeliga för att budgetstyrning ska fungera optimalt. När en enhet uppnår målen eller 

presterar över förväntan uppstår en positiv attityd inom organisationen (ibid.).  

 

Enligt Ekholm och Wallin (2000) behövs budgeten som styrverktyg för att upprätthålla den 

inre effektiviteten. På grund av att budgeten saknar förmågan att signalera förändringar i 

omvärlden kan den inte ha en avgörande roll gällande den yttre effektiviteten. (ibid.) Enligt 
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Rickards (2008) är kostnadskontroll av stor betydelse hos organisationer och därigenom även 

budgetstyrning. Han menar att de organisationer som bortser från att förbereda och analysera 

månadsvisa budgetrapporter riskerar att halka efter deras konkurrenter. Det ger incitament till 

att tillämpa budgetstyrning trots kritiken att budgetstyrning är tidskrävande. (ibid.) Enligt 

Marginson och Ogden (2005) blir chefer positivt inställda till budgetstyrning när de 

konfronteras med osäkerhet och tvetydighet. Denna positiva inställning grundar sig i att 

budgeten erbjuder struktur och säkerhet. (ibid.) 

 

Østergren och Stensaker (2011) har undersökt vad som händer när en organisation går från 

budgetstyrd till budgetlös och vilka effekter det medför. De fördelar undersökningen 

identifierat med budgetstyrning är att det kräver mindre av de anställda i form av flexibilitet 

och kompetens, samt att chefer har möjligheten att sätta målen och bevaka prestationerna 

vilket resulterar i en hög motivationsnivå i organisationen. (ibid.) Enlig Jehle (1999) är 

budgetstyrning en slags karta som kan guida en organisation mot konkurrensfördelar. Hon 

menar vidare att den binder samman alla delar, den ger mål och riktmärken för att mäta 

resultat.  

 

Enligt Nouri och Parker (1998) ökar engagemanget när individen får vara delaktig i 

budgetprocessen. När underordnade är delaktiga i budgetprocessen får de möjlighet att ge 

information om hur mycket resurser som behövs för att prestera framgångsrikt. Tidigare 

forskning har fokuserat på problemen med delaktighet i budgetstyrningen, speciellt att 

underordnade använder den för att skaffa överskjutande resurser som i sin tur kan vara 

skadligt för organisationens planering och resursfördelning. Nouri och Parker (1998) menar 

dock att underordnade som inte får vara delaktiga i budgetprocessen kan få otillräckliga 

resurser för att prestera framgångsrikt. (ibid.) Radu (2011) menar att genom att involvera 

anställda i budgetprocessen bidrar det med en känsla av kontroll och till ökat engagemang i 

genomförandet av budgetuppgifter. Engagemanget från de anställda främjar ett bättre 

samarbete inom och mellan olika avdelningar av den egna organisationen (ibid.). Även enligt 

Merchants (1981) är motivation och attityd till budgetering  bättre hos chefer som deltar mer i 

budgetrelaterade aktiviteter. När delaktigheten är låg i organisationer är det ofta viktigast att 

uppnå budgetmålen. (ibid.) 

 

Kyj och Parker (2006) menar att underordnade ofta innehar mer kunskap och information, än 

deras överordnade, om deras verksamhetsområden. Spridning av den informationen skulle 

leda till en effektivisering av budgetstyrningen. Delaktighet i budgetprocessen gör det möjligt 

att informationen sprids uppåt i organisationen. Organisatoriskt engagemang är också en 

viktig del i att informationsutbytet ska ske, underordnade som är engagerade är mer villiga att 

dela med sig av information. (ibid.) När individen både deltar och har inflytande i 

budgetstyrningen ökar motivationen. Enligt Anthony och Govindarajan (2007) och Kenis, 

(1979) gör delaktighet i budgetprocessen att informationsutbytet, både horisontellt och 

vertikalt, fungerar effektivt. Målen blir också mer accepterade när individen har varit med och 

tagit fram dessa. Detta leder till att engagemanget för att nå målen ökar (ibid.) 

 

3.3 Nackdelar och negativa beteendeeffekter med budgetstyrning 
  

Wallander (1999) är en av de största kritikerna till budgetstyrning. Han beskriver den som en 

prognos uppbyggd på endast ett fåtal antaganden som ska ge en avbildning av framtiden, som 

dessutom bygger på historiska erfarenheter. Budget som styrverktyg stöter på svårigheter då 

det kommer till att prognostisera stora avvikelser och medför därför risken att anpassning till 

omvärldsförändringar inte sker i tid. Detta eftersom organisationer låser fast sig till att uppnå 
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budgeten. Wallander (1999) råder organisationer till att sluta med budgetstyrning för att han 

anser risken med att tillämpa den är för stor. Istället bör fokus ligga på de mål som är relativa 

mot organisationer inom samma bransch, men även mellan olika avdelningar inom den egna 

organisationen. (ibid.)  

 

Både Wallander (1999) och Bourmistrov och Kaarbøe (2013) menar att budgeten skapar en 

tro inom organisationen att framtiden är säkrad. De anser att budgetstyrning leder till en typ 

av falsk trygghet, den medför risker genom att bidra till att bevara stabilitet och struktur i 

osäkra situationer. (ibid) Enligt Østergren och Stensaker (2011) leder budgetstyrning till 

suboptimeringar. De menar att målen för budgeten ligger i fokus istället för att sträva mot att 

maximera prestationer. Cheferna bortser från att lösa eventuella problem då deras fokus 

istället ligger på att uppfylla budgeten. (ibid.) En annan suboptimering som budgetstyrning 

kan leda till är ”budget slack”. ”Budget slack” innebär att chefer medvetet undervärderar 

intäkterna eller övervärderar kostnaderna för budgetperioden, för att lättare kunna uppnå 

budgetmålen. (Fisher, Maines, Peffer & Sprinkle, 2002) 

 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) kan för svåra budgetmål motivera chefer att göra 

kortsiktiga åtgärder som är skadligt för organisationen på lång sikt, det kan också leda till att 

chefer försöker manipulera resultatet för att uppnå budgetmålen. När det är ett svårt 

budgetmål betyder det ofta att försäljningsmålet är optimistiskt, detta kan resultera i att för 

mycket resurser används för att möta den förväntade försäljningen. Det finns dock en 

begränsning med uppnåeliga budgetmål, när målet är uppnått finns det en risk att prestationen 

minskar. Bonus för resultat över förväntan är ett alternativ för att komma till rätta med detta 

problem. (Anthony & Govindarajan, 2007) Vidare menar Kenis (1979) att för svåra 

budgetmål leder till negativa effekter såsom sämre prestationer och att arbetstillfredsställelsen 

minskar. 

 

För att budgetstyrningen ska vara effektiv måste frekventa jämförelser göras mellan resultatet 

och budgeten enligt Beckar och Green (1962). De anställda måste även få återkoppling på 

resultatet av jämförelsen. Det finns tre anledningar till detta, för det första, om resultatet 

möter målet eller är över förväntan kommer ambitionsnivån stiga och budgeten bör 

omarbetas. Resultatet kommer vara på en lägre nivå än maximalt om budgeten inte 

omarbetas. Om resultatet är något under förväntan måste återkoppling ske till de anställda så 

att de fortsätter sträva efter budgetmålen. I detta fall behöver budgeten dock inte omarbetas. 

Slutligen, om resultatet är långt under förväntan måste budgeten omarbetas. Om det inte sker 

ser de anställda målen som ouppnåeliga och ambitionsnivån kommer att minska. (ibid.)  

 

Enligt Hope och Fraser (2003) borde organisationer överge den traditionella 

budgetstyrningen. De menar att den traditionella budgetstyrningen leder till rädsla hos chefer 

att misslyckas, uppmuntrar till att chefer försöker skaffa sig för mycket resurser och den 

ignorerar signaler från omvärlden. De menar att organisationer ska vidareutveckla 

budgetstyrning, där enheterna i organisationen inte ska mätas utifrån förutbestämda mål utan i 

stället likt Wallander (1999) mätas relativt andra enheter i organisationen och mot andra 

organisationer. (ibid.) 

 

Enligt Radu (2011) får ledningen under budgetprocessen ofta ta emot en mängd kritik från 

anställda och underleverantörer om hur budgeten ställs upp. Att bortse från klagomålen 

kommer bara leda till att de anställa förnekar användandet av budgeten och systematiska 

avslag kommer att ske (ibid.). Enligt Becker och Green (1962) kan delaktighet i 

budgetstyrningen leda till både bättre och sämre resultat. Det är miljön i organisationen som 
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är den avgörande faktorn. När chefer är delaktiga i budgetprocessen i en organisation med 

auktoritärt ledarskap och högsta ledningen förkastar deras budget skapas negativa attityder 

som i sin tur leder till sämre resultat. Det är även troligt att status och rang följs strikt i 

organisationer med auktoritärt ledarskap. Anställda med högre status och rang får mer 

inflytande i budgetstyrningen, vilket motverkar en hög sammanhållning. För att 

budgetstyrningen ska bli framgångsrik krävs att de som är delaktiga i processen har inflytande 

i besluten, oavsett om det är en auktoritär eller demokratisk organisation. (Becker & Green, 

1962) 

 

3.4 Alternativ tillämpning av budgetstyrning 
 

Det har även framkommit att många organisationer ser att den traditionella årliga budgeten 

kompletteras med mer flexibla styrverktyg såsom rullande prognoser och balanserat styrkort. 

Budgeten tillåter en systematisk snarare än en kaotisk reaktion på omvärldsförändringar. 

(Ekholm & Wallin, 2000)  

 

Frow, Marginson och Ogden (2010) introducerar begreppet ”kontinuerlig budgetering” som 

ett sätt att hantera två oförenliga mål. Målen utgörs av de anställdas behov av att jobba mot 

och uppfylla monetära mål och samtidigt hantera och anpassa sig till snabba 

omvärldsförändringar. Kontinuerlig budgetering motiverar chefer att i oväntade situationer 

använda sin handlingsfrihet gällande operativa frågor och att omfördela resurser samt se över 

planer för att nå strategiskt viktiga mål för organisationen. Den bidrar effektivt till både den 

flexibilitet och finansiella disciplin som krävs för ett effektivt genomförande av strategin. 

Undersökningen bidrog även till slutsatsen att trots kritik mot den traditionella budgeten ska 

den inte helt och hållet överges. (ibid.) 

 

3.5 Revisorer – ett externt perspektiv 
 

Alla tidigare avsnitt i den teoretiska referensramen utgörs av studier som utgår från ett internt 

perspektiv. Revisorer är representanter för det externa perspektivet. En revisor beskrivs av 

FAR som en konsult med en gränslös arbetsplats. Revisorer har en inblick i en mängd olika 

bolag och den huvudsakliga uppgiften är att granska redovisningar samt granska hur olika 

styrelser sköter sin uppgift att förvalta de olika organisationer de företräder. Revisorn utgör 

länken mellan kunden, det vill säga den organisation som granskas, och kundens intressenter, 

det vill säga revisorn är en extern granskare som fungerar som en kvalitetssäkrande oberoende 

part. (FAR, u.å) Eftersom revisorernas arbetsuppgift innebär att kvalitetssäkra 

redovisningsinformation blir de i sin tur granskade av revisionsnämnden. Revisionsnämnden 

bistår näringslivet med kvalificerade revisorer och utövar tillsyn av dessa. (Revisorsnämnden, 

u.å.) I sina uppdrag granskar ofta revisorer den hårda och historiska informationen. Revisorer 

är formade av revisionsprofessionen och revisonsbyråerna på grund av samma 

utbildningskrav, obligatorisk praktik på en etablerad byrå, homogena arbetsätt, regler och 

praxis. Detta gör att de är homogena i sina uppfattningar och normer. (Öhman, 2005) 

 

Lyne (1992) har undersökt revisorer och olika chefers attityd och uppfattning om 

budgetstyrningens syfte, delaktighet i budgetstyrningen och press för att möta budgeten.  

Revisorer ansåg att det huvudsakliga syftet med budgetstyrningen är att prognostisera för 

framtiden och att budgetstyrningens mindre betydande syfte är att öka motivationen. Chefer 

ansåg däremot att det huvudsakliga syftet med budgetstyrning är att maximera lönsamheten. 

Både revisorer och chefer ansåg vidare att större vikt bör läggas på ett kontrollerande syfte. 

Vidare menar Lyne (1992) att både revisorer och chefer var angelägna om att det ska vara en 
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hög grad av delaktighet i budgetstyrningen. Revisorer hade den största önskan om en ökad 

delaktighet, vilket säger emot en tidigare bild om att revisorer själva vill ha mer inflytande i 

budgeteringen och en mer centraliserad budgetprocess. Det framkom även att både revisorer 

och chefer är positivt inställda till en högre press för att möta budgeten, eftersom det skulle 

bidra till att uppnå organisationens strategiska mål. Varken revisorer eller chefer anser att 

budgetstyrning hämmar deras prestationer. (ibid.) 

 

3.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 

Många forskare har påpekat vad som utgör viktiga komponenter att väga in vid upprättandet 

av budgetstyrning. Enligt tidigare studier är slutsatser angående tillämpningen av 

budgetstyrning svåra att dra, vilket tyder på att det är situationsanpassat. Den befintliga 

forskningen om budgetstyrning utgörs av stora mängder för- och nackdelar samt positiva och 

negativa beteendeeffekter. En överskådlig figur av den teoretiska referensramen visas nedan i 

figur 1. Figuren visar syfte och orsak till budgetstyrning, budgetstyrningens viktiga 

komponenter samt positiva och negativa beteendeeffekter av dessa. Tillfrågade i tidigare 

studier har utgjorts av antingen mellanchefer eller chefer på strategisk nivå, det vill säga ur ett 

internt perspektiv. Budgetstyrning saknar dock uttömmande forskning som analyserar ämnet 

utifrån ett externt perspektiv.  

 

 
Figur 1: Sammanfattning av den teoretiska referensramen  
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4. EMPIRI 
 

Detta kapitel utgörs av den empiriska informationen som samlats in vid intervjutillfällena. 

Kapitlet är indelat i två delar, först presenteras det externa perspektivet revisorer och sedan 

följer det interna perspektivet chefer på strategisk nivå. I delen som berör revisorer är 

styckesindelningen utformad efter respektive intervjusubjekt.  

 

4.1 Revisorer – det externa perspektivet 
 

Hansson har arbetat på en revisionsbyrå i 18 år och har haft befattningen auktoriserad revisor 

i 12 år. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är revision, bokslut, deklaration och rådgivning. 

Hansson arbetar mest med små ägarledda organisationer men även med medelstora. Hon har 

nischat sig mot Svenska kyrkan som har ett krav genom kyrkoordningen att arbeta med 

budget. Dock har Hansson erfarenhet av budgetstyrning i både privat och offentlig sektor. 

 

Persson har haft befattningen auktoriserad revisor i ett år och har arbetat på en revisionsbyrå i 

drygt fem år. Han arbetar för tillfället mest med mindre organisationer men har även 

erfarenhet av arbete med stora. Det som ingår i Perssons arbetsuppgifter är revision, bokslut, 

skattehantering och deklaration. Persson har kommit i kontakt med budgetstyrning vid 

revision av olika bolag. Han upplever att det huvudsakligen är stora organisationer som 

använder sig av budgetstyrning. 

 

Svensson har arbetat som auktoriserad revisor i drygt 25 år. Han har både arbetat på 

internationella och lokala revisionsbyråer. Han arbetar främst med revision och konsultationer 

och hans kundbas består främst av små organisationer som inte använder sig av 

budgetstyrning. Svensson upplever att det huvudsakligen är stora organisationer som 

använder sig av budgetstyrning.  

 

Andersson har arbetat som auktoriserad revisor i ett år och innan dess, sedan 2009, hade hon 

befattningen godkänd revisor. Hon har arbetat inom branschen i 12 år. Andersson har 

erfarenhet av att arbete med organisationer i alla olika storlekar. Hon arbetar främst med små 

och medelstora aktiebolag men även en del med församlingar och stiftelser. De allra flesta 

organisationerna hon arbetar med använder sig av budgetstyrning. 

 

4.1.1 Syftet med budgetstyrning ur ett externt perspektiv 
 

Hansson anser att budgetstyrning uppfyller många syften och vilket syftet är beror på 

situation och omgivning. De två syftena som Hansson nämnde som huvudsakliga är planering 

och kontroll. Hon anser att planering är speciellt viktigt i uppstartsfasen av en organisation, 

vid investeringar och vid övertag av en annan organisation. Hansson menar även att kontroll 

krävs för att budget ska fungera som styrverktyg. Vidare menar hon att budgetstyrningen 

hjälper till med hur resurser ska fördelas och hur ansvar ska delegeras.   

 

Persson anser att syftet med budgetstyrning är att följa upp organisationer, ”skapa en 

utgångspunkt för analyser för att kunna identifiera vad som inte gått som förväntat”. Han 

anser även att budgetstyrning används för att planera, speciellt när det kommer till 

förändringsbehov. Persson menar att budgetstyrning inte kan syfta till att prognostisera för 

framtiden. Han menar att det är ”helt meningslöst” om det verkliga utfallet inte jämförs med 

det planerade. Persson anser att budget som styrverktyg underlättar analys av resultatet och 

dessutom ökar kostnadsmedvetenheten hos organisationer. 
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Enligt Svensson använder organisationer budgetstyrning för att följa upp och kontrollera 

verksamheten. Han anser att budgetstyrning framförallt hjälper till med att kontrollera 

kostnader men också vilka investeringar som ska göras och hur resurserna ska fördelas ut. 

Svensson anser även att budgetstyrning hjälper organisationer att sätta ekonomiska mål, dock 

anser han att budget som styrverktyg kan ta fokus ifrån andra icke finansiella mål som kan 

vara precis lika viktiga för organisationen. 

 

Enligt Andersson finns det flera syften med budgetstyrning. Hon anser att de huvudsakliga 

syftena är planering och uppföljning. Vidare menar Andersson att budgetstyrning underlättar 

att bevaka och utvärdera resultat inom organisationen. Hon uttrycker även att budgetstyrning 

kan vara till för att motivera de ansvariga, ”det kan vara en morot”. Andersson menar att 

budgetstyrning även kan användas för att delegera ansvar, vid budgetavvikelser är det viktigt 

att den ansvarige får förklara vad som har hänt. Ett annat syfte till budgetstyrning som 

Andersson nämnt är kontroll. Hon anser att budgetstyrning ger bra kontroll över kostnaderna, 

även för de allra minsta organisationerna. När en organisation har olika verksamhetsområden 

eller divisioner tycker Andersson att budgetstyrning även kan hjälpa till att fördela ut resurser. 

Nedan i tabell 1 sammanfattas budgetstyrningens syfte enligt revisorerna. 

 

TABELL 1: Budgetstyrningens syfte enligt revisorer 

 

Syfte Hansson Persson Svensson Andersson 

Planering X X  X 

Prognostisering     

Kontroll X  X X 

Uppföljning   X  X 

Samordning     

Motivation    X 

Kommunikation     

Ansvarsdelegering    X 

 

4.1.2 Beteendeeffekter ur ett externt perspektiv 
 

Enligt Hansson hjälper budgetstyrning organisationer att sätta mål och bevaka prestationer. 

Hon anser dock att prestationer kan minska när budgeten uppnås och det är därför viktigt att 

budgetmålen inte är för lätta. Hansson menar dock att det är en balansgång, för hårda 

budgetmål leder till att motivationen minskar på grund av en känsla av otillräcklighet och 

hopplöshet. Hon tycker att budgetmålen både måste sporra individer och samtidigt vara 

uppnåeliga. Hansson menar att budgetstyrningens tydliga mål ger vissa personer en känsla av 

struktur och säkerhet medan andra kan känna att målen sätter en högre press och känner sig 

därigenom stressade. Hansson anser att det uppstår effektiv kommunikation mellan olika 

avdelningar och individer vid upprättandet av budgeten. Hon tycker också att budgetstyrning 

kan leda till suboptimeringar. Hansson menar att det finns en risk för onödiga investeringar 

vid budgetperiodens slut om kostnader understiger budgeterad kostnad. Fokus ligger på att 

uppfylla budgeten istället för att maximera prestationer. Hon anser att detta kan kringgås med 

lösningar som till exempel att flytta över kvarvarande medel till nästa budgetperiod eller en 

typ av bonus när den faktiska kostnaden understiger den budgeterade kostnaden. Vidare anser 

Hansson att delaktighet kan leda till en ojämn fördelning av resurser dock anser hon att detta 

inte är ett vanligt förekommande problem.  
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En beteendeeffekt Persson identifierat med budgetstyrning är att en rädsla för kritik kan 

infinna sig hos anställda om de inte håller budgeten. Vidare anser han att budgeten även kan 

bidra med suboptimeringar i form av att inte tillgodose att maximera prestationer och göra 

bästa möjliga resultat. Persson menar att om hela den budgeterade summan inte är förbrukad 

vid budgetperiodens slut kan anställda känna en rädsla för att få en minskad budget till nästa 

år. Det blir lätt att de anställda utnyttjar hela den budgeterade summan istället för att hålla 

nere kostnaderna. Persson anser även att delaktighet påverkar beteendet hos de anställda. 

Anställda som är delaktiga i budgeten har en högre moral och motivation än de som inte är 

delaktiga. Vidare menar han att även ett ouppnåeligt mål kan bidra till sänkt moral och 

motivation, därför är det viktigt att målen är rimliga. Persson anser att budgetstyrning under 

planeringsfasen inom organisationer driver ledning och vd mot att fokusera på affärsstrategier 

för att nå de uppsatta budgetmålen.  

 

Svensson menar att det är viktigt att sätta realistiska budgetmål för att nå positiva 

beteendeeffekter, såsom ökad motivation, engagemang och positiva attityder. Dock tycker 

han att målen inte får vara för hårt satta för det kan ge motsatt effekt. Om budgeten har en 

viktig roll i organisationen anser Svensson att den erbjuder trygghet och struktur för de 

anställda.  Han menar vidare att budgetstyrning kan leda till negativa beteendeeffekter i form 

av suboptimeringar. Om en organisation eller avdelning inte förbrukat hela den budgeterade 

kostnaden vid budgetperiodens slut kan detta leda till onödiga investeringar. Enligt Svensson 

kan budgetstyrning leda till ”felaktiga förutsättningar”.  Han anser att organisationer är för 

upptagna med att uppfylla budgetmålen snarare än att se till omvärldsförändringar som har 

stor påverkan på organisationens resultat.  

 

Andersson anser att uppfyllande av budgetmålen ger bra känslor och attityder i 

organisationen. Däremot tycker hon att det kan bli ett stressmoment om budgeten inte 

uppfylls. Andersson menar även att en positiv attityd till budgeten och inom organisationen 

uppstår när individer är delaktiga och kan påverka budgeten.  Hon anser att en negativ 

beteendeeffekt med budgetstyrning är att budgetens kostnader kan övervärderas för att lättare 

uppfylla budgetmålen. Andersson har erfarenhet av detta från sitt arbete med församlingar och 

stiftelser. Hon menar också att manipulation kan uppstå för att hålla sig inom budgetens 

ramar. Enligt Andersson är en risk med budgetstyrning att för mycket fokus läggs på att 

budgeten uppfylls istället för att lösa problem. Även om problem uppstår ”följer man 

budgeten slaviskt” och maximerar inte prestationer. I tabell 2 sammanfattas 

beteendeeffekterna enligt revisorerna. 
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TABELL 2: Beteendeeffekter enligt revisorer 

 

4.1.3 Budgetstyrningens komponenter ur ett externt perspektiv 
 

För att budgetstyrning ska ge positiva beteendeeffekter anser Hansson att den ska vara 

genomtänkt och genomarbetad. Även att så många som möjligt ska vara delaktiga, det ska 

vara en tydlig ansvarsfördelning och effektiv uppföljning. Hansson tycker att ett problem med 

budgetstyrning är att den är tidskrävande, en stor del av tiden läggs ner på något som till slut 

inte används. För att budgeten inte ska bli ”ett papper i en pärm” menar Hansson att 

ansvarsfördelningen måste vara tydlig. Hon anser också att budgetmålen måste vara tydliga, 

utmanande och samtidigt vara uppnåeliga. Hansson menar vidare att det är viktigt att 

budgeten är nedbruten, från total budget till budget på individnivå. Detta leder till att både 

ansvarsfördelningen och budgetmålen är tydliga. En annan viktig komponent för en effektiv 

budgetstyrning är delaktighet, Hansson menar att om budgetstyrning överhuvudtaget ska 

fungera krävs det en hög grad av delaktighet. Hon tycker även budgeten måste anpassas till 

omvärldsförändringar för att den ska vara effektiv, om till exempel hyrorna höjs måste 

budgeten justeras efter detta.  Hansson tycker att budgetstyrning måste kompletteras med 

andra styrverktyg, vilken typ av styrverktyg beror på typ av verksamhet och var den befinner 

sig i organisationslivscykeln. Ett komplement skulle kunna vara nyckeltalsuppföljning.  

 

Det viktiga vid upprättandet av en budget är att ha en klar bild av vart organisationen vill nå i 

framtiden och inte enbart bygga den på historiska utfall enligt Persson. ”Du måste hela tiden 

analysera utfallen så man kan agera och förändra vad som behövs”. Persson anser att 

 Delaktighet Mål Suboptimeringar Andra 

beteendeeffekter 

Hansson Ojämn fördelning 

av resurser, dock 

inte vanligt. 

Viktigt med en 

balansgång och 

tydlighet för att 

motivationen ska 

vara hög. 

Risk för onödiga 

investeringar för att 

förbruka hela den 

budgeterade 

summan. 

Skapar 

kommunikation 

mellan olika 

avdelningar och 

individer vid 

budgetupprättande 

Persson Anställda som är 

delaktiga i 

budgetstyrningen 

har en högre moral 

och motivation. 

Ett budgetmål 

måste vara rimligt 

för en hög moral 

och motivation. 

Förbrukar hela 

budgeten på grund 

av rädsla för en 

minskad budget 

nästa år. 

Driver ledning och 

vd mot att fokusera 

på affärsstrategier. 

Svensson  Realistiska 

budgetmål ger ökad 

motivation, ökat 

engagemang och 

positiva attityder. 

Onödiga 

investeringar kan 

ske om hela den 

budgeterade 

summan inte är 

förbrukad vid årets 

slut. 

Erbjuder trygghet 

och struktur för de 

anställda. 

Andersson Delaktighet leder 

till en positiv attityd 

till budgeten och 

positiva attityder 

inom 

organisationen. 

Bra satta budget-

mål ger bra känslor 

och attityder i 

organisationen. 

Kostnader kan 

övervärderas för att 

lättare uppfylla 

budgeten. 

Manipulation kan 

uppstå för att hålla 

inom budgetens 

ramar. 
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budgetstyrningen måste vara framåtriktad för att vara effektiv. Han menar att budgeten måste 

bygga på förväntat utfall och inte slentrianmässiga förekomster. Persson anser att det viktigt 

att budgetmålen även är skäliga och passande för organisationen. För bästa möjliga resultat 

tycker Persson att anställda i organisationen behöver vara delaktiga i budgetarbetet. Det är 

dock viktigt att rätt personer är delaktiga i budgetstyrningen. Vidare menar han att frekventa 

jämförelser och löpande revideringar måste genomföras för att anpassas efter omgivningen. 

Persson anser också att budget som styrverktyg är mer effektiv när ”verksamheten inte är 

utsatt för stora interna eller externa förändringar”. Han anser att ett problem med 

budgetstyrning är att det är ett statiskt verktyg som har stora svårigheter att anpassa sig efter 

förändringar i omgivningen. Vid förändringar blir budgeten snabbt meningslös som 

utgångspunkt för analys av resultat. Persson anser därför att budgetstyrning bör kompletteras 

med löpande prognoser och lönsamhetsanalyser. Prognoser ska hantera de problem som 

budgetstyrning ofta har, att det är för statiskt. 

 

För att budgetstyrningen ska vara effektiv anser Svensson att ”man måste ha en seriös 

inställning till budgeten”.  Han menar att det är viktigt att sätta realistiska budgetmål som 

utgår från organisationens förutsättningar. Vidare anser Svensson att jämförelser i form av 

uppföljning är viktigt. Han tycker dock att budgetstyrning inte är optimal för alla 

organisationer, i små organisationer saknas ofta kompetensen för att budgetstyrningen ska 

vara effektiv. I större organisationer anser Svensson att det är viktigt att bryta ner budgeten i 

olika ansvarsområden. Ett bra komplement till budgetstyrning anser han vara ”något som 

mäter mjukare variabler”, till exempel icke finansiella prestationsmått.  

 

Andersson anser att uppföljning är en viktig del om budgetstyrningen ska vara effektiv, 

speciellt att avvikelser analyseras och förklaras.  En annan viktig del i budgetstyrningen är 

budgetmålen, hon menar att det är viktigt att budgetmålen är realistiska då det annars kan leda 

till negativa beteendeeffekter. Andersson beskriver även att budgetmålen ska vara 

”utmanande men lagom hårt satta”. Delaktighet anser hon även som viktigt för en effektiv 

budgetstyrning, det underlättar för de anställda att arbeta mot budgeten. I större organisationer 

är det viktigt enligt Andersson att delegera ut ansvar och på så sätt göra de ansvariga delaktiga 

i budgetstyrningen.  Hon tycker att en viktig del i budgetstyrning är att uppföljning och 

feedback på uppföljningen sker löpande. Andersson anser att budgetstyrning måste 

kompletteras med prognoser. I tabell 3 sammanfattas budgetstyrningens komponenter enligt 

revisorerna. 
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TABELL 3: Budgetstyrningens komponenter enligt revisorer 

 

  

 Delaktighet Jämförelser Mål Andra viktiga 

komponenter 

Komplement 

Hansson Krävs en hög grad av 

delaktighet om 

budgetstyrning 

överhuvudtaget ska 

fungera. 

Viktigt med effektiv 

uppföljning. 

 

Målen ska vara tydliga. 

De ska sporra individer 

men ändå vara 

uppnåeliga. 

Tydlig ansvars-

fördelning, om det inte 

är det riskerar budgeten 

att bli ”ett papper i en 

pärm”. 

Budgeten måste 

anpassas till 

omvärldsförändringar. 

Nyckeltalsuppföljning 

Persson Delaktighet behövs för 

bästa möjliga resultat, 

men det är viktigt att det 

är rätt personer. 

Analyser av utfallen, 

frekventa jämförelser 

och löpande 

revideringar. 

Målen får inte bygga på 

historiska utfall eller 

slentrianmässiga 

förekomster. De ska 

vara rimliga. 

Budgeten ska vara 

framåtriktad. 

Löpande prognoser och 

lönsamhets- 

analyser. 

Svensson Det är viktigt att bryta 

ner budgeten i större 

organisationer. 

Jämförelser i form av 

uppföljning är viktigt. 

Det är viktigt att ha 

realistiska mål. 

Organisationer måste ha 

kompetens om 

budgetstyrning för att 

den ska vara effektiv. 

En seriös inställning till 

budgeten är också 

viktigt. 

Icke finansiella 

prestationsmått. 

Andersson Delaktighet underlättar 

för anställda att arbeta 

mot budgeten. 

Uppföljning och 

feedback på uppföljning 

måste ske löpande. 

Avvikelser ska 

analyseras och förklaras. 

Målen ska vara 

realistiska för 

organisationen. 

Utmanande men lagom 

hårt satta. 

I större organisationer är 

det viktigt att delegera 

ut ansvar. 

Prognoser. 
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4.2 Chefer på strategisk nivå – det interna perspektivet 
 

Bergström är sedan december 2013 ekonomichef på Coop Norrbotten. Coop Norrbotten är en 

ekonomisk förening som är verksam inom branschen för dagligvaruhandeln. Att vara en 

ekonomisk förening innebär att medlemmarna deltar och drar nytta av den ekonomiska 

verksamheten utan att ha ett personligt ansvar för föreningens skulder. Coop Norrbotten 

utgörs av ca 95 000 medlemmar i elva kommuner. Bergström arbetade innan som 

redovisningschef på Empower i knappt nio år. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är på 

Coop Norrbotten budgetarbete, bokslut och redovisning. Bergström har många års erfarenhet 

av budgetstyrning då en stor del av alla organisationer som hon arbetat på har använt budget 

som styrverktyg.  

 

Lundström är administrativ chef och vice vd på Galären sedan januari 2014. Galären i Luleå 

är en familjeägd organisation som arbetar med förädling, förvaltning och uthyrning av 

bostäder, kommersiella lokaler och samhällsbyggnad ur vad de kallar ett grönt perspektiv. 

Galären i Luleå har 27 anställda och en justerad balansomslutning på 1,6 miljarder. 

Lundström har tidigare erfarenhet av arbete som controller/manager på LKAB, CFO på 

Smurfit Kappa och financial manager på Gestamp Hardtech. Han är för närvarande ansvarig 

för personal, ekonomi och försäljning. Lundström har arbetat med budgetstyrning i över 15 år 

och har bland annat arbetat med en organisation som avvecklat budgetstyrning för att sedan ta 

tillbaka den igen.  

 

4.2.1 Syftet med budgetstyrning ur ett internt perspektiv 
 

Bergström anser att det huvudsakliga syftet med budgetstyrning är kontroll över 

verksamheten. Hon anser att budgetstyrning speciellt syftar till kontrollera organisationens 

resurser och kostnader. Bergström nämner att Coop Norrbotten just nu följer upp en gång i 

månaden för att kontrollera om organisationen följer planeringen och om eventuella åtgärder 

måste vidtas, som till exempel att anställa eller köpa in någon maskin. Bergström anser även 

att ett syfte med budgetstyrning är planering, den hjälper till att planera organisationens 

kostnader och att leda organisationen i rätt riktning. 

 

Enligt Lundström är det huvudsakliga syftet med budgetstyrning att göra en planering och 

komma fram till en överenskommelse.  ”Jag upplever, har du inte en budget då gör du inte 

heller rätt prioriteringar och i slutändan kostar det alldeles för mycket pengar”.  Vidare 

menar Lundström att budgetstyrning ger organisationer bra planering utifrån givna 

förutsättningar och kontroll. Han menar att organisationer inte kan se till tidigare utfall då 

målsättningen är att bli bättre nästa år, förutsättningarna kan förändras mycket mellan två år.  

Framförallt där priset sätts av marknaden kan det finnas stora variationer, såsom järn, stål och 

malm. Lundström anser att den största kritiken mot budgetstyrning är att så fort budgeten är 

fastslagen har förutsättningarna förändras. Han anser dock att det är viktigt att organisationer 

gör en planering i form av budget och sedan reviderar den efter de förändrade 

förutsättningarna. I tabell 4 sammanfattas budgetstyrningens syfte enligt cheferna. 
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TABELL 4: Budgetstyrningens syfte enligt chefer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Beteendeeffekter ur ett internt perspektiv   
 

Enligt Bergström ökar motivationen och engagemanget när många är delaktiga i 

budgetstyrningen. Hon tycker dessutom att engagemanget ökar när frekventa jämförelser 

genomförs och kommuniceras ut i organisationen.  Bergström menar vidare att det uppstår 

negativa beteendeeffekter av budgetstyrningen när ledningen ofta skickar tillbaka budgeten 

för revidering. Hon menar att detta skapar en negativ attityd hos de underordnade. På 

Bergströms tidigare arbetsplats gjorde det att projektledarna tappade motivationen, tron på 

budgeten och de såg inte poängen med att vara delaktiga. En annan risk enligt Bergström är 

att budgetstyrning ibland kan leda till att prestationerna inte maximeras när ansvariga känner 

sig nöjda när de uppnår budgeten. Hon anser dock att det kan undvikas med prognoser, där 

målen justeras när budgeten uppnås. Enligt Bergström ökar engagemanget när budgeten är 

begriplig och när resultaten av budgeten kommuniceras ut till de anställda. 

 

Lundström anser att många känner trygghet av budgetstyrning på grund av att anställda vet 

vad som förväntas av dem. ”Tydlighet skapar trygghet och budgeten är ofta tydlig”. Det finns 

en risk att en organisation blir för styrd och låst till budgeten enligt Lundström. Han anser att 

samtidigt som budgeten ska vara fast och låst ska det alltid finnas möjlighet att revidera 

budgeten med hjälp av någon form av prognos och en beslutande process kring prognosen.  

Annars menar han att organisationen kan gå mista om en viktig affär. Lundström menar att 

det alltid ska gå att förändra utfallet utan att bli kritiserad för det, till exempel att revidera upp 

budgeten för andra positiva effekter.  

 

Enligt Lundström är ett annat problem med budgetstyrning att det blir en så kallad 

”kommunalbudget”, ”om jag inte gör av med pengarna får jag mindre nästa år”. Han anser 

att det inte speciellt måste ha med kommunal verksamhet att göra, det finns i alla 

organisationer. Lundström tycker att det framförallt är med investeringsbudgetar och andra 

typer av kostnadsbudgetar som beteendet uppstår, ”man tok köper i slutet av året”. För att 

komma till rätta med problemet krävs ett sunt förhållningssätt enligt Lundström. Precis som 

möjligheten att revidera upp en budget, ska det finnas en möjlighet att revidera ner en budget 

utan att påverka processen för nästa års budgetering. Lundström anser att tidsbrist och dålig 

planering leder till dåligt beteende i form av att ”de tar ut föregående års budget eller 

föregående års utfall och lägger på lite inflation och så är budgeten klar”. Lundström anser 

att organisationer har svårt att hantera att redan under pågående budgetperiod börja planera 

för nästa. Samtidigt anser han att det är ett måste för ledningen att hantera. ”Så det gäller att 

Syfte Bergström Lundström 

Planering X X 

Prognostisering   

Kontroll X X 

Uppföljning    

Samordning   

Motivation   

Kommunikation   

Ansvarsdelegering   
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kunna hålla två bollar luften, starta budgetarbetet för ett år och inte släppa fokus på att 

uppfylla budgeten för det år som fortfarande inte är stängt”. 

 

Lundström menar att budgetstyrning kan leda till ett osunt beteende om en budget som är 

orimlig accepteras. Har till exempel för höga mål accepterats kan det leda till fusk för att nå 

målen. Han anser att budgetstyrning inte ska vara kopplat till bonus. Risken med att vara 

bonusstyrd är att budgeteraren är oärlig och sätter budgetmålen för lågt, för att kunna få ut 

största möjliga av bonusen.  Enligt Lundström bidrar budgetstyrning med effektiva 

medarbetare, ”du vet exakt åt vilket håll du ska springa”. Han anser att det kan bidra med ett 

ökat engagemang och en ökad motivation. Motivation och engagemang skapas då individen 

själv får lägga upp en plan, sätta villkoren och påverka budgeten. Enligt Lundström ger dock 

budgetstyrning inte dessa beteendeeffekter om budgeten blir förkastad och individen får helt 

förändrade förutsättningar. Han menar att individen tappar engagemanget för budgeten och 

vissa kan gå så långt att det säger ifrån sig ansvaret för verksamheten och budgeten. För att 

hantera problemet gäller det enligt Lundström att både budgeteraren och ledningen tänker 

rationellt och förstår varandra. ”En bra budget och en bra budgetprocess skapar 

engagemang, motivation och i min mening bra prestationer.” Nedan i tabell 5 sammanfattas 

beteendeeffekter enligt cheferna. 

 

TABELL 5: Beteendeeffekter enligt chefer 

 

4.2.3 Budgetstyrningens komponenter ur ett internt perspektiv 
 

Enligt Bergström måste budgetstyrningen involvera personer på flera olika nivåer i 

organisationen för att vara effektiv. Hon menar att det är viktigt att det kommer underifrån i 

organisationen och att det inte bara är ledningen som är involverad i budgetstyrningen. För att 

budgetstyrningen ska ge en positiv beteendeeffekt ska enligt Bergström varje avdelning göra 

sin egen budget och inom varje avdelning ska så många som möjligt vara involverade. Vidare 

menar hon att varje avdelningschef måste informera de anställda om budgeten för att göra den 

begriplig. Bergström anser att engagemanget ökar om frekventa jämförelser genomförs och 

dessa kommuniceras ut i organisationen. Vidare menar hon att ett bra och begripligt 

budgetsystem som gör resultat lättillgängliga och att det kommuniceras ut i organisationen är 

nödvändigt för en effektiv budgetstyrning. Detta då det inte bara är ledningen som ska ha 

 Delaktighet Mål Suboptimeringar Andra 

beteendeeffekter 

Bergström Leder till ökad 

motivation och 

engagemang.  

För lätta 

budgetmål leder 

till att 

prestationer inte 

maximeras. 

Ansvariga känner 

sig nöjda då de 

uppnår budgeten 

och maximerar 

därför inte deras 

prestationer. 

Engagemanget 

ökar när 

frekventa 

jämförelser utförs 

och 

kommuniceras ut 

i organisationen. 

Lundström Engagemang och 

motivation. Dock 

det motsatta om 

budgeten blir 

avslagen av 

överordnad gång 

på gång. 

För höga mål kan 

leda till fusk.  

Kommunal 

budget, ”tok 

köper” i slutet av 

året för att 

spendera hela den 

budgeterade 

summan. 

Budgetens 

tydlighet skapar 

trygghet hos 

anställda, vidare 

blir de mer 

effektiva. 
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tillgång till informationen utan även personalen ska få ta del av den och på så sätt känna sig 

involverade. Enligt Bergström kan budgeten bli inaktuell fort. Budgeten upprättas någon 

månad innan kommande budgetperiod, och redan under andra kvartalet har mycket förändrats. 

För att undvika att budgeten ska bli inaktuell menar Bergström att den bör kompletteras eller 

uppdateras med prognoser.  

 

För att budgetstyrningen ska vara effektiv anser Lundström att det ska finnas tydliga 

målsättningar och förutsättningar för organisationen. Vidare menar han att tiden är en viktig 

aspekt för att göra budgeten på rätt sätt.  Lundström menar att budgeten måste vara en 

blandning av ”top-down” och ”bottom-up”. En renodlad ”top-down” budget går väldigt fort 

att göra men den är svår att förankra hos de anställda enligt Lundström. En ”bottom-up” 

budget är lättare att förankra hos de anställda anser Lundström men ”oftast vill alla ha lite 

hängsle och livrem, det blir också i flera led och till slut blir den enorm”. Därför menar han 

att budgeten måste vara en blandning, där ”top-down” ger förutsättningarna och ”bottom-up” 

ger förankringen genom att medarbetare eller mellanchefer blir mer involverade. Lundström 

anser vidare att det är viktigt att organisationer vågar ge alla medarbetare ansvar.  

  

Lundström menar att tid, ”empowerment” och kommunikation är viktigt för att 

budgetstyrningen ska ge positiva beteendeeffekter. Han anser att en kontinuerlig god dialog är 

viktigt för att medarbetarna ska förstå vem som är ytterst ansvarig och vilka krav som ställs. 

Den som är ytterst ansvarig måste förstå medarbetarens förutsättningar, miljön och de krav 

som ställs för att kunna uppnå budgeten. ”Budget är inte bara pengar, det är viktigt att man 

startar budgeten utifrån sin kärnverksamhet, och det är oftast något annat än pengar.” 

 

Lundström anser att budgeten borde kompletteras med löpande prognoser. Han menar att 

många organisationer gör fel i att göra en ordentlig budget och ekonomerna gör en prognos 

men budgeten och förutsättningarna ändras inte för den ansvarige.  Han anser att det gäller att 

ha en god kommunikation och det kräver bra verktyg som gör det lätt för den ansvarige att 

göra sin budget. Till exempel att den ansvarige bara behöver budgetera antal människor och 

ekonomerna sköter sociala avgifter och liknande. I tabell 6 sammanfattas budgetstyrningens 

komponenter enligt cheferna. 

 

  



  

  24 

TABELL 6: Budgetstyrningens komponenter enligt chefer 

 

 Delaktighet Jämförelser Mål Andra viktiga 

komponenter 

Komplement 

Bergström Det är viktigt att 

budgeten kommer 

underifrån i 

organisationen, alltså 

inte bara från ledningen. 

Budgetstyrning måste 

involvera personer på 

flera olika nivåer i 

organisationen. 

Frekventa jämförelser 

måste göras och 

kommuniceras ut i 

organisationen.  

Målen måste justeras 

om budgeten uppnås.  

De måste vara ett bra 

och begripligt system, 

där resultaten är lätt 

tillgängliga och 

kommuniceras ut i 

organisationen.  

Prognoser 

Lundström Det är viktigt att våga 

involvera medarbetare i 

budgetstyrningen. Den 

ska vara en blandning 

mellan top-down och 

bottom-up. 

 Målen kan inte baseras 

på föregående års utfall. 

Förutsättningar för 

organisationen och de 

anställda ska vara 

utgångspunkten. 

Tid till budgeten och 

kommunikation är 

viktigt för en effektiv 

budgetstyrning. Det 

krävs även bra verktyg 

för att underlätta för den 

ansvarige att göra sin 

budget. 

Löpande prognoser 
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5. TOLKNING OCH ANALYS 

I följande kapitel jämförs och analyseras det externa perspektivet och det interna perspektivet 

utifrån syfte med budgetstyrning, beteendeeffekter budgetstyrning ger och budgetstyrningens 

komponenter. Vidare jämförs empirin med den teoretiska referensramen.  

 

5.1 Syftet med budgetstyrning ur ett externt och internt perspektiv 
 

Revisorerna som utgör det externa perspektivet har identifierat flera syften med 

budgetstyrning: planering, kontroll, uppföljning, ansvarsdelegering och motivation. Överlag 

anser revisorerna att det huvudsakliga syftet med budgetstyrning av ovanstående är planering, 

kontroll och uppföljning. Utifrån det interna perspektivet är det huvudsakliga syftet kontroll 

och planering, vilket överensstämmer med revisorernas uppfattning. Detta stöds även av den 

teoretiska referensramen där Lynes (1992) studie visar att både revisorer och chefer anser att 

organisationer bör använda budgetstyrning för att utöva kontroll. Arwidi och Samuelsson 

(1991) nämner även kontroll och planering som två syften till att använda budgetstyrning, de 

menar dessutom att planering och kontroll samverkar med varandra och därför kan 

organisationer uppfylla dessa två syften samtidigt.  Eftersom detta stöds både i empirin och av 

den teoretiska referensramen tolkas det huvudsakliga syftet med budgetstyrning vara att 

planera och kontrollera organisationen både utifrån ett externt och internt perspektiv.  

 

Uppföljning brukar ofta innefattas i begreppet kontroll men revisorerna betonar just 

uppföljning som ett huvudsakligt syfte. Dock nämner ingen tillfrågad chef uppföljning som 

något centralt eller ens nämner begreppet överhuvudtaget. Skillnaden mellan det interna och 

externa perspektivet kan bero på revisorns roll. Revisorer har en uppföljande roll gentemot de 

organisationer de granskar. De jämför ofta organisationens utfall med budgeten och 

ifrågasätter avvikelser. En annan aspekt är att revisorers eget arbete kvalitetssäkras, vilket kan 

tolkas som en uppföljning och granskning av deras arbete.  Det kan ha påverkat deras syn på 

syftet och varför de anser uppföljning som viktigt. Både enligt chefer och tidigare studier av 

Arwidi och Samuelsson (1991) är uppföljning inte ett huvudsakligt syfte. Detta kan bero på 

att utifrån det interna perspektivet är uppföljning en del av budgetprocessen och begreppet 

kontroll snarare än ett syfte med budgetstyrning. 

 

Enligt revisorer var prognostisering inte ett av de huvudsakliga syftena för budgetstyrning. 

Persson hävdar till och med att använda budgetstyrning för att prognostisera är meningslöst 

vilket motstrider Lyne (1992). Enligt Lyne (1992) ansåg revisorer att organisationer ska 

använda budgetstyrning för att prognostisera framtiden. Skillnaden kan bero på att 

omgivningen förändras i en snabbare takt idag än vad den gjorde för över 20 år sedan. Det är 

därför svårt för organisationer att använda budgetstyrning för att prognostisera. Dock ansåg 

revisorerna i denna studie att prognoser ska vara ett komplement till budget som styrverktyg. 

Utifrån vår studie ansåg inte cheferna att maximera lönsamheten var den huvudsakliga 

orsaken till att använda budget som styrverktyg. Det motstrider Lynes (1992) studie som 

påstår att lönsamhetsmaximering är det huvudsakliga syftet för chefer att använda 

budgetstyrning. Alla organisationer strävar mot bästa möjliga resultat och det kan ifrågasättas 

varför inte chefer anser att maximera lönsamheten är det huvudsakliga syftet. I Lynes (1992) 

studie fick cheferna på förhand utvalda alternativ till syftet, vilket kan ha styrt cheferna 

eftersom alla organisationer vill lönsamhetsmaximera. I denna studie har cheferna fått uppge 

vad de ansåg syftet med budgetstyrning var utifrån deras egen uppfattning, utan några 

alternativ.  
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5.2 Beteendeeffekter ur ett externt och internt perspektiv 
 

I detta avsnitt analyseras och tolkas beteendeeffekter av budgetstyrning. Avsnittet är uppdelat 

i delaktighet, mål, suboptimeringar och andra beteendeeffekter. 

 

Delaktighet  

De positiva beteendeeffekter som delaktighet kan medföra är att de anställda får en högre 

motivation enligt revisorerna. De anser även att delaktighet ger positiva attityder till budgeten 

och till organisationen. Cheferna anser att delaktighet leder till en ökad motivation och ett 

ökat engagemang hos de anställda. Detta tyder på en samstämmig uppfattning och 

överensstämmer med tidigare studier gjorda av Anthony och Govindarajan (2007), Kenis 

(1979), Radu (2011) och Merchants (1981). Vår studie tyder inte på att organisationen ska bli 

effektivare eller att prestationer ska förbättras av delaktighet, varken utifrån ett externt eller 

internt perspektiv. Vilket säger emot tidigare studier av Nouri och Parker (1998) och Kyj och 

Parker (2006). Detta tyder på att delaktighet inte är den enda anledningen till att prestationer 

skulle öka och att organisationer blir mer effektiva, dock skulle det kunna vara en bidragande 

faktor. 

 

Revisorerna har överlag en positiv inställning till delaktighet i budgetstyrning. Det var endast 

Hansson som ansåg att delaktighet i budgetstyrningen kan bidra med en negativ 

beteendeeffekt i form av ojämn resursfördelning. Dock ansåg hon inte att det var ett vanligt 

problem. Cheferna anser däremot att de positiva beteendeeffekterna som delaktighet medför 

kan leda till en motsatt effekt om budgeten gång på gång förkastas av överordnade. Denna 

negativa beteendeeffekt kan liknas med vad Becker och Green (1962) hävdar att delaktighet 

medför vid ett auktoritärt ledarskap inom organisationer. Det är en tydlig skillnad i revisorers 

och chefers uppfattning av delaktighet i budgetstyrningen. Revisorer ser huvudsakligen 

positiva beteendeeffekter av delaktighet, medan chefer har identifierat negativa 

beteendeeffekter som delaktighet i budgetstyrningen kan medföra. Detta kan tolkas som att 

revisorer har en mer positiv inställning till delaktighet i budgetstyrningen än vad chefer har.  

Detta analyseras vidare i avsnitt 5.3 om budgetstyrningens komponenter. 

 

Mål 

Revisorerna anser att budgetmålen påverkar beteendet på flera olika sätt. Enligt revisorerna 

ger lämpliga budgetmål positiva beteendeeffekter i form av hög motivation, hög moral, 

engagemang och positiva attityder. Cheferna har en samstämmig uppfattning, de anser att ett 

lämpligt budgetmål ger engagemang, motivation och bra prestationer. Detta styrks även i den 

teoretiska referensramen av Anthony och Govindarajan (2007), Bergstrand (1997) och Kenis 

(1979).  

 

Revisorerna anser även att för svåra budgetmål kan ha en motsatt effekt jämfört med lämpliga 

budgetmål. För svåra budgetmål kan enligt revisorerna leda till en minskad motivation på 

grund av en känsla av otillräcklighet och hopplöshet. En del av revisorerna hävdar att det även 

kan bli ett stressmoment och att manipulation kan uppstå. Lundström anser att för svåra 

budgetmål kan leda till manipulation. Utöver det nämner inte cheferna vad för svåra 

budgetmål kan ha för negativa beteendeeffekter. Detta tyder på att revisorer anser att 

budgetmål har en större påverkan på beteendet hos den anställde än vad chefer anser. Enligt 

den teoretiska referensramen (Anthony & Govindarajan, 2007; Becker & Green, 1962) kan 

för svåra mål kan bidra med en minskad ambitionsnivå, manipulation, kortsiktiga åtgärder och 

för stor resursanvändning. Kenis (1979) anser dessutom att för svåra budgetmål leder till 

sämre prestationer och att arbetstillfredsställelsen minskar. Revisorernas uppfattning styrker 
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till stor del den teoretiska referensramen. En chef styrker endast tidigare studier om att för 

svåra budgetmål kan leda till manipulation, och som tidigare nämnts tyder detta på att 

cheferna inte anser för svåra budgetmål ha några betydande beteendeeffekter. Detta kan bero 

på att cheferna uppfattar detta ur ett systemperspektiv istället för ett individperspektiv. För 

svåra budgetmål ger mer nytta för organisationen än vad för lätta skulle ge. Nyttan för 

organisationen som system är större än eventuella beteendeeffekter hos individen. Detta för 

att få organisationen att hela tiden sträva mot bättre resultat och inte riskera att halka efter 

konkurrenter. För lätta budgetmål anser revisorerna kan leda till att prestationer minskar. 

Detta styrks av både cheferna och tidigare studier (Anthony & Govindarajan, 2007). 

 

Suboptimeringar 

Andra negativa beteendeeffekter som budgetstyrning kan medföra enligt revisorerna är 

suboptimeringar. Anställda inom organisationen förbrukar hela den budgeterade summan trots 

att behovet inte finns. Revisorerna hävdar att detta beror på en rädsla som finns hos anställda 

att de ska få mindre resurser nästkommande år. Cheferna har en samstämmig uppfattning 

gällande den suboptimeringen, vilket också överensstämmer med Hope och Fraser (2003). 

Revisorerna anser även att för mycket fokus läggs på att uppfylla budgeten istället för att 

maximera prestationer. Det håller även cheferna med om och styrks även i tidigare studier av 

Østergren och Stensaker (2011).  Andersson tycker dessutom att vid upprättande av budgeten 

finns det en risk att anställda övervärderar kostnader och undervärderar intäkter för att lättare 

uppnå sina mål. Fenomenet benämns i tidigare studier som ”budget slack” (Fisher, Maines, 

Peffer & Sprinkle, 2002). Detta är en suboptimering som cheferna inte har nämnt. Det kan 

bero på att cheferna är delaktiga i budgetprocessen och anser sig inte övervärdera kostnader 

eller undervärdera intäkter. Detta kan också bero på att Andersson nämner att denna 

suboptimering sker i församlingar och stiftelser vilket cheferna inte har någon erfarenhet att 

arbeta inom. 

 

Hansson anser som en lösning på problemet, att hela den budgeterade summan förbrukas av 

rädsla, kan organisationer använda sig av ett bonussystem. Lundström anser dock att budgeten 

inte ska vara kopplad till en bonus. Han anser att de finns en risk att budgetmålen sätts för lågt 

för att få största möjliga bonus. Anthony och Govindarajan (2007) är samstämmiga med 

Hansson, att bonus ökar anställdas strävan mot bättre resultat. Skillnaderna kan bero på att 

Hansson tillsammans med Anthony och Govindarajan (2007) endast uppfattar effekten av 

bonusen på det ursprungliga problemet. Lundström å andra sidan uppfattar även problemen 

som bonusen kan medföra i nästa steg av processen, det kan bli kostsamt och inte leda till 

förbättrade prestationer. Detta tyder återigen på att chefer har ett systemperspektiv på 

organisationen snarare än ett individperspektiv. Deras skilda uppfattning kan även bero på 

deras olika befattningar. Lundström är den som skulle dela ut en eventuell bonus på grund av 

hans chefsposition och Hansson är i sin organisation den som är bonusberättigad. 

 

Andra beteendeeffekter 

Revisorer nämner även positiva beteendeeffekter såsom att budgetstyrning skapar 

kommunikation och driver ledningen mot att fokusera på affärsstrategier. Dessa 

beteendeeffekter har inte de tillfrågade cheferna identifierat. Detta kan bero på att cheferna 

anser att de fokuserar på affärsstrategier ändå och det är inte budgetstyrningens förtjänst. 

Dock har Bergstrand (1997) funnit att budgetstyrning skapar kommunikation mellan olika 

enheter, vilket är i linje med revisorernas åsikt. Revisorerna anser även att budgetstyrning 

erbjuder trygghet och struktur för de anställda. Detta är något som cheferna och tidigare 

studier (Marginson & Ogden, 2005) också har identifierat. 
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5.3 Budgetstyrningens komponenter ur ett externt och internt perspektiv 
 

I detta avsnitt analyseras och tolkas budgetstyrningens komponenter. Avsnittet är uppdelat i 

delaktighet, jämförelser, mål och andra viktiga komponenter. 

 

Delaktighet 

För en effektiv budgetstyrning anser revisorerna att det krävs en hög grad av delaktighet för 

att nå bästa möjliga resultat och positiva beteenden. Cheferna förespråkar en blandning av 

top-down och bottom-up för att både få de rätta förutsättningarna för organisationen och 

lättare kunna förankra budgeten hos de anställda. Vilket är överensstämmande med tidigare 

studier (Anthony & Govindarajan, 2007; Greve, 2009). Detta kan kopplas till att cheferna 

ansåg att delaktighet kan bidra med mer negativa beteendeeffekter än revisorerna ansåg, se 

avsnitt 5.2. Sammantaget tyder detta på att revisorerna vill ha en högre grad av delaktighet i 

budgetstyrningen än vad det interna perspektivet vill. Detta är i likhet med Lyne (1992) som 

också hävdar att revisorer vill ha en högre grad av delaktighet än chefer. Det kan bero på att 

revisorer, på deras revisionsbyråer, inte är delaktiga i budgetstyrning och har en önskan att 

vara mer delaktiga. Till skillnad från chefer på strategisk nivå som alltid är delaktiga i 

budgetstyrningen. En annan orsak till att revisorer vill ha en högre grad av delaktighet kan 

vara att revisorer oftast kommer i kontakt med organisationer i slutskedet av budgetprocessen. 

Revisorerna missar till stor del hur många som har varit delaktiga i budgetstyrningen då de 

endast har kontakt med chefer på strategisk nivå och styrelsen.  

 

Jämförelser 

Revisorerna som utgör det externa perspektivet är samstämmiga och betonar att jämförelser är 

viktiga för en effektiv budgetstyrning. De anser att jämförelser och feedback på jämförelsen 

ska ske löpande. Avvikelser ska analyseras och förklaras och eventuella revideringar ska 

genomföras. Samma betoning hade dock inte cheferna. Det var endast Bergström som 

nämnde att frekventa jämförelser måste göras för att öka engagemanget. Detta har en stark 

koppling till att revisorer anser att ett av de huvudsakliga syftena med budgetstyrning är 

uppföljning, vilket inte cheferna anser. Becker och Green (1962) och Rickards (2008) är eniga 

med revisorerna om hur viktigt det är med frekventa jämförelser. Jämförelser är ofta till för att 

undersöka hur organisationen förhåller sig till omvärldsförändringar. De tillfrågade cheferna 

är just nu verksamma på relativt stabila marknader och det kan vara en bidragande faktor till 

att cheferna inte betonar vikten av jämförelser till samma grad som revisorer. 

 

Mål 

Revisorerna anser som tidigare nämnts att ett lämpligt budgetmål ger hög motivation, 

engagemang och positiva attityder. För att budgetstyrning ska ge dessa positiva 

beteendeeffekter ska budgetmålen enligt revisorerna vara tydliga och realistiska. De 

tillfrågade cheferna nämner inte detta överhuvudtaget under intervjutillfällena. Det styrker 

tidigare tolkningar om att revisorer anser att budgetmålen är av högre betydelse än vad chefer 

anser. Revisorernas uppfattning är i linje med den teoretiska referensramen. Enligt Greve 

(2009) måste målen vara realistiska när syftet är planering och kontroll, som även revisorerna 

anser är huvudsakliga. Revisorerna anser även att budgetmålen ska vara utmanande men ändå 

uppnåeliga vilket även tidigare studier anser (Anthony & Govindarajan, 2007; Becker & 

Green, 1962). Skillnaden mellan cheferna och revisorerna kan bero på att cheferna har stor 

erfarenhet av att sätta budgetmål och att kontinuerligt revidera dessa. Cheferna är medvetna 

om hur svårt det är att få budgetmålen helt rätt då det hela tiden sker förändringar. Ett 

realistiskt budgetmål i januari behöver inte vara ett realistiskt budgetmål i juni. Varken 
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revisorerna eller cheferna har liknande åsikter som Wallander (1999) och Hope och Fraser 

(2003), att fokus bör ligga på mål som är relativa mot organisationer inom samma bransch.  

   

En likhet mellan det externa och interna perspektivet är att Persson och Lundström anser att 

budgetmålen inte får bygga på historiska utfall eller slentrianmässiga förekomster. De anser 

att budgetmålen ska vara framåtriktade. Wallander (1999) hävdar att budgetstyrningen just 

bygger på historiska erfarenheter. Lundström anser att budgetstyrningen endast bygger på 

historiska erfarenheter då inte tillräckligt med tid läggs ner på den. Han menar att 

organisationer både ska fokusera på nuvarande budget samtidigt som de måste planera för 

nästkommande år. 

 

Andra viktiga komponenter 

En annan faktor som revisorerna anser är viktiga för en effektiv budgetstyrning är tydlig 

ansvarsfördelning. Revisorerna anser att om inte ansvarsfördelningen är tydlig kan det leda 

till att budgeten inte används för att styra organisationen och ingen vet vem som ska hållas 

ansvarig för resultatet. Detta överensstämmer med Jehle (1999) som menar att de som skapar 

budgeten ska hållas ansvarig för den. Lundström har en liknande uppfattning och anser att det 

är viktigt att våga delegera ansvar. Revisorerna nämner ofta ansvarsdelegering i samband med 

uppföljning. Detta tros bero på att revisorerna hålls ytterst ansvariga för sitt arbete som till 

stor del utgörs av uppföljning.  

 

Svensson hävdar dessutom att rätt kompetens måste finnas i organisationen för att den ska 

vara effektiv, samt att anställda ska ha en seriös inställning till budgeten. Detta säger emot 

Østergren och Stensaker (2011) som menar att budgetstyrning kräver mindre av anställda i 

form av kompetens. Skillnaden kan bero på att de syftar till olika nivåer i en organisation. 

Svensson syftar till personer högt uppe i en organisation som är ansvariga och involverade i 

styrningen, medan Østergren och Stensaker (2011) syftar till personer längre ner i en 

organisation som blir styrda.   

 

Något som varken har nämnts av revisorerna eller i den teoretiska referensramen, men som 

cheferna ansåg var viktigt, är att det finns ett bra och begripligt system för budgeten som 

styrverktyg. Systemen ska hjälpa till att kommunicera budgeten genom hela organisationen. 

Detta kan bero på att cheferna har större erfarenhet av arbete i olika budgeteringssystem. 

Revisorerna tolkas inte ha tillräcklig erfarenhet av olika budgeteringssystem för att avgöra om 

det är en viktig faktor för effektiv budgetstyrning. Detta kan bero på att revisorer har mycket 

erfarenhet av ekonomiska system och inte uppmärksammar eventuella svårigheter för 

anställda i organisationen, som i huvudsak inte har ekonomiska uppgifter, att använda sig av 

dessa.  

 

Revisorerna anser att budgetstyrning ska kompletteras med prognoser, nyckeltalsuppföljning, 

lönsamhetsanalyser och icke finansiella prestationsmått. De anser att prognoser hjälper 

organisationer att anpassa sig bättre till förändringar. Även cheferna anser att budgetstyrning 

bör kompletteras med prognoser. De anser att vissa suboptimeringar kan undvikas och att 

budgeten är aktuell med hjälp av prognoser. Detta tyder på att det Wallander (1999) menar 

stämmer, att budget som styrverktyg har svårt att prognostisera stora avvikelser. Därför ges 

prognostisering som komplement en allt större roll i organisationer vilket överensstämmer 

med Arwidi och Samuelsson (1993) och Ekholm och Wallin (2000). Prognoser tillsammans 

med budgetstyrning tolkas ge samma effekt som kontinuerlig budgetering (Frow, Marginson 

och Ogden, 2010). Prognoser bidrar med flexibilitet och budgeten med finansiell disciplin.   
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6. SLUTSATSER 

Detta kapitel inleds med de övergripande slutsatserna för studien. Vidare diskuteras 

budgetstyrning ur ett bredare perspektiv än vad syftet med studien behandlat och ett praktiskt 

och teoretiskt bidrag presenteras. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Slutsatser 
 

För att budgetstyrningen ska ge positiva beteendeeffekter anser revisorerna i vår studie att det 

måste vara en hög grad av delaktighet, budgetmålen måste vara realistiska, varken för höga 

eller för låga, frekventa jämförelser måste genomföras och en tydlig ansvarsfördelning krävs. 

Vidare menar revisorer att budgetstyrning bör kompletteras med främst prognoser men andra 

tänkbara komplement är nyckeltalsuppföljning, lönsamhetsanalyser och icke finansiella 

prestationsmått. 

 

Cheferna i vår studie anser att det ska vara en blandning mellan top-down och bottom-up, 

begripliga system, revideringar ska ske löpande och att budgetmålen inte ska bygga på 

historiska utfall. Vidare anser cheferna att budgetstyrning måste kompletteras med prognoser.  

 

Det finns många likheter mellan deras uppfattningar om hur budgetstyrning ska ge positiva 

beteendeeffekter. De största skillnaderna som identifierats är att revisorer anser att 

uppföljning, jämförelser och budgetmål är tre viktiga komponenter. Det framkom i studien att 

chefer inte lägger lika mycket vikt vid dessa komponenter som revisorer gör. Vår studie visar 

även att skillnaden kan bero på att revisorer anser att ett av det huvudsakliga syftet med 

budgetstyrning är uppföljning vilket inte chefer anser. 

 

6.2 Avslutande diskussion 
 

Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för hur revisorer jämfört med chefer på 

strategisk nivå anser att budgetstyrning kan tillämpas för positiva beteendeeffekter. Vidare 

skulle skillnaderna mellan deras uppfattningar för att identifiera vad skillnaderna beror på. 

När studiens syfte utformades fanns en frågeställning om att skillnaderna mellan ett externt 

perspektiv och ett internt perspektiv skulle vara betydligt större. Uppfattningen grundades i att 

Lynes (1992) studie hittade vissa skillnader mellan revisorers och chefers uppfattning av 

budgetstyrning. Vår studies främsta teoretiska bidrag är att inga stora skillnader mellan ett 

externt och internt perspektiv har identifierats. Vilket kan vara en anledning till att så pass 

många studier utgår från ett internt perspektiv. Eftersom budgetstyrningen är något som sker 

inom en organisation är det naturligt utgår från cheferna som styr och blir styrda.  

 

Det som dock är en skillnad är att revisorer har en mer distinkt och detaljerad uppfattning 

angående budgetstyrning medan chefer har en mer övergripande och diffus uppfattning. 

Revisorerna har under studien betonat vikten av uppföljning, jämförelser och budgetmål. Det 

är en stark koppling mellan dessa tre komponenter. Varför dessa tre är speciellt viktiga för 

revisorerna kan hänföras till deras yrkesroll. Revisorerna har en uppföljande roll och granskar 

företag i slutskedet av året. Eftersom revisorernas roll utgör en viktig del av samhället anser 

de därför att den uppföljande delen av budgetprocessen tillhör en av de allra viktigaste. 

Revisorers distinkta och detaljerade uppfattning kan grunda sig i revisionsprofessionen. I 

revisorernas arbete måste de förhålla sig till konkreta lagar och praxis (Öhman, 2005). 

Revisorer är inte positiva till att göra tolkningar och utsvävande analyser av organisationers 

framtidsutsikter, det är svart eller vitt. Chefer är övergripande och diffusa i sin uppfattning för 
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att de befinner sig i en gråzon. Deras arbete är inte påverkat av lagar och praxis i samma grad 

som revisorernas, utan det finns mer utrymme för kreativitet och innovation. Cheferna är 

också aktivt delaktiga under hela processen och är därför medvetna om att allting inte är svart 

eller vitt. Studiens praktiska bidrag är därför att chefer på strategisk nivå rekommenderas att 

ta hänsyn till de tre komponenterna som revisorerna identifierat som viktiga. 

 

Enligt många studier (Anthony & Govindarajan, 2007; Beckar & Green, 1962; Bergstrand, 

1997; Hope & Fraser, 2003; Kenis, 1979; Marginson & Ogden, 2005; Merchant, 1981; Nouri 

& Parker, 1998; Radu, 2011; Østergren & Stensaker, 2011) påverkar budgetstyrning 

beteendet, vilket även revisorerna höll med om. Att revisorerna har samstämmiga åsikter som 

cheferna är inte något häpnadsväckande. I Sverige har vi samma normer och värderingar, en 

beteendeeffekt som till exempel ökat engagemang är positivt för majoriteten. Dock såg 

revisorerna fler beteendeeffekter av budgetstyrning än vad cheferna gjorde. Detta tyder på att 

revisorerna har ett individperspektiv och cheferna mer ett systemperspektiv. Cheferna 

uppfattar nyttan för organisationen i stort snarare än för individen.  

 

6.3 Förslag på vidare forskning  
 

Båda de tillfrågade cheferna var samstämmiga om att ett begripligt budgeteringssytem är 

viktigt för en effektiv budgetstyrning. En intressant infallsvinkel för vidare studier skulle 

därför kunna vara hur mycket budgeteringssytemen har påverkat användandet av 

budgetstyrning, samt vad som utgör ett bra budgeteringssystem. Skiljer sig uppfattningen om 

om vad som utgör budgeteringssystem mellan chefer på strategisk nivå och chefer på lägre 

nivåer som är delaktiga i budgetstyrningen.   
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Bilaga 1: INTERVJUGUIDE  
 

Övergripande frågor om budgetstyrning: 

1. Vad är din personliga erfarenhet av budgetstyrning? 

2. Vad anser du är det huvudsakliga syftet med budgetstyrning? 

3. Vad anser du är viktigt för en effektiv budgetstyrning? 

4. Vilka nackdelar upplever du med budgetstyrning? 

5. Vilka fördelar upplever du med budgetstyrning? 

6. Vilka beteendeeffekter upplever du att budgetstyrning bidrar med? 

7. Hur anser du att budgetstyrning ska tillämpas för en positiv beteendeeffekt? 

8. Anser du att budgetstyrning bör kompletteras med något annat styrverktyg? 

 

Allmänna frågor om intervjusubjektet: 

9. Vad är din befattning? 

10. Hur länge har du arbetat i din nuvarande tjänst? 

11. Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter? 

12. Vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 

13. Vill du vara anonym i studien? 

14. Är det okej om vi kontaktar dig igen, om det är något vi upplever är oklart? 

 

 


