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ABSTRACT 
 
The study's purpose is to create a deeper understanding of the importance of the individual 
participation in the use of budgeting in a changing environment. The research questions 
designed for this study is how the company adapt its budget to manage external changes and 
if participation in budget is essential among management and employees in a changing 
environment and, if so, in what way. A case study has been conducted on two 
communications agencies in Luleå, which both use budget and find themselves in a 
competitive environment where development is proceeding rapidly. The empirical data were 
collected through semi-structured interviews with the respective financial manager and two 
employees at each company. Through the collected empirical data analyzed whether 
participation in the budget process is important for successful budgetary control. At one of the 
companies, the employees were more involved in the budget than the other company. 
However, the company that was more involved believes that they didn’t succeed with the set 
budgetary targets. The company where the employees were not as involved in the budget 
process says they have achieved their goals in recent years. The study also shows that both 
companies are revising and deviate from the budget as necessary throughout the year to adapt 
to external changes, and use forecasts on the setting of the budget. The conclusions are that 
participation doesn’t need to be an important component for the company to reach goal if they 
are in a changing environment. A good method to tackle external changes is to revise the 
budget during the course of the year. 
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SAMMANFATTNING 
 
Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse för delaktighetens betydelse vid användning 
av budgetstyrning i en föränderlig miljö. Forskningsfrågorna utformade för studien är hur 
företag anpassar sin budget vid omvärldsförändringar samt om delaktighet vid budgetstyrning 
är viktigt bland ledning och anställda i en föränderlig miljö, och i så fall på vilket sätt. En 
fallstudie har genomförts på två kommunikationsbyråer i Luleå som båda använder 
budgetstyrning och befinner sig i en konkurrensutsatt miljö där utvecklingen går snabbt 
framåt. Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med respektive 
ekonomiansvarig och två anställda på varje företag.  Genom den insamlade empirin 
undersöktes om delaktigheten i budgetarbetet har betydelse för lyckad budgetstyrning. På ett 
av företagen var de anställda mer delaktiga i budgeten än på det andra företaget, däremot 
anser det företag som var mer delaktiga att de inte lyckats med de uppsatta budgetmålen. Det 
företag där de anställda inte var så delaktiga i budgetarbetet säger att de har uppnått sina mål 
de senaste åren. Studien visar även att båda företagen reviderar och avviker från budgeten vid 
behov under årets gång för att anpassa sig efter omvärldsförändringar, samt använder 
prognoser vid uppställande av budget. Slutsatserna är att delaktighet i budgetarbetet inte 
behöver vara en viktig komponent för måluppfyllelse om företaget befinner sig i föränderlig 
miljö samt att revidering av budgeten under årets gång är en bra metod för att tackla 
omvärldsförändringar.  
 
Nyckelord: Budget, budgetstyrning, föränderlig miljö, omvärldsförändringar, delaktighet 
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1. INTRODUKTION OCH FRÅGESTÄLLNING  
 
Detta kapitel innehåller bakgrund till området ekonomistyrning, budgetstyrning samt en 
problemformulering som beskriver varför området är intressant att studera. Avslutningsvis 
presenteras syftet med studien och de framtagna forskningsfrågorna. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Ekonomistyrning handlar om att avsiktligt påverka en organisation mot bestämda mål, såväl 
finansiella som icke-finansiella. Målen kan till exempel vara lönsamhet, soliditet eller hög 
kvalitet. För att kunna styra verksamheter i riktning mot sina strategiska mål används olika 
styrmedel och system för att kontrollera verksamheten. Verktyg för att göra detta kan till 
exempel vara prestationsmätning och utdelning av ansvarsområden. (Anthony & 
Govindarajan, 2007) 
 
Budget är ett av många verktyg att styra en organisation med. Budgetens syfte är att ”vara ett 
hjälpmedel för planering, samordning och kontroll” (Magnusson, 1974 s. 23). En budget ger 
riktlinjer vid beslutsfattande och besluten i handlingsplanen är planerade genom en rad olika 
antaganden (Magnusson, 1974). En budget är lik en prognos, där det på förhand antas vad 
som kommer hända i framtiden, det som skiljer prognosen från budget är att budgeten 
kommer med ett ansvar (Greve, 1996).  
 
Budget och budgetering är två begrepp som för de flesta har samma innebörd, men det finns 
en viktig skillnad. En budget syftar till en kommande period och är vanligtvis uttryckt i 
finansiella termer. Det handlar om planering för framtida monetära flöden. Budget särskiljs 
från budgetering och budgetprocess, vilka handlar om hur budgeten används som styrmedel. 
Budgetering är en process som innefattar flera delar och där syftet är att använda budget som 
medel för strategisk styrning, ofta uttryckt i både monetära- och ickemonetära termer. De 
flesta företagen har en budget, skillnaden mellan budget och budgetprocess är om budgeten 
används som ett styrverktyg. (Ax, Johansson & Kullvén, 2009) Denna studie kommer 
behandla budget som styrmedel. Begreppen budget, budgetering och budgetstyrning kommer 
därför användas i sammanhanget styrning. 
 
Första steget i en budgetprocess är att de olika divisionerna i företaget planerar vilka resurser 
de behöver till sin verksamhet det kommande året. Budgeten görs ofta genom att förutse vad 
företaget tror kommer hända kommande år och vad det kommer generera för intäkter och 
kostnader. Budgeten ses över och det bestäms vilka kostnader och intäkter som är rimliga och 
även om den beräknade vinsten känns rimlig. Att fördela budgetansvaret är en viktig 
komponent i användandet av budget som styrsystem. (Anthony & Govindarajan, 2007)  
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Budgeten spelar en stor roll då det kommer till hur företaget ska fördela sina resurser. 
Resurserna för varje avdelning ska leda till att företagets övergripande mål uppnås. Det kan 
vara svårt att på förhand veta hur dessa ska fördelas. Budgeten kan användas som kontroll av 
de arbeten som utförs. Avvikelser rapporteras till chefer och de kan då analysera vad detta kan 
bero på och försöka hitta åtgärder. (Greve, 1996) 
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Budget som styrmedel är en metod som utgår från en mängd prognoser om företagets framtid 
när den ställs upp. Antaganden görs om den miljö som företaget befinner sig i och utfallet 
visar hur väl dessa antaganden och prognoser stämde. Wallander (1999) kritiserade 
budgetstyrning då han ansåg att utfallen kommer stämma någorlunda väl eller väldigt fel med 
prognosen, vilket leder till problem.  
 
Budget ger företag ett mål att arbeta mot i monetära former (Wallander, 1999) och ger genom 
detta tydlig kostnadskontroll och finansiell disciplin, vilket är en viktig komponent för 
framgångsrikt genomförande av ett företags strategi (Frow, Marginson & Ogden, 2010). I 
osäkra och utsatta situationer, då den traditionella budgetstyrningen ofta kritiseras, kan 
budgeten ge snabba och kreativa svar på oförutsedda händelser (Ibid). Trots detta menar 
kritiker att styrning med budget är för statiskt, att de mål som ställs upp i en budget internt 
inte kommer stämma med omvärlden och att budgeten försvårar ett företags möjlighet att 
anpassa sig. (Wallander, 1999; Bourmistrov & Kaarbøe, 2013) 
 
Budget som styrmedel är uppskattad på grund av att den ger chefer en tydlig lägesrapport, 
men trots detta kan budgetprocessen upplevas som svår och ohanterlig. Budgetprocessen 
innefattar bland annat koordinering av mål, utveckling av handlingsplaner, resursfördelning, 
budgetuppställande och budgetuppföljning. Denna process anses vara tidskrävande, dyr och 
svår att hantera. (Hope & Fraser, 2003) Den genomsnittliga tiden som läggs på 
budgetprocessen i företag är fyra till fem månader (Bergstrand & Olve, 1996).  
 
Budgetstyrning kan bidra med trygghet och struktur hos individer, samt skapa delaktighet i 
grupper (Marginson & Ogden, 2005). Samtidigt kan rädslan för att inte uppfylla budgetmål ge 
en negativ beteendeeffekt (Hope & Fraser, 2004). Bourmistrov och Kaarbøe (2013) menar att 
individer arbetar bättre utan det tävlingsbeteende en budget kan ge upphov till, medan 
Marginson och Ogden (2005) anser att budgeten snarare ger en positiv effekt genom 
ansvarstagande hos individen. Enligt Radu (2011) finns det ett positivt samband mellan 
individers delaktighet i budget och budgetens målöverrensstämmelse. Eftersom studier inom 
ämnet motsäger varandra är det otydligt huruvida det är positivt eller negativt för en individ 
att styras av en budget. 
 
Vanlig kritik mot budgetstyrning är att den inte är anpassningsbar i konkurrensutsatta och 
föränderliga miljöer samt att den inte reagerar på omvärldsförändringar. Budgeten kritiseras 
även för att den byggs på felaktiga prognoser som inte följs upp tillräckligt ofta och att den 
anses vara för statisk. (Wallander, 1999; Bourmistrov & Kaarbøe, 2013) Trots kritiken är 
budget en flitigt använd styrningsmetod. Det finns många studier om hur budgeten kan 
påverka individer, till exempel kan individer som styrs genom budget utveckla ett 
dysfunktionellt tävlingsbeteende och en rädsla för att inte uppfylla mål (Hope & Fraser, 2004; 
Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). Individen kan även påverkas genom att budgeten kan bidra 
med trygghet och en känsla av gemenskap (Marginson & Ogden, 2005). Flera tidigare studier 
visar att delaktighet i budget ger måluppfyllelse och att det finns ett positivt samband mellan 
deltagande och budgetuppfyllelse (Van der Stede, 2000; Macintosh, 1994; Radu, 2011). Det 
är däremot oklart hur delaktighet bland individer bidrar till att skapa effektiv budgetstyrning. 
Och hur ser delaktigheten hos individer ut i en föränderlig miljö, där budgeten redan är 
kritiserad? 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för delaktighetens betydelse vid 
användning av budgetstyrning bland företag i kommunikationsbranschen som befinner sig 
i en föränderlig miljö.  
 
För att besvara studiens syfte har följande forskningsfrågor tagits fram. Den första frågan är 
formulerad för att skapa en förståelse för hur budgetstyrning används vid 
omvärldförändringar. Den andra frågan är utformad för att undersöka delaktighetens 
betydelse vid anpassning till omvärldsförändringar. 
 

1. Hur anpassar företag sin budget vid omvärldsförändringar? 
2. Är delaktighet vid budgetstyrning viktigt bland ledning och anställda i en föränderlig 

miljö? Varför, eller varför inte, anses delaktighet vid budgetstyrning betydelsefullt?   
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2. METOD 
 
I detta kapitel kommer tillvägagångssättet för studien presenteras och metodvalen kommer 
definieras och motiveras. Fallstudiens undersökningsobjekt kommer presenteras och 
metodproblem som uppkommit under studiens gång kommer tas upp.  
 
2.1 Ett deduktivt angreppssätt 
 
Med ett deduktivt angreppssätt menas att studien utgår från tidigare studier inom ett område, 
en litteratur- och teorisökning utförs för att sedan testas empiriskt. Utgångspunkten är tidigare 
studier där resultaten av datainsamlingen jämförs med teorin och bekräftas eller dementeras. 
Sista steget blir en omformulering av teorin, om studien finner tillräckligt med stöd för detta. 
(Bryman & Bell, 2013) 
 
Den här studien är utförd med en deduktiv metod, vilket betyder att den inleddes med en 
grundlig litteratursökning inom området budgetstyrning för att sedan komma fram till ett syfte 
och forskningsfrågor som var intressanta att undersöka. Empirin har samlats in i form av 
intervjuer som har analyserats mot teorin för att i ett sista steg kunna dra slutsatser utifrån 
detta. 
 
2.2 Kvalitativ studie 
 
Valet av kvantitativ och kvalitativ metod bestäms av vilken inriktning studien har vid 
genomförandet av forskningen. Kvantitativ forskning är insamling av siffermässig data eller 
data som kvantifieras och kan göras om till siffror eller statistiska beräkningar. Kvalitativa 
metoder innebär insamling av data som representerar en del av ett sammanhang, genom 
kvalitet. (Allwood, 2004) Dessa metoder används sällan helt skilda från den andra, men 
huvudsakligt fokus ligger på en av metoderna. Ibland beskrivs den kvalitativa forskningen 
utifrån vad den kvantitativa inte är. (Bryman & Bell, 2013) Den kvantitativa metoden är inte 
använd då denna studie inte syftar till att samla in några siffror eller statistiska mängder.  
 
Denna studie är utförd som en kvalitativ studie. Detta på grund av att studien syftade till att 
undersöka ett fåtal företag för att få en djupare förståelse angående det valda ämnet, samt 
kunna se hur delaktigheten såg ut på individnivå. Kvalitativ metod ansågs lämplig då 
undersökningen syftade till att ta reda på åsikter och individuella uppfattningar om ett 
fenomen, i denna studie budgetstyrning. 
 
2.3 Litteratur- och artikelsökning 
 
Studien började med en sökning av information om ämnet budgetstyrning i kurslitteratur vid 
Luleå Tekniska Universitets bibliotek. För att på ett effektivt sätt sätta oss in i ämnet och få en 
bredare bild gjordes även en sökning på tidigare uppsatser och avhandlingar om 
budgetstyrning. Detta följdes av en sökning av vetenskapliga artiklar, främst i databasen 
Primo. De främsta sökorden har varit på engelska och de sökord som använts var bland annat 
”budgetprocess”, ”budget process”, ”budget”, ”budgeting”, ”participation” och 
”individual”. Utöver detta har sökningar gjorts i referenslistan i artiklar och tidigare uppsatser 
som funnits intressanta för ämnet och genom dessa sökt upp de studier som ansetts passande 
för denna studie. 
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2.4 Fallstudiens utformning 
 
En fallstudie är en vanlig metod att använda sig av då det är en kvalitativ studie som ska 
genomföras (Lundahl & Skärvad, 1999). En fallstudie kan till exempel vara att undersöka ”en 
enda organisation, en enda plats, en speciell person eller en specifik händelse” (Bryman & 
Bell, 2013 s. 84). En fallstudie kan även vara att undersöka ett fåtal fall (Lundahl & Skärvad, 
1999). Enligt Yin (2011) utgör en fallstudie ”en empirisk undersökning som studerar en 
aktuell företeelse i dess verkliga kontext” (s. 31). Yin (2011) skriver även att fallstudier ofta 
försöker ta reda på frågorna hur och varför samt att fokus för studien ligger på aktuella 
händelser.  
 
Ejvegård (2009) skriver att fallstudiens syfte är att behandla en liten del av något som är stort 
och sedan ta denna del och beskriva hur det ser ut i verkligheten. En fallstudie är en bra metod 
då det är möjligt att gå in i en liten del istället för att beskriva helheten. När detta görs så 
måste det finnas en medvetenhet om att det inte går att dra lika breda slutsatser. (Ibid) Yin 
(2011) säger att en fallstudie med endast ett fall inte är att föredra. Det är att föredra att 
använda sig av minst två fall för att på så sätt kunna öka sannolikheten samt att minst två fall 
ger en bättre analys då dessa fall går att analysera mot varandra. (Ibid) 
 
Denna studie har undersökt två kommunikationsbyråer för att gå djupare in i dem och se hur 
delaktighet i budget ser ut när det råder snabba omvärldsförändringar. Denna studie är utförd 
som en fallstudie på de två valda kommunikationsbyråerna, då den syftade till att undersöka 
en liten del av något stort samt få kvalitativa svar av intervjusubjekten.  
 
2.5 Val av fall 
 
Vid kvalitativa studier är det inte möjligt att få ett korrekt representativt urval med det få antal 
enheter som studien innefattar. Avsikten blir istället att klarlägga ett fenomen och det 
speciella, snarare än att kunna generalisera. (Jacobsen, 2002) Därför har urvalet gjorts baserat 
på de grupper som tros kunna ge rätt information. Fallen valdes ut genom föreställningen att 
kommunikationsbyråer verkar i en föränderlig miljö. Branschen använder ofta budget vid 
projekt och kunduppdrag och kan påverkas mycket av omvärldsförändringar. Enskilda 
individer och företag kommer att använda deras tjänster mindre vid till exempel en 
lågkonjunktur, då deras tjänster inte är något som företag är beroende av att använda, utan 
snarare väljer till vid behov. Båda de intervjuade ekonomiansvariga bekräftade att de verkar i 
en föränderlig miljö och att branschen påverkas mycket av konjunkturer och den snabba 
tekniska utvecklingen.  
 
2.5.1 Val av undersökningsobjekt 
 
De företag som valdes var två kommunikationsbyråer; Favör Reklambyrå AB och Vinter AB. 
För att få en bredare bild och kunna dra bättre slutsatser valdes två företag. Genom att välja 
dessa företag gavs möjlighet att genomföra personliga intervjuer.  
 
De som intervjuades på Favör Reklambyrå var Anna Palmqvist, Jonas Rensfeldt och Fredrik 
Fredriksson. Palmqvist är ekonomiansvarig och arbetar främst med ekonomin och budgeten i 
företaget. Hon har arbetat i företaget i åtta år och har haft denna roll hela tiden. Rensfeldt är 
webbutvecklare och började arbeta på Favör för ungefär två månader sedan. Fredriksson, som 
arbetar som art director, har varit med sedan starten av företaget för cirka tolv år sedan. Han 
är även delägare i företaget.  
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De som intervjuades på Vinter var Carola Waara, Magnus Ahlqvist och Lena Strömbäck. 
Waara är ekonomiansvarig och har arbetat som det i företaget i tre och ett halvt år. Ahlqvist 
arbetar som creative director och är även delägare i företaget sen många år. Strömbäck arbetar 
som receptionist och administratör och har gjort det i två år, hon fyller många funktioner på 
företaget och hjälper andra anställda med diverse arbetsuppgifter.  
 
2.6 Den empiriska insamlingen  
 
I kvalitativ forskning används ofta intervjuer som insamlingsmetod av empiri. När en 
kvalitativ intervju ska genomföras vill intervjuaren att intervjusubjektet ska kunna svara och 
berätta fritt för att få svar på det som den intervjuade anser vara mest relevant.  Intervjun kan 
röra sig i olika riktningar för att komma fram till intervjusubjektets vinkel och åsikt. (Bryman 
& Bell, 2013) Vid kvalitativa intervjuer bör den intervjuade styra hur frågeföljden blir i 
största möjliga mån för att viktig information inte ska missas (Trost, 2010). En semi-
strukturerad intervju passar bra då intervjuguiden kan användas som en mall med möjlighet 
att avvika från den för att få mer intressanta svar. Genom denna typ av intervju är det möjligt 
att ställa följdfrågor beroende på vad svaren på huvudfrågorna blir och få så detaljerade svar 
som möjligt. (Bryman & Bell, 2013) Öppna och personliga intervjuer är mest lämpade när 
avsikten är att intervjua relativt få personer och få fram individuella uppfattningar och 
tolkningar av ett fenomen (Jacobsen, 2002). Därför passade kvalitativ metod bra i denna 
studie. 
 
Empirin i studien är genomförd genom semi-strukturerade intervjuer då vi ville använda en 
intervjuguide men samtidigt kunna ställa följdfrågor om det uppkom svar som ansågs 
intressanta att undersöka vidare. Denna intervjustil kan ge bättre svar vid kvalitativa studier 
då de intervjuade kan nämna saker som anses viktiga men huvudfrågorna i sig inte hade gett 
svar på.  
 
De valda undersökningsobjekten kontaktades först via mail för att se om de använde sig av 
budgetstyrning, således relevanta för studien, samt om de var intresserade att ställa upp på 
intervjuer. Detta följdes av personliga telefonsamtal där intervjutillfällena bokades in.  
 
2.6.1 Intervjuguide 
 
När intervjuguiden utformas är det viktigt att frågorna som ställs ska stämma överens med det 
som är nödvändigt att veta för att kunna svara på de frågor som har till syfte att bli besvarade i 
studien. (Bryman & Bell, 2013) Ordningen på frågorna behöver inte nödvändigtvis vara 
strukturerade, men själva studien bör vara strukturerad genom att den tydligt håller sig till en 
och samma sak (Trost, 2010).  
 
Till denna studie är två olika intervjuguider utformade, se bilaga 1 och bilaga 2. En 
intervjuguide syftar till att undersöka hur budgeten utformas för att anpassas till 
omvärldsförändringar. Denna användes för att intervjua den ekonomiansvarige på företaget. 
Detta för att dessa personer ansågs vara de som har främst möjlighet att påverka budgeten och 
garanterat är delaktiga då budget ofta tillhör de ekonomiansvariges arbetsuppgifter. Den andra 
intervjuguiden är utformad till de anställda i företagen för att se hur den enskilda individen 
påverkar, samt påverkas av, budgetstyrningen.   
 



 

7 
 

2.6.2 Genomförande av intervju 
 
Enligt Trost (2010) bör intervjusubjekten informeras om vad intervjun kommer handla om för 
att kunna ge sitt samtycke att delta samt att de är informerade om i vilket sammanhang 
intervjun kommer användas. Jacobsen (2002) anser det också lämpligt att börja en intervju 
med att presentera sig och studiens ändamål och menar att det kan skapa en öppen stämning 
för resten av intervjun. Inför de intervjuer som är utförda i denna studie informerades 
intervjusubjekten om vilka vi var. Sedan gavs en kort redogörelse för vilket ämne studien 
berör och vad intervjuerna kommer användas till, detta utan att gå för djupt in på området på 
förhand. I efterhand kan de intervjuade bli mer informerade om studien och sammanhang. 
(Trost, 2010) Efter att frågorna i intervjuguiden var besvarade fick intervjusubjekten ställa 
mer detaljerade frågor om själva studien, dess syfte och användningen av svaren. 
 
Innan intervjuerna utfördes var samtliga frågor i intervjuguiden granskade av handledaren. En 
testomgång av intervjufrågorna genomfördes innan de användes för fallstudien. Testintervjun 
gjordes genom telefon med en konsult inom ekonomistyrning. Personen ansåg att frågorna var 
tydliga och relevanta och inga större ändringar genomfördes härefter. Testintervjun 
genomfördes för att se till att frågorna uppfattades på ett korrekt sätt och gav de svar studien 
hade för avsikt att ta reda på. Svaren från testintervjun redovisas därför inte.  
 
Val av plats att genomföra intervjuerna kan vara betydelsefullt för dess resultat. Intervjuerna i 
den här studien är utförda på respektive intervjusubjektets arbetsplats då det är platser som 
ansågs naturliga och trygga för intervjusubjekten. Syftet med detta var att få så bra svar som 
möjligt utan andra distraherande faktorer. (Jacobsen, 2002) Samt för att underlätta för de 
intervjuade genom att de inte behövde förflytta sig för att delta i studien. 
 
Intervjuer på Favör Reklambyrå AB genomfördes den 2 maj 2014 i företagets lokaler i Luleå. 
Intervjuerna tog sammanlagt drygt en timme. Intervjuerna genomfördes med ett 
intervjusubjekt åt gången genom att en av oss ledde frågorna och en antecknade svaren. Alla 
de intervjuade svarade att vi fick återkomma i efterhand ifall det uppstod frågor. Intervjuer på 
Vinter AB genomfördes den 6 maj 2014 i företagets lokaler i Luleå. Intervjuerna tog cirka en 
och en halv timme, en av oss ledde frågorna och en antecknade svaren.  
 
De ekonomiansvariga på Favör och Vinter intervjuades med användning av bilaga 1, 
intervjuguide för ekonomiansvarig. Detta på grund av att respektive ekonomiansvarige på 
företagen är de som ställer upp budgeten. De övriga fyra intervjuades med användning av 
bilaga 2, intervjuguide för anställd. 
 
Några av de intervjuade ville inte att intervjun skulle spelas in, därför har inga intervjuer 
spelats in. Istället har anteckningar gjorts löpande under hela intervjun samt anteckningar 
direkt efter i de fall det behövts. Yin (2011) tar upp att intervjuerna inte bör spelas in om till 
exempel intervjupersonen verkar osäker och obekväm eller helt enkelt inte vill bli inspelad.  
 
2.6.3 Sammanställning av intervjuer 
 
Då intervjuerna genomförts under förmiddagar har materialet sammanställts direkt efteråt. 
Detta för att få ned så mycket och detaljerad information som möjligt i nära anslutning till 
intervjuerna. Att arbeta med datainsamlingsmaterialet i så nära anslutning till intervjuerna ger 
goda möjligheter att minnas detaljer genom det antecknade materialet och egna upplevelser. 
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2.7 Analys av empirin 
 
Empirin har analyserats genom en uppdelning av de två olika företagen för att möjliggöra 
jämförelse mellan dessa. Studiens syfte var att ta reda på hur företagen arbetar med budgeten 
samt hur delaktiga de anställda var. De skillnader och likheter som funnits mellan dessa två 
företag har analyserats mot den teoretiska referensramen. Liknande rubriker som finns i 
teoretiska referensramen har använts till analysen för att på ett överskådligt och logiskt sätt 
jämföra tidigare studier med de två företagen för att sedan analysera dessa mot varandra. 
Studien avsåg också att se till om det fanns några likheter mellan om de anställda är delaktiga 
i budgeten och om budgetstyrningen har gett önskad effekt. Förhållandet mellan 
ekonomiansvarig och anställda inom respektive företag har inte analyserats närmare. 
Principal-agent teorin som återfinns i den teoretiska referensramen har använts för att 
analysera främst ansvarsfördelningen med budgetstyrning, som en komponent i delaktighet 
bland individer. Förhållandet mellan principal och agent har inte analyserats då det inte 
ansågs relevant för studiens syfte.  
 
2.8 Metodproblem 
 
De undersökta företagen ville inte att intervjuerna skulle spelas in. Detta kan medföra 
problem då det inte finns möjlighet att gå tillbaka och lyssna på dessa. Enligt Jacobsen (2002) 
är inspelade intervjuer alltid att föredra då det ger en fullständig återgivning av en intervju. 
Det möjliggör dessutom kontroll av rådata för att kunna kontrollera slutsatserna. Däremot är 
det inte alltid möjligt att spela in, vilket var fallet i denna studie. Detta gör det svårare för 
andra att kontrollera slutsatserna från rådata i denna studie, som enbart är antecknad 
information från intervjuerna. (Ibid) 
 
Bryman och Bell (2013) anser att när intervjuguiden är färdigutformad kan denna lämnas över 
till de personer som ska bli intervjuade för att skapa en starkare tillförlitlighet. Trost (2010) 
anser däremot motsatsen, att de intervjuade endast ska informeras om det nödvändigaste för 
att intervjun inte ska styras på förhand. I denna studie har inte intervjuguiderna lämnats ut på 
förhand, detta för att undvika inövade svar eller att intervjusubjekten på förhand skulle 
förbereda svar i ämnet. Enligt Bryman och Bell (2013) skulle därför tillförlitligheten i studien 
kunna ifrågasättas genom detta argument.  
 
Jacobsen (2002) tar upp vikten av källorna och att de verkligen gett den riktiga information 
som är användbar för studien. Det vill säga om de källor som är använda är tillräckligt nära 
det fenomen som vill undersökas, desto närmre fenomenet, desto tillförlitligare blir 
informationen. Kunskap om ämnet hos den intervjuade bör också övervägas, vanligt är att 
förlita sig mer på individer som kan mycket om ämnet än någon som är ny på området. (Ibid) 
I denna studie har förstahandskällor använts, det vill säga intervjusubjekten har intervjuats 
direkt i följd på varandra. De intervjuade har således inte haft nämnvärt med tid att diskutera 
frågorna sinsemellan när intervjuerna genomfördes. Intervjusubjekten har därför inte blivit 
vinklade eller på förhand kunnat förbereda svar på frågorna. De båda valda företagen har få 
antal anställda och använder sig av budget och budgetstyrning därför anses de vara rätt 
personer att fråga om situationen i just deras företag. Däremot kan kunskapen om ämnet 
ifrågasättas hos en av de anställda, på grund av kort anställningstid vid intervjutillfället. 
Samtidigt indikerade de svar som gavs att personen var införstådd med hur budget användes i 
företaget och medveten om denna och påverkades av styrningen. Därför ansågs svaren 
användbara och påverkade inte studien på ett negativt sätt.   
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I följande kapitel kommer tidigare forskning inom budgetstyrning och budgetprocess 
presenteras, för att slutligen sammanställas till en teoretisk referensram. Referensramen 
kommer användas som utgångspunkt vid insamling av empiri och analys. Kapitlet är uppdelat 
enligt budget och omvärldsförändringar, budgetprocessens roll och delaktighet i 
budgetstyrning. 
 
3.1 Budget och omvärldsförändringar 
 
Wallander (1999) anser att de mål som budgetstyrning innefattar inte är förenliga med den 
verklighet som företaget befinner sig i. Genom att budgeten baseras på prognoser och 
antaganden om framtiden får företag svårt att anpassa sig när omvärlden inte stämmer överens 
med budgeten. Prognoser som budgeten bygger på kommer enbart att stämma delvis, eller 
inte alls, med utfallet vilket kan leda till stora negativa konsekvenser för företaget. (Ibid) 
Wallander (1999) anser att relativa mål, baserade på företag i samma bransch, kommer ge 
bättre resultat än budgetmål baserade på historik. Bourmistrov och Kaarbøe (2013) instämmer 
och visade genom en studie att relativa mål, baserade på omvärlden och konkurrenter, fick 
bättre effekt än budgeterade absoluta mål. Fokus flyttades då från att följa siffror till att följa 
utvecklingen i den miljö som företaget befann sig i. (Ibid) Även Østergren och Stensaker 
(2011) håller med och visar genom sin studie att jämförelse och mål baserade på företag i 
branschen skapar bättre konkurrens såväl internt som externt. Att frångå budgeten och mål 
baserade på interna budgetuppföljningar gör att företag kan fördela sina resurser bättre och får 
ett tydligare helhetsperspektiv. (Ibid) 
 
Frow, et al (2010) introducerar begreppet ”kontinuerlig budgetering” i sin studie som syftar 
till att undersöka hur en verksamhet med budgetstyrning kan anpassa sig till en föränderlig 
miljö. ”Kontinuerlig budgetering” innebär att viss handlingsfrihet utanför budgetens ramar 
tillåts i främst operativa frågor, vilket ger frihet för omprioritering och omfördelning av 
resurser för att möta bredare strategiska mål. Budgeten bör kombineras med andra 
styrprocesser för att kunna agera på oväntade händelser och uppnå bästa styreffekt enligt 
Frow, et al (2010). Att införa relativa kontrakt anses också mer effektivt för att tackla miljöer 
som förändras snabbt, än de fasta prestationskontrakt som ofta används idag. Detta skulle ge 
bättre utvärdering när hänsyn tas till de förhållanden som företaget befann sig i just då, och 
även ge initiativ att uppnå mål utan att begränsas av avtal. Budgetens styrkor enligt Frow, et 
al (2010) är dess förmåga att upprätthålla kostnadskontroll och genom det nå måluppfyllelse. 
Genom att införa ”kontinuerlig budgetering” anser de kunna hantera den föränderliga miljön 
utan att frångå budgeten. Budgeten anses ofta vara för strukturerad och är därför hårt 
kritiserad i konkurrensutsatta miljöer där omvärlden snabbt förändras. Dagens tekniska 
förändringar går i allt snabbare takt och i kombination med osäkra marknader blir 
uppfyllandet av finansiella mål i budgetar svårare. Budgeten kritiseras ofta för att vara 
olämplig för företag i föränderliga miljöer, deras studie visar däremot det motsatta, att 
övergivandet av budget inte nödvändigtvis är den bästa lösningen. (Ibid) 
 
Bourmistrov och Kaarbøe (2013) kritiserar budgeten för att vara kortsiktig då den enbart ger 
information om verksamhetens omvärld en gång om året, då budgeten följs upp och ställs upp 
på nytt för kommande år, dessutom starkt influerad av föregående år. Att frångå budgeten har 
visat sig ge bättre omvärldsbevakning av affärsmiljön företaget befinner sig i. (Ibid) Enligt 
Jehle (1999) kan snarare en budget som är utformad på ett bra sätt vara som en karta. Den kan 
guida företaget till konkurrensfördelar, särskilt om budgeten hålls uppdaterad. Om miljön 
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företaget befinner sig i ändras så att företaget måste frångå budgeten, bör denna revideras för 
att inte bli värdelös. (Ibid) De faktorer i tidigare studier som har berört budget och 
omvärldsförändringar sammanfattas i figur 1 nedan.  

 
Figur 1: Sammanfattning av omvärldsförändringar 

 
3.2 Budgetprocessens roll 
 
Budgetprocessen kan vara tidskrävande och pågå under fyra till fem månader (Bergstrand & 
Olve, 1996). Processen kan se olika ut i olika företag och allt mellan en till tusen medarbetade 
kan vara delaktiga i dess genomförande (Ax, et al 2009). Budgeten innehåller många olika 
detaljer, bland annat vad som är varje avdelnings ansvar och de åtaganden som finns mellan 
olika avdelningar. Det finns också definierat vad som kan hända om de uppsatta målen inte 
inträffar. Kontinuerligt under arbetet med budgeten förväntas de anställda lämna rapporter om 
hur framstegen för dem ser ut. (Hope & Fraser, 2003) De vanligaste stegen i en budgetprocess 
är uppställande, användande, uppföljning och analys enligt figuren nedan (Ax, et al 2009). 

 
Figur 2: Budgeteringens faser 

Källa: Bearbetad från Ax, Johansson och Kullvén (2009). 
 

Bergstrand och Olve (1996) anser det omöjligt att förutsäga alla viktiga händelser vid 
budgetuppställandet och det kan därför uppstå behov av att revidera budgeten tidigare än 
planerat. Händelser som påverkar budgeten utanför de uppställda ramarna, för den återstående 
tiden för den ursprungliga budgeten, kan ge upphov till revidering. Detta kan skapa en bättre 
ledning och styrning för resterande del av året, än om inga åtgärder görs. (Ibid) 
Budgetprocessen i en föränderlig miljö ställer högre krav på individerna i företaget. Högre 
krav kan visa sig genom mer engagemang och involvering i budgeten, desto mer införstådda 
individer i företaget är desto bättre förståelse får de för vilken riktning företaget strävar mot. 
(Frow, et al 2010). 
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3.2.1 Budgetstyrning ur ett agentteoretiskt perspektiv 
 
Principal-agent teorin används för att förstå hur sambandet mellan två olika aktörer kan se ut. 
Principalen som är den ena aktören vill få ett arbete utfört och den andra aktören, agenten, ska 
utföra detta arbete. Principalen kommer i sin tur att belöna agenten för det utförda arbetet. Det 
kan uppkomma problem i samband med detta för att de två aktörerna inte har samma mål och 
principalen vill att agenten agerar mot de mål som principalen har. (Bruzelius & Skärvad, 
2011) 
 
Budgeten har varit en omdiskuterad styrform när det kommer till principal-agent teorin. 
Principal som är ledaren, kan till exempel vara en ekonomiansvarig eller ledningen, sätter upp 
budgeten för perioden. Agent är de anställda på olika nivåer i företaget som styrs av budgeten. 
Budget ger principalen möjlighet att kontrollera beteenden genom att ett visst resursbehov 
fastslås i budget för en period. Principal-agent teorin visar ett tydligt formellt förhållande 
mellan en principal och en agent, detta förhållande innefattar ofta en informationsasymmetri 
som budgetstyrning hjälper till att motverka genom att ansvar tilldelas individer genom 
budget. (Østergren & Stensaker, 2011) 
 
Om budgeten används på ett ansvarsfullt sätt kan den vara en tydlig grund för cheferna att få 
kontroll över alla avdelningar i företaget (Hope & Fraser, 2003) vilket således motverkar 
informationsasymmetrin som kan uppstå genom principal-agent teorin (Østergren & 
Stensaker, 2011). När budgeten har utformats får de ansvariga fastställa hur budgeten ska se 
ut. I budgeten specificeras vad varje avdelning vill uppnå under året och vad de behöver för 
att uppnå detta. Varje avdelning ska ha en klar syn på vad de vill uppnå för att de ska vinna 
konkurrensfördelar. En budget som är genomförd på ett bra sätt visar tydligt vilka resurser 
som kommer användas för att uppnå företagets satta mål. (Jehle, 1999) 
 
3.3 Delaktighet i budgetstyrning 
 
Frow, et al (2010) anser att budget bör användas med viss flexibilitet för att anpassas till 
omvärldsförändringar, vilket ställer högre krav på individer i företag. De menar att överskrida 
budgeten kan vara nödvändigt, men att individerna måste kompromissa och försöka hitta sätt 
att dra in på, för att ändå sikta mot budgetmålen. Att inte uppnå målen kan ändå vara 
acceptabelt om individer på ett övertygande sätt kan visa att aktiviteter gjorts för att i helhet 
uppnå företagets bästa. Detta skapar engagemang och delaktighet vid arbete mot 
organisationens strategiska inriktning. (Ibid) Budgetstyrning fungerar effektivt när 
engagemang och delaktighet är hög bland individer i företaget (Van der Stede, 2000), vilket är 
särskilt viktigt i föränderliga miljöer (Frow, et al 2010). 
 
Att använda sig av en budget kan ses som en tävling och många anställda kan bli mer 
engagerade i budgeten då de tävlar mot varandra. Budgeten kan således skapa en bra 
lagkänsla i de olika arbetslagen (Macintosh, 1994). Bourmistrov och Kaarbøe (2013) anser 
motsatsen, vid avskaffande av budget fungerar beslutsfattande, samarbete och organisatoriskt 
lärande mer effektivt utan tävlingsbeteendet som budgetstyrning kan ge upphov till. Østergren 
och Stensaker (2011) håller med och menar att tävlingsbeteendet som kan uppstå av 
budgetstyrning är skadligt för företag.  
 
Wallander (1999) anser att ”budgetering är ett onödigt ont”. Han menar vidare att de företag 
som idag använder budget borde avskaffa det, de positiva effekterna av avskaffning blir att 
anställda kan fokusera på saker de är bra på istället för att lägga tid på budgeten. (Ibid) 



 

12 
 

 
De tidigare studier som berör individens delaktighet vid budgetstyrning är indelade efter 
ansvar, samarbete samt motivation. Dessa kommer att förklaras mer ingående nedan och är 
sammanfattade i figur 3. 

 
Figur 3: Sammanfattning av delaktighet 

 
3.3.1 Ansvar 
 
De anställda vill inte vara de som hålls ansvariga om det är någonting med budgetarbetet som 
inte går enligt planerna (Orlando, 2009). Individer kan bli fientliga mot andra i företaget då de 
uppmanas till ett speciellt beteende och att följa budgetens regler (Radu, 2011).  Enligt Hope 
och Fraser (2004) kan budgetstyrning leda till att individer avskräcks från att ta ansvar. De tar 
upp exempel på hur avskaffande av den traditionella budgeten motverkade problemet med 
ansvarstagande. Så länge budgetprocesser dominerar den strategiska planeringsfasen kommer 
individer i företag inte själva att motiveras. (Ibid)  
 
Många chefer finner att budgeten är ett bra styrmedel då den skapar ansvarstagande, säkerhet 
och det blir tydligt för de anställda att förstå företagets mål. Studier visar att det kan få en 
positiv verkan när ett företag använder sig av budget som styrmedel, de anställda kan känna 
trygghet i den struktur och säkerhet som en budget ger. En annan positiv aspekt är att en 
budget skapar engagemang i arbetsgrupperna. (Marginson & Ogden, 2005) 
 
3.3.2 Samarbete 
 
Vid användande av budget är det viktigt att alla anställda i företaget medverkar och 
samarbetar under arbetet. (Radu, 2011) En rätt genomförd budget kan skapa engagemang, 
samarbete, laganda och spänning inom arbetslag. En viktig aspekt för att skapa detta är att de 
anställda får vara delaktiga i arbetet med budgeten, detta för att skapa motivation och 
incitament att höja budgetmålen. Chefer måste arbeta med att denna laganda ska hålla i sig 
under hela budgetprocessen. Många av de negativa effekterna med budgetstyrning kan 
undvikas genom bättre kommunikation mellan beslutsfattande chefer och de anställda. 
(Macintosh, 1994) Østergren och Stensaker (2011) menar att budgeten hämmar samarbete och 
kom i sin studie fram till att kommunikationen förbättrades horisontellt i företagen de 
undersökte, när budgeten togs bort. (Ibid) 
 
Det finns stöd för att delaktighet bland chefer och anställda vid definierandet och 
uppställandet av mål leder till mindre spänningar inom företaget och genererar bättre 
förtroende och arbetsmiljö. För att skapa incitament för chefer att arbeta tillsammans med den 
operativa personalen kan de hållas medansvariga för avvikelser. Enligt Radu (2011) kommer 
trovärdigheten i budgeten öka desto bättre relationerna inom företaget blir, särskilt mellan 
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ledning och chefer. Detta är också en viktig aspekt vid implementering samt fortlevnaden av 
budgeten. (Ibid)  
 
Frow, et al (2010) fick i sin studie som svar att desto mer involverade och införstådda 
personalen var i budgeten, dess syfte och mål, desto bättre samarbetade de och förstod i 
vilken riktning företaget strävade. De kom fram till att alla inte behövde hålla med om 
riktningen, men att vara väl medveten om denna bidrog till bättre samarbete och delaktighet 
mot företagets budgetmål. (Ibid) 
 
3.3.3 Motivation 
 
Det finns en oro hos individer för att utforma och styras av en budget enligt Macintosh 
(1994). De anställda tycker att chefer utvärderar resultaten orättvist och felaktigt. Budgeten 
har också en begränsad utvärderingsstil och de anställda som arbetar under budget kan 
uppleva negativa effekter av detta. De anställda upplever att de får en dålig relation med 
kollegor och chefer vilket leder till att de undviker nya saker och håller sig till sådant de 
känner till. (Ibid) 
 
Hope och Fraser (2003) anser att relativa mål, snarare än budgeterade, gör att anställda blir 
motiverade och presterar bättre. Fastställda mål leder till överrensstämmelse medan 
kontinuerlig planering får individer att fokusera mer på värdeskapande (Ibid). De anställda 
kan också känna rädsla av att bli styrd av budget vilket kan påverka att de inte utför sitt arbete 
lika bra då de är rädda för vad som kan hända om de inte uppfyller budgetmålen. (Hope & 
Fraser, 2004) Individer kan också motiveras att följa budget och uppnå målen för att de vill 
framstå som kompetenta inom sitt område, vilket budgetöverrensstämmelse kan indikera. I 
vissa fall kan även anställningen vara starkt kopplat till budgetmålen och således skapa 
motivation. (Marginson & Ogden, 2005) 
 
Budget är ofta ihopkopplat med ledarskap genom användning av olika mål och 
belöningssystem. Detta kan ses som både motivation och missnöje, beroende av individerna i 
företaget, en del tycker om att ledas och styras av på förhand satta mål. (Radu, 2011) 
Marginson och Ogden (2005) kom i sin studie fram till att yttre belöningssystem kan vara 
mindre viktigt för budgetuppfyllande än tidigare studier visat. De anser att budgetuppfyllandet 
i sig är tillräckligt för att säkerställa engagemang på grund av att det i sig självt signalerar 
kompetens. (Ibid)    
 
3.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 
Budgetstyrning är ansedd vara kortsiktig vilket gör att viktiga signaler om långsiktiga trender 
kan missas. Istället för att jämföra med omvärlden läggs mycket tid på att jämföra mot 
budgetmål. (Bourmistrov & Kaarbøe, 2013) Wallander (1999) anser att anställda lägger för 
mycket tid på budget istället för att fokusera på de arbetsuppgifter de är bra på. Flera kritiker 
menar att de absoluta mål som budgetstyrningen ofta innefattar bör bytas ut mot mål som är 
relativa till konkurrenter. (Wallander, 1999; Bourmistrov & Kaarbøe, 2013; Østergren & 
Stensaker, 2011) 
 
För att budgeten ska kunna användas i miljöer som är särskilt konkurrensutsatta och förändras 
snabbt bör den revideras efter behov, även inom den tidsram som används (Bergstrand & 
Olve, 1996). ”Kontinuerlig budgetering”, som Frow, et al (2010) introducerar, ger 
handlingsfrihet utanför budgetens ramar i operativa frågor. Detta ger frihet för omprioritering 
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och omfördelning av resurser vid behov, också en typ av revidering av budgeten. Individer 
ställs inför högre krav i föränderliga miljöer och att agera utanför budgeten kan bli 
nödvändigt, men kompromisser måste kunna motiveras för agerande mot företagets bästa. 
(Ibid) Enligt Hope och Fraser (2004) kan budgetstyrning leda till att individer avskräcks från 
att ta ansvar. Budgeterade mål kan hämma prestation och motivation då ingen vill stå ansvarig 
om målen inte uppfylls. Att inte nå måluppfyllelse kan göra att individer blir rädda och känner 
sig pressade. (Hope & Fraser, 2004) Samtidigt kan budgetstyrning skapa trygghet och struktur 
för individer genom att de vet vad som förväntas av dem. Detta kan motivera och engagera 
individer, vilket gör att budgetansvar kan tas frivilligt. Budgetstyrning, med högre krav i 
föränderlig miljö, kan således skapa ansvarstagande och säkerhet genom positiva effekter med 
engagemang i arbetsgrupper och trygghet.  (Marginson & Ogden, 2005)  
 
Budgetstyrning fungerar effektivt när engagemang och delaktighet är hög bland individer i 
företaget (Van der Stede, 2000; Macintosh, 1994). Budgeten i kombination med andra 
styrprocesser är ett annat effektivt sätt att anpassa sig efter omvärldsförändringar utan att bli 
begränsad av budgeten (Frow, et al 2010). Ett styrmedel med belöningssystem i kombination 
med budget kan ses som både motivation och missnöje, beroende på individerna i företaget 
(Radu, 2011), men kan också anses onödigt som uppmuntring för engagemang (Marginson & 
Ogden, 2005).  
 
Enligt Wallander (1999) är prognoserna det största problemet när det kommer till 
omvärldsförändringar. Prognoserna kommer inte stämma helt med verkligheten och gör det 
därmed svårt för företag att anpassa sin verksamhet. (Ibid) Trots det anses budgeten kunna 
skapa en lagkänsla och känsla av gemenskap då alla arbetar mot samma mål (Macintosh, 
1994) samt trygghet genom struktur och säkerhet. Den kan också skapa engagemang till att 
arbeta tillsammans. (Marginson & Ogden, 2005) Budgetkritiker menar att frångå budgeten 
kan leda till att individer samarbetar bättre, utan den budgettävling som kan uppstå vid 
budgetstyrning. Samtidigt kan informationsasymmetrin, som genom principal-agent teorin 
kan uppstå i en organisation, motverkas med budgetstyrning genom att budgetansvar tilldelas 
individer eller grupper. Det blir genom detta lättare för ledningen att kontrollera de operativa 
verksamheterna genom tilldelat ansvar. (Østergren & Stensaker, 2011) 
 
Omvärldsförändringarna verkar utifrån företaget sett och i figuren nedan visas de sätt som 
företag, enligt tidigare studier, effektivt kan tackla dessa inifrån företaget och ut med 
budgetstyrning. Delaktighetens betydelse och dess olika faktorer inifrån företaget kan också 
läsas ut i figuren, som även visar hela sambandet mellan dessa olika faktorer såväl internt som 
externt, genom budgetstyrningens roll. 
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Figur 4: Samband mellan delaktighet och omvärldsförändringar 
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4. EMPIRI 
 
I detta avsnitt kommer insamlad empiri sammanställas. Den empiriska insamlingen består av 
sex stycken personliga intervjuer från två olika företag i kommunikationsbranschen. 
Materialet som sammanställts är de svar som ansågs relevanta för studien. Företagen har 
behandlats var och en för sig, det vill säga all insamlad data från Favör återfinns i första 
delen av kapitlet och all data från Vinter finns i den andra delen. 
 
4.1 Favör Reklambyrå 
 
Favör Reklambyrå AB finns i både Luleå och Gällivare. I Luleå arbetar åtta anställda medan 
det i Gällivare finns en anställd. De är en fullservice byrå som bland annat erbjuder 
kommunikationsstrategi, skapar logotyper, webbstrategi och anordnar föreläsningar om 
varumärken. De anställda på Favör anser sig själva vara väldigt olika vilket genererar en 
kreativ höjd och effektiviserar deras produkter. De arbetar med kreativa lösningar när de 
bedömer marknader och kommunikationskoncept till kunden. (Favör Reklambyrå, 2014)  
 
4.1.1 Budget och omvärldsförändringar 
 
Palmqvist berättar att reklambranschen arbetar i en föränderlig miljö och att branschens 
kunder ofta lägger mindre resurser på deras olika tjänster då det är tyngre tider med till 
exempel lågkonjunktur. Palmqvist anser att utgifterna är lätta att förutspå medan intäkterna 
inte är lika konstanta på grund av att de är beroende av antalet kunder. Hon nämner att de 
stora återkommande kunderna de har är lätta att prognostisera baserat på förgående år. 
Spontana och mindre kunder varierar mer och är inte lika lätta att förutspå intäkter för. 
Palmqvist berättar även att branschen är känslig för vad media rapporterar och att de snabbt 
kan förlora kunder vid omvärldsförändringar.  
 
Om budgetmålen inte går att följa går det inte att göra så mycket åt det i efterhand anser 
Palmqvist. Hon säger att de någon gång har fått revidera budgeten och de får avvika och 
uppdatera budgeten i situationer när det behövs. Palmqvist säger att 
 

”jag försöker sätta ganska realistiska och uppnåeliga mål, inga drömscenarion”. 
 
Favör tar inte hänsyn till konkurrenter i branschen när de lägger budgeten enligt Palmqvist. 
Hon nämner att de har kunder i stora delar av Sverige och att det på mindre orter råder hård 
konkurrens. Vid budgetuppställandet ser de till interna mål och prestationer på företaget. 
Palmqvist berättar att budgetarbetet har gett önskad effekt de senaste åren, det vill säga att de 
uppfyllt budgeten, med undantag för ett år då de hade en dipp och budgeten inte uppnåddes. 
 
Fredriksson vill inte tänka på budgeterade mål när han arbetar. Han anser att bra kvalitet är 
viktigast och det primära är att få roliga uppdrag som bidrar till bättre arbetsglädje som i sin 
tur resulterar i positiva ekonomiska resultat. Rensfeldt anser att Favör bör använda sig av 
interna och personliga mål. Han vill att varje nytt projekt ska bli bättre än det förra han 
gjorde, så att de hela tiden kan utvecklas som företag. Han ser nyttan för kunden med att 
använda budget men på ett personligt plan anser han att det är  

 
”ett nödvändigt ont”. 
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Rensfeldt nämner också att det är svårt att prognostisera hur många timmar varje projekt 
kommer kräva, det slutgiltiga beslutet diskuteras med kunden men Rensfeldt får vara med och 
påverka och uppskatta tidsrymden. 
 
Fredrikson berättar att företaget inte lämnar ifrån sig ett projekt innan de är nöjda, han menar 
att bra jobb genererar nya jobb. Därför tillåter de att frångå de uppsatta tidsramarna för 
projekt vid behov, och således avvika från budgeten. 
 
4.1.2 Budgetprocessens roll 
 
Palmqvist anser att budgeten är ett bra verktyg att arbeta efter för att nå mål. Det är Palmqvist 
som ensam utformar budgeten för Favör. Hon utgår då från förgående år och ser även till 
kommande avtal och upphandlingar för att sedan göra en prognos för läget framöver. När 
kostnaderna är budgeterade vet hon hur mycket de måste sälja för att klara kostnaderna. Hon 
utformar budgeten en gång per år men stämmer av den månadsvis. Om budgeten avviker från 
målen så kan den justeras under tidens gång. Palmqvist anser att budgeten ger lite kontroll 
över verksamheten, främst över siffror och utgifter.  
 
Palmqvist berättar att kostnader är relativt lätta att förutspå medan intäkterna kan variera 
mycket. Hon nämner att löner och hyresavgifter är enkla att prognostisera och räkna på för det 
kommande året, medan avtal och intäkter, speciellt med nya kunder varierar mer. Ibland finns 
kunderna på andra orter och då kan det vara svårt att förutsäga hur höga eventuella 
resekostnader kan bli.  
 
4.1.3 Delaktighet i budgetstyrning 
 
Palmqvist är tydlig med att det bara är hon på företaget som utformar budgeten, de övriga 
anställda är delaktiga i budgeten men inte vid uppställandet av denna. Hon berättar att de inte 
använder någon form av belönings- eller bonussystem i dagsläget. Hon anser att det är något 
som de borde använda sig mer av, för att få de anställda att bli mer delaktiga i budgeten. 
Palmqvist berättar däremot att de ibland firar på något sätt om de överträffat sina mål. Hon 
anser att det vore bra med ett system och säger att Favör har utvecklingsmöjligheter inom 
området. Rensfeldt bekräftade också att Favör inte i dagsläget använder sig av något 
belöningssystem kopplat till budget.  
 
Rensfeldt berättar att han är delaktig i budgeten på så sätt att han får vara med och diskutera 
vilket antal timmar han behöver per projekt, alltså hur mycket resurser som läggs på varje 
projekt. Han är inte beslutsfattare, men får vara med och påverka och framföra sin åsikt. Om 
han anser att den tid som är avsedd inte är tillräcklig för att genomföra projektet får företaget 
bestämma om det ändå ska genomföras, vilket betyder att de antingen får tacka nej till jobbet 
eller genomföra det och därmed avvika från tidsbegränsningen. Rensfeldt berättar att om ett 
projekt går över tidsramen så kan ett annat projekt bli lidande då mindre tid läggs på detta. 
Det blir dyrare för företaget om han måste överstiga sina timmar. Enligt Rensfeldt finns det 
inte något krav på att jobba över och därför kan andra projekt bli påverkade. Fredriksson 
berättar att om ett projekt tar orimligt mycket tid delegerar han uppgifter och tar hjälp av 
andra. Han säger att det kan vara svårt att uppskatta hur mycket tid ett projekt kan ta. 
Rensfeldt är så gott som ensam som webbutvecklare på företaget och kan bara be andra om 
hjälp om det rör andra områden än hans specifika. Därför anser inte han att budget direkt 
främjar samarbete för hans del. Palmqvist berättar att ekonomiarbetet i företaget är väldigt 
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viktigt och att hon vid behov delegerar annat arbete till andra för att kunna fokusera på 
ekonomin.   
 
Rensfeldt berättar att han tycker det är bra att försöka hålla sig till budgeterade antal timmar 
för ett projekt och att budgeten skapar ett bra ansvar genom det. Detta kan sätta ramen för 
projektet och leda till bättre lönsamhet. Han berättar också att han inte känner sig pressad av 
ansvaret på grund av att han kan vara med och påverka hur många timmar som behöver 
läggas på de olika projekten. Palmqvist berättar att om budgetmålen inte uppfylls är det 
ägarna som blir drabbade och ansvariga. De följer upp budgeten och försöker åtgärda 
orsakerna till nästkommande år.  
 
Fredriksson är tydlig med att han inte är direkt delaktig i budgeten. Som art director berättar 
han att det är svårt att styras av ett fast pris, han vill inte lämna ifrån sig något som inte är bra 
och det idébaserade arbete han gör kan vara svårt att uppskatta tid för.  
 

”Jag håller mig ifrån pengar så mycket som möjligt”. 
 
Fredriksson säger att det är svårt att prissätta ett idébaserat arbete, som art director, och att det 
är lättare på produktiva tjänster. Han anser att det är projektledarnas roll att vara 
budgetansvariga och se till att de håller sig inom ramarna och han litar på att de håller koll. 
Överlag anser han att det är bra med budget då det ger företaget något att förhålla sig till, men 
det är inget han vill tänka på hela tiden. Rensfeldt berättar att han ser nyttan för företaget med 
budget för att kunna ge kunden ett pris på deras tjänster. Men för hans egen del spelar det 
ingen roll. 
 
4.2 Vinter 
 
Vinter AB är en kommunikationsbyrå med huvudkontor i Luleå men de har även kontor i 
Skellefteå och Stockholm. De har 29 anställda och arbetar med bland annat affärsutveckling 
genom kommunikation, bygger hemsidor och håller i workshops och event. De arbetar med 
rörlig bild, strategi, design och olika digitala lösningar. (Vinter AB, 2014) Vinter och Favör är 
i samma bransch och således konkurrenter på samma marknad.  
 
4.2.1 Budget och omvärldsförändringar 
 
Waara berättar att det händer mycket i kommunikationsbranschen. Ahlqvist berättar också att 
företaget är i en väldigt känslig bransch, ett par kunder kan öka eller minska omsättningen 
väldigt mycket, han anser att detta är baksidan med att vara konsult. Ahlqvist anser att, i den 
föränderliga bransch som de befinner sig i, har han fått lära sig om konsekvenserna som både 
låg- och högkonjunktur kan bidra med. Han berättar att ibland måste företaget sättas i första 
rummet och göra de nedskärningar som kan krävas i vissa situationer.  
 
Waara berättar att budgetarna utformas efter vad de tror och vet ska hända till exempel om de 
har planerat att anställa fler eller göra någon förändring i befintliga lokaler. De utgår efter vad 
de tror men saker kan snabbt hända som påverkar det planerade utfallet. De får ett 
avkastningskrav från ägarna som de ska försöka hålla och budgeten läggs därefter. Hon 
nämner också att det är svårt att förutspå försäljningarna, alltså intäkterna. 
 
På Vinter märks det tydligt att de arbetar i en föränderlig miljö. Både Waara och Ahlqvist 
berättar att de under de senaste åren har haft en del variationer i personalstyrka och behövt se 
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över sina kostnader för att anpassa dem till intäkterna. Waara berättar att budgeten sällan går 
att hålla som den är lagd från början 
 

”vi reviderar utifrån den verklighet vi lever i” 
 

Vid oförutsedda kostnader berättar Waara att hon kan avvika från budgeten, särskilt vid 
engångskostnader som på förhand kan vara svåra att förutspå. Strömbäck berättar också att 
företaget kan göra avvikelser från budgeten men att hon själv inte får besluta om det, det sker 
i så fall genom dialog med budgetansvariga.    
 
Waara berättar att de inte alls tar hänsyn till sina konkurrenter då de utformar budgeten för 
företaget. De försöker främst se till de befintliga kunderna och få nya uppdrag genom egna 
relationer. Istället för att jämföra sig mot konkurrenterna använder de till exempel debiterade 
timmar som ett nyckeltal internt. Även Strömbäck nämner att de inte ser till konkurrenter, hon 
anser att det är viktigare för ett företag som Vinter att sikta mot att möta deadlines mot 
kunder. Ahlqvist berättade att det är viktigare att följa med branschen och utvecklingen 
istället för att jämföra sig med konkurrenter. Han berättar vidare att de inte gjort reklam sedan 
90-talet, idag handlar branschen mer om sociala medier, public relations och content 
(innehåll). Utvecklingen i kommunikationsbranschen går snabbt och Ahlqvist anser därför att 
egna mål är viktigare att jämföra sig mot än konkurrenter.  
  
Ahlqvist berättar att de arbetar mycket med tid och att tid är pengar. Han anser att det är svårt 
att sätta en viss tid på det arbete han utför, men säger även att han som delägare är väldigt 
engagerad. Ahlqvist berättar att när de tappar kunder så påverkas företaget väldigt mycket, de 
måste då hitta sätt för att skära ner på kostnader och han som delägare påverkas självklart av 
hur företaget går. Han berättar att han, som delägare, har investerat mycket i företaget och går 
det dåligt så påverkas han personligen.  
 
4.2.2 Budgetprocessens roll 
 
Waara anser att budgetens syfte är att vara ett styrmedel mot ägarnas mål. Vinter har varit i en 
tuff expansionsfas och hon nämner att målen, som varit relativt höga, har varit svåra att nå. 
Ahlqvist berättar att budgeten gör att de anställda blir begränsade genom att tid är pengar. 
Strömbäck tycker det är självklart att företaget har en budget att arbeta efter men anser 
samtidigt att det vore bra om det gick att kringgå den.  
 
Waara berättar att hon främst är ansvarig för kostnadsbudgeten i företaget. Hon säger att 
kostnadsbudgeten revideras halvårsvis men att budgeten följs upp månadsvis. Utöver Waara 
är det sju andra anställda som är kundansvariga. De kundansvariga ansvarar för att lägga upp 
en budget för intäkterna som deras kunder genererar. För intäktsbudgeten använder de ett 
öppet system där kundansvariga får periodisera hur de tror att intäkterna kommer se ut över 
tiden. Hon poängterar igen att det är mycket som kan påverka utfallet.   
 
Waara nämner att hyror, löner och leasingkostnader är lätta att förutspå medan till exempel 
kostnader för utbildningar är lättare att styra och påverka utefter behov. Waara anser att de 
mål företaget har haft de senaste åren varit höga och inte alltid så realistiska. Hon berättar att 
företaget vill sikta högt men att förhoppningarna ibland är för höga, och därför har utfallet 
inte nått önskad budgeterad effekt.  
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4.2.3 Delaktighet i budgetstyrning 
 
Waara, som ekonomiansvarig i företaget, gör ett förslag på kostnadsbudgeten och diskuterar 
detta med VD:n. På intäktssidan är det de kundansvariga som sätter upp budgetar. Ahlqvist 
berättar att han är högst delaktig då det kommer till intäktsbudget då han själv får uppskatta 
vad som är bra och lämpligt till varje enskild kund. Han är också delaktig då han sitter med i 
ledningsgruppen.  
 
Waara berättar att de inte har något bonus- eller belöningssystem på företaget men att Vinter 
är en generös arbetsgivare i allmänhet med frukost till de anställda och andra förmåner. Även 
Ahlqvist och Strömbäck instämmer med att de inte har något bonus- eller belöningssystem 
kopplat till budget.  
 
Ahlqvist nämner att budgeten är tvingande och måste tas upp med de anställda och tycker att 
budgeten kan skapa samarbete i projekten. När det går bra för företaget anser han att 
samarbetet kring budgeten är högre men tvärtom när prognoserna inte stämmer och budgeten 
blir svår att hålla. Han nämner att alla anställda arbetar med ett tidsrapporteringssystem och 
berättar att detta är en tung börda men anser inte att det finns något annat system då de på 
något sätt måste rapportera sin arbetstid för att kunna ta betalt av kunderna. Tidsrapporterna 
kan därför upplevas som ett jobbigt ansvar för de anställda. 
 
Ahlqvist anser att budgetarbetet är ett nödvändigt ont, särskilt i hans roll som delägare. Han 
nämner däremot att i sin yrkesroll som creative director hade han velat bortse från 
budgetarbetet då det är svårt att sätta en begränsande tid på ett arbete av kreativ karaktär. 
 

”Det pågår ett ständigt krig mellan kreativitet och ekonomi” 
 
Strömbäck anser att ansvaret som kommer med att vara budgetstyrd är mycket bra och hon 
tycker att budgeten bidrar till bra samarbete på arbetsplatsen. Hon poängterar att delaktighet 
är viktigt för att samarbetet ska fungera. Hon berättar att ju mer kunskap det finns om budget 
och mål desto mer involverad blir de anställda i alla led, det är därför viktigt att ledningen 
förmedlar budgeten på ett tydligt sätt. Strömbäck berättar att detta fungerar bra på Vinter. Hon 
anser även att budgeten ger en bra trygghet och struktur för att de varje månad får en 
lägesrapport. Strömbäck är inte delaktig i uppställandet av budgeten men hon är delaktig i 
uppföljandet.  
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5. TOLKNING OCH ANALYS 
 
Den insamlade empirin kommer i följande avsnitt jämföras med tidigare studier. Först 
kommer en analys av anpassning av budget vid omvärldsförändringar göras, detta är 
uppdelat enligt prognoser, absoluta eller relativa mål samt revidering. Därefter kommer 
ansvar genom budgetprocessen analyseras. Slutligen kommer delaktighet i en föränderlig 
miljö uppdelat enligt ansvar, samarbete och motivation analyseras.  
 
5.1 Anpassning av budget vid omvärldsförändringar 
 
Kostnader och utgifter är lätta att prognostisera enligt Favör, då de ofta är konstanta och 
återkommande varje år.  Intäkterna varierar mer, men de stora återkommande kunderna anses 
ändå relativt lätta att prognostisera. Detta stämmer med vad Wallander (1999) anser om 
budget och prognoser, att de enbart delvis kommer stämma och att företag får svårt att 
anpassa sig om prognoserna visar sig felaktiga. Enligt Vinter gör de prognoser utefter vad de 
tror ska hända, samt anpassat till det avkastningskrav som ägarna ställer. Vinter har under de 
senaste åren haft variation i intäkter, vilket lett till att de behövt se över kostnader och 
personalstyrka för att kunna möta avkastningskraven och budgeten. Med variation de 
föregående åren, kan det bli svårare att prognostisera framtiden, vilket Vinter anser främst 
gäller engångskostnader. Vinter indikerar mer i linje med Wallander (1999) om att det kan 
vara svårt att göra prognoser och anpassa sig till verkligheten när prognoserna inte stämmer.  
 
Vid Favör tyder studien på att prognoser baserat på tidigare år har stämt relativt väl med 
utfallet och att de inte har haft så svårt att anpassa sig till omvärlden. På Vinter tolkas 
prognoser vara svårare i och med att deras senaste år har haft större variation. Wallander 
(1999) anser att det kan få negativa konsekvenser att se till tidigare år, vilket inte studien 
indikerar på Favör men det kan tolkas stämma tydligare för Vinter på grund av variationen. 
Dessutom har Vinter haft högre krav från ägarna än vad Favör upplevs ha haft. Det skulle 
också kunna bero på andra bakomliggande orsaker, som till exempel skillnad i storlek på 
företagen.  
 
Ekonomiansvarige på Favör tar inte hänsyn till konkurrenter när budgeten utformas. De mål 
de använder är interna mot föregående år och tidigare prestationer inom företaget. En av de 
anställda identifierar också detta och anser att företaget borde sikta mot interna mål för att 
hela tiden bli bättre. Inte heller Vinter tar hänsyn till konkurrenter vid budgetuppställning. 
Deras fokus ligger på kunder, nya uppdrag, andra interna mål som till exempel olika nyckeltal 
och att hålla deadlines. Wallander (1999), Bourmistrov och Kaarbøe (2013) och Østergren 
och Stensaker (2011) anser att mål baserade på konkurrenter och branschen ger bättre effekt 
och är mer förenligt med verkligheten. Bourmistrov och Kaarbøe (2013) anser även att 
relativa mål flyttar fokus från siffror till miljön företaget befinner sig i. Eftersom både Favör 
och Vinter befinner sig i en föränderlig miljö är tolkningen att företagen kan vinna på att även 
se till konkurrenter och omvärlden och inte enbart se till interna mål. Enligt Østergren och 
Stensaker (2011) kan även konkurrensen, internt och externt, bli bättre genom detta. Jehle 
(1999) anser att en väl utformad budget kan guida företag till konkurrensfördelar, detta är 
inget som identifieras hos varken Favör eller Vinter på grund av att de inte alls ser till sina 
konkurrenter vid utformandet av budget.  
 
En tolkning av varför Favör och Vinter inte ser till konkurrenter är att det kan vara viktigare 
att ha koll på nästa steg i utvecklingen. I en snabbt förändrande miljö ser företagen snarare till 
sina egna prestationer och branschens utveckling för att genom det nå nya kunder och 
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merförsäljning, vilket leder till en positiv spiral och högre lönsamhet. Missar ett företag 
branschens signaler kan de snabbt bli uträknade och tappa kunder. 
 
Favör har reviderat budgeten vid situationer där det har krävts. Avvikelser är också något de 
tillåter då de inte vill lämna ifrån sig ett projekt utan att vara nöjd, men samtidigt försöker 
företaget sätta rimliga och realistiska mål. På Vinter revideras budgeten vid behov, särskilt 
vid engångskostnader som är svåra att förutse. Efter varje halvår gör de en större avstämning, 
men följer även upp budgeten månadsvis och gör de korrigeringar som behövs. Vinter har 
flera kundansvariga som ansvarar för intäktsbudgetar vilka de får vara delaktiga i att revidera 
och avvika från vid behov. Tidigare studier av Frow, et al (2010) visar att budgeten bör 
kombineras med andra styrprocesser för att uppnå bästa styreffekt och kunna agera på 
oväntade händelser. De anställda på Favör nämner att de främst ser till kvalitet på sina 
produkter och tjänster istället för budgeterade mått, då de anser att nöjda kunder ger nya 
kunder. Detta kan tolkas som en kombination av budget och andra styrmått. Att tillämpa 
”kontinuerlig budgetering” enligt Frow, et al (2010) anses kunna hantera föränderlig miljö på 
ett bra sätt, vilket Favör tillåter genom avvikelse från budgeten om en tjänst kräver mer tid för 
att den ska hålla hög kvalitet. Däremot är uppfattningen att det inte är alla som får avvika, 
beslutet ligger hos den projektansvarige.  
 
Även på Vinter finns flera anställda som har möjlighet att revidera delar av budgeten och 
avvika vid behov, vilket är i enlighet med tidigare studier (Frow, et al 2010; Jehle, 1999). 
Bourmistrov och Kaarbøe (2013) anser att budgeten är kortsiktig då den ger information om 
omvärlden en gång om året. Detta identifierades hos Favör och Vinter då de stämmer av mot 
budgeten varje månad. Således ser de till omvärlden varje månad och upp till ett år framåt. 
Bourmistrov och Kaarbøe (2013) anser att företag bör planera för en framtid längre fram än 
så. Att de studerade företagen inte planerar längre fram än ett år kan tolkas bero på svårigheter 
med den föränderliga miljön. Med stora förändringar i omvärlden kan det göra det svårt för 
företagen att veta hur en framtid kan se ut flera år framöver. De avtal och fasta kunder som de 
har underlättar uppställandet av prognoser, men är ingen garanti för framtida kunder och 
händelser. Vinter nämnde att de har satt upp ett treårs-mål, men de är fullt medvetna om att 
det finns många faktorer som påverkar utfallet och ansåg inte att de arbetade tillräckligt 
mycket för detta mål. De användningsområden som identifierats i tidigare studier för att 
tackla en föränderlig miljö med budgetstyrning sammanfattas i tabellen nedan enligt vad som 
identifierats hos respektive företag.  

Tabell 1: Jämförelse av omvärldsförändringar 
 

 Favör Vinter 
Prognoserna blickar bakåt x x 
Tar hänsyn till konkurrenter   
Tillåter revidering  x x 
Budgeten är kortsiktig  x x 
Höga krav på individer  x 
Följer upp budgeten månadsvis x x 
Ansvar genom budgetprocess  x 
Tidigare budgetarbete har gett önskad effekt x  

 
Som tabellen ovan visar finns det många likheter mellan Favör och Vinter. De likheter som 
finns mellan företagen är att prognoser blickar bakåt, de tillåter revidering, budgeten är 
kortsiktig samt att de följer upp budgeten månadsvis.   
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5.2 Ansvar genom budgetprocessen 
 
På Favör är det ekonomiansvarige som utformar budgeten en gång varje år, samt stämmer av 
denna månadsvis. De tillåter justeringar och avvikelser vid behov då vissa kostnader och 
intäkter kan vara svåra att förutse. Detta följer till viss del Ax, et al (2009) vanligaste steg i 
budgetprocessen, samt Bergstrand och Olve (1996) som anser att revidering av budget kan bli 
nödvändigt då de anser det omöjligt att förutspå alla händelser. På Vinter får 
ekonomiansvarige först ett avkastningskrav från ägarna som budgeten sedan utformas efter. 
Ekonomiansvarige utformar kostnadsbudgeten medan sju anställda på företaget är delaktiga i 
uppställandet av intäktsbudgetarna mot sina kunder. Vinter följer också de vanligaste stegen i 
budgetprocessen och reviderar efter behov i enlighet med Bergstrand och Olve (1996). Vilket 
kan tolkas som att revidering, och de steg som identifierats i budgetprocessen, är verktyg som 
är effektiva vid budgetstyrning i en föränderlig miljö. 
 
Det som skiljer Favör och Vinter åt är att fler är delaktiga vid uppställandet av budgeten hos 
Vinter. Enligt Van der Stede (2000) fungerar budgetstyrning effektivt när engagemang och 
delaktighet är hög i företaget, vilket skulle tyda på att Vinter lyckas bättre jämfört med Favör 
i den här studien. En tolkning är däremot att det är Favör som har lyckats bättre med sitt 
budgetarbete då Vinter har haft för höga budgetmål som, enligt Vinter själva, inte alltid har 
uppnåtts.  
 
På Favör är det den ekonomiansvarige som är ensam om att utforma och följa upp budgeten 
och företaget anser sig själva ha nått måluppfyllelse enligt budgetarbetet. Frow, et al (2010) 
anser att för företag som befinner sig i föränderlig miljö ställs det högre krav på individerna 
under budgetprocessens gång, vid Favör stämmer inte detta då de anställda inte upplevs ha en 
högre belastning. På Vinter stämmer Frow, et al (2010) studie mer än hos Favör, om att det 
ställer högre krav på individerna i en föränderlig miljö, vilket kan ge sitt uttryck genom mer 
engagemang och involvering i budgeten. Då Vinter har fler som är involverade i budgeten 
borde de hantera den föränderliga miljön bättre. Däremot tyder inte den empiriska 
insamlingen på detta, eftersom de själva inte anser sig ha uppfyllt budgetmålen de senaste 
åren. Utifrån detta tolkas att individerna inte nödvändigtvis behöver ställas inför högre krav i 
budgetarbetet då företag befinner sig i en föränderlig miljö.  
 
Vinter använder sig av ett öppet system där kundansvariga prognostiserar sina intäkter och 
således skapar en intäktsbudget. Detta betyder att chefer kan se, och få kontroll över, 
intäkterna. Enligt Hope och Fraser (2003) kan budget, använt på ett ansvarsfullt sätt, ge tydlig 
grund för chefer att få kontroll över företaget. Detta motverkar informationsassymmetrin som 
kan uppstå genom principal-agent teorin enligt Østergren och Stensaker (2011) genom att 
ansvaret för intäktsbudgetar är tilldelat individer. På Vinter tyder detta på att det inte finns 
någon informationsassymmetri samt att ansvar för budgeten är tydligt fördelat. Tolkningen 
blir därför att problem med principal-agent teorin undviks genom budgetstyrning.  
 
Favör och Vinter har båda tacklat den föränderliga miljön i branschen på liknande sätt, med 
revidering av budget, tillåtelse att avvika samt prognoser baserade på interna mål och mått 
istället för externa och konkurrenter. Detta kan tolkas som metoder som kan användas för att 
tackla förändringar, vilket även är i linje med tidigare studier (Frow, et al 2010; Bergstrand & 
Olve, 1996; Østergren & Stensaker, 2011).  
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5.3 Delaktighet i en föränderlig miljö 
 
Ekonomiansvarige vid Favör utformar budgeten och därefter får de anställda vara delaktiga 
genom diskussion angående hur mycket resurser som behövs till varje projekt. Favör lägger 
inte så mycket tid på budgeten så att annat arbete blir drabbat. Vilket således inte är i linje 
med Wallanders (1999) studie om att budget kan ta onödig tid som istället bör läggas på 
sådant som de anställda är bra på. På Vinter är flera av de anställda delaktiga i budgetarbetet. 
Ekonomiansvarige utformar kostnadsbudgeten, sju kundansvariga är delaktiga i 
intäktsbudgeten och även ledningsgruppen är delaktig i alla delar av budgeten. Här skulle 
Wallanders (1999) studie möjligtvis kunna stämma, då budgetarbetet kan anses ta tid ifrån 
arbetet. Däremot tyder inte den empiriska insamlingen på Vinter på att det skulle vara en stor 
belastning eller ta ”onödigt” mycket tid. På Vinter är flertalet delaktiga och har befogenhet att 
avvika och revidera budgeten. Detta kan tolkas som en fördel då fler anställda är insatta i 
budgeten och har vetskap om vilken riktning företaget är på väg mot. Genom detta är de 
anställda mer förberedda på eventuella effekter som kan bli nödvändiga om företaget inte 
uppnår sina mål.  
 
En anställd på Favör ansåg sig inte alls delaktig i budgetarbetet. Hans roll i företaget var 
idébaserad och han menade att det är svårt att sätta både pris- och tidsram på ett arbete av den 
karaktären. På Vinter uppfattades samma sak, att arbete av kreativ karaktär är svårt att sätta en 
begränsning på och att de gärna hade bortsett mer från budgeten i dessa roller. De kan ändå se 
vikten och betydelsen av budgeten och svårigheter med att bortse från denna. Frow, et al 
(2010) anser att viss flexibilitet bör tillåtas vid användning av budget och att överskrida denna 
kan bli nödvändigt. Aktiviteter måste dock göras för att i helhet sträva mot att nå företagets 
mål. Studien tyder på att idébaserade arbeten kan behöva överskrida budgeten i större 
utsträckning då det är svårt att tidsbegränsa ett sådant arbete och kvalitet anses gå före budget. 
Båda företagen indikerar detta. I dessa kreativa roller tolkas att fler eller andra mått än budget 
kan gynna företag i denna bransch.  
 
På Favör råder delade meningar angående ansvaret som budget kan tilldela. En anställd anser 
att det är bra att bli begränsad och få ett ansvar genom budget och tror att det kan leda till 
bättre lönsamhet. Han känner däremot ingen press av ansvaret eftersom han till viss del får 
vara delaktig i budgeten. En annan anställd ansåg det inte alls vara hans ansvar att se till 
budgeten och litar därför till att andra gör det. Enligt Hope och Fraser (2003) kan budget leda 
till att individer avskräcks från att ta ansvar, detta indikerar inte den empiriska insamlingen 
vid Favör då ingen uttryckt det direkt negativt med ansvarstagande och budget. Vid Vinter har 
inte den empiriska insamlingen identifierat något tydligt ansvar med budget, istället är många 
lite delaktiga och därmed delvis ansvariga. Däremot kan tidsrapporteringssystemet som 
Vinter använder sig av upplevas som ett tungt ansvar för de anställda, vilket kan kopplas till 
budgetsystemet. Det anses inte finnas något annat system eftersom de på något sätt måste 
rapportera hur de fördelat sin tid för att kunna ta betalt av kunder. Enligt Radu (2011) kan 
individer bli fientliga mot andra i företaget när de uppmanas att följa budgetens regler eller ett 
speciellt beteende. En anställd på Vinter uttryckte att det kan finnas viss fientlighet mot 
tidsrapporteringssystemet då det upplevs som jobbigt. Vilket kan tolkas som att en annan 
lösning hade kunnat gynna företaget och undvika det dysfunktionella beteendet Radu (2011) 
nämner. 
 
Om budgetmålen inte uppfylls vid Favör så är det ägarna som tar ansvar för det. Enligt 
Orlando (2009) vill inte de anställda hållas ansvariga om budgeten inte kan uppfyllas, vilket 
de anställda på Favör inte blir då det är ägarna som tar ansvaret. På Vinter uppfattas att fler 
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blir drabbade, de anställda verkar vara väl införstådda med konsekvenser som kan bli 
nödvändiga av dåliga resultat. Vinter har ett treårs-mål som innebär att hela företaget belönas 
om de uppfyller budgetmålen. Om inte målen uppnås påverkas företaget negativt då det kan 
leda till att personal behöver sägas upp. Detta kan tolkas som att det inte är något som direkt 
stör budgetstyrningen, snarare en självklarhet i och med att de vet hur tidigare år har sett ut 
och hur de agerat vid tidigare situationer. 
 
Om projekt tar orimligt mycket tid på Favör försöker de samarbeta, ta hjälp av andra och 
delegera uppgifter, en anställd ansåg dock att budget inte direkt främjade samarbetet på 
företaget. Detta är i enlighet med Bourmistrov och Kaarbøe (2013) som anser att avskaffandet 
av budget främjar samarbete och organisatoriskt lärande och inte enligt Macintosh (1994) som 
anser motsatsen, att budget kan bidra med lagkänsla. På Vinter svarade däremot de anställda, i 
enlighet med Macintosh (1994), att budgeten skapar samarbete på företaget, främst när det går 
bra. Samarbetet blir däremot lägre kring budgeten när den inte stämmer med prognoserna och 
det blir svårt att hålla budgeten. Budgeten kan också ses som tvingande för att den måste 
diskuteras, delaktigheten är då viktig för ett fungerade samarbete. Marginson och Ogden 
(2005) anser att budgeten kan skapa engagemang att arbeta tillsammans, vilket studien 
indikerar i fallet Vinter. Detta kan tolkas som positivt för företaget att flera är delaktiga och 
ansvariga för främst intäktsbudgetar, vilket kan anses skapa delaktighet kring budgeten i 
företaget. Delaktigheten tolkas som högre vid positiva resultat vilket tyder på att det anses 
roligare att arbeta kring budgeten när de presterar bra, än när de har svårt att uppnå målen.  
 
På en liten arbetsplats som Favör tyder studien på att det kan vara svårt att samarbeta i större 
utsträckning då varje anställd har specifika arbetsområden och kunskaper. På Vinter är 
uppfattningen att det kan vara lättare att samarbeta då det är en större arbetsplats och främst 
på grund av att fler är delaktiga och medvetna om budgeten. Detta skulle också kunna vara en 
fråga om förtroende, hur mycket man litar på sina medarbetare och vill lämna ifrån sig arbete 
till dessa. Detta är inget som den empiriska insamlingen antyder, däremot tolkas att de 
anställda på Favör har tydligare arbetsroller och det skulle kunna vara anledningen till mindre 
samarbete.  
 
Varken på Favör eller Vinter används bonus- eller belöningssystem. Enligt Marginson och 
Ogden (2005) kan belöningssystem vara mindre viktigt för budgetuppfyllande, detta indikerar 
de svar studien fått. Radu (2011) anser att det beror på individerna i företaget om det är 
effektivt att styras med belöningssystem. Ekonomiansvarige på Favör ansåg att företaget har 
utvecklingsmöjlighet inom området och att det är något de kan se över för att engagera de 
anställda mer i budgeten. Trots att Vinter inte har något bonus- eller belöningssystem har de 
andra förmåner så som frukost som kan anses fungera som uppmuntring och motivation till de 
anställda, däremot inte strikt kopplat till budget. Studien tyder på att det är något som 
företagen kan vinna på att se över för framtiden, eftersom tidigare studier inom ämnet 
budgetstyrning är delade och det kan vara olika mellan företag och individer. Studien tyder 
även på att delaktigheten inte är påverkad av motivation genom något slags belöningssystem i 
de två undersökta fallen. Däremot tolkas att det treårs-mål som Vinter satt upp skulle fungera 
som ett slags bonussystem, däremot ansåg de inte det själva. En tolkning är att de själva är väl 
medvetna om att de befinner sig i en snabbt föränderlig miljö och därför känner att de har 
svårt att påverka externa effekter, vilket kan göra att de inte når sina mål. Dessutom är inte 
treårs-målet personligt utan kollektivt för alla anställda. Detta tolkas kunna påverka 
engagemanget positivt och uppmuntra till samarbete. 
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Tabell 2: Jämförelse av delaktighet 

 
 Favör Vinter 
Delaktighet bland anställda  x 
Budget tar tid  x 
Flexibilitet i budget finns x x 
Anställda avskräcks från att ta ansvar   
Budget leder till samarbete  x 
Belönings- eller bonussystem    

 
Delaktigheten upplevdes högre i det av de två företagen som påverkats mest av 
omvärldsförändringar de senaste åren. Det av företagen som ansåg att de lyckats bra med 
måluppfyllelse genom budget var inte det företag med störst delaktighet. Detta tyder på att 
delaktighet inte behöver vara en så viktig komponent för måluppfyllelse. Vilket inte är i linje 
med tidigare studier (Van der Stede, 2000; Macintosh, 1994; Radu, 2011) som visar att 
delaktighet ger högre måluppfyllelse. En tolkning är att, vid omvärldsförändringar är det 
viktigare att fokusera på att leverera kvalitet och aktuella tjänster och produkter till kunden, 
än att fokusera på budget. Hög kvalitet samt tjänster och produkter som ligger i tiden 
genererar i sin tur resultat till budget. Vissa yrkesroller tolkas även vara missgynnade av att 
styras av siffror och ekonomi. Roller med kreativ karaktär anses hämmade av budget snarare 
än gynnade och genom att inte vara delaktig i budget anses anställda med dessa roller ha 
möjlighet att prestera bättre.  

  



 

27 
 

6. SLUTSATSER 
 
I detta kapitel kommer svar på studiens syfte och forskningsfrågor presenteras. Sedan följer 
en diskussion utanför studiens syfte som uppkommit intressant under studiens gång inom 
ämnet budgetstyrning. Avsnittet avslutas med ett praktiskt och teoretiskt bidrag samt förslag 
på vidare studier inom området budgetstyrning. 
 
6.1 Svar på syfte och forskningsfrågorna 
 
Hur anpassar företag sin budget vid omvärldsförändringar? 
Studien visar att anpassning av budget vid omvärldsförändringar kan göras på flera olika sätt. 
Det sätt som identifierades tydligast i båda företagen var revidering av budget under året vid 
behov, vilket även är i enlighet med tidigare studier.  
 
Är delaktighet vid budgetstyrning viktigt bland ledning och anställda i en föränderlig miljö? 
Varför, eller varför inte, anses delaktighet vid budgetstyrning betydelsefullt? 
Slutsatsen som görs utifrån studien är att delaktigheten inte behöver vara en så viktig 
komponent för lyckad budgetstyrning bland ledning och anställda för ett företag i en 
föränderlig miljö. Detta eftersom vissa yrkesroller inom kommunikationsbranschen ser 
budgeten som något sekundärt och är svårt att koppla till kreativa arbeten, dessa gynnas 
istället av andra mått och tacklar föränderlig miljö genom att följa branschens utveckling.   
  
6.2 Diskussion  
 
Tidigare studier motsäger varandra om det är positivt eller negativt för individen att styras av 
en budget (Marginson & Ogden, 2005; Hope & Fraser, 2004; Bourmistrov & Kaarbøe, 2013; 
Radu, 2011). Denna studie indikerar att det beror på individen och i 
kommunikationsbranschen finns vissa yrkesroller med specifikt kreativ karaktär, till exempel 
art director och creative director. Intervjupersoner med dessa titlar uttryckte att de inte kan 
tänka på budgetstyrning i deras arbete som är idébaserat. Arbetet går ut på att vara kreativ och 
skapa och det kan vara svårt att sätta en tidsgräns till denna typ av arbete. Dessa yrkesroller 
kan gynnas av att vara styrda av andra mått än just budgetstyrning och ett komplement till 
budgetstyrningen anses därför kunna gynna branschen. Detta är något som även tidigare 
studier tar upp, att det kan vara gynnsamt att använda sig av komplement till budgetstyrning 
och ibland få avvika från budgeten (Frow, et al 2010). 
 
Wallander (1999) anser att ”budgetering är ett onödigt ont”, liknande svar fick studien på 
båda de undersökta företagen Favör och Vinter. ”Budget är ett nödvändigt ont” svarade två 
av de anställda som intervjuades. Om detta är för att det anses som en självklarhet att använda 
budget, eller om det är något de känner sig tvingade att använda, finner studien inget svar på. 
Intressant aspekt är att Wallander, som för 15 år sedan uttryckte meningen ovan, anser 
budgeten som onödig medan studien indikerar den nödvändig.  
 
6.2.1 Praktiskt och teoretiskt bidrag 
 
Det praktiska bidrag studien visar på är att företag i kommunikationsbranschen, eller liknande 
branscher, kan dra nytta av att komplettera budgetstyrningen med andra prestationsmått. Detta 
då studien indikerar att roller av kreativ karaktär har svårt att begränsa sitt arbete av budget. 
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Att även tillåta revidering vid externa effekter indikerar denna studie vara ett framgångsrikt 
sätt för att nå måluppfyllelse och anpassa verksamheten vid omvärldsförändringar. 
 
Tidigare studier har visat på att delaktighet är viktigt för måluppfyllelse vid 
omvärldsförändringar (Van der Stede, 2000; Macintosh, 1994; Radu, 2011). Det teoretiska 
bidraget denna studie kan bidra med är att det inte behöver vara viktigt med delaktighet vid 
omvärldsförändringar för en framgångsrik budgetstyrning. Det kan istället vara andra faktorer 
som spelar en större roll för att tackla omvärldsförändringarna, som kan vara beroende av 
företagens olika storlek.  
 
6.2.2 Vidare studier 
 
Ett förslag för vidare forskning är att undersöka företag som är i en föränderlig miljö och 
använder belönings- eller bonussystem för att se om delaktigheten är högre i dessa företag. I 
denna studie så var det ingen av de två undersökta företagen som använde sig av någon form 
av belönings- eller bonussystem. Vi anser det intressant att se om detta hjälper de anställda att 
bättre fokusera mot de budgetmål företaget har, när de får någon form av belöning för det. Att 
skapa delaktighet i en föränderlig miljö indikerade denna studie som svårt, att undersöka vilka 
utmaningar som kan uppstå i samband med bonussystem anses därför som intressant.  
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE EKONOMIANSVARIG 
 
Inledning 
Namn: 
Roll i företaget: 
Anställningstid: 
Går det bra om vi spelar in den här intervjun?  
Vill du vara anonym i studien?  
 
Budgetstyrning 
Berätta kort hur det går till när budgeten utformas för er verksamhet. 
 
Vad anser du om budgetens syfte i företaget? 
 
Hur ofta uppdaterar ni och gör prognoser för er budget i dagsläget?  
 
Vilka är det som utformar/är delaktiga i budgeten? 
 
Finns det situationer då du får avvika från budgeten?  
 
Hur använder ni er av budgetmål?  
 
Vad händer vid situationer då budgeten inte går att hålla? 
 
Har ni något belönings- eller bonussystem kopplat till budget?  
 
Hur ser du på att revidera budgeten inom den budgeterade perioden? 
 
Tar ni hänsyn till konkurrenter när ni utformar budgeten? 
 
Hur gör ni om budgetmålen inte uppfylls? 
 
Vad anser du om kontroll genom budget? 
 
Hur gör ni med uppföljning av budgeten?  
 
Har tidigare budgetarbete gett önskad effekt? 
 
Får vi kontakta dig i efterhand om ytterligare frågor skulle uppkomma? 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE ANSTÄLLD 
 
Inledning 
Namn: 
Roll i företaget: 
Anställningstid: 
Går det bra om vi spelar in den här intervjun?  
Vill du vara anonym i studien?  
 
Budgetstyrning 
Vad anser du om budget och budgetstyrning? 
 
Har ni något belönings- eller bonussystem kopplat till budget?  
 
Tycker du budgeten hämmar eller främjar samarbete på arbetsplatsen?  
 
Är du delaktig i budgetarbetet? 
 
Finns det situationer då du får avvika från budgeten?  
 
Vilka mål anser du att verksamheten ska sikta mot? 
 
Vad anser du om det ansvar som budget kan tilldela?  
 
Hur påverkas du om budgetmålen inte uppfylls? 
 
Överlag, anser du att det är positivt eller negativt att styras av en budget? 
 
Får vi kontakta dig i efterhand om ytterligare frågor skulle uppkomma? 
 
 
 


