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Förord 
 

Nu när arbetet med vår uppsats är klart vill vi ta tillfället i akt att tacka Er som på ett eller 

annat sätt varit till hjälp för oss. Först och främst vill vi tacka de respondenter som tagit sig tid 

att svara på våra frågor och genom detta gjort vår undersökning möjlig. Vi vill också tacka vår 

handledare Mats Strid för det stöd han varit genom att komma med bra tips, synpunkter och 

för ett gott samarbete med snabba svar på våra frågor. Vidare vill vi tacka våra opponenter, 

Linda Johansson och Maja Wasielewska, för deras synpunkter under arbetets gång. Till sist 

vill vi tacka våra familjer för deras stöd och tålamod under uppsatsskrivandet.  

 

Tack! 

 

Uddevalla 13 januari 2006 
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Daniel Simonsson   Mikael Sannholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
 

Examensarbete/C-uppsats i företagsekonomi/internredovisning, Högskolan Väst, Ht-2005 

 

Författare: Daniel Simonsson, Mikael Sannholm 

Handledare: Mats Strid 

 

Titel: Budgetprocessen och motivation 

 

Bakgrund och problemdiskussion: Syftet med att använda budgetering har förändrats över 

tiden genom ökade krav på ekonomistyrningen. Från att ha haft fyra huvudsakliga syften: 

implementering av strategi, samordning, ansvarsfördelning och grund för utvärdering, har det 

på senare tid presenterats sju syften med budget. De traditionella syftena har benämnts, 

prognos, kontroll, planering och samordning. Till dessa har lagts tre modernare syften, 

åtagande, motivation och kommunikation (Lindvall, 2001). När man använder sig av 

budgetansvar, eller som Lindvall definierar det, resultatansvar, kan suboptimeringsproblem, 

t.ex. att självständiga chefer ser i första hand till sin egen avdelnings bästa, med risken att 

företagets helhet försummas, uppstå (Lindvall, 2001). Detta resonemang väckte tankar hos oss 

huruvida de moderna syftena med budget kan förväntas bidra till en lösning på dessa problem.  

 

Forskningsfråga: Kan budgetprocessen motivera budgetansvariga till att arbeta hårdare för 

att den satta budgeten skall uppnås? 

 

Syfte: I teorin sägs att budgetprocessen kan ha en motiverande inverkan på personalen. Syftet 

med vår studie är att försöka finna belägg för att så är fallet. 

 

Avgränsningar: Bland de moderna syftena med budgetering avgränsar vi oss till motivation. 

Vi avgränsar oss även till att fokusera på budgetprocessen, och inte på budgetdokumentet. Vår 

fallstudie är avgränsad till personal med budgetansvar. 

 

 

 



Metod: Uppsatsen bygger på kvalitativ metod. Uppsatsens primärdata består av intervjuer 

med tre respondenter, vilka har det yttersta budgetansvaret för organisationens olika 

delbudgetar. Intervjuerna är bandade efter överenskommelse med respondenterna.  

 

Slutsatser: Den huvudsakliga slutsatsen vi kan dra av vår studie är att det inte i första hand är 

själva budgeteringsprocessen som de budgetansvariga upplever som engagerande, 

inspirerande eller motiverande. Däremot kan de under vissa förutsättningar uppleva 

motivation i den del av budgetprocessen som tar vid när budgeteringsprocessen avslutats. Vår 

förklaring till detta är att den valda organisationen uppfyller Herzbergs och McGregors 

teoriers motivationsfaktorer.  
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1 Inledning 
 

I vårt första kapitel kommer vi att ge en bakgrund till uppsatsen. Ur den påföljande 

problemdiskussionen utformas vår forskningsfrågeställning. Efter detta kommer vi att 

beskriva syftet med uppsatsen. Kapitlet avslutas med de avgränsningar vi gör och en 

beskrivning av uppsatsens fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 

Vi har valt att skriva om budget eftersom vi uppfattar denna som det mest vedertagna 

styrmedlet i svenskt näringsliv. Då vi tror att motivation har stor inverkan på medarbetarnas 

möjlighet att arbeta mot samma mål på ett så effektivt sätt som möjligt, tycker vi det är 

intressant att studera motivationens roll i arbetet med budget. 

 

Budgeteringen var till en början ett sätt att bryta ner långsiktiga planer, vilka sträckte sig över 

en period av 5-10 år, i mindre lätthanterligare delar som omfattade 1 år. Under 1970-talet 

förändrades användningen av budgeten genom att företagen fokuserade mer på processen att 

upprätta budget och gjorde de anställda delaktiga i denna. Detta gjorde arbetet med budgeten 

mer dynamiskt (Ax. et al, 2002).  

 

Syftet med att använda budgetering har förändrats över tiden. Till en början var det tydligt 

formulerat, men har efterhand kommit att förändras med ökade krav på ekonomistyrningen. 

Från att ha haft fyra huvudsakliga syften: implementering av strategi, samordning, 

ansvarsfördelning och grund för utvärdering, har det på senare tid presenterats sju syften med 

budget. De traditionella syftena har benämnts, prognos, kontroll, planering och samordning. 

Till dessa har lagts tre modernare syften, åtagande, motivation och kommunikation (Lindvall, 

2001). Vid upprättandet av budgeten finns tre olika metoder, uppbyggnadsmetoden, 

nedbrytningsmetoden och den iterativa metoden (Ax. et al, 2002). 

 

 



 
___________________________________________________________________________   

 2

 

När det gäller motivation inom organisationsteorin är den vanligaste definitionen att 

motivation är det som får de anställda att prestera mer än vad de annars skulle ha gjort under 

de organisatoriska förhållanden som de arbetar (Landy & Becker 1990 se Jacobsen & 

Thorsvik 1998, s. 222). Även om många företag inte framhåller motivation som ett 

huvudsyfte med budgeten så upplevs den som någonting viktigt (Bergstrand & Olve, 1996). 

Motivation är skillnaden mellan att göra minsta möjliga och att göra allt man förmår 

(Gellerman 1992 se Ahl 2004, s. 22). En tanke som ligger till grund för valet av vårt 

uppsatsämne är motivationens roll då det gäller att lösa de problem som kritiken mot 

användandet av budget som styrmedel tar upp. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Den kritik som har riktats mot budgeten är en kritik mot ekonomistyrningen som helhet. Att 

budgeten har kommit att hamna i fokus beror på att den anses vara hörnstenen för 

ekonomistyrningen. Kritiken handlar huvudsakligen om att budgetprocessen kräver mycket 

arbete och engagemang, trots att den färdiga budgeten anses ha ett begränsat värde för att 

kunna uppfylla de syften som den är tänkt att fylla (Lindvall, 2001). Jan Wallander menar att 

det är svårt att förutse vad som skall ske i framtiden eftersom det ständigt sker förändringar i 

omvärlden. När budgeten väl är klar styrs företaget av den och får därför svårt att anpassa sig 

efter omvärldens förändringar. Alternativet till budget, menar Wallander, är att använda sig av 

självständighet och delaktighet för medarbetarna. Dessutom bör resultatansvaret ligga hos 

medarbetarna (Wallander, 1995). Ett ökat resultatansvar medför en större frihet, men också en 

större risk för suboptimeringsproblem. Självständiga chefer ser i första hand till sin egen 

avdelnings bästa, med risken att företagets helhet försummas (Lindvall, 2001).  

 

Som vi uppfattar det är det i första hand målinkongruens och suboptimering som är ett hot 

mot att uppnå maximal effektivitet vid användandet av budget i kombination med 

resultatansvar. Målinkongruens och suboptimering medför att medarbetarna drar åt olika håll 

och detta bromsar upp utvecklingen mot företagets långsiktiga, strategiska mål. Vi känner till 

fall där chefer har missbrukat sin position genom att suboptimera sin egen avdelnings resultat  
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på bekostnad av bolaget som helhet. Då vi i framtiden kan komma att hamna i situationer där 

suboptimering kan förekomma bland medarbetare, vilka vi har ansvar för, har vi valt att 

skriva om detta. Vi har i vår empiriska studie valt att begränsa oss till respondenter som 

innehar chefspositioner som är underställda ekonomichefen.  

 

Frågan är då om de moderna syftena med budget kan förväntas bidra till en lösning på 

problemen med målinkongruens och suboptimering. Ett av dessa syften är, som tidigare 

nämnts, motivation. Vi tror att motivation måste finnas för att medarbetarna skall sträva mot 

organisationens mål. Av egen erfarenhet vet vi att motivation är en drivkraft som leder till att 

människor uträttar och presterar mer än då motivation saknas. Då kurser i företagsledning 

hållits har det framkommit att deltagarna anser motivationssyftet med budget vara viktigt, 

trots att det kanske inte är det budgetsyfte som betonas i första hand (Bergstrand & Olve, 

1996). I litteraturen sägs att motivation och åtagande mot den färdiga budgeten brukar stärkas 

när uppbyggnadsmetoden används (Ax. et al, 2002). På grund av detta har vi valt att göra vår 

empiriska studie på ett företag som tillämpar denna metod.  

 

1.3 Forskningsfråga 
 
Forskningsfrågan har formats utifrån ovanstående problemdiskussion. Frågan är: kan 

budgetprocessen motivera budgetansvariga till att arbeta hårdare för att den satta budgeten 

skall uppnås? 

 

1.4 Syfte 
 

I teorin sägs att budgetprocessen kan ha en motiverande inverkan på personalen. Syftet med 

vår studie är att försöka finna belägg för att så är fallet. 
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1.5 Avgränsningar 
 

Bland de moderna syftena med budgetering har vi valt att avgränsa oss till motivation. Vi har 

även valt att fokusera på budgetprocessen, och inte på budgetdokumentet. I vår fallstudie har 

vi valt att avgränsa oss till personal med budgetansvar. 

 

1.6 Disposition 
 

Kapitel 2 - Metod 

Vi kommer i detta kapitel att redogöra för den metod vi valt att använda oss av. Vårt 

tillvägagångssätt beskrivs också för att läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning om 

trovärdigheten i vår undersökning. 

 

Kapitel 3 - Teori 

I detta kapitel redogör vi för budgetens tänkbara syften enligt olika författare och hur 

uppbyggnadsmetoden beskrivs i litteraturen. Sedan följer ett avsnitt om motivation kopplat till 

budgetering. Slutligen beskrivs olika samhällsteorier om motivation. 

 

Kapitel 4 - Empiri 

Kapitlet innehåller budgetens tänkta syfte, businessplanen som ligger till grund för budgeten 

och budgetprocessen i företaget vi valt att undersöka. Slutligen sammanställs intervjusvaren. 

 

Kapitel 5 - Analys och slutsatser 

I det femte kapitlet analyseras resultatet av fallstudien. Enligt litteraturen kan budgetprocessen 

formas på olika sätt. För att den skall uppnå en motiverande effekt på de anställda bör den 

enligt olika författare innehålla vissa specifika delar. Empirin jämförs mot teorin för att se om 

den stämmer med verkligheten. Sedan kommer resultatet att analyseras mot 

motivationsteorier för att försöka utreda varför vi fick det resultat vi fick. Slutsatser dras 

sedan. 
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2 Metod 
 

Detta kapitel kommer att behandla den metod vi valt att använda oss av. Vårt 

tillvägagångssätt beskrivs för att läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning om 

trovärdigheten i vår undersökning. 

 

2.1 Val av metod 
 

Vi kommer att använda oss av kvalitativ metod. Att använda kvalitativ metod innebär att man 

har som syfte att förstå det man studerar genom att ge en helhetsbild av detta. Metoden 

kännetecknas av att man personligen, på nära håll, studerar källan till informationen (Holme 

& Solvang, 1997). Kvalitativt inriktad forskning inriktar sig på mjuka data som kvalitativa 

intervjuer och tolkande analyser (Patel & Davidson, 2003). Metoden är flexibel, t.ex. om man 

vid insamlandet av information har formulerat frågeställningar som inte är relevanta för det 

material man får fram, kan dessa rättas till/ändras efterhand. De frågor som ställs till 

intervjupersonerna behöver inte vara samma för alla och kan ställas i valfri ordning. 

Forskaren sätter inte upp fasta ramar för undersökningens genomförande, utan kan vara 

flexibel och anpassa upplägget efter hand (Holme & Solvang, 1997). Vi vill få en djupare 

kunskap om budgetprocessen, motivation och sambanden mellan dem. För att ta reda på hur 

respondenterna upplever sin situation när det gäller budgetprocessen har vi valt kvalitativ 

metod. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

2.2.1 Insamling av data 
 

Sekundärdata innebär att forskaren studerar data som andra samlat in (Andersen, 1998). I vår 

undersökning består sekundärdata av litteratur och artiklar. För att hitta litteratur och artiklar  
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har vi sökt i databaser via Internet. Sökorden vi använt är: budget, budgetering och 

motivation. När forskaren själv samlar in information kallar man denna för primärdata 

(Andersen, 1998). De svar våra intervjuer genererat utgör vår undersöknings primärdata. 

Intervjuerna spelades in på band för att dessa skulle kunna genomföras i samtalsform med 

stöd av frågorna. 

 

2.2.2 Val av respondenter 
 

Vid respondentintervjuer är det viktigt att personen som intervjuas själv är delaktig i 

sammanhanget som studeras (Holme & Solvang, 1997). När vi tog kontakt med den valda 

organisationen som vi skulle studera tilldelades vi tre respondenter som hade de befattningar 

vi var intresserade av. Vi var intresserade av personer som har det yttersta budgetansvaret för 

verksamhetens olika delbudgetar. Därför föll det sig naturligt att respondenterna innehar 

chefsbefattningar. Intervjuerna bandades efter överenskommelse med respondenterna.  

 

2.2.3 Val av intervjufrågor 
 

Den kvalitativa forskningsintervjun är halvstrukturerad. Med det menas att man varken för ett 

öppet samtal eller strikt följer ett frågeformulär. Ett antal huvudfrågor sammanställs och dessa 

utgör ramen för intervjudiskussionen (Kvale, 1997). Vi har formulerat elva huvudfrågor som 

utgör ramen för intervjuerna. Fråga två och tre i vårt frågeformulär syftar till att ge en bild av 

hur företagets budgeteringsprocess ser ut. De övriga frågorna syftar till att vi skall få en bild 

av hur respondenterna upplever sin arbetssituation. Vi valde att inte skicka ut frågorna till 

respondenterna innan intervjuerna eftersom vi ville undvika att dessa skulle kunna förbereda 

svar, individuellt eller gemensamt. Vi ville att svaren skulle vara spontana och vara en 

utgångspunkt för ett samtal, snarare än ett redogörande. Fördelen med detta är att vi anser oss 

då lättare komma åt respondentens egen upplevelse av sin arbetssituation. 
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2.2.4 Validitet 
 

Validitet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill mäta eller beskriva 

(Bell, 2000). Validitet delas in i giltighet och relevans, där giltighet behandlar den generella 

överensstämmelsen mellan det teoretiska och det empiriska i studien medan relevans belyser 

det empiriska begrepps- eller variabelurvalet och dess problemställning. Det är svårt om inte 

rent av omöjligt att mäta hur bra definitionsvaliditeten är. Därför blir forskarens eget omdöme 

viktigt. Dessutom måste forskaren kunna argumentera för sin ståndpunkt då den kan bli utsatt 

för diskussion och kritik (Halvorsen, 1992:42). 

 

Begreppet validitet i en kvalitativ studie är inte enbart relaterat till datainsamlingen, utan 

omfattar hela forskningsprocessen. När det gäller datainsamlingen beror validiteten på om 

forskaren har kunnat skaffa sig ett trovärdigt underlag för att kunna bedöma den intervjuades 

situation. Att kunna fånga det som är mångtydigt och motsägelsefullt är viktigt för en god 

validitet. Eftersom kvalitativa studier kännetecknas av stor variation och är unika på sitt sätt, 

är det viktigt att forskaren noggrant beskriver sitt tillvägagångssätt så att läsaren kan få en 

uppfattning om hur- och varför forskaren har gjort sina val. Syftet med detta är att stärka 

validiteten (Patel & Davidson, 2003). Direkt upplevd validitet innebär att om ett antal 

personer, t.ex. studerar frågorna forskaren har tänkt ställa till sina respondenter, och alla 

kommer fram till att de verkar vara vettiga i förhållande till sitt syfte, så finns det direkt 

upplevd validitet (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

 

För att försöka uppnå en god validitet har vi valt respondenter som har positioner och 

arbetsuppgifter som är relevanta för vår studie. Valet av frågor och tillvägagångssättet vid 

intervjuerna har också gjorts för att uppnå en god validitet. För att öka validiteten i vår 

forskningsprocess har vi genomgående inlett de olika avsnitten med en förklaring till varför vi 

valt att behandla detta. 
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2.2.5 Reliabilitet 
 

Reliabiliteten avspeglar hur tillfälligheter inverkar på och felmarginalen hos den mätmetod 

som används, eller med andra ord hur exakt och säker mätningen av det som skall mätas är 

(Winter, 1992). Reliabilitet (tillförlitlighet) är ett mått på i vilken grad ett tillvägagångssätt ger 

samma resultat vid olika tillfällen, men med samma omständigheter i övrigt (Bell, 2000). Vid 

kvalitativa studier bör reliabiliteten ses mot bakgrund av den unika situationen när 

undersökningen genomförs. Om svaren på frågorna varierar från ett tillfälle till ett annat, 

behöver detta inte tyda på en låg reliabilitet (Patel & Davidson, 2003).  

 

Genom att intervjuerna spelas in på band ökar reliabiliteten. Risken för att information går 

förlorad genom att man glömmer vad som sades minimeras. När vi skrivit ner de bandade 

intervjusvaren skickades dessa till de respondenter som hade önskat detta för 

korrekturläsning. Efter att de skickat tillbaka det korrekturlästa materialet korrigerade vi detta 

med vissa förtydliganden. 

 

2.2.6 Analysmodell 
 
Problemdiskussionen formulerade vi utifrån tidigare inhämtad kunskap, vilken vi fått genom 

att läsa litteratur som handlar om budget. Problemdiskussionen låg sedan till grund för vår 

utformning av frågeställning och val av organisation. Vi fördjupade oss sedan inom valt 

ämnesområde och ur den kunskap vi inhämtade utformades frågorna som ligger till grund för 

vår empiriska studie. Dessa användes i de respondentintervjuer vi sedan genomförde. När vi 

sammanställt respondenternas svar började vi med analysen vilken följde en egenkonstruerad 

modell. Denna modell innebär att vi i analysen jämför empirin mot teoriavsnittet om budget 

för att se om de stämmer överens. Vi undersökte sedan om Herzbergs och McGregors 

motivationsfaktorer kunde återfinnas i vår studerade organisation. Syftet med detta var att 

försöka finna förklaring till de avvikelser vi upptäckte mellan teorin om budget och empirin. 

Därefter har vi dragit våra slutsatser utifrån vårt resultat av analysen. 
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3 Teori 
 

Kapitlet innehåller en fördjupning av budgetens tänkbara syften enligt olika författare. Efter 

detta följer ett avsnitt som behandlar uppbyggnadsmetoden. Sedan följer ett avsnitt om 

motivation kopplat till budgetering. Därefter avslutas kapitlet med en beskrivning av 

samhällsteorier om motivation. 

 

3.1 Budget 
 

3.1.1 Budgetens syften enligt olika författare 
 

Vi kommer nu att ta upp budgetens syften för att vi skall kunna bedöma vilket/vilka syften 

den studerade organisationen har. Vi kommer också att använda syftena för att se om 

organisationens officiella syften är implementerade hos personalen. Detta för att kunna svara 

på om McGregors teori om motivation kan tillämpas på den valda organisationen. Denna teori 

kommer vi att redogöra för längre fram i detta kapitel.  

 

Synen på budgeten har förändrats genom åren, vilket är viktigt att ha kännedom om. Från 

början var budgetens syften definierade som; implementering av strategin, samordning, 

ansvarsfördelning och grund för utvärdering. På senare tid har dessa dock utvecklats och 

breddats då ambitionerna stigit (Lindvall, 2001). Budgetens äldre syften har kartlagts genom 

en undersökning som genomfördes på sjuttiotalet (Budgeteringspraxis 1972 se Arwidi & 

Samuelson, 1991) och de moderna syftena observerades under åttiotalet (Arwidi & 

Samuelson, 1991). Lindvall definierar och delar in dessa sju olika syften med budget, som tre 

moderna och fyra traditionella (Lindvall, 2001).  
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De syften som av Lindvall benämns som moderna skall vi först redogöra för. Dessa är: 

 

• Åtagande 

Ledningen i företaget fördelar och lägger ut ansvar på underordnade utifrån de 

prestationer som budgeteras medan den verksamhetsansvariga personalen åtar sig att 

uppfylla den planerade budgeten (Arwidi & Samuelson, 1991). 

 

 

• Motivation 

Budgeten kan stimulera motivationen hos medarbetarna till att aktivt sträva mot att 

verksamhetsmålen uppnås, vilket också ligger i linje med målstyrning. Det antas att då 

de budgetansvariga aktivt får delta i budgetprocessen jobbar de ännu hårdare för att 

den satta budgeten skall uppnås. Det är därför av vikt att dessa medarbetare tillåts 

delta i denna process (Ax. et al, 2002). 

 

• Kommunikation 

Budgeten kan användas som ett informationsinstrument med vilket ledningen får 

möjlighet att förmedla och förankra sin målsättning inom organisationen, dessutom 

möjliggör den och skapar förutsättningar för ledningen att bli informerad om olika 

enheters situation (Greve, 1996). 

 

De traditionella syftena, enligt undersökningen Budgeteringspraxis är: (Budgeteringspraxis 

1972 se Arwidi & Samuelson, 1991) 

 

• Prognos 

Enligt stora svenska ordboken definieras prognos som en förutsägelse om den 

kommande utvecklingen eller händelseförlopp (Norstedts, 1996). Detta syfte innebär 

att det upprättas prognoser för resultat, likviditet, omsättning, volymer och 

tillverkningskapacitet etc. (Arwidi & Samuelson, 1991). 
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• Kontroll/ansvarsfördelning 

Detta syfte innebär att de olika programmen inom företaget följs upp (Arwidi & 

Samuelson, 1991). Greve kallar detta syfte för grund för utvärdering. Budgeten 

används för att utvärdera om den ansvarige har uppnått målsättningen. Det vill säga en 

variant av prestationsvärdering (Greve, 1996). Budgeten används här till att mäta och 

bedöma om den ansvarige gjort ett bra jobb och uppnått målet. Dessutom kan den ses 

som ett signalsystem vilket kan avslöja avvikelser från vissa nyckelparametrar då 

dessa jämförs med värden ur budgeten. I det fall det uppstår indikationer på att 

oplanerade händelser inträffat ligger ansvaret hos enhetschefen att utreda problemet 

och aktivt arbeta mot att finna en lämplig lösning. Företaget tar på sig ansvaret att 

bidra med de resurser som krävs för att enheten ska kunna uppnå den satta budgeten. 

På enhetsnivån är den ansvariges uppgift att se till så den satta budgeten uppnås 

genom de prestationer vilka man kommit överens om skall utföras. På detta sätt blir 

budgetarna ett instrument med vilket ansvaret fördelas, utförda prestationer bedöms 

och graden av måluppfyllelse mäts. Eftersom det klart uttrycks vem som innehar 

ansvaret blir det också lätt att förstå vem som har till uppgift att förklara eventuella 

avvikelser (Ax. et al, 2002). 

 

• Planering 

Budgetens utgångspunkt är företagets strategi och används till verksamhetsplanering 

för kommande perioder. Den används för att planera utförandet av kommande 

aktiviteter som t.ex. produktion, personalrekrytering och investeringar m.m. Budgeten 

används av ledningen som en plan för hela verksamheten och för att få kunskap om 

verksamhetens inriktning är rätt (Ax. et al, 2002). 

 

• Samordning 

De olika enheterna inom företaget strävar mot samma mål. Budgeteringen är till för att 

få kunskap om avdelningarna jobbar i samklang och är i takt med varandra. Det 

handlar exempelvis om att försäljningsavdelningen upprättar en budget så att 

produktionsavdelningen vet hur mycket de behöver producera för att täcka försälj- 



 
___________________________________________________________________________   

 12

 

 ningsavdelningens behov och vice versa. En dialog mellan enheterna kan  underlätta 

 och stimulera till att avdelningarna blir synkroniserade. På detta sätt kan 

 budgeteringen leda till att de samband som finns mellan de olika avdelningarna stärks 

 (Ax. et al, 2002). 

 

3.1.2 Uppbyggnadsmetod vid budgetering 
 

Motivation och åtagande mot den färdiga budgeten brukar stärkas när uppbyggnadsmetoden 

används (Ax. et al, 2002). För att ge en förståelse för budgeteringsmetoden som används i 

såväl empiri som analys inleder vi teoriavsnittet med denna. Det finns ett flertal metoder vid 

framtagandet av budgeten. Vi har valt att redogöra för en av dessa. Anledningen till att det 

blev denna är att man inom organisationen använder sig av den. 

 

Uppbyggnadsmetoden innebär att företagsledningen sammanställer förutsättningarna/målen 

för den kommande budgetperioden. Dessa bearbetas sedan på taktisk nivå, där ekonomer tar 

hänsyn till t.ex. konjunkturförändringar, löneutveckling samt konkurrenter m.m. Denna 

sammanställning ligger sedan till grund för upprättandet av delbudgetar för respektive 

verksamhetsområden, vilka tas fram genom en dialog mellan personer inom enheterna. 

Delbudgetarna är förslag som ligger till grund för den slutgiltiga huvudbudgeten (Ax. et al, 

2002). 

 

3.1.3 Motivation i samband med budgetering 
 
Även om många företag inte framhåller motivation som ett huvudsyfte med budgeten så 

upplevs den som någonting viktigt (Bergstrand & Olve, 1996). Här kommer vi att skriva om 

motivation i samband med budgetering. Detta för att, i analysen, jämföra detta avsnitt mot 

empirin för att se om det finns avvikelser/likheter. 

 

Då budgeten betraktas och används som ett verktyg för att styra människors beteenden med 

inriktning på ansvarsstyrning, blir vissa tänkbara syften dominerande, däribland motivation. 
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Budgetutformningen ses ur detta perspektiv som en process i vilken ledningen och den 

underlydande budgetansvarige tillsammans utformar budgetmålet. Ledningen ger den 

budgetansvarige befogenheter och resurser som skall ligga till grund för måluppfyllelsen av 

budgeten. Den budgetansvarige förväntas, av ledningen, uppnå det gemensamt satta 

budgetmålet. På detta sätt kan operativa beslut flyttas till en lägre nivå inom organisationen 

vilket får till följd att budgeten blir ett verktyg som stödjer decentralisering (Greve, 1996).  

 

Det anses, inom detta synsätt, att den budgetansvarige får en ökad motivation till att uppnå sin 

budget genom sitt deltagande i budgeteringsprocessen, vilken då också prioriteras. Det är 

alltså avgörande för motivationen att berörda parter aktivt får delta i och ha inflytande över 

processen (Greve, 1996). Det faktum att personalen bör medverka i budgeteringen är de flesta 

företagsledningar medvetna och ense om. Det är inte på denna nivå problemen uppstår utan 

bland den personal som skall vara aktiv i och utföra budgeteringen. Budgeten blir inte sällan 

bortprioriterad och överlåts till experter då andra arbetsuppgifter upplevs som viktigare och 

mer brådskande. Detta beteende har sin förklaring i, enligt på budgeteringsområdet gjorda 

studier, att det bland budgeterare och företagsledning utvecklas en praxis/sedvänja angående 

vem som skall iordningställa budgeten då deadline närmar sig. Detta förfarande resulterar i att 

budgeteringen blir urvattnad i det avseendet att uppgifterna som lämnas i budgeten då är 

dåligt avstämda bland medarbetarna. Införande av formella regler angående vilka personer 

som skall vara involverade i och utföra budgeteringen, kan vara en metod för att komma till 

rätta med detta beteende. Det kan vara budgetkulturen som ligger till grund för detta problem 

(Bergstrand & Olve, 1982). 

 

I det fall ansvarsstyrning/ansvarsfördelning är budgetens huvudsyfte betraktas budgeten som 

ett avtal mellan den budgetansvarige och dennes överordnade. Ett problem som kan uppstå 

vid förekomsten av systematiskt återkommande justeringar av budgeten är att budgetens 

funktion som ansvarsmotiverande undermineras. Detta eftersom det föreligger risk för att 

budgeten inte längre tas på allvar då spelreglerna ständigt förändras genom revideringen. En 

ständigt reviderad budget ses knappast som ett åtagande (Greve, 1996). En annan vinkling i 

detta sammanhang är att motivationseffekten kan komma att försvinna på grund av de allt för  
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ofta, i sista stund, uppkomna justeringskraven. Budgeteraren har svårt att förstå dessa 

förändringar vilka har sin grund i att den högre uppsatta befattningshavaren fokuserar på det 

stundande styrelsesammanträdet. Det reella budgetinnehållet är inte av samma intresse 

(Bergstrand & Olve, 1996). Med detta i åtanke är det ur motivationssynpunkt förmodligen att 

föredra en fast budget som sträcker sig över hela året, vilken kan, om så behövs, justeras efter 

prognoser i det fall förutsättningarna kräver detta (Greve, 1996). 

 

Då budgeten används till utvärdering av den ansvariges prestation i förhållande till det satta 

målet (prestationsvärdering), bör hänsyn tas till utformning av mått och målsättning. Den 

budgetansvarige måste, genom sitt agerande, kunna påverka mätetalen samtidigt som 

budgetmålet inte får vara orimligt och omöjligt att uppnå (Greve, 1996).  

 

Enligt Lindvall (2001) anses det allmänt vara inspirerande med svåruppnåeliga mål vilka ändå 

är möjliga att uppnå. En baksida med svåruppnåeliga mål är att antalet ej uppnådda mål ökar. 

Mål som är för lätta att uppnå resulterar i att maximal prestation inte uppnås likväl som 

orimliga och ouppnåeliga mål får en negativ inverkan på motivationen. Av detta kan det dras 

en allmän slutsats att en lämplig nivå bör vara att målen är tuffa men ändå möjliga att uppnå. 

En fara man bör vara medveten om är att risk finns då målen uppnåtts att den budgetansvarige 

då nöjer sig med denna prestation och slår sig till ro, oavsett om det finns möjligheter till att 

uppnå ännu bättre resultat. Den budgetansvariges motivation till att uppfylla ledningens mål 

kan komma att sjunka då det kan uppstå en rädsla för återverkningar. Även om ledningen 

belönar en effektivisering på kostnadssidan är det inte säkert att den budgetansvarige aktivt 

strävar mot detta mål. Orsaken till detta är att ledningens förväntningar inför nästa budgetår 

då skulle uppgå till minst denna nya nivå och kanske till och med ännu högre nivå vilket 

kommer att resultera i en ökad press på den budgetansvarige. Här uppkommer alltså ett tydligt 

samband mellan budgetuppställande och dess uppföljning. Ett sätt att påverka dessa 

suboptimeringsproblem är att ersätta en ettårig mål- och planeringsformulering med en 

kontinuerlig process där planeringshorisonten även kan sträcka sig över, det i normala fall så 

begränsade, kalenderårsperspektivet (Lindvall, 2001). 
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3.2 Motivation 
 

3.2.1 Vad är motivation? 
 

”Motivera” kommer från latinets ”movere” och betyder att sätta i rörelse. Motivation kan 

beskrivas som en psykologisk process hos människor. Denna process skapar en inre drivkraft 

som får människan att handla, ger handlingen en riktning och upprätthåller och förstärker 

denna (Weiner 1992 se Jacobsen & Thorsvik 1998, s. 222). Alla inre processer, strukturer och 

yttre faktorer som driver, aktiverar och motiverar handlingar (Madsen 1986:27 se Ahl 2004, s. 

21). Motivation är skillnaden mellan att göra minsta möjliga och att göra allt man förmår 

(Gellerman 1992 se Ahl 2004, s. 22). När det gäller motivation inom organisationsteorin är 

den vanligaste definitionen att motivation är det som får de anställda att prestera mer än vad 

de annars skulle ha gjort under de organisatoriska förhållanden som de arbetar (Landy & 

Becker 1990 se Jacobsen & Thorsvik 1998, s. 222).  

 

Motivation är dock inte lika viktigt i alla sammanhang. Beroende på vad arbetsuppgifterna för 

de anställda innehåller så varierar behovet av att motivera dem för att uppnå ett maximalt 

resultat. Den som sköter en standardiserad arbetsuppgift, t.ex. vid en maskin som styr 

arbetstempot, krävs inte motiverande åtgärder på samma sätt som för den som har ett arbete 

som kräver initiativ och självständighet. Ett typiskt exempel på sådana arbetsuppgifter, är vid 

tjänsteproduktion (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

 

Arbetstillfredsställelse är ett begrepp som ofta kopplas ihop med motivation. Detta begrepp 

syftar på hur väl man trivs med sitt arbete. Orsaken till att detta kopplas ihop med motivation 

är ett antagande om att ökad arbetstillfredsställelse leder till ökade prestationer (Porter & 

Lawler 1968 se Jacobsen & Thorsvik 1998, s. 223). Att så skulle vara fallet i praktiken är 

dock inte bevisat. Engagemang är ett annat begrepp som ofta förknippas med motivation inom 

organisationer. Är personalen engagerad så anses de ha tagit till sig organisationens 

värderingar och mål (Lincoln & Kalleberg 1990, March & Simon 1958 se Jacobsen &  
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Thorsvik 1998, s. 223). En hög grad av engagemang förväntas leda till ökade prestationer och 

mindre frånvaro (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

 

3.2.2 Motivationsteorier 
 

Ingen av de teorier om motivation som finns kan sägas vara den bästa, eller lämpligaste i alla 

sammanhang. Teorierna bör snarare ses som ett komplement till varandra och man måste ta 

hänsyn till de olika omständigheterna i varje enskilt organisatoriskt sammanhang (Jacobsen & 

Thorsvik, 1998). Nedan presenteras ett urval av teorier om motivation. 

 

3.2.2.1 Maslows teori om mänskliga behov 
 

För att skapa en bakgrund till teorierna vi kommer att använda oss av i vår analys kommer vi 

här att beskriva Maslows behovsteori om motivation.  

 

Abraham H Maslow menade att människan har sju grundläggande behov: fysiologiska, 

trygghetsbehov, sociala behov, behov av status och prestige, kognitiva behov, estetiska behov 

och behov av självförverkligande. Han menade att dessa sju behov har en inbördes ordning 

och att innan de lägre behoven är tillfredsställda uppmärksammar individen inte nästa steg 

uppåt i behovstrappan. En grundförutsättning för att människan skall kunna fylla sina behov 

på någon av nivåerna är att denna lever i ett socialt/organisatoriskt sammanhang som tillåter 

att individen säger och gör det hon vill så länge det inte skadar andra. Ordning, rättvisa, 

rimlighet och ärlighet är ytterligare förutsättningar för detta. Maslow menar att de flesta 

människor har alla behoven delvis tillfredsställda och att desto högre upp i ”trappan” 

människan kommer, desto mindre grad av tillfredsställelse kan hon uppnå (Maslow, 1987).  

 

Maslows teori är knappast något recept för att få människor att göra det ena eller det andra, 

snarare ett sätt att förstå varför de gör det ena eller det andra. Behoven kommer inifrån, de kan 

inte styras utifrån. Däremot blev teorin viktig för att argumentera för förändringar i 

arbetslivet. Omotiverade arbetare blir inte mer motiverade av sådant som tillfredsställer de  



 
___________________________________________________________________________   

 17

 

redan tillfredsställda lägre behoven. Alltså måste man organisera om arbetet så att det ger 

möjligheter för att tillfredsställa de högre behoven (Ahl, 2004). 

 

3.2.2.2 Motivation inom organisationer 
 

Två teorier om motivation kopplade till organisatoriska förhållanden är framtagna av 

McGregor och Herzberg. Vi anser att dessa är centrala för vår studie eftersom vi undersöker 

hur en organisation kan påverka motivationen hos budgetansvarig personal och kommer 

därför att redogöra för dessa nedan. Eftersom budgetering bl.a. handlar om att sätta upp mål 

avslutar vi detta kapitel med att ta upp forskning rörande målsättningens betydelse för 

motivation. 

 

McGregor hävdar att det traditionella tänkandet kring organisation bygger på felaktiga 

antaganden om vad som motiverar anställda. Han beskrev tre typer av antaganden som han 

menar ligger till grund för idéerna om centraliserad ledning, styrning, samordning och 

kontroll av personalen. Dessa tre antaganden kallar han teori X. För det första har 

genomsnittsmänniskan en inneboende motvilja mot att arbeta. För det andra måste denna 

motviljas tyglas genom tvång, kontroll, styrning och hot om straff för att personalen skall 

prestera det ledningen önskar att uppnå. För det tredje vill den genomsnittliga människan bli 

ledd, undviker att ta ansvar, har små ambitioner och strävar i första hand efter trygghet. 

McGregor menar att all traditionell ledning som bygger på teori X är otillräcklig för att 

motivera personal. (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

 

McGregor utvecklade istället en teori som han kallade teori Y, vilken han menade stämde 

bättre med Maslows behovsteori. Teori Y bestod av sex punkter: 1. Genomsnittsmänniskan 

tycker inte illa om arbete. Beroende på vilka arbetsförhållandena är kan arbetet vara en källa 

till trivsel eller tvärtom vara en form av straff. 2. Kontroll och hot om straff är inte det enda 

sättet att få de anställda att utföra det som krävs för att uppnå organisatoriska mål. Om 

ledningen kan få de anställda att identifiera sig med organisationens mål så kommer de att 

kontrollera och styra sig själva. 3. Den viktigaste belöningen kan vara att personalen kan  
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tillfredsställa sitt ego och kan förverkliga sig själv genom ansträngningen för att uppnå målen. 

4. Under rätta omständigheter kommer genomsnittsmänniskan att, inte bara acceptera ansvar, 

utan också uppsöka det. 5. Fantasi, uppfinningsrikedom och kreativitet för att lösa 

organisationens problem är något många kan vara delaktiga i. 6. Genomsnittsmänniskans 

intellektuella möjligheter utnyttjas bara delvis. Konsekvensen av att utgå från teori Y blir att 

det viktigaste är att få de anställda att identifiera sig med organisationens mål och organisera 

så att de har frihet att arbeta mot dessa mål på det sätt de anser vara bäst. Motivation blir här 

förknippad med decentralisering och delegering av makt (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

 

Herzberg undersökte vad arbetare ville få ut av sitt arbete. Den allmänna uppfattningen var att 

det fanns ett samband mellan trivsel och vantrivsel och arbetets organisering, förhållandet 

mellan människorna på arbetsplatsen och belöningssystemens utformning och funktion. Om 

arbetarna var missnöjda var lösningen att ändra på dessa faktorer. Herzbergs undersökning 

visade att arbetarnas trivsel var kopplad till det de gjorde, men vantrivsel var knuten till 

arbetsmiljön och hur de blev behandlade. Herzberg kallar de faktorer som leder till 

tillfredsställelse i arbetet för ”motivationsfaktorer” och de faktorer som beror på omgivningen 

”hygienfaktorer” (Herzberg. et al, 1959 se Jacobsen & Thorsvik 1998, s. 252). 

 

De förhållanden som främjade trivsel var: prestationer (tillfredsställe med ett väl utfört 

arbete), erkännande för väl utfört arbete, arbetsuppgifterna i sig, ansvar för och kontroll över 

sin egen arbetssituation, befordran och växande. ”Hygienfaktorerna” var företagets politik och 

administration, arbetsledning (chefernas kompetens), de mellanmänskliga förhållandena 

mellan över- och underordnade, utformningen av arbetsförhållandena och lönen (Herzberg. et 

al, 1959 se Jacobsen & Thorsvik 1998, s. 253). Senare har Herzberg kommit fram till att även 

status, trygghet i arbetet och förhållanden som påverkar privatlivet kan räknas till 

”hygienfaktorerna” (Herzberg, 1966 se Jacobsen & Thorsvik 1998, s. 253). 

Motivationsfaktorerna skapar alltså trivsel om de finns, men inte vantrivsel om de saknas. På 

samma sätt leder ”hygienfaktorerna” till missnöje om de saknas, men inte till 

trivsel/motivation om de finns (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 
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Ett intressant forskningsresultat är Latham & Locke: s artikel ”Målsättning – en 

motivationsteknik som fungerar” (1979), där de skriver att uppsättandet av mål för de 

anställda är motiverande. De menar att klara konkreta mål t.ex. att öka omsättningen med 20 

%, är bättre än obestämda mål som t.ex. ökad försäljning. Mål med uttalad tidsfrist är mer 

motiverande än mål som saknar tidsperspektiv. Mål som uppfattas som en utmaning av de 

anställda är mer motiverande än mål som är lätta att nå (förutsatt att de är realistiska). 

Motivationen stärks genom att individen får feedback på hur resultatet ligger till i förhållande 

till målet. Det finns dock kritik mot att sätta mål i relation till motivation. Krävande mål kan 

skapa stress som gör att prestationerna försvagas. Fusk och kortsiktigt tänkande för att kunna 

visa upp goda resultat kan också vara problem (Vroom & Deci, 1992 se Jacobsen & Thorsvik 

1998, s. 242). 
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4 Empiri 
 

Här kommer vi att presentera budgetens tänkta syfte och businessplanen som ligger till grund 

för budgeten i den organisation vi valt att studera. Därefter följer en beskrivning av det 

tänkta budgetarbetet. Intervjusvaren sammanställs sedan. 

 

4.1.1 Budgetens syfte och businessplanen 
 

Organisationens syfte med budgeten är att fastställa företagets omkostnads- och 

investeringsbudget. Budgetarbetet skall bygga på engagemang och medverkan från hela 

företaget, vilket skall skapa delaktighet och ansvar hos varje avdelning. Man menar att 

budgeteringsarbetet är ett av företagets viktigaste planeringsinstrument. Som en grund för 

budgeten används en s.k. ”businessplan” som sträcker sig över 7-8 år. Denna innehåller 

ledningens och ägarnas mål och riktlinjer för verksamheten. Ekonomiavdelningen ansvarar 

för att distribuera direktiven och tidplan för budgetprocessen. För att programplanen och 

budgeten skall bli så realistiska som möjligt är det av betydelse att arbetet med dessa görs i 

nära anslutning till budgetåret (Internt dokument nr: 137, utgåva 5, organisationens 

ekonomiavdelning). 

 

4.1.2 Budgetprocessen 
 

Vi kommer nu att, i punktform, beskriva organisationens tillvägagångssätt vid uppställande av 

budgeten. Detta för att visa på att organisationen använder sig av ett system som 

överensstämmer med uppbyggnadsmetoden.  

 

Steg 1. Planering och sammanställning av direktiv för budgetarbetet. Ekonomi distribuerar, 

senast första veckan efter sommarsemestern, en tidsplan för budgetarbetet och instruktioner 

för detta. 
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Steg 2. Ta fram underlag för ”loop 1”. Ekonomiavdelningen tar, som arbetsmaterial, fram ett 

underlag per kontogrupp och lämnar kommentarer till detta. Därefter har ekonomiavdelningen 

en viktig funktion som stöd och samtalspartner för avdelningscheferna. 

 

Steg 3. Insamling och sammanställning av ”loop 1”. 

Man bearbetar och sammanställer det insamlade materialet. Ekonomi gör också en analys och 

jämförelse mot tidigare riktlinjer och fastställda mål i slutet av augusti. Eventuella differenser 

analyseras och diskuteras med respektive avdelning. Sedan planerar man och genomför 

eventuella åtgärder. Ledningsgruppen tar del av och diskuterar ”loop 1” och rapporterar till 

moderbolaget i början av september. 

 

Steg 4. Vid ett budgetmöte med moderbolaget görs en avstämning för att kontrollera att mål 

och riktlinjer enligt businessplanen hållits av fabriken i Uddevalla. 

 

Steg 5. Ta fram underlag för ”loop 2”. Ett nytt underlag sammanställs till respektive ansvarig. 

Periodisering görs och därefter hålls ett avstämningsmöte med varje budgetansvarig. 

 

Steg 6. Insamling och sammanställning till total budget. I oktober tas det i ledningsgruppen 

beslut om budgetramar. 

 

Steg 7. Inrapportering av slutlig budget till moderbolaget. Det sker en avstämning för att se att 

Uddevallafabriken implementerat de åtaganden som gjorts gentemot ”loop 1”. 

 

Steg 8. Då det uppkommer stora avvikelser mot moderbolagets mål, genomförs en ”loop 3”. 

 

Steg 9. Registrering av godkänd budget i ekonomisystemet. Controllern för varje avdelning 

registrerar avdelningens budget i ekonomisystemet. Den totala budgeten arkiveras i 

ekonomisystemet under två år (Internt dokument nr: 137, utgåva 5, organisationens 

ekonomiavdelning). 
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4.1.3 Intervjusammanställning 
 
Nedan redogörs för respondenternas svar vid intervjuerna. Respondenterna har valt att vara 

anonyma, vilket gör att vi kommer att kalla dem A, B och C. Intervjuerna genomfördes 

mellan 051207 – 051208. Att vi följt den ordning vi ställde frågorna i, beror på att vi tycker 

att det ger en tydligare struktur. Vi har valt att redogöra för svaren från varje enskild 

respondent eftersom vi tycker att detta ger en mer nyanserad bild av organisationen och vi 

kommer att jämföra denna med teorin.  

 

4.1.3.1 Budgetens huvudsakliga syfte 
 

Respondent A menade att budgeten skall vara en finansiell ram för att bedriva företagets 

verksamhet och ett styrmedel för att nå företagets mål. Även respondent B och C instämde i 

detta. Respondent A menade dessutom att budgeten är ett sätt att gemensamt se på 

verksamheten och att sätta upp en gemensam terminologi. Denne såg engagemang som 

någonting man vill uppnå i budgetprocessen för att få en vilja att diskutera, men upplevde att 

engagemanget inte uppstår i själva budgetprocessen utan i uppföljningen av om man lyckats 

med budgetarbetet. Respondent B menade att man måste ha koll på vad det är för kostnader 

man har. I detta instämde respondent C. Respondent B menade att eftersom det är ett företag 

som skall gå runt så måste man ha en plan för hur det ser ut framöver. Denne såg inte hur man 

skulle kunna klara sig utan budget. Uppdraget är att hålla nere alla kostnader och detta måste 

på något sätt göras. För respondent B är budgeten en typ av kontrollsystem. Respondent C 

sade också att budgeten kan vara en grund för utvärdering och är ett åtagande som man måste 

acceptera. 

 

4.1.3.2 Organisationens budgeteringsarbete 
 

Respondent A beskrev budgeteringsprocessen med att det finns en långsiktig process, en 

businessplan på 7-8 år, som bryts ner i budgeten som omfattar ett år. Budgetprocessen startas 

efter sommaren. Denna går ut till ledningsgruppen i september. Detta avser loop 1. Loop 1  
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rapporteras till ägarna i september. Oftast ställs krav på att budget loop 2 skall ner till en lägre 

kostnadsnivå än vad som rapporterats i loop 1. Arbetet med loop 2 börjar i oktober och pågår  

till november då loop 2 rapporteras till ägarna. Om loop 2 anses acceptabel kan ett 

styrelsebeslut tas genom vilket budget fastslås. I bästa fall har budgeten byggts upp från 

botten och upp till en siffra som styrelsen kan anse acceptabel. Respondent A menade att detta 

är det ideala eftersom budgeten då kan allokeras till individuella avdelningar med en 

totalsiffra som alla kan känna igen. Man slipper då hamna i en situation där man blir tvungen 

att tala om för personalen att de inte kan få pengar enligt det man tidigare har diskuterat. 

Ibland kan det ändå bli så om man får ett besparingsbehov på x antal kronor som måste tas 

från någon avdelning. 

 

Budgeteringsprocessen går till enligt uppbyggnadsmetoden. Respondent A anser inte att det 

blivit någon förändring av budgetprocessen, men formen för den interna rapporteringen har 

anpassats efter de nya ägarnas krav. Respondent C menade att budgetarbetet för dennes egen 

del inte har förändrats sedan de nya ägarna tillträdde. Respondent B sade att 2005 har varit ett 

väldigt speciellt år. När man budgeterade för 2005 användes inte uppbyggnadsmetoden 

eftersom det var så många saker att ta hänsyn till. Den gamla modellen skulle byggas klart 

och det var aktuellt med tre till sex månaders stillestånd i väntan på att den nya bilen skulle 

börja produceras. För att dra in pengar under den här tiden försökte organisationen låna ut 

anställda. Budgeten bröts inte ner till de olika enheterna, utan en avstämning gjordes mot de 

personer som är experter på sina områden. Respondent B tror att de kommer att gå tillbaka till 

uppbyggnadsmetoden igen. Respondent B har fem områdeschefer under sig och dessa har 

totalt 100-120 personer under sig. Denne anser att ju mer delaktig personalen är desto mer 

känner de för processen och kan ta bra beslut om hur de skall förbruka pengarna.  

 

Respondent C såg budgetarbetet som en rutin att följa, vilken innebär att fastställa mål som 

skall följas. Dessa är styrda av ägarnas krav och volymerna som skall uppnås. Det är 

ledningen som sätter förutsättningarna. 
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Vi beskriver här respondenternas roll i budgeteringsarbetet. För respondent A är denna bl.a. 

att distribuera förutsättningar för budgetprocessen i form av tidplaner av olika slag och att dra 

upp vissa riktlinjer för budgeten, främst på bemmaningsnivå och kostnadsnivåer för olika 

delar av de bilar som skall byggas. Man granskar och diskuterar de förslag som tagits fram 

från de olika avdelningarna som input till loop 1 och 2 och håller budgetmöten för analys av 

förslagen och jämförelser med tidigare års kostnadsutfall och tänkta planer. Detta görs för att 

se att det finns en rimlighet i siffrorna och att kostnaderna speglar den förbrukning som 

förväntas. Respondent A: s uppgift är också att tillse att det blir rättvisa mellan avdelningarna, 

t.ex. hur stor utbildningspeng varje avdelning får. För respondent B: s del innebär arbetet med 

budgeten att denne är delaktig i inputen till arbetet mellan ledningen och ekonomiavdelningen 

när de skall upprätta planer/strategier. Denne har ansvar för personal, vilket bl.a. innebär att se 

till att dennes avdelning ”håller sig på mattan” när det gäller kostnader. När de övergripande 

siffrorna, som respondent B och dennes avdelningscontroller tagit fram, skall brytas ner är det 

respondent B: s uppgift att göra det. Respondent B arbetar också med att omfördela resurser 

till de funktioner som har behov. Respondent C har ansvar för en avdelning och representerar 

den även i företagsledningen. 

 

Respondent A beskriver sin upplevelse av budgetprocessen som att från början kretsar 

diskussionen mellan ekonomiavdelningen som håller i budgetprocessen och avdelningarna 

och sedan blir det mer frågor mellan management och ägarna efter att budgetförslaget (loop 1) 

presenterats. Det blir att ge och ta åt båda hållen. Efter en lång process med att bygga upp det 

man har kommit fram till, där det över tiden har börjat ”sätta sig” och man börjar bli överens, 

kanske ägarna säger att man skall dra ner med x procent. Det kan då vara svårt att gå tillbaka 

till de anställda och säga att det man har pratat om inte blir av. Denne upplever att klimatet är 

på det sättet, att det fungerar så. Respondent A sade att, även om det kan vara en ganska 

jobbig process att bygga budgeten från botten så får man en delaktighet hos de olika  

 

avdelningarna då de själva har haft en input och vet vad budgeten innehåller. Även om det tar 

tid så får man en förståelse och lite mer engagemang än om man hade delat ut en ”peng” till 

avdelningarna. I olika faser har man olika mycket tid. Speciellt i slutfasen kan det bli så att  
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avdelningarna inte får allt de vill ha och det kan bli tvunget att använda den andra approachen 

och peka med handen (dela ut en del till varje avdelning). I slutet kan det även vara så att 

ledningen anser att de vill ha vissa resurser centralt som en liten sidoordnad budget för 

eventualiteter. Går det åt pipan någonstans så finns det pengar för ledningsgruppen att 

disponera över. Ofta är det så att budgetmålet nås, men alla vill ändå ha ”lite i rockärmen”. 

Som chef utvärderas man delvis utifrån om man når sin budget. Man vill vara rätt säker på att 

nå den så man är lite försiktig i början, men när man kommer en bit in på året så blir det att 

man vill överträffa budgeten. I de flesta fallen lyckas de hålla budgeten, men om det beror på 

en prestation i verksamheten eller om budgetmålet inte är tillräckligt stramt är inte klart. 

 

Respondent B upplever inte budgetarbetet som ointressant, men att ofta kommer det när det är 

en massa annat att göra och det förväntas att budgeten tas fram snabbt, vilket kan känns lite 

tungt. Däremot är det ju ingen tvekan om att det måste göras. Respondent B tyckte också att, 

eftersom budgetarbetet är väldigt styrt av hur ekonomiavdelningen lägger upp det, så är det 

viktigt att det finns en pedagogisk struktur i arbetet, hur man skall framföra saker, 

förutsättningar och ramar. Om en ekonomiavdelning är bra på att göra detta så fungerar det 

mycket bättre för avdelningscheferna, än om det är obegripligt för ”normala” användare. 

Denne tycker att detta fungerar mycket bättre än tidigare när förtaget var Autonova. Då var 

många väldigt ”gröna” på budgetarbete. Ofta får respondentens avdelning inte så mycket 

pengar som de upplever sig behöva. Respondent C svarade att arbetet med budgeten är ett 

årligen återkommande arbete som skall utföras utan att lägga några värderingar vid det. 

 

4.1.3.3 Engagemang och inspiration i budgetarbetet  
 

När det gäller engagemang och inspiration tyckte respondent A att det är en bekräftelse att 

känna att man som företrädare för ekonomiavdelningen har grepp om saker och ting, både på 

kort och på lång sikt. Genom att ha tillgång till mycket information så förstår man vart man är  

på väg. Denne menade att det är viktigt att kunna skapa tydlighet om vad som händer mellan 

olika tidpunkter. Att bara tala om för ledningen att idag är en siffra x kronor som för tre  
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veckor sedan var y kronor är inte intressant, utan han måste kunna förklara orsakerna till 

förändringen. 

 

Respondent A sade också att det inte alltid är alla denne möter som har samma helhetssyn. På 

ekonomiavdelningen har de sin helhetssyn i siffror medan de som producerar bilen tycker att 

de sysslar med ”verkligheten” och att ekonomiavdelningen sitter i en liten ”cybervärld”. Det 

som också kan vara engagerande är interaktionen med människor, att ge och ta och ha en 

förmåga att ibland vara tuff och ibland sitta tillbaka. För att bli nöjd vill denne känna att 

ekonomiavdelningen har förankrat budgeten hos dem som sedan är ansvariga för att klara av 

att hålla den. Att de har förstått vad den innebär och accepterat innehållet. Det är viktigt att 

kunna gå ur en budgetprocess och känna att det har blivit bra mellan ekonomiavdelningen och 

cheferna så att det inte uppstått några spänningar. Respondent A vill känna att till slut är det 

inte ekonomiavdelningens budget, utan att det är verksamhetens. Det sämsta vore om 

personalen kände att ”det där är ju ekonomiavdelningens budget, inte vår, det är ledningen 

som tror att det går att göra så, men vi vet att det kommer inte att fungera”. Respondent B 

menade att om informationen presenteras med en god pedagogik så är det inspirerande på så 

vis att denne känner sig ha kontroll över läget. Respondent C menade att det som denne kan 

uppleva som inspirerande är att sätta upp mål för saker i stort. Det kan vara finansiella mål, 

men det gäller även alla typer av mål, förutsatt att man uppnår dessa. 

 

4.1.3.4 Feedback och erkännande 
 

Då vi tog upp och diskuterade om respondenterna upplevde att de fick erkännande för ett väl 

utfört arbetet med budgeten, svarade respondent A att det kan denne kanske få internt inom 

ekonomiavdelningen, men denne var inte säker på om verksamheten i stort såg fram emot 

budgetprocessen. Respondentens uppfattning var att man inom verksamheten tycker att det är 

skönt när budgetarbetet är avslutat. Det erkännande denne kan få är att det uppskattas när det 

finns en tydlighet i vad budgeten innebär, när man kan se att den är en ram för vad alla har att 

räkna med så att verksamheten kan gå vidare. Tydlighet i förutsättningarna kan ge crédit, både 

i början och i slutet av budgeteringsprocessen. Det är viktigt med ett bra förhållande mellan  
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Respondent A och cheferna så att denne kan vara ett stöd för dem. Respondent B beskrev det 

som att när man gör avstämningarna av budgeten kanske man får erkännande på det ena eller  

andra sättet. Håller man sig inte inom ramarna så har man inte klarat av jobbet. Är man chef 

över en avdelning så håller man sina kostnader eller försöker överträffa budgetmålet. Detta är 

en viktig sak. Respondent B tycker att det kan kännas inspirerande och motiverande när man 

kan hålla budgeten i förhållande till Prognoser. Ett exempel på detta var när de avvecklade 

den gamla modellen och beräknade att det skulle bli en skrotkostnad av överblivet lager på ca 

tre millioner kronor, men det slutade på en och en halv million. Då var koncernchefen för 

manufacturing på besök och han tyckte att de lyckats väldigt bra med detta. Respondent B 

upplevde det som skönt när ”chefens chef” hade den synen. Han sa att de var ”best in class”. 

Respondent C tyckte att denne får erkännande både på ”linjen”, och med budgetarbetet. 

 

4.1.3.5 Ansvar för och kontroll över arbetssituationen 
 

Respondent A upplever att denne definitivt har ansvar och kontroll. Däremot kan det vara 

svårt vid nya och oklara förutsättningar och då besluten inte tas så snabbt som denne vill. I 

budgetprocessen kan detta ställas på sin spets genom att ekonomiavdelningen kan vara lite 

jobbiga med att kräva klara förutsättningar, även om det är viktigt att de mot avdelningarna 

ger klara förutsättningar också. Det är tvådelat. De övriga avdelningarna tycker att 

ekonomiavdelningen är otydlig om de inte kan ge några förutsättningar. Det är ofta 

ledningsbeslut som ligger bakom förutsättningarna, det är inte alltid de på 

ekonomiavdelningen som sätter dessa. Information åt båda hållen, från cheferna till 

ekonomiavdelningen och tvärtom är viktigt. Respondent B tyckte att det nästan alltid känns 

som att denne skulle vilja kunna lägga mer tid på budgetarbetet, självklart! Om avdelningens 

controller förbereder på ett bra sätt kan avdelningen känna att den är någorlunda med. Det 

handlar om ett samspel mellan controllern och respondent B. Det hänger väldigt mycket på att 

ekonomiavdelningen styr på ett bra sätt, annars får respondent B göra jobbet själv och denne 

är inte expert på ”de här grejorna”. Respondent C svarade på frågan med: ”Ja det har jag”. 
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4.1.3.6 Möjligheter till befordran och personlig utveckling 
 

Respondenterna menade att det finns möjligheter för personlig utveckling genom intern 

utbildning. De gav också uttryck för att det inom företaget är möjligt att avancera. Respondent 

B skulle kunna tänka sig att ha något annat jobb. Detta skulle bero på vad som händer och om 

denne själv vill. Denne har jobbat inom sitt område i många år, men tidigare på en 

produktionsenhet. Respondent B upplever att det är väldigt bra att byta område ibland, men 

det är inget denne funderar på i nuläget. Respondent C svarade att realistiskt sett kommer 

denne aldrig att bli vd för organisationen, men däremot finns det jättemycket möjligheter till 

personlig utveckling. 

 

4.1.3.7 Den färdiga budgeten som motivationsfaktor 
 

Respondent B tyckte inte detta, utan menade att det är i uppföljningsarbetet när de jobbar med 

forecasts som det uppstår engagemang. Mäter man bara mot en ursprunglig budget som varit 

orealistisk, som det tidigare var på fabriken, då är det mindre motiverande eftersom man inte 

kommer i närheten av budgetmålen. Det kanske man inte gör nu heller, men då finns ju 

forecasts som är ett pågående arbete, vilket ger en budgetföljsamhet. Controllern presenterar 

både den ursprungliga budgeten och forecasten med både plus och minussiffror. Man får 

genom detta en helhetsbild av vad som hänt under året och det blir lättare att följa med och 

skapar ett engagemang på ett annat sätt. Vid nästa budgetprocess finns det möjlighet att 

reflektera över informationen man fått vid forecasten och se om det går att dra några slutsatser 

av detta. Det första målet måste vara att göra en så bra budget som möjligt. Sedan arbetar man 

med forecasts som jämförs med den ursprungliga budgeten. För att vara inspirerande måste 

det finnas ett dynamiskt arbete med detta. När det blir så att den ursprungliga budgeten inte 

kan hållas på grund av extraordinära kostnader och det blir nödvändigt att tillskjuta en massa 

pengar, är det bara ett problem. Respondent C tyckte inte att en budget kan vara inspirerande 

eftersom denne menade att budgeten bara är ett verktyg för att styra verksamheten. Däremot 

när målen vid de månatliga avstämningarna uppnås, kan denne uppleva detta som  
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inspirerande. För att få en motiverande inverkan skall budgetmålen vara rätt satta, varken för 

högt eller för lågt. När man sätter en budget är det en ambition man visar. 
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5 Analys & slutsatser 
 

Teorikapitlet om budget jämförs i detta kapitel med empirin. Sedan kommer resultatet av 

jämförelsen att analyseras mot motivationsteorier för att försöka utreda varför vi fick det 

resultat vi fick. Slutsatser dras sedan. 

 

5.1 Analys 
 

I analysen följer vi den struktur vi använt oss av i budgetavsnittet i teorikapitlet, d.v.s. 

budgetens syften, budgeteringsmetoden som används inom organisationen och motivation i 

samband med budgetering. Först beskrivs organisationens officiella syften med 

budgeteringen. Därefter kommer en kartläggning av de syften som den undersökta 

organisationen har, enligt respondenterna. Anledningen till att detta beskrivs är att vi senare i 

analysen kommer att använda oss av denna information. 

 

Enligt organisationens interna handbok för hur de skall gå till väga vid budgeteringen, skall 

arbetet med budgeten leda till att de kan fastställa företagets omkostnads- och 

investeringsbudget. De skriver också att budgetarbetet skall bygga på engagemang och 

medverkan från hela företaget, vilket skall skapa delaktighet och ansvar hos varje avdelning. 

Detta tycker vi stämmer väl med syftet motivation och uppbyggnadsmetoden som de 

definieras av Ax. et al (2002). Detta visar att valet av budgeteringsmetod och syftet med att 

använda budget som styrmedel är beroende av varandra. Motivationssyftet kräver 

engagemang och uppbyggnadsmetoden bygger på engagemang (Ax. et al, 2002). Enligt 

organisationens handbok skall budgeteringsarbetet vara ett av företagets viktigaste 

planeringsinstrument.  

 

På frågan om vilket respondenterna uppfattar som budgetens huvudsakliga syfte, svarade en 

respondent att denne såg budgeten som ett uppdrag att hålla nere alla kostnader på något sätt. 

En annan respondent menade att det är ett åtagande som man måste acceptera. Dessa svar  
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tolkar vi som att organisationens budgeteringsprocess innefattar syftet åtagande som det 

definieras av Arwidi och Samuelson (1991). Respondenterna såg engagemang som någonting 

organisationen vill uppnå i budgetprocessen för att få en vilja att diskutera. Detta är helt i 

enlighet med motivationssyftet som det beskrivs av Ax. et al (2002). Respondenterna 

upplevde dock att engagemanget inte uppstår i själva budgetprocessen utan i uppföljningen av 

om man lyckats med budgetarbetet. För respondenterna är budgeten en typ av kontrollsystem, 

men kan också vara en grund för utvärdering. Detta benämns i litteraturen som syftet kontroll 

enligt Greve (1996). Om kontrollsystemet leder till att ledningen sätter upp nya högre mål då 

den budgetansvarige uppnår/överträffar de tidigare satta målen, kan detta få en negativ 

inverkan på den anställdes motivation till att uppnå budgetmålet (Bergstrand & Olve, 1982). 

Vi kan här se att det finns en tydlig koppling mellan hur uppföljningen av budgeten hanteras 

av ledningen och medarbetarnas motivation till att uppfylla budgetmålen.  

 

En av respondenterna menade att eftersom det är ett företag som skall gå runt så måste man ha 

en plan för hur det ser ut framöver. Denne såg inte hur man skulle kunna klara sig utan 

budget. Detta stämmer väl överens med det syfte som Ax. et al (2002) kallar planering. Enligt 

respondenterna har budgeten som främsta syfte att vara en finansiell ram för att bedriva 

företagets verksamhet och ett styrmedel för att nå företagets mål. De menade dessutom att 

budgeten ger en gemensam terminologi. Syftet samordning enligt, Ax. et al (2002), innehåller 

dessa delar. 

 

Motivation och åtagande mot den färdiga budgeten brukar stärkas när uppbyggnadsmetoden 

används (Ax. et al, 2002). Vi kommer därför att analysera hur respondenterna upplever 

användandet av uppbyggnadsmetoden. Dessa beskriver budgeteringsprocessen som att den är 

utformad enligt uppbyggnadsmetoden. De menar att, när man som chef får alla medarbetare 

delaktiga och nöjda med sin roll i budgetprocessen är detta tillfredsställande. En annan sak 

som respondenterna tycker är inspirerande, är när de har tillgång till mycket information, 

vilken presenteras för dem på ett pedagogiskt sett. Budgetarbetet upplevs inte vara 

ointressant, men ofta kommer det när det är mycket annat att göra. Det förväntas att budgeten 

tas fram snabbt, vilket känns lite tungt. Alla respondenterna gav uttryck för att det som i första  



 
___________________________________________________________________________   

 32

 

hand är engagerande, inspirerande och motiverande i budgetarbetet är då de uppnår de 

uppsatta målen. 

 

Här kommer vi att analysera teoriavsnittet ”motivation i samband med budgetering” mot 

empirin för att se om det finns avvikelser/likheter.  

 

En förutsättning för att motivation skall kunna uppnås är, enligt Greve (1996), att 

organisationen använder sig av ansvarsstyrning. Detta bygger på att budgeten utformas som 

en process där ledningen och den budgetansvarige tillsammans utformar budgetmålet. En av 

respondenterna ansåg att ju mer delaktig personalen är desto mer känner de för processen och 

kan ta bra beslut om hur de skall förbruka pengar. Detta uttalande ligger i linje med Greve: s. 

Han menar att den budgetansvarige får en ökad motivation till att uppnå sin budget genom sitt 

deltagande i budgeteringsprocessen, vilken då också prioriteras. Det är alltså avgörande för 

motivationen att berörda parter aktivt får delta i och ha inflytande över processen (Greve, 

1996). En av respondenterna såg budgetarbetet som en rutin, där mål skall fastställas och 

följas, vilka är styrda av ägarnas krav och volymerna som skall uppnås och att det är 

ledningen som sätter förutsättningarna. Trots att respondenten aktivt deltar i och har 

inflytande över budgeteringsprocessen så upplever denne processen inte som motiverande 

eller inspirerande.  

 

Enligt Greve (1996) blir budgetarbetet inte sällan bortprioriterat och överlåts till experter då 

andra arbetsuppgifter upplevs som viktigare och mer brådskande. Om budgetarbetet blir en 

stressfaktor tror vi att detta kommer att motverka möjligheten till att uppnå motivation. Detta 

förfarande resulterar i att budgeteringen blir urvattnad i det avseendet att uppgifterna som 

lämnas i budgeten då är dåligt avstämda bland medarbetarna (Greve, 1996). Införande av 

formella regler angående vilka personer som skall vara involverade i och utföra 

budgeteringen, kan vara en metod för att komma till rätta med detta beteende. Det kan vara 

budgetkulturen som ligger till grund för detta problem (Bergstrand & Olve, 1982). I vår 

empiriska studie har vi sett att personalen upplever att budgetarbetet kan komma vid en 

olämplig tidpunkt och ta mycket tid från den ordinarie verksamheten. Det ges också uttryck  
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för att den budgetansvarige upplever att dennes kunskaper på området inte är tillräckliga. För 

att kunna hantera detta vill denne att det skall finnas ett samspel mellan experter på området 

och den budgetansvarige. Det är också viktigt att förutsättningarna för budgeten förmedlas 

från ekonomiavdelningen till de budgetansvariga, på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Om ett 

samspel finns och informationen förmedlas på ett tydligt sätt tror vi att detta kan vara ett sätt 

att motverka stress kring budgetarbetet.  

 

Ett problem som kan uppstå när ansvarsstyrning tillämpas, är att det vid systematiskt 

återkommande justeringar av budgeten finns en risk för att man underminerar budgetens 

ansvarsmotiverande effekt. Det kan få till följd att budgeten inte tas på allvar av de 

budgetansvariga och att den ständigt reviderade budgeten är svår att se som ett åtagande. Med 

tanke på detta är det att föredra en fast budget, vilken kan om så behövs, justeras efter 

prognoser om detta blir nödvändigt (Greve, 1996). Organisationen vi har undersökt använder 

sig av en fast budget i kombination med månatliga prognoser. Respondenterna menar att om 

man mäter bara mot en ursprunglig budget som varit orealistisk, då är det mindre motiverande 

eftersom man inte kommer i närheten av budgetmålen. Fördelarna med att arbeta med löpande 

prognoser, enligt respondenterna, är att de budgetansvariga får en helhetsbild av vad som hänt 

under det gångna året. Detta, menar respondenterna, skapar ett större engagemang. Vid nästa 

budgetprocess blir det lättare att sätta realistiska budgetmål, då man har prognoserna att 

stämma av mot.  

 

Budgetmålet får inte vara orimligt och omöjligt att uppnå (Greve, 1996). Enligt Lindvall anses 

det allmänt vara inspirerande med svåruppnåeliga mål vilka ändå är möjliga att uppnå. En 

baksida med svåruppnåeliga mål är att antalet ej uppnådda mål ökar. Mål som är för lätta att 

uppnå resulterar i att maximal prestation inte uppnås likväl som orimliga och ouppnåeliga mål 

får en negativ inverkan på motivationen. Av detta kan det dras en allmän slutsats att en 

lämplig nivå bör vara att målen är tuffa men ändå möjliga att uppnå. En fara man bör vara 

medveten om är att risk finns då målen uppnåtts att den budgetansvarige då nöjer sig med 

denna prestation och slår sig till ro, oavsett om det finns möjligheter till att uppnå ännu bättre 

resultat (Lindvall, 2001). Respondenterna gav uttryck för att budgetmålen skall vara rätt satta,  
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varken för högt eller för lågt för att ha en motiverande inverkan. I de flesta fallen lyckas de 

hålla budgeten, men om det beror på en prestation i verksamheten eller om budgetmålet inte 

är tillräckligt stramt är inte klart. De tycker att det kan kännas inspirerande och motiverande 

när de kan hålla budgeten i förhållande till Prognoser.  

 

Den budgetansvariges motivation till att uppfylla ledningens mål kan komma att sjunka då det 

kan uppstå en rädsla för återverkningar. Även om ledningen belönar en effektivisering på 

kostnadssidan är det inte säkert att den budgetansvarige aktivt strävar mot detta mål. Orsaken 

till detta är att ledningens förväntningar inför nästa budgetår då skulle uppgå till minst denna 

nya nivå och kanske till och med ännu högre nivå vilket kommer att resultera i en ökad press 

på den budgetansvarige. Här uppkommer alltså ett tydligt samband mellan budgetuppställande 

och dess uppföljning. Ett sätt att påverka detta suboptimeringsproblem är att ersätta en ettårig 

mål- och planeringsformulering med en kontinuerlig process där planeringshorisonten även 

kan sträcka sig över, det i normala fall så begränsade, kalenderårsperspektivet (Lindvall, 

2001). Som vi tidigare nämnt använder sig den organisation vi studerat av ett sådant system. 

Respondenterna är inte rädda för återverkningar i de fall de överträffar budgetmålet. Är man 

chef håller man sina kostnader eller försöker överträffa budgetmålet. Detta är en viktig sak 

menade en av respondenterna.  

 

Vi kommer här att sammanfatta de avvikelser vi hittat vid vår jämförelse av teori mot empiri. 

Därefter kommer vi att försöka finna förklaringen till dessa i de olika motivationsteorier som 

vi tagit upp i teorikapitlet.  

 

Respondenterna upplever att engagemanget inte uppstår i själva budgetprocessen utan i 

uppföljningen av om man lyckats med budgetarbetet. Det som i första hand är engagerande, 

inspirerande och motiverande i budgetarbetet är då de uppnår målen. Motivationen stärks 

genom att individen får feedback på hur resultatet ligger till i förhållande till målet (Vroom & 

Deci, 1992 se Jacobsen & Thorsvik 1998, s. 223 ). 
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Lindvalls (2001) resonemang som vi tidigare redogjort för tolkar vi som att målen skall vara 

svåra att nå, medan respondenterna gav uttryck för att budgetmålen skall vara rätt satta, 

varken för högt eller för lågt för att ha en motiverande inverkan. I de flesta fallen lyckas 

respondenterna hålla budgeten, men om det beror på en prestation i verksamheten eller om 

budgetmålet inte är tillräckligt stramt är inte klart. De tycker att det kan kännas inspirerande 

och motiverande när de kan hålla budgeten i förhållande till Prognoser. Detta resonemang 

stärks av forskning gjord av Vroom och Deci (1992) där de kommit fram till att motivationen 

stärks genom att individen får feedback på hur resultatet ligger till i förhållande till målet. Det 

finns dock kritik mot att sätta mål i relation till motivation. Krävande mål kan skapa stress 

som gör att prestationerna försvagas (Vroom & Deci, 1992 se Jacobsen & Thorsvik 1998, s. 

242). 

 

Vi kommer nu att använda oss teoriavsnittet om motivation i kapitel 3. Ingen av de teorier om 

motivation som finns kan sägas vara den bästa, eller lämpligaste i alla sammanhang. 

Teorierna bör snarare ses som ett komplement till varandra och man måste ta hänsyn till de 

olika omständigheterna i varje enskilt organisatoriskt sammanhang (Jacobsen & Thorsvik, 

1998). Anledningen till att vi har valt att använda oss av ett flertal teorier om motivation är för 

att öka trovärdigheten i slutsatserna. Vi vill se om respondenternas arbetssituation innehåller 

faktorer som kan ligga till grund för motivation bland personalen. 

 

När vi använder oss av Herzbergs motivationsteori har vi valt att begränsa oss till 

motivationsfaktorer. Dessa är: tillfredsställe med ett väl utfört arbete, erkännande för väl 

utfört arbete, arbetsuppgifterna, ansvar för och kontroll över sin egen arbetssituation, 

befordran och växande (Herzberg. et al, 1959 se Jacobsen & Thorsvik 1998, s. 252). 

Respondenterna känner tillfredsställelse när de gjort ett bra jobb. De upplever att de får 

erkännande för ett väl utfört arbete. En respondent gav ett exempel på detta då denne beskrev 

att det kan kännas inspirerande och motiverande när man kan hålla budgeten i förhållande till 

prognoser. När man inte håller sig inom ramarna så har man inte klarat av jobbet. Genom de 

svar vi fick av respondenterna kan vi utläsa att arbetsuppgifterna har två sidor. Arbetet med  
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budgeteringen kan upplevas som tungt och stressande medan uppföljningsarbetet där 

budgeten jämförs mot forecast’s upplevs positivt och inspirerande. Detta under förutsättning 

att man uppnår sina mål vilket man oftast gör. Respondenterna anser att de har ansvar för sitt 

arbete och kontroll över sin arbetssituation. De menade att det finns möjligheter för personlig 

utveckling genom intern utbildning. De gav också uttryck för att det inom företaget är möjligt 

att avancera. 

 

Vi har i det föregående stycket kommit fram till att alla Herzbergs motivationsfaktorer 

återfinns i den studerade organisationen. Herzberg (1959) menar att motivationsfaktorerna 

skapar motivation och trivsel. 

 

Nu kommer vi även att se om beståndsdelarna i McGregors Y-teori återfinns i den studerade 

organisationen. Utifrån att Herzbergs motivationsfaktorer finns i organisationen drar vi 

slutsatsen att punkt 1 i McGregors Y-teori är uppfylld. Den andra punkten i Y-teorin är också 

uppfylld. Detta framkommer i respondenternas svar, där de beskriver vilka syften de uppfattar 

som centrala för organisationen. Deras uppfattning stämmer väl med ledningens officiella 

syfte med budgetarbetet. Punkt tre stämmer även den med respondenternas svar, då de 

upplever att de får erkännande för ett väl utfört arbete. På punkt fyra tolkar vi respondenternas 

svar, om att de är villiga att anstränga sig extra för att överträffa budgetmålen som att denna 

punkt är uppfylld. Eftersom den officiella policyn i organisationen är att budgetarbetet skall 

bygga på engagemang och medverkan från hela företaget så tyder detta, enligt oss, på att även 

punkt fem i Y-teorin är uppfylld. Punkt sex anser vi är för svår att mäta i praktiken och avstår 

därför från att analysera denna. Konsekvensen av att utgå från Y-teorin blir att det viktigaste 

är att få de anställda att identifiera sig med organisationens mål och organisera så att de har 

frihet att arbeta mot dessa mål på det sätt de anser vara bäst. Motivation blir här förknippad 

med decentralisering och delegering av makt (Jacobsen & Thorsvik, 1998). I den organisation 

vi studerat finns dessa delar med, vilket framgår av empirin. 
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5.2 Slutsatser 
 

Den forskningsfråga vi har utgått från är: Kan budgetprocessen motivera budgetansvariga till 

att arbeta hårdare för att den satta budgeten skall uppnås? Syftet med vår undersökning är: I 

teorin sägs att budgetprocessen kan ha en motiverande inverkan på personalen. Syftet med 

vår studie är att försöka finna belägg för att så är fallet. 

 

Den huvudsakliga slutsatsen vi kan dra av vår studie är att det inte i första hand är själva 

budgeteringsprocessen som de budgetansvariga upplever som engagerande, inspirerande eller 

motiverande. Det är när budgetmålen uppnås som de budgetansvariga känner inspiration, 

motivation till att arbeta hårdare för att uppnå nya mål, men de kan också uppleva motivation 

i arbetet med löpande prognoser/forecast’s, d.v.s. den del av budgetprocessen som tar vid när 

budgeteringsprocessen avslutats och budgetmålet är satt. Det andra vi kan se är att motivation 

vid arbetet med prognoser uppstår under förutsättning att målen är rätt satta, vilket innebär att 

de oftast nås. Detta trots att bl.a. Lindvall (2001) menar, enligt vår tolkning, att målen skall 

vara tuffa att nå för att motivation skall uppstå.  

 

Respondenterna upplever motivation och inspiration i sitt arbete med budgeten. Av deras svar 

utläser vi att de inte har några direkta problem med suboptimering eller målinkongruens när 

det gäller att arbeta hårdare för att den satta budgeten skall uppnås eller att överträffa 

budgetmålet. Vår förklaring till att respondenterna upplever det på detta sätt trots att 

budgeteringsprocessen inte upplevs som motiverande är att, organisationen de arbetar i 

medvetet fokuserar på att skapa motivation bland de anställda. Detta tycker vi oss kunna se i 

valet av syfte med budgeteringen där de definierar detta som att budgetarbetet skall bygga på 

engagemang och medverkan från hela företaget, vilket skall skapa delaktighet och ansvar hos 

varje avdelning. Som vi tidigare har skrivit i teorikapitlet är engagemang ett annat begrepp 

som ofta förknippas med motivation inom organisationer. Är personalen engagerad så anses 

de ha tagit till sig organisationens värderingar och mål (Lincoln & Kalleberg 1990, March & 

Simon 1958 se Jacobsen & Thorsvik 1998, s. 223). Att organisationens värderingar är väl 

implementerade hos personalen kan vi se när vi jämfört organisationens officiella syfte med  



 
___________________________________________________________________________   

 38

 

budgetarbetet och respondenternas uppfattning om budgetens syften. En sak som styrker vår 

uppfattning av att organisationen aktivt arbetar för att skapa engagemang och därmed 

motivation, är att denna uppfyller Herzbergs och McGregors teoriers motivationsfaktorer.  
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Bilaga - intervjufrågor 
 
Utgångspunkt till frågorna: Är arbetet med budgetprocessen motiverande till att prestera  
bättre? 
 
Respondent: 
 
Namn:________________________________________________ 
 
Ålder:_________________________________________________ 
 
Befattning:___________________________________________ 
 
Är det ok att vi anger ditt namn som källa till intervjun?________________ 
Vill du korrekturläsa sammanställningen av intervjun innan vi offentliggör  
den?_______________ 
E-post:___________________________________________ 
 
Frågor: 
 

1. Vilket/vilka är budgetens huvudsakliga syften i företaget? 
 

2. Hur ser budgeteringsarbetet ut? 
Hur var det tidigare? 
Hur är det nu? 
 

3. Hur ser din roll ut i detta sammanhang? 
Hur var det tidigare? 
Hur är det nu? 

 
4. Hur upplever du arbetet med budgeten? 

Hur var det tidigare? 
Hur är det nu? 

 
5. Finns det delar i budgetprocessen som ökar ditt engagemang/inspirerar dig i ditt 

arbete?  
Hur var det tidigare? 
Hur är det nu? 

 
6. Vad tror du detta beror på? 
 
7. Upplever du att du får erkännande för ett väl utfört arbete med framtagandet och 

uppföljningen av budgeten? 

 
8. Känner du att du har ansvar för och kontroll över din egen arbetssituation? 



9. Vilka möjligheter finns det till befordran och personlig utveckling? 
 

10. Är den färdiga budgeten engagerande/inspirerande för dig, under tiden fram till nästa 
budgeteringsprocess?  

 
11. Vad tror du detta beror på? 
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