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Sammanfattning 

Under tidigt 1900-tal började företag och organisationer att använda sig av budget. I 

Sverige kom genombrottet först på 1950-talet och är idag vanligt förekommande i 

offentliga samt privata organisationer. Budgeten kan ses som en plan för framtiden 

som berör i stort sett alla medarbetare om än i olika stor utsträckning. Då organisa-

tioner engagerar medarbetarna och låter dessa delta i budgetprocessen, kan det leda 

till en ökad motivation att hålla den budget som organisationen utarbetat samt öka 

prestationsförmågan. 

Budgeten betraktas många gånger som kronor och ören sammanställda i ett doku-

ment där verkligheten inte avspeglas. Budgeten kan ses som ett viktigt dokument, då 

den kan ha en betydande roll i organisationernas planering. Budgeten kan komma att 

an-vändas som ett ekonomiskt styrmedel, och grundas på förutsägelser och prognoser 

om framtiden som tillsammans planlägger organisationens verksamhet. Budgeten 

kan ha olika syften exempelvis kan den vara ett ekonomiskt verktyg. Som ekono-

miskt verktyg kan budgeten bidra till att organisationens likvida medel nyttjas på 

bästa möjliga sätt. Arbetet med budgetprocessen består av fyra faser, budgetuppställ-

ande, -uppföljning, -analys samt användande av budget. 

Budgetprocessen kan se lite olika ut beroende på exempelvis organisationen storlek. 

Det finns i huvudsak tre metoder som hjälp att skapa en budget, uppbyggnads-, ned-

brytnings och den iterativa metoden. Budget som ett ekonomiskt styrmedel, kan på 

olika sätt påverka hur organisationer styr sin verksamhet i önskad riktning. Hur ser 

då arbetet med budgetprocessen ut i olika organisationer? Problemformuleringen 

som växte fram ur detta var: 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan privata och offentliga organisat-

ioners arbete med budget? 

Syftet med uppsatsen är att studera hur offentliga och privata organisationer arbetar 

med budgetprocessen. Men även en jämförelse mellan dem vad det gäller användan-

det av budget som styrmedel. Utifrån detta kunna jämföra dem och därefter diskutera 

samt beskriva likheter och skillnader som kan finnas. 

Resultatet av studien visar att budget och budgetering är någonting viktigt oavsett om 

det används i offentlig eller privat organisation. Organisationernas arbete med budget 

var mer eller mindre tidskrävande och antalet medarbetare som aktivt deltog i bud-

getarbetet varierade. Detta kan bero på de olika organisationernas storlek och struk-

tur, men även hur högt upp i organisationen respondenten arbetar. 

Nyckelord: Företagsekonomi, budget, budgetprocess, delaktighet, styrning 



 

Abstract 

Organizations started to use budget in the beginning of the 1900s. In Sweden, the 

breakthrough for budget was in 1950s. Today budget is common in both private and 

public organizations. Budget can be seen as a blueprint of the future and it affects 

most of the employees in an organization. Budget is often seen as a document over 

the organizations money where the reality is not reflected. Despite that budget is an 

important document with a significant role in the planning of the organization. A 

budget is built upon forecasts and predictions of the future. Budget used as a finan-

cial tool can contribute to a better use of the liquid assets. This study aims to look at 

the budget process in private and public organizations. To compeer and discuss, how 

the private and public organizations work with budget to see if there are difference or 

not between the organizations budget processes. 

Keywords: Business administration, budget, budget process, participation, govern-

ance. 
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1  Inledning 

1.1 Budget 

Enligt Arwidi och Samuelson (1991) har årlig finansiell planering kunnat spåras till-

baka till 1200-talets England. Utgifter som hade blivit godkända samlades i ett do-

kument, för att sedan jämföras med de faktiska utgifterna. När budget kom att an-

vändas i New York i början på 1900-talet, var det även där en viktig uppgift att jäm-

föra utgifter och inkomster. Det var då tendenserna till att ekonomiskt styra olika 

organisationer uppstod med budgetramar som berörde till exempel polis- och skolvä-

sendet, de tilldelade budgetramarna fördelades sedan vidare till mindre grupper som 

till exempel distrikt. Enligt Arwidi och Samuelson var det under 1900-talets första 

decennier som den främsta utvecklingen av budgetering ägde rum i några amerikans-

ka storföretag. 

Enligt Greve (1996) har budgetering använts länge inom offentlig förvaltning medan 

privata företag började arbeta med budgetering långt senare än offentliga organisa-

tioner. Det förekommer budget och budgetering i de flesta organisationer, och är 

vanligt förekommande i statliga förvaltningar, kommuner, privatföretag och ideella 

föreningar. Arwidi och Samuelson (1991) skriver att i Sverige fick budgetering sitt 

genombrott sent och användes sparsamt ända fram till början av 1950-talet. Enligt 

Greve (1996) blev det under 1950-talet vanligare att organisationer använde budge-

ten för att planera sin verksamhet och att influenserna kring budgetering kom från 

USA. Planerna var ofta långsiktiga och hur övergripande mål skulle uppnås. Detta 

kunde ske genom att målen bröts ned till mer faktiska mål och där kom budgeten att 

bli ett viktigt hjälpmedel för att nå företagets mål och strategier. “Budget är en förut-

sägelse om framtiden” (Greve 1996 s.10). 

Organisationer har enligt Arwidi och Samuelsson (1991) ofta övergripande mål för 

hela organisationen vilka kompletteras med mål som är specificerade för en period, 

och dessa upprättas på lång och kort sikt. Arwidi och Samuelsson menar att de över-

gripande målen ofta är mindre påtagliga längre ut i organisationerna, där kan mål 

förankrade till verksamheterna istället ha större betydelse. Centralt i organisationer 

kan exempelvis räntabilitet och vinst vara viktiga, medan produktutveckling kan få 

större genomslag ute i verksamheterna då detta kan vara lättare för medarbetarna att 

hantera. Budgetprocessen spelar därmed en stor roll enligt Arwidi och Samuelson, 

och genom budgetprocessen blir mål och strategier omformulerade till ekonomiskt 

mätbara mål som gäller för hela organisationen. Därför är det av stor vikt att mål 

fastställs för organisationer som helhet men även för de olika verksamheterna inom 

organisationerna. Det är även viktigt att dessa mål har en självklar roll i budgetpro-

cessen enligt Arwidi och Samuelsson. 

Ax, Johansson och Kullvén (2009) beskriver att själva tillvägagångssättet i budget-

processen kan variera mellan olika organisationer även om grunden kan vara den-

samma. En anledning menar Ax m.fl., beroende på organisationens storlek, är att 

budgeteringen har olika syften, exempelvis kan budgetprocessen leda till en bättre 

insyn i organisationen men även bidra till bättre kommunikation. Greve (2011) be-
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skriver att genomförande och uppföljning går omlott, då de vanligtvis är indelade i 

delperioder så som månader och efter varje månad kan en uppföljning ske. Ax m.fl. 

(2009) skriver att en uppföljning kan ge en tydlig bild av utfallet. Uppföljningen kan 

sedan användas till att jämföra verkligt utfall med budgeterat värde för att se om en 

avvikelse uppstått eller om utfallet blev som budgeterat. 

1.2 Problematisering 

Enligt Greve (2011) har budgeteraren en viktig roll i budgetprocessen då denne ofta 

innehar en chefsposition och är den person som kan dela upp budgeten på olika an-

svarsområden. Det är något som i sin tur kan göra medarbetarna inom organisationen 

delaktiga i budgetprocessen, kanske utan att de är medvetna om det. Budgeten har 

vanligtvis en mer planerande form alternativt ett ansvarsfördelande syfte. 

Ax m.fl. (2009) skriver att budgetprocessen pågår under i stort sett hela året och be-

står i huvudsak av fyra faser, budgetuppställning, budgetuppföljning, budgetanalys 

samt budgetanvändande. Medarbetare blir involverade i budgetprocessen i olika ut-

sträckning där vissa jobbar kontinuerligt med detta medan andra gör några få insat-

ser. Budgetprocessen kan vara en betydande del av organisationers ekonomiska styr-

ning menar Ax m.fl. Genom budgetarbetet kan det skapas en bättre kommunikation 

inom organisationer både vertikalt som är inom avdelningar och mellan chefer på 

olika nivåer, och horisontellt vilket är mellan olika avdelningar. Ax m.fl. påpekar att 

offentliga organisationer inte arbetar mot lönsamhetsmått, men ändå arbetar dessa 

med ekonomiska principer. Offentliga organisationer har som mål att medborgarna 

ska uppleva att pengarna används på bästa tänkbara sätt. Med detta vill Ax m.fl. på-

visa att även om många metoder är utvecklade för privata företag går dessa att till-

lämpa även i offentliga organisationer. 

Arwidi och Samuelsson (1991) skriver att i organisationer finns flertalet hierarkiska 

nivåer. Dessa nivåer kommer troligen påverka planeringen utifrån de förutsättningar 

som respektive nivå har. På koncernnivå kan budgeteringens främsta syfte vara att 

förena de olika mål och planer som finns. Vidare menar Arwidi och Samuelsson att 

budgetering på mellannivå har som främsta uppgift att skapa övergripande planer för 

de divisioner som organisationerna har. De övergripande planerna ligger sedan till 

grund för målen på enhetsnivå. “Målformuleringen utgör både en start av budgetpro-

cessen och den slutpunkt av själva budgetuppställandet, som senare kommer tjäna 

som riktmärke för uppföljning och åtgärder” (Arwidi och Samuelson 1991 s. 100). 

Lindvall (2001) skriver att budgetarbetet är en uppgift som kräver mycket arbete och 

stort engagemang, och det är viktigt att vara medveten om budgetens syfte, vilket 

kanske inte alla medarbetare är. Enligt Holmström (2001) har budgeten ett flertal 

syften, exempelvis ska den fungera som ett styrinstrument. Budgeten är ett viktigt 

styrmedel för organisationer, den ska förverkliga ledningars strategiska ändamål 

samt styra organisationerna i rätt riktning för att förverkliga affärsidén och att nå de 

uppsatta målen. Liksom Holmström (2001) anser även Ax m.fl. (2009)att budgete-

ring är ett viktigt styrmedel, om än i olika stor utsträckning beroende på organisat-

ionens storlek, strategi samt branschtillhörighet. 
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1.3 Problemformulering 

Med fokus på budgetprocessen och hur organisationer styr sin verksamhet med hjälp 

av budget, om de gör det, kommer vi att göra en jämförelse som utgår från denna 

problemformulering: 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan privata och offentliga organisat-

ioners arbete i budgetprocessen? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och diskutera hur budgetprocessen ser ut i privata 

och offentliga organisationer. Detta för att jämföra eventuella skillnader och likheter 

mellan organisationernas arbete i budgetprocessen, och om de genom budget kan 

styra organisationerna. Vilket kan ge en insikt i hur medvetenhet, delaktighet och 

förståelse för budgetprocessen som styrmedel i organisationerna. 
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2 Tillvägagångsätt 

2.1 Undersökningsdesign 

Arbetets utgångspunkt var att göra en jämförelse mellan olika organisationer där av-

sikten var att studera deras tillvägagångssätt i budgetarbetet. I fokus stod deras bud-

getprocesser samt synen på budgeten som styrmedel i organisationen. För att skapa 

förståelse för detta var det en kvalitativ forskningsmetod som lämpade sig bäst att 

använda utifrån den studie som skulle genomföras. Denna forskningsmetod är enligt 

Jacobsen (2002) lämplig att använda för att kunna skapa klarhet i ett ämne som kan 

vara oklart exempelvis ett visst begrepp eller fenomen. 

Vår avsikt var inte att testa redan befintliga teorier, utan endast studera hur olika or-

ganisationer arbetar med budget som styrmedel. För att kunna, som Jacobsen (2002) 

kallar det, i högre grad förklara något, exempelvis ett begrepp, är därför en flerfall-

studie att föredra. En fallstudie är lämplig att använda då studien ämnar att ge en 

djupare förståelse av ett visst ämne skriver Jacobsen, vilket även Merriam (1994) 

beskriver att inom den kvalitativa forskningen finns det ett intresse för processen, 

dess innebörd samt förståelse för ett ämne, och kan då bidra till ökad kunskap. I 

denna uppsats var ansatsen att jämföra organisationer vilket gjorde att vi behövde 

fler organisationer som var villiga att delta. 

I undersökningen var det av intresse att få respondenternas perspektiv på hur arbetet 

kring budget går till och dess användning som styrmedel i deras respektive organisat-

ion och därför föll valet på att genomföra semistrukturerad intervju. En aspekt som 

Bryman och Bell (2013) skriver om är att arbeten som till större del redovisar resul-

tatet i skrift faller in under en kvalitativ forskningsmetod. Undersökningen som ge-

nomfördes i denna uppsats redovisas endast i text vilket leder tanken till att arbetet 

omfattas av Bryman och Bells (2013) kriterier för kvalitativ forskningsmetod. 

Ett personligt möte med de respondenter som skulle delta i undersökningen var vik-

tigt för oss. Vi valde därför att genomföra personliga intervjuer med våra responden-

ter, för att komma respondenterna och deras organisation lite närmare. Enligt Jacob-

sen (2002) kan en kvalitativ metod skapa denna närhet, mellan den som undersöker 

och den som undersöks. Det var utifrån känslan av personlig kontakt som enkäter 

uteslöts. Att genomföra en intervju per telefon valdes bort, då detta alternativ inte 

heller uppfyllde vår önskan om hur en intervju skulle genomföras. Bryman och Bell 

(2013) menar att en respondent lättare kan avsluta intervjun om den sker per telefon, 

i jämförelse med om individer ses ansikte mot ansikte. Vi såg däremot telefonsamtal 

och e-post som ett bra komplement till de personliga intervjuerna för att i efterhand 

kunna dubbelkolla informationen med respondenterna, vilket vi också fick behov av. 

2.2 Litteratur och vetenskapliga artiklar 

Nyckelorden: företagsekonomi, budget, budgetprocess, delaktighet och styrning, har 

varit utgångspunkt i sökandet efter litteratur samt vetenskapliga artiklar. Litteraturen 

har varit kopplad till uppsatsens tema och artiklarna har bidragit till att skapa en bre-

dare kunskap inom området. Delar av det teoretiska avsnittet bygger på facklitteratur 

som beskriver budgetprocessen för att tydliggöra begrepp och modeller. 
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2.3 Val av organisation och respondent 

Organisationerna valdes ut då arbetet fokuserade på offentliga organisationer samt 

organisationer inom näringslivet. En förfrågan om att delta i studien skickades ut via 

e-post till tänkbara respondenter i ett flertal organisationer. De respondenter som vi 

valde att fråga, valde vi ut med inriktning på deras yrkesroller samt att en gemensam 

nämnare var att de arbetade med ekonomi. Vi valde att skicka vår förfrågan till indi-

vider med en högre ekonomibefattning, exempelvis ekonomichef, inom respektive 

organisation, då vi förväntade oss att de skulle ha en större insyn i budgetarbetet. De 

som sedan kom att delta i undersökningen var de som hade ett intresse av att vara 

med och som besvarade vår förfrågan. Ett par organisationer återkom inte med svar 

och uteblev därav från undersökningen. 

Att eventuellt ta kontakt med fler respondenter, på annan nivå inom organisationerna 

var något som vi var öppna för. Detta var ett alternativ för att få en bredare uppfatt-

ning om hur budgetarbetet går till. En av respondenterna kände en osäkerhet över att 

kunna ge svar på våra frågor vilket också var en anledning till att hålla detta alterna-

tiv öppet, det uppstod inga problem med att besvara frågorna så vidare intervju blev 

inte nödvändig. 

De organisationer som kom att delta i undersökningen var Länsförsäkringar Gotland 

där ekonomichef Lars Martinsson intervjuades. Polismyndigheten Visby där inter-

vjuade vi ekonomicontroller Tobias Lundh. Tredje och sista organisationen var Reg-

ion Gotland där vi fick möjligheten att intervjua ekonomidirektör Åsa Högberg. 

2.4 Intervju som undersökningsmetod 

Vi valde att genomföra personliga intervjuer med respondenterna samt att ha en in-

tervjuguide till hands. Då det fanns en ovana att genomföra intervjuer blev intervju-

guiden viktig för oss, som stöd för att inte gå miste om något som kunde ha betydelse 

för arbetet. Vi ville möjliggöra för respondenterna att besvara frågorna på ett resone-

rande, beskrivande samt öppet sätt, men även för oss att vid behov kunna ställa följd-

frågor. De val vi gjorde inför intervjuerna kom att passa in under formen för semi-

strukturerad intervju. Bryman och Bell (2013) beskriver att vid en semistrukturerad 

intervju följer intervjuaren en intervjuguide som stöd för att få med alla de teman och 

frågor som intervjun ska innehålla. Vidare skriver de att det är under en semistruktu-

rerad intervju möjligt att ändra ordningsföljden på frågorna och vid behov är det möj-

ligt att lägga till en följdfråga. 

En semistrukturerad intervju har, om än i mindre grad, formen av ett samtal. Bryman 

och Bell (2013) beskriver även en annan modell för kvalitativ intervju och det är en 

ostrukturerad intervju. De beskriver ostrukturerad intervju som en metod där inter-

vjuaren inte följer någon intervjuguide. Intervjuaren använder sig av lösa anteck-

ningar för att följa gången i intervjun och inte tappa tråden. I linje med detta påtalar 

Merriam (1994) att denna modell för intervju är användbar då den som ämnar studera 

något, inte har tillräckligt med kunskap om ett visst ämne för att kunna ställa rele-

vanta frågor Bryman och Bell (2013) beskriver att en ostrukturerad intervju mer lik-

nar ett vanligt samtal och att intervjuaren ställer frågor när det behövs. 
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För att kunna förbereda sig inför intervjun gavs respondenterna möjligheten att få 

frågorna i förväg. Det var endast en av respondenterna som bad om att få de tänkta 

frågorna skickade till sig. Frågorna (Bilaga A) var utformade på så sätt att vi först 

kunde få information om respondenterna, för att sedan gå vidare till frågor om orga-

nisationen samt deras uppbyggnad. Inför intervjuerna hade vi läst på om organisat-

ionerna, men valde ändå att ställa frågor för att klargöra och säkerställa att vi förstått 

organisationen rätt. Därefter handlade frågorna om budgetprocessen, budget och 

styrning. Frågorna var utformade på så sätt att respondenterna hade möjlighet att ge 

beskrivande svar om hur de går tillväga samt egna tankar kring vissa moment. Vi 

valde att intervjua respondenterna på respektive arbetsplats. 

2.5 Inspelning och transkribering 

Att spela in intervjuerna var en metod som vi ansåg skulle passa oss. Bakgrunden till 

det var att undvika behovet av att föra anteckningar under pågående intervju och 

detta för att inte missa användbar information. Det förelåg även en risk att vi som 

intervjuare kunde uppfatta samt tolka svaren på olika sätt, något som kunde minime-

ras om intervjuerna spelades in. En fördel med att i efterhand kunna lyssna på det 

inspelade materialet var att vi kunde sammanställa svaren vid en senare tidpunkt. Om 

behovet fanns så skulle vi även kunna lyssna på materialet flera gånger, vilket Bry-

man och Bell (2013) beskriver som en av flera fördelar med att spela in intervjuer. 

De skriver också att vissa människor blir påverkade av att de spelas in och blir lite 

spända. Bryman och Bell tipsar om att låta inspelningen pågå utan paus under hela 

intervjun, då somliga blir mer avslappnade mot slutet av intervjun och då kanske kan 

delge viktig information. 

Respondenterna blev tillfrågade samt fick godkänna en inspelning innan detta gjor-

des. Två av de tre intervjuerna blev inspelade. I det fall där inspelning uteblev, fick 

vi istället föra anteckningar. En av respondenterna ställde frågan om hur det inspe-

lade materialet skulle användas och försäkrades om att endast vi som intervjuare 

skulle ta del av det, för att vid ett senare tillfälle föra anteckningar, något som resul-

terade i att intervjun kunde spelas in. 

Transkriberingen av de inspelade intervjuerna var en del i denna process som tog tid 

i anspråk trots att vi inte gjorde ordagranna utskrifter. Något som för övrigt en av 

respondenterna avrådde oss att göra utifrån egen erfarenhet. Efter att samtliga svar 

hade sammanställts, skickades de till respektive respondent för att kunna läsa igenom 

detta samt godkänna materialet innan arbetet kunde fortgå. Detta var något som vi 

ansåg var viktigt för att från vår sida minimera risken för missuppfattning. Bryman 

och Bell (2013) skriver att transkriberingen är en tidskrävande del av intervjun och 

att det är viktigt att räkna in mycket tid i detta moment. De rekommenderar intervju-

arna att lyssna igenom intervjuerna ett par gånger innan transkriberingen påbörjas för 

att kunna sålla bort det som inte finns användning av i arbetet. Genom detta menar de 

att tid kan sparas under transkriberingen. 
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3 Budget i teorin 

3.1 Budget 

Bergstrand och Olve (1996) skriver att ordet budget emellanåt skapar en negativ 

känsla hos medarbetare i organisationer, och betraktas ofta som kronor och ören 

sammanställda för att visa vad som förväntas hända under en period, ofta ett år. Bud-

get kan ses som ett tråkigt dokument där verkligheten inte visas, men är viktig för 

planeringen inom en organisation. Budgetarbetet är en plan för framtiden som berör 

och involverar många medarbetare och kan bli en viktig genomgång av verksamhet-

en och inte bara för budgetdokumentet enligt Bergstrand och Olve. I linje med detta 

beskriver Greve (1996) att budgeten är ett verktyg organisationer kan använda för att 

uppnå sina mål. Ax Johansson och Kullvén (2009) menar att budgeten avser framtida 

förväntningar och är inga direkta direktiv på hur organisationer ska agera eller hur de 

ska styra verksamheten. Dunbar (1971) skrev redan på 1970-talet att budget som 

term används relativt fritt men att termen hänvisar till två metoder. 1) Budget kan 

användas i tilldelningsprocessen och sätter ramarna för kostnaderna vilka den budge-

tansvarige får till uppgift att följa. 2) Specifika mål för organisationen vad det gäller 

ökad försäljning eller minskade kostnader kan ställas upp med hjälp av budget. 

Wallander (1999) beskriver budget som företagets plan för kommande år grundade 

på förutsägelser och prognoser. Dessa förutsägelser härrör från generella förvänt-

ningar som organisationen har på exempelvis priser, efterfrågan och löner. Wallander 

menar att budget inte är ett nödvändigt hjälpmedel för en organisation och det en 

årsrapport visar, säger inte något om organisationen i dagsläget och anser därmed att 

budget är ett föråldrat sätt att styra en organisation. För budget kan vara riskabelt, de 

som tror på budget kan hindras att anpassa sig till förändrade förhållanden. Å andra 

sidan, skriver Wallander, har individer inte tilltro till budgeten finns ingen anledning 

att upprätta en. 

Dunbar (1971) skriver att budget kan ha som mål att göra en prognos över organisa-

tionens framtida resultat. Han menar att ett idealistiskt budgetsystem består av två 

mekanismer, den positiva återkopplingsmekanismen synliggörs vid uppställandet av 

budgetmål och är till för att ge ökad vinst. Den negativa återkopplingsmekanismen 

syns vid processen att nå budget och är till för att förenkla samordning genom att 

korrekt prognostisera resultatet. Dunbar menar att då måluppställande är en grund för 

måluppfyllande och där med har positiv återkopplingsmekanism högre rang. 

3.2 Budgetering 

Ax m.fl. (2009) anser att budgetering kan bidra till en bättre kommunikation inom 

organisationen. Denna förbättring av kommunikationen kan ske såväl horisontellt, 

mellan olika avdelningar, som vertikalt, inom avdelningar och mellan chefer. Parker 

och Kyj (2006) menar att information som delas vertikalt i organisationer inkluderar 

både information nedåt från ledare till medarbetare men även i omvänd ordning. De 

skriver att då det gäller information från underordnad till överordnad ofta antas, i 

litteraturen, att de underordnade ofta har större kunskap i sina områden än de över-

ordnade har. Delaktighet i budget kan, menar Parker och Kyj (2006), leda till att de 
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underordande ger information till sina överordnade som dessa annars inte skulle ha 

kunskap om. Denna kunskap kan i sin tur medverka till bättre budget och ett bättre 

beslutsfattande. 

Bergstrand och Olve (1996) skriver att budgeteringen kan skapa kontaktytor mellan 

anställda och enligt Ax m.fl. (2009) kan den samordna olika delar inom organisatio-

nen. Bergstrand och Olve menar att budgeteringen är ett sätt för företaget att nå sina 

mål då företagsledningen kan använda den som ett instrument för att påverka organi-

sationen samt resursfördelning mellan olika enheter. Om anställda medverkar i bud-

geteringen kan det öka prestationsförmågan. Parker och Kyj (2006) påpekar att de 

medarbetare som är engagerade ofta vill att det ska gå bra för organisationen och 

dessa medarbetare har en större vilja att delge den information de besitter för att för-

bättra prestationen bland sina medarbetare och för organisationen. Dock är inte själva 

engagemanget i organisationen den enda faktorn som påverkar resultatet positivt. 

Ytterligare en viktig faktor är att information om budgetprocessen delges, menar Par-

ker och Kyj. 

Dunbar (1971) skriver att mål ska uppnås och inte bara upprättas för sakens skull. En 

kritisk punkt mellan måluppställande och måluppfyllelse är att skapa acceptans för 

målen hos de som ska medverka till att de uppnås, med andra ord medarbetarna. Ax 

m.fl.(2009) påtalar att budgetering tenderar få en stor roll i större organisationer där 

den betraktas som en viktig del av ekonomistyrningen. De menar att fler faktorer än 

storleken på organisationer påverkar den effekt en budgetering får, exempelvis stra-

tegi och branschtillhörighet. 

Enligt Ax m.fl. (2009) kan budgeten delas in i två kategorier, huvudbudget och del-

budget och de beskriver tre olika typer av huvudbudgetar: Resultatbudget som be-

skriver verksamhetens resultat under en period. Likviditetsbudget i sin tur visar hur 

likvida medel har anskaffats och använts. Slutligen budgeterad balansräkning som 

visar verksamhetens tillgångar, skulder och eget kapital vid slutet av en period. Ax 

m.fl. påpekar att huvudbudgetarna är till viss del beroende av varandra. De uppgifter 

som finns att hämta i likviditetsbudget och resultatbudget kan påverka varandra, vil-

ket i sin tur kan ge den budgeterade balansräkningen direkta konsekvenser. Samuels-

son (2004) skriver att organisationens huvudbudgetar härrör från verksamhetsplaner-

na och delbudgetar skapas ute i enheterna. Huvudbudgetarna baseras på olika typer 

av delbudgetar som kan delas in i två huvudtyper, avdelningsbudgeten som används 

för att styra olika enheter inom en verksamhet och funktionsbudgeten för att styra 

olika aktiviteter. 

3.2.1 Budgetvarianter 

Skapandet av en budget året innan den träder i kraft kan göras på olika sätt och kan 

kallas föränderlig budget enligt Ax m.fl. (2009). De beskriver fyra alternativ som kan 

tillämpas, rörlig, flexibel, reviderad samt rullande budget. Den första är rörlig budget 

som lämplig i en verksamhet där avdelningarna är beroende av sin verksamhetsvo-

lym. Det tas i budgeten hänsyn till vilka intäkter och kostnader den aktuella verk-

samhetsvolymen borde medföra. Till skillnad från rörlig budget tas det i en flexibel 

budget hänsyn till verksamhetsvolymen men även andra faktorer som kan påverka 

budgeten, exempelvis antalet kundtyper. 
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Den flexibla budgeten är, enligt Ax m.fl. (2009), en utveckling av den rörliga budge-

ten. En gemensam nämnare mellan dessa är att budgeten justeras i efterhand, för att 

skapa en rättvisande bild av budgetens resultat. Vidare beskrivs reviderad budget 

vilket är när budget förändras under pågående budgetperiod enligt Ax m.fl. Fortlö-

pande överseende och revidering gör att budgeten hålls uppdaterad och aktuell. En 

reviderad budget kallas lite felaktigt emellanåt prognos. En prognos används som 

komplement till budget samt till att jämföra budgetutfallet med den fasta budgeten 

enligt Ax m.fl. Reviderad budget kan bli aktuell då det finns en risk för att en stor 

differens mellan budgeterat värde och utfall uppstår. 

Anessi-Pessina m.fl. (2012) menar att en upprevidering av budget är vanligare än en 

nedrevidering speciellt när det gäller de löpande utgifterna. Troligen hänger detta 

ihop med en traditionell syn på den initiala budgeten som baseras på säkra inkomster. 

Engångsintäkter under året kan leda till en revidering av budget menar de. Slutligen 

beskriver Ax m.fl. (2009) rullande budget där budgethorisonten flyttas framåt vart 

efter tiden och perioder passerar. Inför ett nytt kvartal upprättas en budget för kom-

mande fyra kvartal. Budgeten hålls aktuell och verksamheten blir inte utan en fram-

tida budget. Rullande budget har till skillnad från en reviderad budget inte samma 

start och slutpunkt som den ursprungliga budgeten. Start och stop som referenspunkt 

försvinner och kan ge känslan av att inte nå fram. En rullande budget medföra käns-

lan av merarbete, då det ska upprättas en komplett budget vid ett flertal tillfällen per 

år. Ax m.fl. anser då att budgetarbetet tar längre tid och blir kostsamt. 

3.3 Budgetprocess 

Arwidi och Samuelsson (1991) menar att formuleringen av verksamhetens mål är 

startpunkten för budgetprocessen men likväl även slutpunkten för budgetuppställan-

det. Målformuleringen fungerar som ett riktmärke för kommande budgetuppföljning 

och eventuella åtgärder. Dunbar (1971) menar att medarbetares deltagande i skapan-

det av budgetmål leder till en större tolerans för de mål som förväntas uppnås. Även 

svåra mål kan uppnås genom att medarbetare varit delaktiga och känner ett ansvar 

inför de mål som satts upp. Budgetprocess beskriver Arwidi och Samuelsson (1991) 

som en fördelning av aktiviteter mellan de olika aktörerna i budgetarbetet och det 

inkluderar controllers, ansvariga på olika nivåer och budgetavdelning. De ser proces-

serna som ett bra tillfälle för utbyte av idéer och tidigare erfarenheter, där det eventu-

ellt kan finnas utrymme för påverkan. Arwidi och Samuelsson påpekar dock att i en 

mer decentraliserad organisation kan diskussionerna kring budget få mindre ut-

rymme. Men om organisationens utveckling skulle avta, kan budgetdiskussionerna 

bli intensivare för att motverka den negativa utvecklingen. 

Dunbar (1971) menar att diskussioner i sig har liten påverkan på resultatet såvida de 

inte kopplas till måluppställande. Sätts svåruppnåeliga mål för fort, finns risken att 

målen inte accepteras av medarbetarna. Enligt Arwidi och Samuelson (1993) skiljer 

budgetprocesserna sig åt, genom att de har olika karaktärer i olika organisationer. 

Detta menar de kan bero på omgivningen samt den egna organisationskaraktären. 

Budgetarbetet kan påverka budgeterarens agerande enligt Arwidi och Samuelsson 

(1991) utifrån att eventuella avvikelser knyts till en individ. Budgeteraren vill då 

jobba för att skapa en budget som minimerar de negativa budgetavvikelserna. Något 
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ledningen ofta är medveten om och försöker stävja. Blir budgetarbetet för påverkat 

av budgeterarens ambition finns risk att budgeten inte representerar en realistisk 

plan. 

Dunbar (1971) beskriver att i organisationer där belöning är direkt kopplat till 

måluppfyllelse finns en viss risk att målen sätts lägre, vilket blir det enklare att er-

hålla belöningen, och detta kan resultera i lägre prestation. Dessutom tenderar med-

arbetare som sätter sina egna mål att sätta dessa lägre när ekonomisk ersättning utgår 

som belöning i syfte att höja sin privata inkomst. Dunbar menar att ledare behöver ha 

detta i åtanke när mål upprättas.  Enligt Ax m.fl. (2009) kan arbetet med att utarbeta 

budgetar se olika ut för olika organisationer, vissa involverar ett stort antal medarbe-

tare i budgetarbetet medan andra bara involverar några få. “I grunden innebär dock 

all budgetering kvantifierade bedömningar av framtida ekonomiska utfall.” (Ax m.fl. 

2009 s. 248) 

3.3.1 Delaktighet i budgetprocessen 

Enligt Noor och Othman (2012) bör medarbetare inom offentliga organisationer 

uppmuntras till att aktivt delta i budgetarbetet. Att endast låta mellanchefer delta kan 

medföra att ledningen går miste om feedback på hur de kan förbättra budgetproces-

sen. Om organisationen agerar engagerat kan det enligt Noor och Othman leda till att 

medarbetarna blir engagerade samt motiverade. Searfoss och Monczka (1973) skri-

ver att budget är en organisations samlade planer över tid som kontrollerar att organi-

sationen behåller sin position och håller sig inom de ramar som är fastställda. I deras 

forskning representerar budget målen uttryckt i finansiella termer. De kommer i sin 

forskning fram till att det finns ett positivt samband mellan motivation, att hålla bud-

get och medarbetares delaktighet i budget processen. Searfoss och Monczkas studie 

visade att behovet av oberoende och auktoritet inte dämpade relationen mellan upp-

levd delaktighet i budget processen och motivationen att hålla budgetmålen. 

3.4 Budgetarbetets fyra faser 

Budgetarbetet kan enligt Ax m.fl. (2009) ofta delas i fyra faser; budgetuppställande, 

budgetanvändande, budgetuppföljning och budgetanalys, se figur 1. 

Figur 1. Budgeteringens fyra faser. Källa. Ax m.fl. 2009 sid.248 

Budgetuppställande skriver Ax m.fl. (2009) är en del av budgetprocessen som inte 

läggs så mycket kraft på. Organisationer utgår ofta från dagens verksamhet och räk-

nar på omkostnader för detta. När omkostnaderna är framtagna kan behovet av intäk-

ter beräknas. Beräkningen av intäkter måste sedan ställas mot den realitet som gäller 

på den marknad som organisationen agerar på. Organisationer måste också ta hänsyn 

till kundernas efterfrågan. Enligt Ax m.fl. (2009) finns tre metoder för budgetupp-

ställande: Uppbyggnadsmetoden, Nedbrytningsmetoden och Den iterativa metoden.  
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Uppbyggnadsmetoden är enligt Ax m.fl. (2009) vanligare i större organisationer. 

Metoden går ut på att huvudbudgetarna byggs upp underifrån av delbudgetar som 

figur 2 nedan visar. Samuelsson (2004) skriver att i uppbyggnadsmetoden börjar 

budgetarbetet ute i organisationerna och utgångspunkten i denna metod för upprät-

tande av budget är strategiska planer, handlingsprogram och andra förutsättningar för 

kommande period. 

Figur 2. Uppbyggnadsmetoden. Källa: Ax m.fl. 2009 sid. 251. 

Samuelsson (2004) förklarar att förslag som tas fram sammanställs för varje nivå 

uppåt i organisationerna som figur 2 ovan visar. På varje nivå kan det ske justeringar 

innan förslaget går vidare uppåt för att slutligen nå VD och styrelse som ska fast-

ställa budgeten. I enlighet med detta beskriver Ax m.fl. (2009) att ledningen ger för-

utsättningar till sin ekonomistab, utifrån organisationens strategiska inriktning för 

kommande period. Detta kompletteras med information om förväntade händelser 

under samma period exempelvis framtida konjunkturläge eller förändrat kundläge. 

Därefter använder budgeterarna den information de fått för att gå igenom de respek-

tive enheterna. Här upprättas delbudgetar som är grunden för organisationens budge-

tering. I nästa steg lämnas budgetarna vidare uppåt och förslag till delbudgetar upp-

rättas vilka sedan sammanställs till förslag på huvudbudgetar. Dessa förslag till hu-

vudbudgetar är inte enligt Ax m.fl. (2009) att betrakta som den slutgiltiga budgeten 

utan endast som budgetförslag. Därefter granskar ledningen budgetförslagen och gör 

eventuella omarbetningar och korrigeringar för att få till den slutgiltiga budgeten 

vilken slutligen fastställs av ledningen. 

Figur 3 nedan visar nedbrytningsmetoden som, enligt Ax m.fl. (2009), är motsatsen 

till uppbyggnadsmetoden. Fördelen med att arbeta med denna metod är att budgete-

ringen utgår från helheten och utefter detta arbetar fram delarnas budgetar, med ut-

gångspunkt i vilka ramar ledningen ställer för kommande period enligt Ax m.fl. I 

nedbrytningsmetoden börjar arbetet med budget genom att huvudbudgetar skapas 

och bryts ned till delbudgetar. Samuelsson (2004) instämmer med detta och menar att 

i nedbrytningsmetoden börjar budgetarbetet vid VD:n, och till skillnad från upp-

byggnadsmetoden upprättas i denna metod ett budgetförslag för varje nivå där de 

specifika målen blir uppfyllda. 
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Figur 3. Nedbrytningsmetoden. Källa: Ax m.fl. 2009 sid.252. 

Ax m.fl. (2009) beskriver att arbetet i nedbrytningsmetoden börjar, som figur 3 visar, 

med att ledningen arbetar fram förslag till huvudbudgetar. Även i denna modell tas 

hänsyn till omvärldsfaktorer som kan påverka organisationen. Arbetet med att skapa 

huvudbudgetar gör ledningen i samråd med ekonomistaben. I likhet med detta förkla-

rar Samuelsson (2004) att VD:n presenterar mål och ekonomiska förutsättningar för 

de närmaste medarbetarna för kommande period, vilka får uppdraget att bryta ned 

målen till sina medarbetare. Ax m.fl. (2009) menar att delbudgetarna som framtagits 

lämnas till budgeterare för vidare arbete på längre nivåer. Detta arbete sammanställs 

sedan till nya delbudgetförslag och lämnas till överordnad nivå. 

Slutligen sammanställs delbudgetarna till huvudbudgetar som presenteras för led-

ningen, varpå de beslutar om fastställande av slutligbudget. Samuelsson (2004) på-

pekar att när budgetarbetet nått den lägsta nivån vänder den och liknar en uppbygg-

nadsmetod. Det händer att enheter längst ute i organisationen har svårigheter att möta 

de mål som förväntas och att de då kan lämna ett budgetförslag åter till VD:n och 

ledningen där detta belyses enligt Samuelsson (2004). VD:n och ledningen får ta 

ställning till denna information och utefter detta ta beslut om fastställande av budget 

eller om ytterligare arbetet kan leda till att nå målen genom exempelvis förändring av 

mål för en annan enhet. 

Ax m.fl. (2009) skriver att de två föregående metoderna inte är så vanliga i sina ren-

odlade former, utan ofta är budgetarbetet en kombination av de båda och då kallat 

den iterativa metoden. Vidare skriver de att budgetarbetet är en upprepande process. 

Där överordnades mål möter de underordnades framarbetade förutsättningar. Arbetet 

med budgeten börjar enligt Ax m.fl. med prognostiserad efterfrågan som sedan an-

vänds för att planera verksamheterna. Under hela denna process förs en dialog mel-

lan de olika organisatoriska nivåerna. I den iterativa budgetprocessen kan övergri-

pande mål och planer ändras efterhand vilket i sin tur kan göra att budgeten behöver 

omarbetas flera gånger enligt Ax m.fl. Figur 4 nedan visar en jämförelse mellan de 

tre metoderna. 
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Figur 4. Budgetuppställande, en jämförelse mellan de tre metoderna. Källa: Ax m.fl. 

2009 sid.254. 

3.5 Budgetuppföljning 

Budgetens verkliga utfall ställs mot de budgeterade värdena i en budgetuppföljning 

enligt Ax m.fl. (2009) och de skriver att det går att arbeta med budget utan att göra 

en budgetuppföljning. Men de påpekar att budgeteringen får ett högre värde om en 

uppföljning görs. Vid en budgetuppföljning skriver Ax m.fl. att den bör följa samma 

mönster som budgetuppställandet det vill säga om budget är uppställd på verksamhe-

ter ska också uppföljningen ske på verksamheterna. I budgetuppföljning ställs de 

verkliga värdena mot de budgeterade och uppföljningen av budgetar pågår kontinuer-

ligt, exempelvis månadsvis för att till slut nå en sammanställd helårsuppföljning. 

Enligt Anessi-Pessina m.fl. (2012) är en godkänd budget resultatet av en beslutspro-

cess som även är utgångspunkten för en kontinuerlig process av budgetgenomfö-

rande och revidering. Därför menar Anessi-Pessina m.fl. ses budgetering som en 

process som pågår under hela året bestående av den inledande budgeteringen och 

ombudgetering. De är förvånade över att en budget blir nedreviderad, minskad, då 

det inte föreligger något förbud att spendera mindre av tilldelade medel. Vid mins-

kade intäkter menar Anessi-Pessina m.fl. att administrationen kan ställa krav på av-

delningar att hålla nere kostnaderna i stället för att be ledningen nedrevidera budge-

ten. 

Möjliga anledningar till en nedreviderad budget menar de kan vara: 1) Att få medel 

över kan ses som en indikator på dålig prestation och en nedrevidering av budget kan 

dölja detta 2) Vid en stegvis ökning av budgetering kan nedrevidering användas för 

att sänka utgångsläget för kommande års budget. 3) Om intäkterna inte når de budge-

terade värdena kan en nedrevidering vara enda lösningen för att förhindra ett under-

skott. Ombudgetering var i grund och botten ett komplement till initiala budgeten 

skriver Anessi-Pessina m.fl. (2012). Ju fler riktlinjer som förs i den initiala budgeten 

ju mindre behov finns det av ombudgetering menar de. De menar att ombudgetering 

kan vara ett sätt för administrationen att upphäva en riktlinje som togs i budget men 

som inte längre passar för organisationen i dess nuvarande situation. 

3.5.1 Syften med budgetuppföljning 

Det kan enligt Ax m.fl. (2009) finnas flera anledningar till att organisationer genom-

för en budgetuppföljning. En uppföljning kan enligt dem användas som underlag för 

kommande budgetar och ger möjlighet att analysera eventuella avvikelser mellan 
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beräknat budgeterat värde och verkliga utfallet. Finns en avvikelse ger en budgetupp-

följning möjlighet att ställa någon ansvarig för avvikelsen och att eventuella “pro-

blem inte hamnar mellan stolarna” (Ax m.fl. 2009 s. 257). En budgetuppföljning kan 

ge ett bra diskussionsunderlag i verksamheten som innehåller relevanta fakta och kan 

bidra till att diskussioner grundade på lösa rykten minskar enligt Ax m.fl. Samuels-

son (2004) menar att genom en budgetuppföljning kan negativa tendenser åtgärdas. 

Budgetuppföljning kan även vara användbart skriver Samuelsson när bedömningar 

över prestationer och belöningar ska genomföras. 

Arwidi och Samuelsson (1991) påtalar vikten av att finna budgetavvikelser som be-

ror på någon oväntad händelse. De menar att en budgetrapport som upprättats i efter-

hand har en stor betydelse vid utredning av något som hänt i ett tidigare skede. Bud-

getrapporten innehåller information som kan bidra till att reda ut en händelse mer 

grundligt. Arwidi och Samuelsson menar att budgetrapporter kan varna för komman-

de budgetavvikelser och budgeteraren kan ha god hjälp av detta för att uppnå bud-

getmålen, såvida dessa mål fortfarande har betydelse för organisationen efter den 

aktuella händelsen. Budgeteraren får också löpande information under året om hur 

det går och kan med hjälp av budgetuppföljningen göra åtgärder i tid för att hålla 

budget enligt Arwidi och Samuelsson. 

3.6 Budgetanalys 

Budgeten är sammansatt av olika tal bestående av ett flertal komponenter enligt Sa-

muelsson (2004). En avvikelse i någon av komponenterna leder till en avvikelse mel-

lan budget och verkligt utfall. För att kunna åtgärda detta på bästa sätt är det nödvän-

digt att veta var denna avvikelse finns. Ax m.fl. (2009) beskriver att budgeten bygger 

på antaganden om framtida händelser vilket leder till att budgeten sällan stämmer 

med verkligt utfall för perioden. I dessa fall menar de att budgetutfallet har en avvi-

kelse jämfört med den budget som upprättades. En analys av avvikelser menar Ax 

m.fl. syftar till att få reda på orsaken till att budgeterat värde och utfall skiljer sig åt. 

Analysen kan genomföras på fler sätt, men Ax m.fl. skriver att avvikelseanalys är 

den enklaste formen är att göra en beräkning i absoluta tal eller i procent som utfallet 

avviker från det budgeterade värdet. Budgetavvikelser kan beräknas på kostnader och 

intäkter enligt Samuelsson (2004). 

3.7 Styrning av en organisation 

Styrning kan som begrepp stå för flera åtgärder som ska leda organisationen mot sitt 

mål enligt Samuelsson (2004). Utifrån de mål som framtagits utformas slutligen 

styrningsbegrepp och dessa begrepp beskrivs som: Företags- eller ekonomistyrning 

där mål som exempelvis lönsamhet eller räntabilitet står i fokus. Verksamhetsstyr-

ning menar Samuelsson är när fokus ligger på organisationen i sig, som till exempel 

hur organisationen marknadsför sig och hur produktionen ska genomföras. Ägarstyr-

ning menar Samuelsson är när organisationen styrs utifrån ägarnas intresse, genom 

att ägarna utser en styrelse och verkar genom denna. 

Offentliga organisationer styrs av lagar för hur verksamheten ska bedrivas (Kommu-

nallagen 1991:900). Det finns reglerat i 3 kap. Kommunallagen (1991:900) hur en 

kommun ska vara uppbyggd och hur verksamhetsformen ska se ut. Vidare får en 
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kommun inte göra vinst på sina verksamheter. “Kommuner och landsting får driva 

näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla all-

männyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller lands-

tinget” 2 kap. 7§ Kommunallagen (1991:900). I 8 kap. Kommunallagen (1991:900) 

om ekonomisk förvaltning ges direktiv för vilka mål de ska ha med sin ekonomiska 

förvaltning. Under detta kapitel finns direktiv för budgetens innehåll och budgetpro-

cessen finns också reglerad i lag under detta kapitel. 

3.7.1 Styrning med hjälp av budget 

Bergstrand och Olve (1996) menar att budgeten är ett ekonomiskt styrmedel och an-

vänds för att påverka vad som i organisationen är angeläget att påverka. Budgetera-

rens främsta uppgift är att bevaka och sammanställa ekonomisk data så att detta på 

ett tillfredsställande sätt kan beaktas när beslut ska fattas i organisationen. Vidare 

menar de att det ska finnas förutsättningar för detta utifrån rutiner och information. 

Syftet är att underlätta för de olika tillvägagångssätt som finns för att styra de eko-

nomiska styrmedlen enligt Bergstand och Olve, som även påpekar att utformningen 

av metoderna är viktig, så det rätta beteendet blir följden. Utformningen av budgete-

ringen blir således en viktig uppgift. 

Vid direktstyrning menar Bergstrand och Olve (1996) är det vanligt att budgeten görs 

upp centralt. Exempelvis görs budgeten av VD själv eller så ger denne direktiv till 

ekonomichef som får upprätta budgeten utefter dessa. Budgeten fungerar då som ett 

planeringsinstrument och underlag för uppföljning. Budgeten motiverar sällan med-

arbetarna då de inte kan påverka den i någon större utsträckning. Programstyrning 

däremot är en mer komplicerad arbetsprocess som styrs utifrån detaljerade budgetan-

visningar, tidtabeller och avstämning med budgetar för andra enheter enligt Bergs-

tand och Olve. Medarbetarna får större möjlighet att aktivt påverka budgetens detal-

jer, något som Bergstrand och Olve menar är en motivationseffekt av positiv bemär-

kelse. Budgeten blir ett samordningsinstrument som möjliggör för olika organisato-

riska enheter att utföra de handlingsprogram som vuxit fram i ett tidigt stadium under 

budgetarbetet. 

Enligt Bergstrand och Olve (1996) innebär målstyrning olika system för hur enheter 

alternativt divisioner inom organisationer tilldelas “frihet att arbeta efter eget huvud” 

(Bergstrand och Olve 1996 s.27). Detta förenat med restriktioner som att hålla sig 

inom förutbestämda ramar. Inom målstyrning preciseras inte längre organisationens 

delmål eller budgetar och här klargörs nyckeltal, exempelvis försäljningsmål och 

resultatmål vilka speglar vad ledningar anser att enheterna ska uppnå enligt Bergs-

trand och Olve. Budgetens viktigaste uppgift blir att vara öppet likt ett forum, för 

diskussion kring enheters måltal samt chefernas egen ansvarsfördelning. 

Budgeteringen utgör även en grund för budgetuppföljning, som i sin tur ska tydlig-

göra om chefernas överenskomna ansvarsfördelning har fullgjorts. Bergstrand och 

Olve (1996) menar att målstyrning involverar medarbetare, men är i praktiken svår 

att tillämpa. Detta på grund av att ett avstämningsbehov kan uppstå, som liknar pro-

gramstyrning. Vidare skriver de att nyare styrformer, som målbildsstyrning eller vis-

ionsstyrning, finns för att tydliggöra en förändringsambition eller en förändringsrikt-

ning. “Vid riktning istället för måltal blir uppföljningen nyckel till syrsystemet” 
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(Bergstrand och Olve 1996 s. 28). Föregående års budget följs upp, samt de rikt-

ningsvariabler som är aktuella för organisationen. För denna typ av styrsätt, krävs det 

att budgeteraren har en hög utbildning samt problemförståelse, och “är starkt motive-

rande för den individuelle chefen” (Bergstrand och Olve 1996 s. 28). 
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4 Empirisk studie kring budgetarbetet i 
organisationer 

4.1 Respondenterna och organisationerna 

Organisation 1 Länsförsäkringar Gotland 

Länsförsäkringar Gotland startade som en förening år 1828 och är ett kundägt före-

tag (Länsförsäkringar Gotland 2014). Styrelsen består av 8 personer, VD inkluderad, 

och fullmäktigen för bolaget består av 30 personer indelade i tre distrikt, norra, Visby 

och södra. Länsförsäkringar Gotland har två kontor, varav ett finns i Visby och ett i 

Hemse och bolaget har cirka 66 medarbetare. Länsförsäkringar Gotland tillhör Läns-

försäkringsgruppen vilken består av 23 fristående lokala länsförsäkringsbolag. Till-

sammans äger dessa 23 bolag servicebolaget Länsförsäkringar AB, som sköter pro-

dukt- och systemutveckling för bolagen som ingår i Länsförsäkringsgruppen, då detta 

skulle bli för kostsamt för de enskilda länsförsäkringsbolagen att bedriva utveckling 

av själva. 

Lars Martinsson är ekonomichef på Länsförsäkringar Gotland och har arbetat inom 

bolaget sedan 1977. Martinsson arbetade från början som säljare av försäkringar och 

har en treårig ekonomisk gymnasieutbildning. 

Organisation 2 Polismyndigheten Gotland 

Polismyndigheten Gotland är en statlig organisation och har cirka 150 anställda, och 

är uppdelad på fyra avdelningar, ordnings-, kriminal-, närpolis- och den polisadmi-

nistrativa avdelningen. I Sverige finns det 21 polismyndigheter varav Gotland är den 

minsta (Polismyndigheten Gotland 2014) Rikspolisstyrelsen är den centrala förvalt-

nings- och tillsynsmyndigheten, och har som uppgift att arbeta för planmässighet, 

samordning och rationalisering och beslutar hur likvida medel ska fördelas till de 

olika polismyndigheterna. Rikspolischefen, utsedd av regeringen, har yttersta ansva-

ret för verksamheten. 

Tobias Lundh arbetar som ekonomicontroller vid polismyndigheten Gotland sedan år 

2011 och är även biträdande chef på den polisadministrativa avdelningen. Lundh är 

utbildad civilekonom med inriktning finansiering och redovisning. 

Organisation 3 Region Gotland 

Region Gotland är en politiskt styrd organisation och har cirka 6000 anställda och 

var en kommun mellan 1971-2011 då Gotland blev en region (Region Gotland 2014). 

Organisationen är uppdelad i två delar den politiska sidan med regionfullmäktige, 

vald av medborgarna, som högsta organ. Regionfullmäktige utser regionstyrelsen 

som har till uppdrag att ha uppsikt över verksamheten och ekonomin. Tjänstemanna-

organisationen följer till stor del den politiska organisationen. Högsta beslutande 

tjänsteman är regiondirektören anställd av regionstyrelsen. Region Gotland har inget 

landsting vilket gör att Region Gotland har ett brett ansvar, dels kommun, landsting 

samt ett regionalt utvecklingsansvar. 
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Åsa Högberg arbetar som ekonomidirektör på Region Gotland sedan år 2010 och har 

en magisterexamen i ekonomi. 

4.2 Budgetering i organisationerna 

Länsförsäkringar Gotland 

Martinsson berättar att Länsförsäkringar Gotland använder sig av resultatbudget i 

organisationen och att de inte använder sig så mycket av likviditetsbudget i dagsläget 

då behovet av likviditet sett bra ut. Grunden för budgeten utgörs av premiekalkyler 

för försäkringar i första skedet, sedan läggs budget för de olika produktnivåerna som 

hem-, bil- och båtförsäkringar. Organisationen får även enligt Martinsson vissa intäk-

ter via räntemarginal från banken de är delägare i via aktiebolaget. 

Polismyndigheten Gotland 

Lundh förklarar att de arbetar med kostnadstermer och de har vid sidan om detta en 

investeringsbudget som sedan omsätts till avskrivningskostnader. Lundh förklarar att 

budgeten är styrd på lokal nivå medan anslagsprognoserna är styrda “uppifrån”. 

Region Gotland 

I Region Gotland arbetar de med olika budgetar så som anslagsfinansiering och re-

sultatenheter beskriver Högberg. De har en intern enhet i organisationen, som efter 

ett beslut som togs 2009, helt och hållet är en resultatenhet. Högberg förklarar att det 

finns vissa nämnder, exempelvis tekniska förvaltningen, som har en del taxor och 

avgifter och får intäkter både från medborgare men även direkt från verksamheten. 

Hon beskriver även att anslagsfinansiering är det som använts traditionellt sett inom 

organisationen. Region Gotland har gjort ett aktivt val att inte fullt ut bli en beställar- 

och utförarorganisation då försök har gjorts som inte slog så väl ut. Ute i nämnderna 

arbetas det med olika budgettyper för de interna budgetar som används. Detta beror 

på att ute i organisationen används flera olika ersättningssystem som till exempel 

inom vård och skola, där vård- och skolpeng delas ut. Högberg beskriver att de job-

bar mycket med bokslut då det är en förutsättning för nästa budget. 

4.3 Budgetprocess i organisationerna 

Länsförsäkringar Gotland 

Martinsson berättar att budgetprocessen i organisationen påbörjas i september månad 

med att anvisningar för kommande budget sänds ut till avdelningarna. Då får varje 

medarbetare uppskatta sin tid de lägger ut mot kund i de olika försäkringstyperna. 

Detta ligger sedan till grund för driftskostnaderna i kommande budget. Under okto-

ber budgeterar varje avdelning sina driftskostnader utifrån den sammanställning som 

gjordes i september. I början av november lämnas driftskostnaderna in till ekonomi-

avdelning för sammanställning. Parallellt med detta, under oktober och november, 

pågår arbetet med att sammanställa premie- och skadekalkyleringen. Premiekalky-

lerna utförs av VD, skadechef och chefen för försäkringar, de sitter tillsammans un-

der ungefär en dag och arbetar med detta. 

Premiekalkyleringen grundar sig i antaganden om framtiden då det är svårt att sia om 

framtiden i försäkringsbranschen. I november sammanställer och finjusterar led-
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ningsgruppen budgeten för kommande år och skulle de anse att behov finns, har de 

möjlighet att “strypa budgeten lite” förklarar Martinsson. I december tar organisat-

ionens styrelse beslut om budgeten. Det är styrelsen som kommer med de strategiska 

riktlinjerna för budgeten och detta lämnar de över innan affärsplaneringen påbörjas. 

Vidare beskriver Martinsson att det i stort sett är ledningsgruppen som sköter bud-

getprocessen i organisationen. Däremot är alla medarbetare involverade i affärspla-

neringen. 

Polismyndigheten Gotland 

Enligt Lundh påbörjas budgetprocessen i oktober senast i november. Då sam-

manställer han ett dokument som utgår från föregående och innevarande budgetårs 

kostnader. Han beskriver att detta görs på enhets- och avdelningsnivå. Lundh genom-

för budgetdialoger med avdelnings- och enhetschefer och använder detta i samman-

ställningen som stäms av med polischefen för att sedan gå igenom budgetför-slaget 

med ledningsgruppen. Därefter beslutar polisstyrelsen om budget. Arbetet med bud-

get pågår enligt Lundh fram till mitten på december. I februari eller mars kommer 

besked från Rikspolisstyrelsen om vilka pengar organisationen “har att spela med”. 

Framkommer det några förändringar blir det en ny sittning med styrelsen. 

Därefter får de ett preliminärt anslag tilldelat organisationen. Detta anslag kan 

komma att påverkas av oförutsedda händelser vilket påverkar det budgeterade. Det 

preliminära anslaget är det som gäller när budgetåret börjar i januari. Lundh påtalar 

att då anslaget är en tillgiven peng kan det till synes vara märkligt att besparingar 

behöver göras här om det händer något i en annan del av Sverige. Lundh förklarar att 

det är först mot slutet av processen som han träffar alla, inte tidigare. 

Region Gotland 

Budgetarbetet pågår egentligen under hela året, men att avstamp för nytt budgetår är 

i december då de har en omvärldsdag. Omvärldsdagen kan handla om olika saker 

men ”grunden är att ha tankar, spaning om vad som är på gång och vad berör och kan 

påverka regionen” förklarar Högberg. I samband med detta hålls ett möte där det 

beskrivs hur det gick föregående år. Skatteintäkter och bidrag är den yttre ramen för 

organisationens budget. Hur det kommer se ut framåt får de prognoser om, fem 

gånger per år och skatteprognoserna sträcker sig alltid fem år framåt i tiden. 

I december skickas anvisningar för den strategiska planen ut till nämnderna som för-

väntas ha sammanställt detta senast 14 april. I februari kommer den första skattepro-

gnosen, då börjar de se hur det ser ut kommande vår. Organisationen ligger på en 

snål budget enligt Högberg vilket leder till att den är väldigt beroende av hur skat-

teintäkterna pendlar. Högberg beskriver att kan de behöva fundera redan i februari på 

om det faktiskt kommer behöva göras besparingar nästa år för det är ett minus i slutet 

om skatteintäkten exempelvis gått ned jämfört med förra prognosen. 

I mars håller de ett dialogmöte där regionstyrelsens arbetsutskott (AU), regionråden 

de anställda politikerna, fyra majoritetsråd, ett oppositionsråd och två oppositionspo-

litiker, träffar alla nämnder och förvaltningar. Där diskuteras hur det ser ut i bokslutet 

men också hur det ser ut innevarande år och vilka tankar och funderingar som finns 

framåt. Dessa möten är inga beslutsmöten, utan det förs bara en dialog. Efter detta 
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skriver alla nämnder sina strategiska planer och budgetar vilka sammanställs ett 

kompendium. I den strategiska planen skrivs det uttryckligen vad man äskar medel 

för, om man behöver mer medel, vilka investeringar som behövs göras, etc. 

När dialogmöte har genomförts, nämnderna har inkommit med de strategiska planer-

na och delårsbokslutet kommit per den sista mars, används detta för att göra ett be-

redningsunderlag för politiker. Ett underlag som visar hur det ser ut med skatter och 

bidrag, demografi, etc. samt vad nämnderna sammanställt, likaså drift och invester-

ingsbudget utifrån deras önskemål görs klart för beredning. Regionstyrelsens AU, 

tillsammans med ett antal tjänstemän från ledningskontoret sitter sedan i två och en 

halv dag och “manglar”, enligt Högberg, underlagen och ser på vilket utrymme som 

finns samt vad de olika nämnderna sagt. Det pågår i bakgrunden en politisk process 

som Högberg lämnar utanför i denna beskrivning då den är partipolitisk och handlar 

om vad de tycker. “I denna mangling utkristalliseras ett budgetförslag från majorite-

ten” beskriver Högberg. Oftast kommer oppositionen med egna budgetförslag unge-

fär som vid riksdagen. 

Det som skiljer sig åt här på Gotland är att både majoritet och opposition finns med i 

budgetarbetet något som kan se olika ut i olika kommuner. Det som gör att det ser ut 

så på Gotland är att vid val har det ofta varit majoritetsbyte, vilket leder till att det 

blir svårt att jobba, och då behövs en samsyn i det långa perspektivet i en del viktiga 

frågor. Enligt Högberg kan man inte byta inriktning helt för att det byts majoritet 

men att ett visst byte uppstår beroende på om det är höger, vänster eller miljöparti 

som får majoritet, för de har ju sina visioner. Mycket av budgetarbetet bygger på att 

få produktionen, verksamheten att fungera och då är det inte bra med för tvära kast, 

de försöker komma överens om mycket framförallt de långa dragen beskriver Hög-

berg. 

Tiden vid budgetberedningen är mycket intensivt och även veckorna innan och har 

krävt mycket arbete. Därför menar Högberg är det bra att dialogmöten hållits, för det 

innebär att det inte är helt nya saker som diskuteras och politikerna har hunnit funde-

ra över vad de hört och vad de tycker är viktigt. Vad vill de satsa på framåt? I maj 

fattar regionstyrelsen beslut om budget och regionfullmäktige tar det slutgiltiga be-

slutet i juni. Högberg klargör att budgetförslaget som läggs måste alltid vara finansie-

rat, även om de arbetar med prognoser och kan se att samhällsutvecklingen går upp 

och prognoserna till hösten ser bättre ut på intäktssidan får aldrig budgeten vara un-

derfinansierad, vilket är förbjudet enligt lag. 

På hösten har de en avstämning och i princip är det samma process som på våren 

men nämnderna skickar inga nya strategiska planer utan de skickar in en förändrad 

plan om det har inträffat något under året eller sommaren exempelvis nya lagar. Då 

måste de beskriva vad som hänt, varför planen inte stämmer överens framåt förklarar 

Högberg: “Det kan ju även ha hänt en del med skatteintäkterna och bidrag som till 

exempel 2008 under lågkonjunkturen då gick dessa ner mycket, 100miljoner mellan 

maj och oktober - det är rätt mycket pengar”. Största skillnaden mellan beslutet i juni 

och det som händer på hösten är om det händer saker ute i världen eftersom organi-

sationen är väldigt beroende av samhällsutvecklingen och BNP. Det är, menar Hög-

berg, en del av budgetprocessen som inte syns ute i organisationen. Ramen av pengar 

påverkar de inte själva. Det enda som kan påverka ramen är om det flyttar in fler till 
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Gotland för då ökar dessa omfånget på ramen. Annars är regionen väldigt beroende 

av vad regeringen beslutar och samhällsekonomin i övrigt. 

I oktober har de en ny vecka där de stämmer av beslutet i juni. Sedan tas den slutgil-

tiga budgetbeslutet i november, både drifts- och investeringsbudget. “Sen har vi ny 

omvärldsdag i december. Budgetprocessen pågår verkligen hela tiden” säger Hög-

berg. 

4.3.1 Medverkande i budgetprocessen 

Länsförsäkringar Gotland 

Martinsson berättar att det är styrelsen, ledningsgruppen och även medarbetare som 

är involverade i budgetprocessen dock i olika form och grad. Han berättar vidare att 

på månadsmöten går det ut information om budget. 

Polismyndigheten Gotland 

Lundh beskriver att de blir tilldelade medel från Rikspolisstyrelsen och dessa medel 

ska fördelas inom myndigheten. I detta arbete är, förutom han själv, de funktionsan-

svariga med och bereder budget och förklarar att medarbetare som inte har något 

funktionsansvar inte deltar i budgetprocessen. Han tror att avdelningscheferna delger 

information till respektive avdelnings anställda på personalmöten där kan avdel-

ningscheferna få höra eventuella önskemål, exempelvis om nya bilar. Så Lundh tror 

de medarbetare som inte deltar aktivt i budgetprocessen har en indirekt påverkan på 

processen, då han tror avdelningscheferna är lyhörda och tar med sig synpunkter från 

medarbetarna. Han menar att då myndigheten är liten är det lätt att nå och få kontakt 

med ansvariga chefer och personer på ekonomiavdelningen. 

När hela budgetprocessen är färdig och uppföljningen påbörjas informeras medarbe-

tarna på personalmöten. Han berättar att han vid tillfällen lagt upp information från 

ledningsgruppsmöten på Polisens intranät och då blir det tillgängligt för alla. Han 

menar att om de skulle få kraftigt minskade anslag ska det synas på kostnaderna och 

via strategiska ledningsgruppen diskuteras detta. Det är sedan upp till avdelningsche-

ferna att föra informationen vidare på personalmöten. 

Region Gotland 

Enligt Högberg har Regionstyrelsen i uppdrag att se över verksamheten samt ekono-

min. Regionstyrelsen har dialogmöten med bland annat nämnder, förvaltningar och 

region- samt ekonomidirektör. Högberg träffar medarbetare som i sin tur ska, som 

hon kallar det, processa budgeten vidare nedåt i organisationen. 

Hon är osäker på om medarbetarna ute i verksamheten informeras om hur arbetet 

med budget fortgår. Information och anvisningar kring budgetarbetet delges ändå, 

först på regionens intranät och därefter på internet. Enheterna får inte lika mycket 

information som förvaltningscheferna, de får ta del av varandras dokument för att få 

inspiration av hur andra har tänkt och gjort. 
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4.4 Budgetuppföljning i organisationerna 

Länsförsäkringar Gotland 

Martinsson beskriver att i organisationen görs budgetuppföljning varje månad och 

kvartalsvis görs ett mer omfattande bokslut. Medarbetare informeras vid månadsmö-

ten och genom affärsplanen. Han förklarar att det görs bokslut för hela den grupp 

som organisationen ingår i för att kunna jämföra sig med andra i försäkringsbran-

schen. Jämförelser inom gruppen de tillhör görs också. De har svårt att jämföra sig 

med andra försäkringsbolag på Gotland då de inte har samma struktur av lokalkontor. 

Budgeten revideras enligt Martinsson aldrig under pågående budgetår, en eventuell 

revidering sker bara under uppställande av ny budget. 

Polismyndigheten Gotland 

Lundh förklarar att de har budgetuppföljning en gång i månaden då träffas avdel-

ningscheferna på ledningsgruppsmöten. Vid behov kan de då även ha en uppföljning 

av specifikt kostnadsslag. Rikspolisstyrelsen tilldelas prognoser från myndigheten en 

gång i kvartalet. Vidare beskriver Lundh att budgeten revideras efterhand och budge-

ten blir inte fast förrän i slutet av året. Myndigheten måste hela tiden utgå ifrån den 

senaste tilldelningen av medel. Lundh säger att budgeten är ett lokalt styrmedel. 

När ett halvår har passerat följer de upp budget och eventuellt behöver medel omför-

delas, något som inte är vanligt förekommande, utan blir en avvikelse som man bär 

med sig, exempelvis kan det handla om ett inköp som gjorts. Vidare förklarar han att 

budgetuppföljning delas på personalmöten och att det någon gång lagts upp på poli-

sens intranät. Lundh tycker det är viktigt att man vet hur det står till med ekonomin 

men att de behöver bli bättre på att delge denna information. Lundh påtalar att han 

behöver återkoppling från de med funktionsansvar, samt att de har ganska tät kontakt 

i uppföljningen och det är här han menar att han kan styra lite. 

Region Gotland 

Enligt Högberg följs budget upp sex gånger per år plus årsbokslut. Två delårsrappor-

ter per en den 31 mars och 31 augusti. Månadsrapporter görs där emellan och de har 

stort fokus på ekonomin. Delårsrapporten i augusti liknar ett minibokslut, och ses 

som ett riktigt delårsbokslut, något som regionen måste ha minst ett per år enligt lag. 

Högberg berättar att budgeten sällan revideras. 

På våren läggs en budget efter en viss intäkt och utifrån prognoser som kommer, kan 

det bli förändringar mot budget men det är inte alltid budgeten revideras på grund av 

detta. För några år sedan gjordes det ett tilläggsanslag till hälsosjukvårdsnämnden 

under budgetåret något som är mycket ovanligt. I övrigt görs inga stora revideringar, 

det görs utifrån förändringar i kapitalkostnader en gång om året. Däremot säger Hög-

berg att det görs internt ute i verksamheten. Hon tror det har gjorts i skolan inom 

deras ram. Budgetuppföljning genom hela organisationen görs genom att allt sam-

manställs. Högberg anser att medarbetarna är viktiga under uppföljningen, dels arbe-

tar alla chefer och ganska många ekonomer med detta där de fungerar som chefsstöd. 

De jobbar mycket med siffror men bakom siffrorna finns verksamheter där man job-

bar mycket med sin personal. 
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4.5 Budgetanalys i organisationerna 

Länsförsäkringar Gotland 

Enligt Martinsson jämförs utfallet för innevarande år med årets budget. Utfallet jäm-

förs även med föregående år. 

Polismyndigheten Gotland 

Lundh beskriver att efter ett budgetår meddelas Rikspolisstyrelsen, de får en budget-

uppföljning samt en mer noggrann avvikelseanalys: “Då får vi en hint om vi får föra 

med oss något”. Detta beslut fattas dock inte förrän tidigt kommande år. Rikspolis-

styrelsen får även uppföljningar månadsvis då de är ansvariga för verksamheten. 

Region Gotland 

Högberg förklarar att analyser av budget görs och att de ser olika ut. Hon jobbar 

mycket med detta och när de ser på bokslutet och börjar blicka framåt igen tittar 

Högberg på utfallet och jämför. Under arbetet med beredningsunderlaget skriver 

Högberg ett avsnitt med analys där jämförs budgetförutsättningarna med året. Hög-

berg ger 2013som exempel där det såldes fastigheter som gav betydligt mer i reavinst 

än de hade räknat med. Regionen fick även återbetalningar på försäkringspremier 

som inte var medräknade i budget som gav effekt på totalen. 

Engångs intäkter av denna typ kommer oftast längre fram på året och, som Högberg 

beskriver det, “fanns inte” när budget togs i november. Högberg menar att detta är 

problematiskt när Regionen går ut med sparbeting i mars och sedan går de plus. Hon 

arbetar med det i sina analyser och funderar över hur de ska få stabilitet, vad de bör 

fokusera på. Högberg tycker inte det blir bra om de fokuserar på engångshändelser-

na, och påtalar att de bör fokusera på kostnaderna för det är kostnaderna som styr. De 

kan styra verksamheterna vilka medarbetare de ska ha, det är det som de äger och där 

bör fokus ligga inte på de eventuella intäkter de kan få. 

4.5.1 Motivation för att hålla budget 

Länsförsäkringar Gotland 

Martinsson beskriver att i organisationen finns resultatutdelning. Den består av fler 

delar och budget är ett av momenten. Målet för budgetmomentet är att inte överskri-

da budget. Om de olika bitarna sammantaget fungerar väl kan en ersättning utgå till 

de anställda. Medlemmarna kan få del av resultatutdelningen i form av återbäring. 

Polismyndigheten Gotland 

Lundh förklarar att de inte har något belöningssystem i organisationen. Däremot har 

cheferna i organisationen ett ansvar att hålla budgeten inom sitt område. Lundh på-

pekar att deras organisation får en som Lundh beskriver det, “påse pengar” och de 

har ansvar att hålla i dem så organisationen inte går minus. Kommer det upp diskus-

sioner om varför denna organisation ska gå plus när andra inte gör det får de försöka 

förklara det. Organisationen är väldigt händelsestyrd och att detta kan påverka eko-

nomin. Ambitionen är enligt Lundh att försöka informera om vad som gäller och 

varför ekonomin ser ut som den gör. 
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Region Gotland 

Högberg beskriver att det inte finns några belöningssystem i organisationen. Har en 

individ ett budgetansvar är det den personen som ska vara motiverad att hålla budget 

och inte varje medarbetares bekymmer. De ute i organisationen ska inte fundera över 

att hålla budget utan de ska tänka på till exempel patientens bästa och inte på budget-

underskott eller vad de kostar varje sekund. Högberg menar att det som görs på plats 

är det som syns i årsredovisningen men de ska i sin tur inte gå runt och tänka på det i 

det dagliga arbetet. Cheferna däremot skriver på ett kontrakt vad det gäller budgetan-

svar arbetsmiljöansvar och att verksamheten har god kvalité. Motivationen i sig finns 

inte, men det är ett uppdrag och där ingår att hålla budget, fungerar det inte finns en 

kedja att följa för att rapportera detta. 

4.6 Styrning med hjälp av budget och alternativa styrsystem 

Länsförsäkringar Gotland 

Martinsson säger att budgeten troligtvis används för styrning ute i olika verksamhe-

terna. Han tycker inte att de arbetar aktivt med något annat styrmedel. Han påpekar 

dock att lite benchmarking förekommer. Martinsson menar att organisationen ligger 

bra till och behovet av jämförelse därför inte är så intressant. Det finns enligt honom 

vid försäljning av försäkringar, individuella mål som sporrar att arbeta emot och det 

finns säljtävlingar inom Sverige där deltagandet ställs mot varandra efter storlek på 

gruppen.  

Polismyndigheten Gotland 

Budgeten är det huvudsakliga finansiella styrmedlet som ligger till grund för all re-

sursfördelning som rekrytering och investering enligt Lundh. Med hjälp av budget 

kan en lämplig tidpunkt för investering avgöras. Myndigheten använder sig även av 

prognoser som styrmedel men dessa utgår från budget, så budgeten är de styrmedel 

som de använder lokalt förklarar Lundh. Om myndigheten går plus kan de få med sig 

en viss procent till nästkommande år. Lundh säger att avdelningscheferna har bud-

getansvar och tar beslut om alla kostnader på avdelningen. Kostnader som till exem-

pel rör fastigheten ligger på ett myndighetsgemensamt kostnadsställe. Lundh menar 

att själva fördelningen blir en indirekt styrning. 

Region Gotland 

Högberg säger att budgeten används som styrmedel i organisationen och beskriver 

“Verksamhetens budget ska ju räcka till det uppdrag som man har”. Uppdraget defi-

nieras både av lag, då vissa verksamheter i regionen är lagstyrd, men även av styr-

kortet med ambitionen och målen. Högberg tycker att det är viktigt att arbeta med en 

realistisk budget och att uppdraget går att utföra med hjälp av denna budget. Hon 

upplever att många delar kan det, sen kan de ekonomiska resurserna upplevas snåla, 

men så kommer det alltid att vara enligt Högberg. “Vi kommer aldrig få så mycket 

pengar att det blir nog, medborgarna skulle kunna efterfråga hur mycket kommunal 

verksamhet som möjligt och vi skulle kunna utföra allt excellent men det finns inte 

pengar nog för detta”. Resurserna är begränsade och de får de arbeta med. 
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Inom regionen arbetar de med resursfördelningsmodeller i budgetarbetet, det innebär 

att skola, äldreomsorg och hälsosjukvård får förutbestämda ersättningar. Tilldelning-

en av ersättningarna sker på demografisk bas och det kan bli tillskott eller avdrag 

beroende på hur åldersspannet ser ut. 

Högberg förklarar att Regionen arbetar med Balanserat styrkort. Strax efter ett nyval 

tar majoriteten ett styrkort för perioden, detta tas i fullmäktige, de gör inte detta di-

rekt utan den nya majoriteten behöver fundera lite över innehåll och utformningen. 

Styrkortet har lite olika nivåer, en del är den politiska visionen exempelvis vision 

2025 med god livsmiljö och 65000 invånare. Mandatstyrkorten är övergripande och 

styr sedan nämndernas och förvaltningarnas styrkort för målen. De olika perspekti-

ven, i styrkorten, är de samma för alla och måste följa de mål fullmäktige har beslu-

tat. En del har nämndstyrkort och sedan på förvaltningsnivå medan andra har styrkort 

ut på enhetsnivå de har de fått välja lite själva förklarar Högberg. 

Andra styrmedel som regionen jobbar med är kostnadsjämförelse utifrån budgetper-

spektivet och regionen arbetar även en del med benchmarking. Sveriges kommuner 

och Landsting (SKL) är en organisation som enligt Högberg har mycket kunskap om 

kommunerna och landstingen. SKL driver frågor för kommunerna mot regeringen. 

Där finns mycket benchmarking och öppna jämförelser i hälsosjukvård och social-

tjänst förklarar Högberg. Hon beskriver också att när det gäller kostnadsjämförelser 

finns det tydligt beskrivet i styrkorten att regionen ska ha kostnader i storlek men 

jämförbara kommuner. 

Högberg menar att syftet i slutänden är att “vi använder våra resurser på mest effek-

tiva sätt och får ut så mycket som möjligt av skattemedel”. Det slutgiltiga syftet är 

enligt Högberg “så god och så mycket verksamhet som möjligt för de resurser som vi 

har”. 

4.6.1 Budgetens betydelse i organisationerna 

Länsförsäkringar Gotland 

Martinsson ser på budget som “en bra riktlinje för att se att företaget är på rätt väg”. 

Det finns bolag inom gruppen förklarar han som tagit bort den traditionella budgete-

ringen. Det har inte varit aktuellt, enligt Martinsson, att ta bort den traditionella bud-

geten vid Länsförsäkringar Gotland. Han tror att organisationer som frångått den 

traditionella budgetringen i stället arbetar utifrån prognoser. “Någon form av mål 

måste man ha” säger Martinsson och ger som exempel bankvolym, premievolym och 

förväntad premie. 

Polismyndigheten Gotland 

Budgeten har ganska stor betydelse som styrmedel och Lundh påtalar att det är vik-

tigt att budgeten hålls i balans, det finns inom organisationen en vilja att hålla budge-

ten. “Det är viktigt att vi hanterar skattebetalarnas pengar på ett bra sätt” förklarar 

Lundh. “Budget är bra, en rimlig ram sätts upp utifrån de medel som finns, finns av-

vikelser är det viktigt att veta varför och hur de avvikelserna ska hanteras”. Lundh 

anser att de utgår mycket från budgeten och prognosen, och förklarar att om de upp-

täcker något när de arbetar med prognoserna till rikspolisstyrelsen, som inte varit 

aktuellt tidigare ska det vara med i avvikelseanalysen i budgeten. Lund menar att allt 
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hänger ihop men att budgeten följs upp oftare. Hos Polismyndigheten Gotland funde-

rar de över hur utfallet mot budget kommer se ut i slutet av året, samt om prognosen 

kommer att ändras. Prognosen blir som en referens enligt Lundh. 

Region Gotland 

Budgetens betydelse som styrmedel är att i slutänden visar den vad de politiska prio-

riteringarna ligger enligt Högberg. 90 % av budgeten går till vård, omsorg och ut-

bildning så det finns inte mycket kvar till resten, men i budgetarbetet finns ändå prio-

riteringar. Regionen har under en tid arbetat med tillväxt för de har sett att försörj-

ningsstödet har ökat på grund av arbetslöshet. Det har lagts pengar på att hitta arbe-

ten och utbildningar åt individer. Högberg förklarar att i det stora hela har inga stora 

summor lagts, men genom denna åtgärd ger det en fingervisning om vad man vill 

prioritera. 
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5 Analys av budgetarbete i teori och empiri 

5.1 Budget och budgetering 

Bergstrand och Olve (1996) beskriver att budget är något som kan upplevas negativt 

hos medarbetare i en organisation. Denna uppfattning framkommer inte hos de tre 

som deltog i undersökningen, utan de har snarare uppfattningen att en budget behövs 

för att veta att organisationen är på rätt väg. Lundh hos Polismyndigheten Gotland 

tror att han kanske är lite gammalmodig, då han uttrycker att han “tycker om bud-

get”. Martinsson vid Länsförsäkringar Gotland menade att budget behövs, för någon 

form av mål behöver organisationer ha. Det kan ju vara så att detta grundar sig i att 

de intervjuade har som uppgift att arbeta med budget och har stor insyn i arbetet med 

denna. Wallander (1999) är kritiskt till budget, han anser att det är ett föråldrat styr-

medel och ingenting som beskriver hur organisationen i dagsläget ser ut. Martinsson 

förklarar att andra organisationer inom Länsförsäkringsgruppen har börjat arbeta 

budgetlöst, men att frångå en traditionell budget är inget som, enligt Martinsson, va-

rit aktuellt för Länsförsäkringar Gotland. Han menar att något behöver organisation-

en arbeta efter och de som inte använder sig av budget istället följer någon form av 

prognoser. 

Ax m.fl. (2009) beskriver att budgeten fokuserar på framtida händelser och förvänt-

ningar på organisationer. Likaså anser Bergstrand och Olve (1996) att budget är en 

plan för framtiden som även blir en genomgång av verksamheten inte bara för bud-

get. I likhet med detta redogör respondenterna för att budgeten är en plan för framti-

den och alla tre förklarar att budgeten som läggs gäller för nästkommande år. Wal-

lander (1999) påtalar att en budget bygger på prognoser och förutsägelser om framti-

den något som två av respondenterna i undersökningen beskriver att de arbetar med. 

Enligt Högberg vid Region Gotland får de skatteprognoser fem gånger per år, som 

alltid har en tidshorisont om fem år. Vid Länsförsäkringar Gotland förklarar Martins-

son att de gör premiekalkylering, vilken bygger på antaganden om framtiden inför 

budgeteringen, för att få underlag till detta. Hur lång tidshorisont de har för sina 

premiekalkyler framgår inte i undersökningen. 

Det framgår inte i undersökningen huruvida Polismyndigheten Gotland arbetar med 

prognoser eller kalkyler i organisationen och därmed går det inte heller att utläsa 

något om tidshorisonten annat än att de planerar budgeten för kommande år. Re-

spondenternas beskrivning av budget går i linje med Dunbars (1971) tanke om att 

budgeten har som mål att göra en prognos över organisationers resultat i framtiden. 

Gemensamt för de tre organisationerna är att de upprättar budgeten som en plan för 

kommande år och får därigenom en fingervisning över resultatet. 

Ax m.fl. (2009) skriver att det finns två typer av budgetar, huvudbudget och delbud-

get, och redogör för tre former av huvudbudgetar; resultatbudget, likviditetsbudget 

och budgeterad balansräkning. Undersökning visar att det förekommer två av dessa 

typer av budgetering. Det framkom inte i någon av intervjuerna om budgeterad ba-

lansräkning används, men det går inte att utesluta helt, att någon av organisationerna 

arbetar med denna typ av budget. Däremot visar undersökningen på att resultat- och 

likviditetsbudget används. Martinsson vid Länsförsäkringar Gotland nämner likvidi-
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tetsbudget, men samtidigt beskriver han att det inte finns ett så stort behov av att göra 

dessa budgetar, då likviditeten inte varit ett bekymmer så här långt och förklarar att 

de arbetar med resultatbudget i organisationen. Lundh vid Polismyndigheten Gotland 

förklarar att de arbetar med kostnadstermer och vid sidan av detta har de en investe-

ringsbudget, som sedan omsätts till avskrivningskostnader. 

Högberg vid Region Gotland berättade att de arbetade med olika typer av budgetar i 

organisationen, så som anslagsfinansiering och resultatenheter, samt att de arbetar av 

tradition med anslagsfinansiering. Region Gotland är en stor organisation i jämfö-

relse med de andra två organisationerna som deltog i undersökningen, och som Hög-

berg beskrev har Region Gotland landstings-, kommun- och utvecklingsansvar. Ax 

m.fl. (2009) förklarar att huvudbudgetar kan delas in i delbudgetar, som de kallar för 

avdelningsbudget och funktionsbudget, något som går i linje med det Högberg be-

skriver om att ute i organisationen arbetas med olika budgetformer för de interna 

budgetarna på grund av olika ersättningssystem. 

Ax m.fl. (2009) menar att kommunikationen kan förbättras med hjälp av budgete-

ringen, och att detta kan ske både horisontellt och vertikalt i organisationen. Parker 

och Kyj (2006) menar att, då kommunikationen delas vertikalt, så inkluderar det in-

formation från ledare till medarbetare, men även i omvänd ordning. Parker och Kyj 

anser att det är i budgetarbetet som en ledare kan få information från medarbetarna 

som de inte annars skulle haft kunskap om. Undersökningen visar att den vanligaste 

metoden för att dela information inom organisationerna, är på de möten där medarbe-

tarna deltar. 

Enligt Martinsson vid Länsförsäkringar Gotland är det på månadsmöten som inform-

ation om budget delges, och Lundh vid Polismyndigheten Gotland beskriver att 

kommunikationen inte bara sker mellan honom och avdelnings- och enhetschefer, 

utan att information vid ett fåtal tillfällen har funnits tillgänglig på Polisens intranät, 

där övriga anställda fått möjligheten att ta del av den. Enligt Högberg vid Region 

Gotland kommunicerar man mer frekvent med andra medarbetare högre upp i reg-

ionen. Hur långt ut man kommunicerar om budget, till de olika enheterna, är något 

som hon är osäker på. Men Högberg förklarar att det finns aktuell information till-

gänglig för medarbetarna på Regionens intranät, samt att det är åtkomligt för den 

som är intresserad av att ta del av informationen. 

5.2 Budgetprocess 

Högberg vid Region Gotland förklarar att budgetprocessen pågår hela året, vilket 

ligger i linje med Anessi-Pessina m.fl. (2012) beskrivning om budgetering som en 

process som pågår hela året. Arwidi och Samuelsson (1991) anser att budgetproces-

sen startar med målformuleringen och att den likväl även fungerar som slutpunkt för 

budgetuppställandet. Som Högberg förklarar, är det den politiska ledningen som sät-

ter gällande riktlinjer för Region Gotland, medan Martinsson vid Länsförsäkringar 

Gotland beskriver att riktlinjer för Länsförsäkringar Gotland sätts av styrelsen. Ge-

mensamt för dessa organisationer är att de anser att riktlinjerna som sätts upp ligger 

till grund för kommande budgetprocess. 

Dunbar (1971) menar att deltagandet i måluppställandet skapar en större tolerans 

samt acceptans för de mål som upprättas. Detta kan till viss del appliceras på det 
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Högberg vid regionen redogör för, att de i december lämnar ut direktiv för hur styr-

planer ska upprättas i nämnderna, och dessa ska vara färdigställda i april. Det leder 

till att nämnderna får anpassa de direktiv som tillhandahållits, för att passa de olika 

enheterna. På vilket sätt som Polismyndigheten Gotland arbetar med målformule-

ringen, går inte att utläsa i undersökningen, men däremot visar undersökningen i 

detta fall, att styrelse och ledning vid Polismyndigheten Gotland är med och fattar 

beslut om budget. Jämförelse mellan teori och empiri här visar att, såväl offentlig 

organisation som privat organisation har förväntningar från styrelse alternativt politi-

ker, som sedan ligger till grund för de budgetar som ska upprättas. 

Arwidi och Samuelsson (1991) förklarar att budgetprocessen är en fördelning av ak-

tiviteter i organisationen och menar att processerna kan vara ett forum där idéer och 

erfarenheter kan utbytas, men påpekar att diskussioner kring budget kan få mindre 

utrymme i en decentraliserad organisation. Dunbar (1971) anser att sådana diskus-

sioner kring budget har liten betydelse om de inte är kopplade till måluppställande 

och påtalar att delaktighet i budgetarbetet kan påverka att mål inte ställs för höga för 

fort och därmed inte accepteras av medarbetarna. Utifrån undersökningen kan det 

uttydas att det fördelas uppgifter i budgetprocessen såväl i den privata organisatio-

nen, som i de offentliga organisationerna. Underlaget talar för Dunbars teori om dis-

kussion kring måluppställande då det framkommer att i organisationerna upprättas 

mål samt att budgeten bygger på det. Dock går det inte att tyda hur långt ut i organi-

sationerna dessa diskussioner förs. Vid Polismyndigheten Gotland för Lundh diskus-

sioner med de som har ett budgetansvar, medan Martinsson på Länsförsäkringar Got-

land beskriver att medarbetarna är delaktiga då de beräknar sin tid mot kunder och 

siffrorna som framkommer används sedan i driftsbudgeten. 

Arwidi och Samuelsson (1991) beskriver att en budgeterare kan försöka att påverka 

budgeten om eventuella avvikelser knyts till en individ. De menar att budgeteraren 

då vill minimera de negativa budgetavvikelserna. Detta är inte något som framkom-

mer som ett problem i vare sig de offentliga organisationerna eller i den privata or-

ganisationen. Det går inte att bortse från att respondenterna i undersökningen arbetar 

med budget långt från verksamheten, för att de ska kunna säga något om det som 

sker på enhetsnivå. 

Delaktighet 

Ax m.fl. (2009) beskriver att arbetet med att utarbeta en budget kan se olika ut. Vissa 

organisationer involverar ett stort antal medarbetare medan andra bara involverar 

några få. I de tre organisationerna som deltagit i undersökningen varierar antalet 

medarbetare och detta är något som kan grunda sig i storleken på organisationerna. 

Länsförsäkringar Gotland involverar medarbetarna till en viss del, därefter ligger 

ansvaret vid ledningen. Vid Polismyndigheten Gotland involveras inte medarbetarna 

i stor utsträckning men, förklarar Lundh, medarbetarna finns där indirekt och påver-

kar via cheferna. Vid Region Gotland finns delaktigheten ut på enhetschefsnivå när 

den strategiska planen utformas. Noor och Othman (2012) skriver om, att offentliga 

organisationer bör uppmuntra medarbetare till att aktivt delta i budgetarbetet. De 

menar att då endast chefer på mellannivå deltar, kan ledningen gå miste om feedback 

om hur arbetet kan förbättras. En engagerad organisation resulterar i engagerade 

samt motiverade medarbetare. Likaså vid Polismyndigheten Gotland stannar den 
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aktiva delaktigheten hos de medarbetare som har ett funktionsansvar. Däremot går 

det Martinsson beskriver om medarbetarnas deltagande, om än i olika stor utsträck-

ning, i linje med Noor och Othmans (2012) beskrivning. Vilket är intressant då Noor 

och Othmans studie vänder sig mot offentliga organisationer och här appliceras de 

tankarna bäst på den organisation som är kundägd. I denna jämförelse får det inte 

glömmas att Högberg var osäker på hur medarbetare ute i organisationen informeras 

om budgetarbetet, vilket gör att det inte kan uteslutas att medarbetare är delaktiga i 

arbetet, även om det inte är synligt för Högberg. Lundh förklarar att medarbetare som 

inte aktivt deltar, ändå kan ha en indirekt påverkan på arbetsprocessen. Detta utifrån 

att avdelningscheferna är lyhörda, men även att myndighetens litenhet kan vara till 

fördel. Högberg beskriver att de medarbetare som hon träffar, i sin tur ska processa 

budgeten vidare ut i organisationen. 

Budgetarbetets fyra faser 

Ax m.fl. (2009) förklarar att budgetarbetet kan delas i fyra faser. Undersökningen 

visar att de tre organisationerna använder sig av de delarna i budgetprocessen som 

Ax m.fl. beskriver. Gemensamt för organisationerna är att de har en budget-

uppställning, budget uppföljning och budgetanalys. I undersökningen kom inte bud-

getanvändande på tal, men utifrån att respondenterna beskriver budget som en ram 

för verksamheten, så utesluts det inte i undersökningen, att budgetanvändandet pågår 

i organisationen. Wallander (1999) menar att finns det inte tilltro till budgeten, så 

finns det ingen anledning att upprätta en sådan. Alla tre respondenterna ger bilden av 

att budget ändå är nödvändigt för organisationerna. 

Budgetuppställande 

Ax m.fl. (2009) menar att själva budgetuppställandet lägger organisationer vanligtvis 

inte så mycket tid på, något som undersökningen både stödjer och går emot. Under-

sökningen visar att det finns skillnader mellan de tre organisationerna. Högberg re-

dogör i undersökningen för hur de vid Region Gotland lägger ner mycket tid på olika 

nivåer, och själva uppställandet är en lång och mycket arbetsam period. Arbetet star-

tar i december med en omvärldsdag, för att sedan sluta med att regionfullmäktige tar 

den slutgiltiga budgeten i juni och slutligen fastställs budget i december. 

Däremot beskriver Lundh vid Polismyndigheten Gotland budgetuppställandet som en 

betydligt kortare arbetsprocess, till skillnad från den som Högberg beskriver. Enligt 

Lundh utgår han från tidigare år samt innevarande år för att skapa ny budget, och att 

de klarar av budgetuppställandet på ungefär två månader med start i oktober och av-

slutar i mitten av december. Det är mycket troligt att det bakom denna korta period 

finns en längre tidsaspekt över budgetarbetet, och detta högre upp i Polisens organi-

sation, som inte framgår av undersökningen då den endast berör Polismyndigheten 

Gotlands del av budgetuppställandet. Länsförsäkringar Gotlands budgetuppställande 

tar något längre tid, än hos Polismyndigheten Gotland, då de enligt Martinsson arbe-

tar i fyra månader med start i september och styrelsen fastställer budget i december. 

Utifrån undersökningen tydliggörs det att respondenternas arbete med budgetuppstäl-

lande är intensivare under vissa perioder. 
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Metod för budgetuppställande 

Ax m.fl. (2009) redogör för tre metoder som kan användas för att ställa upp en bud-

get, uppbyggnadsmetoden, nedbrytningsmetoden och den iterativa metoden. Även 

Samuelsson (2004) beskriver dessa metoder och menar att uppbyggnadsmetoden 

börjar med delbudgetar ute i verksamheterna, till skillnad från nedbrytningsmetoden 

som börjar med huvudbudgetar som sedan bryts ned till delbudgetar. Den iterativa 

metoden, enligt Ax m.fl. (2009), är en kombination av de båda föregående metoder-

na. 

Hos Länsförsäkringar Gotland förklarar Martinsson att styrelsen ger direktiv om mål 

och att budgetarbetet börjar med att ekonomi sänder ut anvisningar för budget. Vad 

dessa anvisningar innehåller, går det utifrån undersökningen inte att uttyda. Det som 

sedan sker är att medarbetare får beräkna sin tid ut mot kunder och denna infor-

mation används för uppbyggnad av driftsbudgeten. Martinsson förklarar att arbetet 

fortgår genom att ledningen gör beräkning av premiekalkylerna. Länsförsäkringar 

Gotland arbetar med både en uppbyggnadsmetod då de skapar driftsbudget utifrån 

medarbetarnas sammanställning, samt en nedbrytningsmetod då målen som styrelsen 

sätter upp för organisationen ska genomsyra arbetet med budget. Detta arbetssätt, 

jämfört med det Ax m.fl.(2009) samt Samuelsson (2004) beskriver, leder till att de 

arbetar med den iterativa metoden. 

Region Gotland börjar arbetet med att sända ut anvisningar för den strategiska planen 

till nämnderna och dessa får i sin tur arbeta med att bryta ned målen till de olika en-

heterna för att sedan sammanställa detta i en strategisk plan. Diskussioner på dialog-

möten och de strategiska planerna “manglas” sedan av Regionstyrelsens arbetsutskott 

och resulterar i ett budgetförslag från majoriteten. Detta arbetssätt stämmer överens 

med det som beskrivs om skapandet av delbudgetar, vilket beskrivs av Ax 

m.fl.(2009) och Samuelsson (2004), fast vid Region Gotland tar de fram strategiska 

planer vilka ligger till grund för budget. Denna jämförelse leder till att Region Got-

land arbetar med en uppbyggnadsmetod när budget skapas. 

Vid Polismyndigheten Gotland räknar de på kostnaderna för enheter och avdelningar. 

Detta underlag som tas fram stäms av med polischef och budgetförslaget går man 

igenom vid ledningsgruppen. Slutligen fattar Rikspolisstyrelsen beslut om budget. 

Utifrån vad undersökningen visar, så arbetar Polismyndigheten Gotland med en upp-

byggnadsmetod. De får sammanställa de aktuella kostnaderna och utifrån dessa fattar 

Rikspolisstyrelsen budgetbeslut. Det framgår inte i undersökningen om de får förut-

sättningar från Rikspolisstyrelsen innan budgetarbetet påbörjas.  

5.3 Budgetuppföljning och Budgetanalys 

I undersökningen beskriver de tre respondenterna att det genomförs budgetuppfölj-

ningar i organisationerna. Det fanns, i denna undersökning, ingen skillnad mellan 

privat och offentlig organisation, de har dessutom gemensamt att de gör uppföljning 

av budget en gång i månaden. Ax m.fl. (2009) beskriver att en budgetuppföljning är 

en jämförelse mellan det budgeterade värdet och det verkliga utfallet, och i enlighet 

med detta förklarar alla tre respondenterna att det är budgeterat värde som ställs mot 

det verkliga utfallet i deras uppföljningar. En uppföljning menar Ax m.fl. ska även 

följa det mönster en budgetuppställning har och Samuelsson (2004) förklarar att det 
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är genom en budgetuppföljning som en organisation har möjligheter till att hitta ne-

gativa tendenser. Utöver de uppföljningar som sker månadsvis, så gör Region Got-

land sex budgetuppföljningar samt två delårsrapporter, där en av delårsrapporterna är 

ett delårsbokslut. Undersökningen visar att även Länsförsäkringar Gotland gör ett 

mer omfattande bokslut kvartalsvis. I Undersökningen framkommer det att Polis-

myndigheten Gotland lämnar prognoser till Rikspolisstyrelsen en gång i kvartalet. 

Här visar undersökningen några skillnader i hur de arbetar med sin uppföljning, men 

vid alla tre organisationerna görs uppföljning i någon form, även kvartalsvis. 

Länsförsäkringar Gotland reviderar aldrig sin budget medan Polismyndigheten Got-

land påtalar att det görs med jämna mellanrum. Det som skiljer dessa två åt är att 

Polismyndigheten får ett anslag och att budgeten under året är preliminär, samt att 

den inte blir fast förrän vid slutet av året. Detta går i linje med Anessi-Pessina (2012) 

som menar att en godkänd budget är ett resultat av en beslutsprocess, och även en 

utgångspunkt för budgetgenomförandet samt revidering av budget. De menar att det 

är vanligare med en upprevidering av budget än att budget nedrevideras. 

Huruvida budgeten upp- eller nedrevideras hos Polismyndigheten Gotland utvisar 

inte undersökningen, men utesluter inte heller någon av varianterna. Även vid Reg-

ion Gotland har det framkommit att budgeten vid enstaka tillfälle reviderats, om än 

mycket ovanligt, men att det ute i verksamheterna kan ske revidering av budgetarna. 

Det tillfälle som Högberg beskriver i undersökningen var ett tilläggsanslag som ut-

gick, något som Högberg påtalar är mycket ovanligt. Trots att Högberg inte använde 

ordet upprevidering av budget, så liknar händelsen en sådan vilket förövrigt stämmer 

överens med det Anessi-Pessina (2012) menar är den vanligaste typen av revidering. 

Det finns skillnader i hur organisationerna arbetar med att revidera budget. Vid den 

privata organisationen förkommer ingen revidering under budgetåret, medan i den 

statliga myndigheten är det något som sker med jämna mellanrum och i den region-

ala så är det mycket sällsynt, men det kan ske ute i verksamheterna. Enligt Anessi-

Pessina (2012) kan en revidering av budget ses som ett komplement till den initiala 

budgeten, och att en ombudgetering kan ge möjlighet för administrationen att upp-

häva en policy som inte går i linje med organisationens verksamhet längre. Denna 

orsak till revidering framkom inte från de respondenter som beskrev att deras organi-

sationer reviderat budgeten. 

Budgetavvikelser 

Arwidi och Samuelsson (1991) påtalar vikten av en budgetuppföljning då det gäller 

att hitta avvikelser för att kunna reda ut det som hänt vid tidigare skede. Samuelsson 

(2004) betonar att en budget är en sammansättning av tal och siffror som bestående 

av olika komponenter och då det uppstår en avvikelse i någon av komponenterna, så 

medför det en avvikelse mellan det budgeterade värdet och utfallet. För att komma 

till rätta med detta behövs kunskap om var avvikelsen finns. Detta är i linje med det 

som undersökningen visar, då Högberg vid Region Gotland menar att hon arbetar 

med detta och budgeten i regionen grundar sig i de skatteintäkter och bidrag regionen 

tilldelas. Det som kallas engångsintäkter, räknas inte in i budget då de oftast sker en 

bit in på året. Högberg poängterar att regionen aldrig får lägga en underfinansierad 

budget. Med detta som anledning kan en avvikelse mot budget uppstå, om de får 
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intäkter som inte finns medräknade i budget. Likaså vid Polismyndigheten Gotland 

kan utgifter som inte räknats med uppstå, samt att myndigheten får ett tillskott i kas-

san utifrån en oväntad händelse och detta eftersom Polismyndigheten Gotland är, 

enligt Lundh, en händelsestyrd organisation. Även vid Länsförsäkringar Gotland är 

händelser något som påverkar budgetutfallet. Martinsson förklarar i undersökningen 

att storskador är mycket svåra att förutse. De kan inte beräkna dessa korrekt, vilket 

kan medföra en budgetavvikelse för organisationen. 

Ax m.fl. (2009) skriver att en budget byggs på antaganden om framtiden och därför 

sällan stämmer med det verkliga utfallet. I jämförelse med undersökningen stämmer 

detta in på Region Gotland och Länsförsäkringar Gotland då de påvisar att det inte 

går att förutse vad som komma ska. Det stämmer även in på Polismyndigheten Got-

land, trots att budget bygger på föregående och innevarande års siffror, för som 

Lundh förklara, kan det hända saker som påverkar deras budget. 

Gemensamt för de tre organisationerna i undersökningen är att de är lika beroende av 

genomförandet av budgetanalys på eventuella budgetavvikelser samt att ha kunskap 

om var och varför avvikelsen har uppkommit. Det har ingen betydelse om organisat-

ionen är offentlig eller privat i undersökningens material. Ax m.fl. (2009) beskriver 

att en analys syftar till tydliggöra orsaken till avvikelsen och menar att då budget och 

verkligt värde sällan stämmer kan budgeten revideras. 

Motivation att hålla budget 

Searfoss och Monckza (1973) konstaterade i sin forskning, ett samband mellan del-

tagande i budgetprocessen och motivationen att hålla budgeten. Motivationen att 

hålla budget hos de organisationer som deltar i undersökningen kan inte kopplas till 

deltagandet i budgetprocessen. Vid de två offentliga organisationerna ligger det på 

chefernas ansvar att hålla budget. Högberg beskriver att chefer som anställs vid Re-

gion Gotland får skriva på ett kontrakt där de tar ansvar för att hålla budget. Lundh 

vid Polismyndigheten Gotland beskriver även han, att ansvaret för att hålla budget är 

på chefs nivå. 

Ingen av de två offentliga organisationerna har någon form av belöningssystem som 

kan motivera medarbetarna att hålla budget. Martinsson vid Länsförsäkringar Got-

land förklarar ett system som de har i organisationen med resultatutdelning och där 

budget ingår som en del i detta där förutsättningen är att budget hålls. För medlem-

marna kan en resultatutdelning komma, som exempelvis en återbetalning av premier. 

Där finns det en skillnad mellan den offentlig och privat organisationen, hur de med 

hjälp av belöningssystem kan motivera anställda att hålla budgeten. 

5.4 Styrning med hjälp av budget 

Samuelsson (2004) menar att styrning är ett begrepp som ska föra en organisation 

mot dess mål. Styrningsbegrepp formas utifrån de mål som blivit uppsatta och Samu-

elsson beskriver olika former av styrning; företags-, ekonomi-, verksamhets- och 

ägarstyrning. I undersökningen framgår inte direkt vilken form av styrning Region 

Gotland och Polismyndigheten Gotland har utifrån de former som Samuelsson pre-

senterar. Gemensamt för organisationerna är att de har flera verksamheter som har ett 

uppdrag att genomföra. Utifrån detta kan en jämförelse med verksamhetsstyrning 
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göras. Det går inte att utesluta ekonomistyrning från dessa organisationer då de har 

budgetramar att arbeta efter. Länsförsäkringar Gotland däremot stämmer med den 

beskrivning Samuelsson (2004) ger om ägarstyrning, organisationen är kundägd och 

ägarnas intressen tillvaratas genom styrelsen. 

Högberg vid Region Gotland påtalar att enligt lag får de inte lägga en underfinansie-

rad budget samt att regionen måste tillhandahålla viss verksamhet i organisationen 

vilket ligger helt i linje med vad som står i lagen. Kommunallagen (1991:900) inne-

håller lagar för vad som gäller vid driften av en kommun och i 8 kapitlet kommunal-

lagen (1991:900) står det beskrivet vilka mål de ska ha med den ekonomiska förvalt-

ningen, men även budget och budgetprocessen finns reglerad här. 

Bergstrand och Olve (1996) skriver att budgeten är ett ekonomiskt styrmedel och att 

budgeten används för att påverka det som för organisationen anses som viktigt. Den 

som arbetar med budgeten har en viktig uppgift i arbetet med ekonomisk data och att 

den beaktas när beslut ska tas i organisationen, samt betonar att förutsättningarna för 

detta ska finnas i information och rutiner. Lundh vid Polismyndigheten Gotland be-

skrev att de med hjälp av budget kan avgöra när det är en lämplig tidpunkt för att 

göra en investering vilket är i överensstämmelse med vad Bergstrand och Olve redo-

gör för om budget. I undersökningen går det att dra vissa paralleller till det Berg-

strand och Olve skrivit, då Region Gotland och Polismyndigheten Gotland menar att 

de styr med hjälp av budget. Martinsson vid Länsförsäkringar Gotland däremot, för-

klarar att troligen används budgeten som styrmedel ute i organisationen, men om det 

görs och i vilken grad framgår inte i undersökningen. 

Vid både Polismyndigheten Gotland och Region Gotland anser de att budgeten är ett 

viktigt styrmedel. Lundh uttrycker att den är det huvudsakliga finansiella styrmedlet 

som är grunden för resursfördelningen och påtalar vikten av budget när investering 

ska göras, för att med hjälp av budget finna det bästa tillfället att göra en investering. 

Enligt Högberg ska verksamhetens budget räcka till det uppdrag de har samt att det 

är viktigt att budgeten är realistisk. Detta för att respektive verksamhet ska kunna 

utföra sitt uppdrag med de medel som finns. Resurserna i regionen är begränsade och 

de får arbeta med det de har. 

Bergstrand och Olve (1996) presenterar olika former av styrning; direkt- program- 

och målstyrning, och ses som olika styrmedel en organisation kan använda sig av. 

Huruvida organisationerna använder sig av någon av dessa modeller är inte uttalat i 

undersökningen. Men utifrån det som beskrivits i undersökningen kan Länsförsäk-

ringars sätt att arbeta med budget likna programstyrning, och vid både Region Got-

land och Polismyndigheten kan det tänkas att de arbetar med målstyrning då de har 

förutbestämda ramar att hålla sig till. Det går inte heller att utesluta att Region Got-

land arbetar med flera av dessa program som Bergstrand och Olve redogör för, då det 

finns olika former av verksamheter inom regionen och som Högberg vid Region Got-

land uttrycker det “vi använder våra resurser på mest effektiva sätt och får ut så 

mycket som möjligt av skattemedel”. 
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6 Slutsats 

Syftet med arbetet var att beskriva budgetprocessen i privat och offentlig organisa-

tion samt att jämföra dessa för att se om det finns eventuella skillnader i arbetet med 

budget. Vi har också haft för avsikt att jämföra hur de olika organisationerna ser på 

budgeten som styrmedel i respektive organisation. Detta utifrån den problemformule-

ring som är grunden för arbetet. 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan privata och offentliga organisat-

ioners arbete i budgetprocessen? 

Organisationerna som deltog i undersökningen, var av varierande storlek, med en 

stor skillnad i antalet anställda. Respondenternas budgetarbete var, på olika sätt, mer 

eller mindre tidskrävande. Den kortaste tiden för uppställande var ca två månader 

jämfört med sex månader för den som beskrev den längsta tiden för uppställande av 

budget. Respondenterna i undersökningen har olika typer av befattning, de är alla 

den högst ekonomiansvarige inom den egna organisationen. Högberg är ekonomidi-

rektör med ett väldigt stort ekonomiskt ansvar. Lundh är ekonomicontroller och har 

det högsta ekonomiska ansvaret vid Polismyndigheten Gotland men inte den högst 

ekonomiskt ansvariga inom hela Polisen. Dessa skillnader påverkar respondenternas 

beskrivningar av hur lång tid budgetuppställandet tar. Dessa två organisationer är 

båda offentliga och i jämförelse med dem, beskriver det privata företaget en tid för 

budgetuppställning som ligger mitt emellan de båda offentliga. Det privata företaget 

är dessutom det minsta till antalet anställda. 

Vår undersökning visar att i stora drag arbetar de tre organisationerna med budget på 

liknande sätt, och vi ser inte någon större skillnad i denna undersökning på privat och 

offentlig organisation. De ställer upp en budget, gör uppföljningar och analyserar 

avvikelser i alla tre organisationerna. Organisationerna följer upp sina budgetar en 

gång i månaden, men även kvartalsvis. Så utifrån de organisationer som vi har med i 

undersökningen finns ingen skillnad i arbetet med budgetprocessen. 

Det vi kan se som skiljer den privata organisationen från de offentliga är att den pri-

vata arbetar med ett belöningssystem vilket de offentliga inte gör. Antalet medarbe-

tare som aktivt deltar i arbetet och hur långt ut i organisationen arbetet sträcker sig 

skiljer sig åt mellan organisationerna. Vid Länsförsäkringar Gotland går de ända ut 

till säljarna av försäkringar för att få underlag till driftsbudgeten. Vid Polismyndig-

heten beskriver Lundh att han för dialog med ledningsgrupp och de med funktions 

ansvar för att få underlag till budget. Han tror att de som inte är aktiva i budgetarbe-

tet ändå har en indirekt påverkan på budget genom förbättringsförslag till den som är 

ansvarig. Högberg var osäker på hur långt ut i organisationen som arbetet med den 

strategiska planen sträcker sig. Detta är något som skulle kunna förklaras av att de 

offentliga organisationernas budgetarbete till viss del stannade på enhets- och avdel-

ningsnivå. Här drar vi slutsatsen att storleken på organisation spelar en roll för de 

svar vi fått. Till skillnad från den privata organisationen, som arbetar i en mindre 

verksamhet och med färre antal anställda, kan det vara mindre komplicerat att låta 

alla bli delaktiga jämfört med de offentliga organisationerna som är mycket större. 
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Hos de båda offentliga organisationerna fick vi svaret att de styr organisationen med 

hjälp av budget, medan den privata organisationen inte svarade lika säkert att de gör 

så. Martinsson tror att det görs ute i verksamheten. De offentliga organisationerna 

menade att budgeten ger de finansiella ramarna för de olika enheterna. 

Den slutsats vi drar är att budget och budgetering är en viktig del i de organisationer 

vi undersökt, utifrån de svar vi har fått från respondenterna. Vidare drar vi slutsatsen 

utifrån denna undersökning att det inte har någon betydelse om organisationen är 

privat eller offentlig i synen på budget och dess betydelse utifrån de intervjuer vi 

gjort. Gemensamt för respondenterna som deltog i undersökningen är att alla tre gav 

intrycket av att budget är viktigt. 

6.1  Kritisk granskning av arbetet 

Fler organisationer skulle med fördel för arbetet kunnat delta. Det skulle medfört att 

vi fått flera individers syn på budgetprocessen och arbetet med denna i underlaget. 

Arbetet är i sin form ojämnt fördelat mellan privat och offentlig organisation och det 

ger troligen inte en rättvis bild. 

Ett större antal respondenter hade möjligtvis bidragit till ett bredare material samt ett 

annat resultat än vad detta arbete visar. Fler intervjuer inom respektive organisation, 

kan även det, påverka resultatet. I arbetet jämförs tre organisationer som ser olika ut. 

Att istället jämfört tre liknande organisationer hade kunnat påvisa fler likheter alter-

nativt fler skillnader i hur arbetet med budget ser ut. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning skulle kunna göras med inriktning på motivation att hålla den bud-

get som tilldelas inom en organisation. En utveckling där skulle kunna göras i form 

av jämförelse mellan olika organisationer alternativt genomföra intervjuer med med-

arbetare på olika nivåer i en organisation för att se vilken förståelse de har för budget 

arbetet och vikten av att hålla budget. Vi föreslår detta med Högbergs ord i bakhuvu-

det att Region Gotland har de pengar de har och måste rätta sig efter det. 
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Bilaga A: Intervjuguide 

Inledande frågor: 

Är det okej om vi spelar in intervjun? 

Vill du vara anonym? 

Har du några frågor innan vi startar intervjun? 

 

Om respondenten: 

Kan du berätta något om organisationen? 

Vilken position har du inom organisationen? 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetet i organisationen? 

 

Budget och budgetprocess: 

Använder ni budget inom er organisation? 

Vilken eller vilka former av budget använder ni? 

Hur ser arbetet kring budgetprocessen ut? 

På vilket sätt fördelas budgeten? 

Vilka medverkar i budgetprocessen? 

Samarbetar de olika enheterna under budgetarbetet? Varför/varför inte? 

Får övriga medarbetare delta i budgetprocessen? Varför/varför inte?  

Hur informeras medarbetarna under arbetets gång? 

Motiveras medarbetarna till att hålla budgeten? Varför/Varför inte? 

Har det genomförts förändringar i budgetprocessen under senare år? I så fall vilka 

och varför? 

Använder ni budgeten som styrmedel? I så fall hur?  

Vilken betydelse har budgeten i er verksamhet?  

 

Uppföljning av budget: 

Arbetar ni med budgetuppföljning? I så fall hur? 

Revideras ni budgeten? Varför/varför inte? 

Hur delges information kring uppföljningen i organisationen? 
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Uppföljning och analys av budget: 

Jämför ni budget med verkligt utfall? I så fall hur? 

 

Övriga styrmedel: 

Arbetar ni med andra styrmedel? I så fall vilka? 

På vilket sätt arbetar ni med andra styrmedel? 

Vilka är deras syften? 


