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Abstract 

This study treats the subject of budgetary slack and the effect from different factors within 
three different work sectors. Budgetary slack is commonly seen within most businesses and is 
seen as a problem that decreases the company’s competitiveness. The opinion however on 
which factors changes the level of budgetary slack, is very separated, and the written theses 
on the matter are inconclusive and inconsequential. We therefore saw it very interesting to 
study the subjects closer, and began analyzing the factors of; financial management, the 
company’s environment, act of self-interest, information asymmetry, level of engagement in 
the budget process, and how the budget targets interact with these variables. Based on our 
empiric data we established our own model that shows how these factors affected the 
occurrence of slack within the three different businesses that we evaluated. The purpose of 
this study is to understand the effect the different factors have on budgetary slack between 
different types of businesses. Additionally the study aims to present existing attitudes against 
budgetary slack and the frequency of its occurrence. 

The result of our study shows that the effect of the different factors differs depending on the 
type of business. We identified budgetary slack in at least two of our test subjects, but none of 
them had taken any preventive measures. In one of the cases it was considered to be non-
existent, and in the other it was simply not prioritized. In addition to the influencing factors 
mentioned in the theory, we have during the study also identified a high cost control as a 
counter measurement towards budgetary slack. Furthermore we have come to the conclusion 
that budgetary slack is not necessarily something negative, as it contributes to a higher 
satisfaction and a bigger sense of responsibility in the work force. This in turn reduces the 
occurrence of the “negative” or “bad” form of budgetary slack. This study was written in 
Swedish. 
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar ämnet budgetslack samt olika faktorers påverkan inom tre skilda 
verksamheter. Budgetslack är vanligt förekommande inom de flesta verksamheter och ses 
som ett problem som minskar verksamheters konkurrenskraft. Det råder dock delade 
meningar om vilka faktorer som ökar respektive minskar existensen av slack samt 
förekommande studier som motsäger varandra. Vi ansåg därför att det vore intressant att 
studera ämnet närmare och valde att fördjupa oss i hur faktorerna budgetstyrning, 
företagsmiljö, agerande i eget intresse, informationsasymmetri, deltagandegrad i 
budgetförhandlingen samt budgetmålens inverkan samverkar. Utifrån vår empiriska data 
upprättade vi en egen modell som visar hur dessa faktorer påverkade förekomsten av slack 
inom de tre olika verksamheterna. 

Syftet med denna uppsats är att förstå hur olika faktorers påverkan på budgetslack skiljer sig 
åt mellan olika verksamheter. Vidare syftar studien till att presentera existerande attityder 
samt förekomsten av budgetslack. 

Resultatet av vår studie visade att olika faktorers påverkan på budgetslack skiljer sig åt 
beroende på vilken typ av verksamhet det gäller. Vi identifierade slack av något slag inom 
åtminstone två verksamheter men inte några förebyggande åtgärder. Detta kan i det ena fallet 
bero på att slack inte ansågs existera och i det andra på att det inte var något som 
prioriterades. Utöver de påverkande faktorer som nämndes i teorin har vi även identifierat en 
hög kostnadskontroll som en åtgärdande faktor av slack. Vidare har vi i denna studie sett att 
slack inte nödvändigtvis måste vara något dåligt då det bland annat bidrar till en hög 
arbetstillfredsställelse och ansvarskänsla hos personalen vilket i sin tur minskar förekomsten 
av det så kallade ”dåliga” slacket.    

 

Nyckelord: Budget, Styrmedel, Budgetslack, Deltagandegrad i budgetprocessen  
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1 Introduktion 
I det inledande kapitlet ges en bakgrund till uppsatsen. Historian bakom budgetens uppkomst 

påbörjar avsnittet och följs sedan av en presentation av diskussionen kring användandet av 

budget som styrmedel. Vidare behandlas begreppet budgetslack som sedan utmynnar i 

problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med en disposition av uppsatsen.      

1.1 Bakgrund   
 
Ordet budget kommer ursprungligen från det latinska ordet bulga och betyder lädersäck. 
Termen gick från Italien via Frankrike till England och under 1800-talet fick det sin 
nuvarande innebörd då Englands dåvarande finansminister hade som uppgift att årligen 
presentera det kommande årets räkenskaper för parlamentet. De handlingar han bar med sig 
för att presentera detta material förvarades i en läderportfölj som kom att kallas budget. 
(Greve, 2011)  

Inom offentliga verksamheter har användningen av budget tillämpats under århundraden 
medan privata företag började praktisera konceptet långt senare. I Sverige började man dock 
först använda budget på lokal nivå på 1950-talet. Idag förekommer begreppet i alla slags 
organisationer såsom statliga landsting, kommuner, ideella föreningar samt privata företag. 
(Greve, 2011)  

Det huvudsakliga målet för de flesta företag är att maximera vinsten för sina aktieägare.  
Detta kan göras på en rad olika vis men gemensamt för de flesta företag är en strävan efter så 
hög effektivitet som möjligt. Detta är i sin tur ett varaktigt problemområde som både ägarna 
och dess chefer tvingas hantera. Problemet som de står inför är att besluta vilka instrument 
som skall användas i arbetet för en ökad avkastning på det investerade kapitalet. Hänsyn 
måste tas till vem, eller vilka, som är bäst lämpade att effektivisera verksamheten. Det finns 
en rad olika verktyg, även kallade styrmodeller, som används för att underlätta denna process. 
Vilken typ av styrning man än väljer att tillämpa kan man inte bortse från att budget som 
styrmedel oftast är en del av de olika modellerna. Tonvikten måste därför läggas på att 
optimera och prioritera budgetens olika funktioner (Drury, 2008). Utifrån Wildawskys (1979) 
politiska teori menar Drury (2008) att dessa olika funktioner inkluderar;  

1. Planering av den årliga verksamheten  
2. Samordning av de olika aktiviteterna inom organisationen för att säkerställa att de 

olika avdelningarna harmoniserar med varandra  
3. Kommunikation av verksamhetens mål ut till cheferna för respektive avdelning 
4. Att motivera cheferna att uppnå organisationens mål  
5. Kontroll av aktiviteter  
6. Utvärdering av chefernas prestation 
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1.2 Problemformulering 
 
Budgetprocessen är komplex och har trots en bred användning som verktyg varit svår att 
förstå. Genom åren har det uppstått en hel del kritik både teoretiskt (e.g Schmidt, 1992; Hope 
& Fraser, 2000) och praktiskt (e.g Wallander, 1999). Budgeten har bland annat kritiserats för 
att bidra till ineffektivitet i form av dysfunktionella beteenden. Särskilt omnämnt är 
budgetprocessens komplexitet och bristande effektivitet gällande hänsyn till en organisations 
olika funktioner (Merchant & Van der Stede, 2007).  

Problemen som uppstår vid budgetprocessen är de olika konflikter som tidigare nämnda 
faktorer gällande budgeten innebär. De flesta företagen idag använder sig av en enda budget 
som ska motsvara alla de krav som ställs inom organisationerna. Uppfattningen kring 
budgetprocessen och dess idealiska bild delas ofta upp i två skolor.  

Anthony och Govindarajan (2000) menar att budgeten skall ses som både ett 
planeringsverktyg och ett kontrollinstrument. Författarna skriver att företagens användning av 
budgeten har fyra syften där det första avser till att använda den som en fininställning av den 
strategiska planen. Det vill säga att budgeten används som ett verktyg för att kunna uppnå ett 
högre syfte och långsiktiga mål. Vidare används den för att koordinera verksamheten, tillföra 
ansvar och som en bas för prestationsmätning. Sammantaget menar författarna att budgeten 
skall användas som ett verktyg för att uppnå kontroll. Budgetprocessen följer ett systematiskt 
schema och där kontroll, ansvar och uppföljning är viktiga beståndsdelar. 

Wildawsky (1979) tillhör förespråkarna som har en politisk syn på budgeten och menar att 
budgeten är resultatet av en process som utvecklas och förändras under tidens gång.  
Författaren menar att det inte är så enkelt att man genom att följa en mall lyckas upprätta den 
mest rationella budgeten. Han menar att budgeten inte bara representerar finansiella mål och 
mått utan även en önskan om framtiden. Budgetprocessen kommer att vara mål för en kamp 
där konflikter mellan olika intressenter påverkar hur den slutgiltiga budgeten ser ut.    

Det som skiljer dessa skolor åt är budgetens syfte och funktion. Anthony och Govindarajan 
(2000) menar att beslut kring budgeten ska ske via central planering och där besluten som rör 
budgetprocessen antas grundade på rationella antaganden. Wildavsky (1979) menar istället att 
besluten växer fram under processens gång då deltagarna förhandlar med varandra vilket i sin 
tur betyder att det inte behöver bli det förslag som anses vara det mest rationella som antas. 

Dessa olika ställningstaganden leder till en rad olika kvaliteter och de båda sidorna står i 
konflikt till varandra. En budget som är krävande och innehåller högt uppsatta mål kan vara 
den bästa ur motivationssynpunkt men fungerar inte alls lika väl ur planeringssynpunkt 
(Drury, 2008). Denna osämja är i sin tur ett ställningstagande som alla företag tvingas välja 
mellan.  

I budgetprocessen eftersträvar olika personer att få just sina intressen och mål tillgodosedda 
vilket innebär att dysfunktionella beteenden uppstår. Ett av de dysfunktionella beteenden som 
denna uppsats kommer fokusera på är uppkomsten av budgetslack.  
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    IDEALBILD                  IDEALBILD 

 

Figur 1. Konflikt mellan två idealbilder. Källa: Egen figur 

1.2.1 Budgetslack 
 

Ett angreppsätt för att eliminera dysfunktionella effekter är att minska uppkomsten av 
budgetslack. Merchant (1985) beskriver detta begrepp som skillnaden mellan budgeterad 
kostnad och egentlig kostnad för en avdelning. 20-25 procent av en avdelnings budgeterade 
kostnader kan vara relaterade till slack och tidigare forskning har visat att så mycket som 80 
procent av alla aktiva avdelningschefer medvetet förhandlar till sig för mycket pengar för att 
skapa slack i budgeten (Dunk, 1995; Onsi, 1973).   

Faktorer som kan bidra till att det skapas slack i budgeten har efter ett flertal studier visat sig 
vara hård budgetstyrning, informationsasymmetri, behov av flexibilitet, ökad eller minskad 
informationsbehandling, deltagande i budgetförhandlingen samt handlande i eget intresse. 
Hård budgetstyrning innebär att verksamheten lägger stort fokus på budgeten och resultatet 
medan uppföljningen hamnar i skymundan. Om företagen lever i en osäker miljö kan behovet 
av slack öka på grund av en önskan om att det skall finnas utrymme för oförutsedda utgifter 
(Greve, 2011). Informationsasymmetri innebär att avdelningscheferna ofta besitter större 
kunskap om sina respektive verksamheter än cheferna som de i sin tur rapporterar till. Detta 
tillsammans med egenintresset, att man hellre ser till sig själv än till verksamheten, kan skapa 
intressekonflikter mellan chefer och ägare. Egenintresset kan göra att cheferna inte alltid 
agerar i enighet med ägarnas intresse, detta kallas agentproblemet. För att förhindra detta 
använder sig ägarna ofta av övervakning och bonusavtal för att cheferna ska agera för 
företagets bästa (Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton & Holmes, 2010). Lowe och Shaw 
(1968) poängterar dock att varje ekonomiskt rationell människa alltid kommer gynna sina 
egna intressen. Finns det en möjlighet att påverka en styrfunktion som sedan kan användas 
som underlag för en eventuell befordran eller högre lön kan man anta att personen ifråga 
utnyttjar denna. Kontrollövervakningen inom budgeten bör vägas mot kostnaden och risken 
för slack.  

Definitionen av budgetslack har kommit att vidgas allteftersom nya studier har uppkommit. 
Onsi (1973) definierade begreppet som effekten av att mellanchefer påverkar budgeten genom 
att skapa mål som är lättare att uppnå. Detta sker ofta genom att överdriva avdelningens 
kostnader samt undervärdera dess intäkter. Lukka (1988) definierar begreppet som skillnaden 
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mellan det uppskattade och det faktiska resultatet, alltså när chefer gör sina prognoser men 
medvetet förenklar dem. Van der Stede (2000) utvecklade senare detta resonemang till när 
chefer haft tillfälle att förhandla in lätta mål i budgeten. Hansen och Stede (2003) 
vidareutvecklar begreppet genom att även innefatta situationer där redovisningen utsätts för 
manipulation. Gemensamt för dessa studier är att budgetslack per automatik enbart har 
negativa konsekvenser samt är en del av företagens omotiverade kostnader. Frågan som 
uppstår i detta sammanhang är vilka kostnader som kan ses som onödiga och vilka kostnader 
som ska accepteras. Vissa kostnader kan ses som onödiga samtidigt som de är värdehöjande 
för personal och företaget som sådant. Ur detta kommer frågan kring vilket mätinstrument 
som skall tillämpas vid praktiserandet av budgetslack. Går det överhuvudtaget att mäta? 
Enligt March (1988) finns det två olika typer av slack, den ena berör resurser medan den 
andra berör ansträngningar.  

Simons (1988) menar att förekomsten av slack är låg när det krävs hög effektivitet och 
produktivitet för att uppnå budgeten. Merchant och Manzoni (1989) var inne på samma spår 
och vidareutvecklade denna teori genom att förekomsten av slack är låg när budgeten har liten 
sannolikhet för att bli uppnådd. Gemensamt för dessa författare (Lukka, 1988; Merchant & 
Manzoni, 1989; Onsi 1973; Simons, 1988; Van der Stede, 2000) är att de försöker mäta 
graden av budgetslack genom att ta reda på hur ofta budgetmålen nås samt i vilken grad 
chefen påverkar dessa mål.   

Forskningen har misslyckats med att ta fram ett instrument som mäter budgetslack på ett 
korrekt sätt då det råder en stor ovisshet kring vad som definieras som slack. Det finns därför 
ett flertal studier som är motsägelsefulla och visar på olika resultat. Med denna uppsats vill vi 
besvara frågor som vi anser inte har blivit besvarade genom tidigare forskning. 

Undersökningsfrågor  

1 Vilken påverkan har olika faktorer i budgetprocessen på budgetslack inom skilda 
verksamheter? 

2 Hur tolkas begreppet budgetslack av individer som anses ha kontroll i 
budgetprocessen? 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att förstå hur olika faktorers påverkan på budgetslack skiljer sig 
åt mellan olika verksamheter. Vidare syftar studien till att presentera existerande attityder 
samt förekomsten av detta budgetslack. 
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1.4 Disposition 
 
Nedan presenteras uppsatsens disposition. 
 

 

Metod

• I detta kapitel redogörs för hur det empiriska materialet 

samlats in och analyserats. Vidare motiveras 

forskningsmetoden som ligger till grund för uppsatsen. 

Avslutningsvis förs en diskussion kring uppsatsens 

trovärdighet. 

Teoretisk  
referensram

• I denna del kommer en redogörelse av begreppet budget, 

dess huvudsakliga funktioner, samt processen bakom dess 

framställande. Därefter avhandlas konceptet budgetslack, 

agentteorin, budgetdeltagande samt budgetmålens 

inverkan.

Empiri

• I detta kapitlet sammanställs det empiriska materialet från 

de tre verksamheterna.

Analys

• I uppsatsens femte kapitel granskas och analyseras det 

insamlade materialet från de djupgående intervjuerna 

kritiskt. Det empiriska materialet sätts sedan i relation till 

den teoretiska referensramen.

Slutsats

• I det avslutande kapitel framförs de slutsatser som dragits 

gällande uppsatsens problemformulering. Dessa bygger i sin 

tur på den teoretiska referensramen, det empiriska 

materialet, samt analysen.
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2 Metod 
I detta kapitel redogörs för hur det empiriska materialet samlats in och analyserats. 

Forskningsmetoden som ligger till grund för uppsatsen motiveras och följs av en diskussion kring för- 

och nackdelar. Vidare förs ett resonemang kring valet av intervju som metod för insamlandet av 

primärdata samt valet av respondenter. Avslutningsvis beskrivs valet av sekundär datainsamling följt 

av en diskussion kring uppsatsens trovärdighet  

2.1 Forskningsfilosofi 
 

En epistemologisk eller kunskapsinriktad frågeställning handlar om vad som skall anses vara 
godtagbar forskning inom det valda ämnesområdet. En av de viktigaste aspekterna berör 
frågan om huruvida en naturvetenskaplig modell kan tillämpas på studier av samhället. Inom 
företagsekonomisk forskning brukar man tala om tre kunskapsteorier; positivism, realism och 
interpretativism (Bryman & Bell, 2011). 

Positivismen står för en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar användandet av 
naturvetenskapliga modeller vid studier av den sociala verkligheten och dess aspekter. Detta 
innebär att det bara är företeelser (och därmed kunskaper) som går att identifiera via sinnena 
som kan bekräftas som ”riktig” kunskap. Man skall kunna formulera hypoteser som kan 
prövas och på så sätt kunna ta ställning till lagmässiga förklaringar. Vetenskapen skall vara 
värderingsfri och det skall finnas en tydlig skillnad mellan vetenskapliga och normativa 
påståenden, vilket leder till att den sista inte hör till den vetenskapliga domänen. Resultaten 
skall sedan gå att samla in och analysera för att vidare kunna generaliseras (Bryman & Bell, 
2011). 

Interpretativismen som filosofi bygger istället på förståelse och tolkning och skiljer sig där åt 
från positivismen. Kritiker menar att det inte går att använda naturvetenskapliga metoder av 
studier av den sociala verkligheten. Filosofin grundar sig på att uppfattningen om att det 
behövs en strategi som tar hänsyn till skillnaden mellan människor och naturvetenskapens 
studieobjekt och som därför kräver att samhällsforskaren ska fånga den subjektiva innebörden 
av social handling. Medan positivismen lägger fokus på att finna en förklaring av mänskligt 
beteende har interpretativismen istället ett förståelseinriktat synsätt där man vill skapa en 
förståelse av beteendet. Den sociala verkligheten skall vara alltför komplex för att endast 
kunna studeras, analyseras och generaliseras statistiskt (Bryman & Bell, 2011). 

Realismen delar synsätt med positivismen då de säger att naturvetenskapen och 
samhällsvetenskapen kan och bör använda samma angreppssätt när det gäller insamling av 
data samt förklaring av dessa. Forskarna ska rikta sin uppmärksamhet åt att finna en yttre 
verklighet som är oberoende av människors tankar och värderingar (Bryman & Bell, 2011). 

Vid företagsekonomisk forskning bör man ta ställning till vilket angreppssätt som passar bäst 
beroende på vilken studie man väljer att genomföra. Vår studie följer den interpretativistiska 
filosofin då vi anser att den företagsekonomiska världen är komplex och ett socialt samspel 
mellan människors beteenden. Budgetprocessen och existensen av budgetslack är i högsta 
grad en unik funktion av den sociala interaktionen mellan individer och är på så vis beroende 
av faktorer som är unika för varje företag. Vår studie har alltså inte som syfte att generalisera 
verkligheten utan vi har ett tolkande synsätt där vi betraktat den sociala kontexten med ett 
utifrånperspektiv. 
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2.2 Forskningsstrategi 
 

Det finns två olika strategier att tillämpa när man genomför en studie, detta är kvantitativ eller 
kvalitativ metod. Den kvantitativa forskningen betonar kvantifiering när det gäller insamling 
och analys av data och har ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och praktiskt 
förhållningssätt. Tyngdpunkten ligger på prövning av teorier och rymmer en uppfattning om 
den sociala verkligheten som går ut på att den utgör en yttre och objektiv verklighet. (Bryman 
& Bell, 2011). 

Den kvalitativa forskningsstrategin lägger istället vikten på ord under insamlandet och 
analysen av data och har ett induktivt förhållningssätt vilket innebär en teorigenerering 
snarare än en prövning. Tonvikten ligger på att försöka förstå hur individerna uppfattar och 
tolkar den sociala verkligheten då en ständigt föränderlig egenskap hör till individernas 
skapande och konstruerande förmåga. (Bryman & Bell, 2011). 

Flertalet forskare menar att det även går att använda sig av en kombination av dessa två 
metoder och att de även tydligt kan skilja sig åt när det gäller vilken roll teorin spelar och 
vilken kunskapssyn som ryms (Bryman & Bell, 2011). I denna studie har vi valt att använda 
oss av en kvalitativ forskningsstrategi då den passar bäst in i sammanhanget. Vårt syfte är att 
förstå hur olika faktorers påverkan på budgetslack skiljer sig åt mellan olika typer av 
verksamheter.  

2.3 Forskningsmetod 
 

Vid valet av forskningsmetod bör man ta hänsyn till vilket syfte undersökningen har för att 
välja den mest lämpliga metoden. Syftet med denna uppsats är att identifiera attityder och 
tillfällen i budgetprocessen som kan ge upphov till budgetslack. Då vi har valt att undersöka 
verksamheter och attityder som är sociala interaktioner mellan individer har vi valt att 
tillämpa ett induktivt angreppssätt. Detta innebär att en teori genereras på underlag av 
insamlad data. Med ett induktivt angreppssätt är teorin resultatet av en forskningsinsats 
(Bryman, 2008). 

En deduktiv metod representerar den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan teori 
och praktik när det gäller företagsekonomi. Utifrån det man vet inom ett område deducerar 
forskaren sedan en hypotes som skall underkastas en empirisk granskning. Detta kan visa sig 
genom att forskaren utifrån sina kunskaper inom området försöker förklara verkligheten. 
Forskaren måste vara skicklig både på att deducera hypotesen samt att översätta den till 
operationella termer. Det deduktiva angreppssättet brukar oftast förknippas med kvantitativ 
forskning då det karaktäriseras av en låg grad av tolkande och att tillvägagångssättet är 
förhållandevis strukturerat (Bryman, 2008). 

Med en induktiv metod söker man istället först samla in kvalitativ data för att sedan se vilka 
frågor man vill besvara. Den kvalitativa metoden innebär att man genom observationer av 
verkliga händelser tolkar verkligheten, utan att ha som mål att generalisera resultatet. En 
tolkningsinriktad eller interpretativ ståndpunkt betyder att kunskapstyngden ligger på en 
förståelse av den sociala verkligheten och är på så vis beroende av hur deltagarna i en viss 
miljö tolkar denna verklighet. Den kvalitativa undersökningen beskrivs i allmänhet vidare 
som konstruktionistisk, vilket innebär att sociala egenskaper är ett resultat av samspelet 
mellan individer och inte en absolut sanning. Kvalitativa studier och fallstudier brukar således 
kännetecknas av ett förhållandevis ostrukturerat arbetssätt (Bryman, 2008). 
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Vi har valt att genomföra en fallstudie som är en form av kvalitativ studie. I denna uppsats har 
vi haft som avsikt att förstå innebörden av en viss företeelse där resultatet presenteras med 
hjälp av ord (Merriam, 1988). Vårt intresse för budgetprocessen och uppkomsten av 
budgetslack gjorde att vi läste in oss på ämnet och vilka teorier som fanns inom området. Då 
vi insåg att det fanns många teorier som var motsägelsefulla valde vi att genomföra 
djupintervjuer för att samla in vår kvalitativa data. Då uppkomsten av budgetslack är en 
påföljd av sociala handlingar var en kvantitativ metod utesluten. Slutligen använde vi oss av 
teorin för att analysera det empiriska materialet för att därefter dra slutsatser av studien. Vi 
har med detta tillvägagångssätt använt oss av både ett deduktivt och induktivt angreppssätt, 
vilket Bryman (2008) menar är vanligt förekommande inom företagsekonomisk forskning. 

2.4 Val av datasamlingsmetod 

2.4.1 Fallstudie 
 

Den grundläggande formen för en fallstudie brukar vara en detaljerad och ingående studie av 
ett enda fall som forskaren försöker förstå. Den vanligaste betydelsen av termen av ”fall” är 
förknippad med en viss typ av plats eller exempelvis en organisation.  Fallstudier är vanligt 
förekommande i kvalitativ forskning där deltagande observationer och ostrukturerade 
intervjuer brukar användas, dock poängterar Bryman (2008) att det inte behöver vara på detta 
vis. Anledningen till att man väljer att göra en fallstudie vid en kvalitativ studie är att det 
uppfattas fungera bra då man vill göra en intensiv och detaljerad granskning av ett specifikt 
fall. 

Scapens (2004) menar vidare att det råder en distinkt skillnad mellan kvantitativa studier som 
tillämpar tillförlitliga forskningsmetoder gentemot fallstudier. Författaren till en fallstudie 
kommer att observera fallet utifrån sin egna teoretiska bakgrund och undersöka ifall de 
existerande teorierna stämmer in på fallet, gör de inte det behöver teorierna modifieras 
(Scapens, 2004). 

I denna uppsats undersöks hur olika faktorer påverkar uppkomsten av budgetslack. Vi har valt 
att genomföra studien i tre olika verksamheter som skiljer sig åt för att försöka identifiera hur 
budgetslack uppkommer trots olika budgetprocesser och skilda vinstintressen. 
Verksamheterna består av ett privat bolag, ett kommunalt bolag samt en stadsdelförvaltning. 
För att förstå denna företeelse har vi valt att genomföra djupintervjuer med tre olika 
representanter som är delaktiga i budgetprocessen samt tagit del av interna dokument. 

Precis som Bryman (2008) skriver i kritiken mot fallstudien som forskningsmetod är syftet 
med en fallstudie inte att vara representativ och generaliserbar då den endast utgör ett urval 
som består av en större enhet. 

2.4.2 Tidsram 
 

Perspektivet på en studie är i högsta grad beroende av hur mycket tid som finns tillgänglig. 
Detta berörs dock inte av vald undersökningsstrategi. Finns det ont om tid och syftet är att 
göra en fallstudie kan det vara lämpligt att tillämpa snapshot-approach. Detta innebär att man 
ger en ögonblicksbild av ett fenomen vid ett specifikt tillfälle (Saunders, 2009). Finns det 
däremot gott om tid och syftet är att undersöka en förändring över en längre tid är det bättre 
att tillämpa en dagboks-approach (Saunders, 2009). 

Denna uppsats har en snapshot-approach då syftet var att förstå hur olika faktorer påverkar 
uppkomsten av budgetslack samt beskriva vilka attityder olika verksamheter har till ämnet. 
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För att skapa en bild av detta har vi valt att genomföra djupgående intervjuer med personer 
som är involverade i budgetprocessen inom tre olika verksamheter då vi ansåg att dessa skulle 
ha en stor kunskap om det vi skulle samtala om.     

2.5 Intervju 
 

Intervjuer i datainsamlingssammanhang innebär både för- och nackdelar. En nämnvärd fördel 
är att en personlig intervju är anpassningsbar och flexibel. Vid en intervju finns möjligheten 
att följa upp idéer och frågor som uppkommer under tiden. Svaren går att tolka utifrån 
kroppsspråk, tonfall, och pauser vilket inte är utförbart vid skriftliga svar. Vidare går det att 
komma med följdfrågor eller fördjupa otillfredsställande svar (Bryman & Bell, 2005). Det 
anses även vara tillåtet att vid ett senare skede ta ytterligare kontakt med respondenten för att 
få kompletterande eller förtydligande information då tekniken är så pass flexibel (Holme & 
Solvang, 1997). En nackdel med intervjuer är att de kan vara mycket tidskrävande då de 
generellt tar mellan en och tre timmar att genomföra. Det tar även tid att sammanställa och 
analysera den information som blivit insamlad (Holme & Solvang, 1997).  

Trots tidsaspekten har vi valt att använda intervjuer i denna uppsats då de passar bäst in för att 
uppfylla studiens syfte. Våra respondenter fick med hjälp av intervjuer möjligheten att fritt 
tala om sina erfarenheter och tankar om budgetprocessen samt synen på budgetslackets vara 
eller icke vara. Förhoppningen var att de skulle bli mer motiverade av denna personliga 
interaktion jämfört med om de suttit ensamma på sina kontor och fyllt i en enkät fylld med 
kryssfrågor.  

En intervju kan vara utformad på olika sätt varav två ytterligheter är den ostrukturerade och 
den strukturerade intervjun. Det vanliga är dock att en intervju hamnar någonstans i mitten. 
Det är viktigt att respondenten ges en viss frihet så att denne får chansen att diskutera vad 
denne anser vara viktigt. Det bör dock även finnas en viss struktur så att intervjuaren får svar 
på de frågor som är viktiga för studien (Bryman & Bell, 2005). Vi har valt att ha ett antal 
frågor som ställdes under varje intervju, utöver dessa fick varje respondent möjligheten att 
fritt tala om sina åsikter runt frågorna samt komplettera med ytterligare relevant information. 
Detta för att garantera svar på majoriteten av våra frågor samt för att inte gå miste om någon 
betydelsefull information från respondenterna.  

Det finns alltid en risk för bias vid intervjuer, därför görs tolkningar av kroppsspråk och 
tonläge (Bryman & Bell, 2005). För att minska risken för bias har vi varit väl medvetna om 
denna osäkerhet samt varit kritiska vad gäller tolkningen av den insamlade informationen. Vi 
har även eftersträvat en hög objektivitet men är väl medvetna om att det kan finnas en viss 
skevhet då denna dessvärre är svår att eliminera helt. För att undvika att missa eller feltolka 
något som sades under intervjuerna använde vi oss av en diktafon. Vi satt sedan och lyssnade 
igenom intervjuerna båda två varav den ena skrev ned allt som sades för att undvika en 
försummelse av små ord eller formuleringar. Detta visade sig vara ett bra tillvägagångssätt då 
vi kunde vara närvarande i intervjuerna på ett sätt som inte varit möjligt om vi känt oss 
stressade att skriva ned allt som sades under tiden. Det var även enkelt att spola fram och 
tillbaka i intervjun om det uppstod oklarheter i någon formulering.     

Respondenterna fick intervjufrågorna mailade till sig i förväg för att de skulle kunna titta 
igenom och förbereda sig. Tanken var att de skulle känna sig väl förberedda och bekväma i 
situationen samt att vi ville undvika att de skulle känna sig överväldigade av en fråga som de 
inte kunde svara på.  
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2.5.1 Respondenter 
 

Då denna uppsats är av förklarande karaktär har vi valt att genomföra tre intervjuer med 
personer som har en stor insyn i budgetprocessen. En av respondenterna företräder ett privat 
bolag, en annan ett kommunalt bolag och den tredje en stadsdelsförvaltning. Valen av 
respondenter har skett utifrån medvetet formulerade kriterier som medfört ett systematiskt 
urval (Holme & Solvang, 1997). Vi valde således ut våra respondenter utifrån att vi ansåg 
dem vara mest lämpade att besvara våra frågor då de förstår vad frågeställningarna handlar 
om samt har den kunskap som krävs för att kunna besvara dem. Kontakten skedde först via 
mail där vi kom till kundtjänsten och frågade om personer som var inbegripna i 
budgetprocessen alternativt ekonomiansvariga. Fick vi svar på detta ringde vi sedan upp de 
personer som uppgavs för att se om de hade intresse av att vara med i vår studie samt om hade 
den kunskap som vi ville åt. Detta var en relativt tidskrävande och svår process då väldigt 
många verksamheter svarade att de inte hade tid. Vi anser dock att de respondenter vi fick tag 
på uppfyller våra krav på ett tillfredsställande sätt.  

Respondenterna företräder tre olika verksamheter för att vi vidare skulle få en inblick i hur det 
kan komma att se ut i respektive verksamhet samt för att kunna jämföra olika typer av 
verksamheter. Vi har fått uppfattningen om att alla tre respondenter var mycket kunniga på 
sina områden men att en av dem hade lite mindre att berätta. Om detta berodde på att 
respondenten var mindre kunnig eller bara mindre pratglad än de andra två har vi inte 
spekulerat vidare i då vi fick fullt godkända svar som gått mycket bra att analysera. Det kan 
vara värt att nämna att vi är väl medvetna om att det skiljer sig åt mellan privata verksamheter 
precis som det skiljer sig åt mellan en privat och en offentlig verksamhet. 

Med hänsyn till framförallt tidsaspekten har vi valt att begränsa oss till Göteborgsområdet då 
detta underlättat vid intervjutillfällena. Två av verksamheterna är i hög grad lokalt förankrade 
medan det tredje, som tidigare nämnts, är ett internationellt företag. Detta har gjort att vi trots 
allt kommit utanför ”Göteborgstänket” och istället fått en inblick i hur det kan se ut i 
budgetprocessen på andra internationella företag.  

2.6 Val av sekundärdata 
 

För att få en inblick i ämnet har vi valt att läsa artiklar och litteratur som berör ämnet 
budgetslack i budgetprocessen. Vetenskapliga artiklar har inhämtats från Högskolan i Borås 
databaser där sökord varit budgetary slack, budgeting, process och budgetary control. En stor 
del av litteraturen som använts kommer även den från högskolebiblioteket då vi anser att den 
litteratur som erbjuds där borde vara trovärdig, i annat fall borde den inte vara tillgänglig. För 
att komplettera högskolans utbud har vi likaledes lånat en del böcker från Göteborgs 
Stadsbibliotek. Precis som hos högskolan anser vi att böcker som finns tillgängliga på detta 
bibliotek borde vara trovärdiga då så pass många studenter och lekmän använder denna 
litteratur. Vidare har vi dock läst allt med ett kritiskt öga och jämfört olika teorier med 
varandra för att skapa en uppfattning utifrån en helhet.    

2.7 Uppsatsens trovärdighet 

2.7.1 Tillvägagångssätt 
 

Vid en kvalitativ undersökning finns det en risk att forskarbias uppstår till följd av den 
personliga inblandningen vid insamlandet och bearbetningen av information. Det är därför 
enligt Andersen (1998) viktigt att i rollen som författare vara självkritisk till det valda 
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tillvägagångssättet samt att undvika att skapa mönster som inte existerar i den insamlade 
informationen. Vi anser det vara en fördel att, som vi, vara två vid framställandet av en 
uppsats då det finns en möjlighet att kritiskt granska sin medförfattares arbete utöver sitt eget. 
Uppdelningen av uppsatsen skiljer sig en del från stycke till stycke där vissa delar skrivits 
tillsammans medan andra skrivits var för sig. Gemensamt är dock att vi genom hela uppsatsen 
fört en öppen dialog där idéer om vilken typ av information som skall ingå i de olika avsnitten 
diskuterats. Vidare har alla avsnitt granskats kritiskt för att minska risken för felaktigheter och 
forskarbias.      

2.7.2 Reliabilitet och validitet 
 

Hänsynstaganden som bör tas vid genomförandet av en studie är de till informationskällornas 
reliabilitet (tillförlitlighet) samt dess validitet (giltighet). Om författare till en undersökning 
under samma typ av omständigheter men vid olika tillfällen får fram samma resultat kan 
studien anses vara tillförlitlig (Bryman & Bell, 2005). I denna studie har vi dock valt att 
intervjua specifika personer vilkas exakta svar till viss del förmodligen aldrig kommer gå att 
återskapa vid en replikering av andra respondenter. Skulle man däremot göra en replikering 
med samma respondenter skulle man förmodligen få identiska svar. Då vi, som tidigare 
nämnts, använt oss av en diktafon vid intervjuerna anser vi att tillförlitligheten i empirin bör 
vara hög. Vi har även kritiskt reflekterat kring de svar vi fått för att undvika att skriva saker 
som kan tolkas vara partiska eller liknande.  

Det har under intervjuerna inte uppkommit följdfrågor i någon hög grad vilket borde 
underlätta vid replikering. Svaren på de olika frågorna har dock besvarats väldigt olika 
beroende på respondent och erfarenhet. Vissa respondenter har valt att besvara en fråga 
mycket ingående medan andra varit mer kortfattade.  

Vidare har vi varit väl medvetna om respondenternas lojalitet mot sina arbetsgivare och 
utifrån deras svar sett mellan raderna för att hitta någon form av budgetslack i analysen. Vissa 
respondenter har uppfattats som mer öppenhjärtliga än andra vad gäller prat om budgetslack, 
alternativt att begreppet uppfattats på skilda vis. Oavsett vilket har alla respondenter fått veta 
att de får förbli anonyma vilket vi anser har lett till mer öppna samtal.  

Vad gäller en uppsats giltighet brukar man relatera till huruvida svaret på en viss fråga speglar 
det svar frågan var avsedd att ge samt om svaret blir så som frågeställaren förväntade sig 
(Bryman & Bell, 2005). Detta inbegriper att de frågor som ställs är välformulerade. 
Intervjufrågorna till denna studie (bilaga 2) är baserade på den sekundära informationen som 
går att finna i den teoretiska referensramen. Detta för att syftet och problemformuleringen 
skulle kunna besvaras på bästa möjliga vis. Då frågorna enligt oss uppfyllt vårt syfte, besvarat 
vår problemformulering samt givit oss tillfredsställande svar anser vi dem vara fullt 
auktoriserade.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel inleder en kort historisk bakgrund till begreppet budget och följs av en redogörelse av 

budget som styrmedel, med en ingående del i budget som planeringsverktyg. Vidare avhandlas 

begreppet budgetslack, agent- principalteorin samt deltagande i budgetprocessen. Kapitlet avslutas 

med en beskrivning av budgetmålens inverkan. 

3.1 Historisk bakgrund 
 

Som tidigare nämnts kom begreppet budget till Sverige på överordnade plan först på 1950-
talet.  Budget är idag ett viktigt redskap för planering inom de flesta organisationer. Budgeten 
definierar intäkter och utgifter inom organisationen för att sedan brytas upp (Greve, 2011). 
Greve (2011) menar även att utifrån ägarperspektivet skall företaget styras i riktning mot det 
överordnade finansiella målet. För att de huvudsakliga målen skall bli lättare att nå bryts de 
ofta ned i mindre delmål. Detta tillvägagångssätt säkerställer även att alla verksamheter inom 
företaget bidrar till uppfyllelsen av företagets huvudsakliga mål (Jacobsen & Thorvsik, 2008).  

Budgetering är inte en homogen process utan något som till stor del skiljer sig åt mellan såväl 
branscher som företag (Hansen & Van der Stede, 2004). I allmänhet består emellertid arbetet 
med budgeten av att försöka producera finansiella planer som tydliggör i vilken rikting 
organisationen önskar sträva, hur organisationen planerar att nå dit samt vilket resultat 
organisationen förväntas nå upp till (Merchant & Van der Stede, 2007).     

3.2 Budget som styrmedel 
 

En organisation kan styras med hjälp av en budget då ledningen fördelar olika resurser och 
därigenom möjliggör för olika enheter inom företaget att verka utan inbördes kontakter 
(Bergstrand & Olve, 1996).   

Som styrmedel fungerar budgeten ofta som ett centralt planeringsverktyg samt hjälpmedel för 
att motivera chefer och personal (e.g Kenis, 1979; Chow et al, 1988; Merchant & Van der 
Stede, 2007). I litteratur som handlar om budget skiljer man mellan hård och mjuk 
budgetstyrning (Van der Stede, 2001). Anthony och Govindarajan (2000) definierar hård 
budgetstyrning som en styrning som starkt betonar vikten av att leva upp till budgetmålen. 
Vid mjuk budgetstyrning lägger man istället större vikt vid upprättandet av budgeten och 
mindre vikt vid uppföljningen av den. I en stabil miljö är det lättare att prognosticera och föra 
en hård budgetstyrning gentemot en osäker miljö. Därav ökar acceptansen för avvikelser om 
företaget verkar i en osäker miljö vilket kan ge upphov till slack (Greve, 2011).  

Kvalitativa mål däremot uttrycks via faktorer som är svårare att ta på, exempelvis 
kundnöjdhet. Kvantitativa mål kan i vissa sammanhang upplevas som mer angelägna att uppta 
än kvalitativa mål. (Greve, 2011) Beroende på hur ledningen framhäver sin inriktning och 
sina styrmedel karaktäriseras även ledningsfilosofin (Olve & Samuelsson, 2008).  

”The proposed budgets that administrative agencies (departments, bureaus, commissions) 

submit to the Bureau of the Budget may represent their expectations. These are the amounts 

they expect to see enacted into law and actually spent. It is also possible that agency requests 

may represent their aspirations.” (Wildawsky, 1979, s. 3) 
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Wildawsky (1979) menar att det är viktigt att tänka igenom och formulera budgeten på ett bra 
sätt för att öka chansen för att medarbetarna skall kunna ta den till sig. Budgeten i sig 
representerar inte bara finansiella mål och mått utan även förväntningar samt en önskan om 
framtiden. Greve (2011) skriver att mål och mått oftast förblir oförändrade under många år 
medan en målsättning kan komma att ändras över tiden. Budgetering handlar främst om att 
fastställa målsättningar och mindre om att formulera nya mål eller definiera nya mått.    

3.2.1 Budget som planeringsinstrument 
 

De finansiella målen måste gå att följa upp och analysera med hjälp av kvantitativa termer, 
det vill säga mål som kan mätas. Kvantifierbara mål uttrycks i siffror och beroende på vad 
man vill mäta används olika mått. Om ett företag till exempel vill mäta sin lönsamhet kan de 
mäta detta med hjälp av räntabilitet på totalt kapital. På samma sätt kan de mäta tillväxten 
genom förändringen av omsättningen. Ett mål kan mätas med olika mått och det sätt som 
måttet definieras på kommer få stor betydelse för hur målet uppfattas (Greve, 2011). Den 
årliga budgeten bör sättas i ett sammanhang med hänsyn till ett långsiktigt perspektiv där en 
långsiktig plan är ett uttalande om preliminära mål och aktiviteter som organisationen behöver 
uppnå (Drury, 2008).  

3.3 Budgetslack 
 

Begreppet budgetslack är vanligt förekommande inom ekonomisk teori och går att finna i 
beteendeorienterad mikroekonomisk teori (e.g. Cyert & March, 1963), agentteorin (e.g Jensen 
& Meckling, 1976) samt inom diverse styrningsteorier (e.g. Merchant, 1985; Van der Stede, 
2000). Det finns, som tidigare nämnts, två olika typer av slack där den ena berör resurser 
medan den andra berör ansträngningar (March, 1988).  

Den första typen av budgetslack som berör resurser beskriver Merchant (1985) som 
skillnaden mellan den summa som budgeterats för ett område och vad som är nödvändigt. 
Den andra typen av budgetslack som berör ansträngningar beskrivs som att budgetsiffran 
medvetet är satt så att den skall vara lättare att uppnå i jämförelse med siffran i prognosen, där 
siffran i prognosen skall vara budgeterarens ärliga budgetberäkning (Lukka, 1988).  

Andra definitioner har genom åren framkommit varav Waller (1988) definierade budgetslack 
som det överskott av resurser som finns utöver de resurser som behövs för att utföra en 
uppgift. Tre år tidigare skrev Young (1985) att slack var den summa med vilken medarbetarna 
inom en organisation underskattar sin produktionskapacitet vid upprättandet av arbetsnormer 
mot vilka deras prestationer sedan kommer att mätas. Tidigare forskning har visat att det är 
vanligare med budgetslack när avdelningscheferna är delaktiga i budgetprocessen, det vill 
säga när förhandlingarna går nedifrån och upp (Brownell & Hirst, 1986; Brownell & 
Merchant, 1990; Brownell & Dunk, 1991; Merchant 1985).  

Tidigare studier visar att effekten av budgetkontroll, etiskt arbetsklimat samt känslan av en 
högre tillfredsställelse med sin arbetssituation har en negativ inverkan på chefers benägenhet 
att skapa slack i budgeten (Merchant, 1985; Van der Stede, 2000; Özer & Yilmaz, 2011).  

Sammantaget kan budgetslack definieras som en medveten underskattning av intäkter och 
produktionskapacitet samt en överskattning av kostnader och resursåtgång i budgeten för att 
lättare klara av de krav som ställs på prestation.  
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3.4 Agent- principalteori 
 

Ett agentförhållande uppstår då en part (principal) anlitar en annan part (agent) för att utföra 
en handling och därigenom delegerar ett visst beslutsfattande (Godfrey et al. 2010). Exempel 
på principal kan vara ledningen för ett företag medan agenterna kan vara avdelningschefer 
från olika verksamheter inom företaget.  

Både agenter och principaler förväntas först och främst se till sitt eget intresse och därigenom 
försöka maximera sin egen ekonomiska vinning så länge som deras handlingar och beteenden 
inte är bundna av kontrakt, lagar eller andra normer (Sevenius, 2007). Detta kan enligt 
Anthony och Govindarajan (2000) förklara uppkomsten av budgetslack. Avdelningschefen 
kommer att arbeta för att målen som sätts för budgeten skall bli lägre samt att resursanlagen 
blir högre än vad som är rimligt och på detta vis byggs slack in i budgeten. Baiman med flera, 
(1995) visar att detta agerande är en faktor som bidrar till budgetslack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Förhållandet mellan principal och agent. Källa: Egen figur 

Avdelningschefer i företag som tillämpar en hård budgetstyrning och som inte uppnår de 
uppsatta budgetmålen riskerar att förlora såväl organisatoriska resurser, prestationsbaserad 
bonus som anställning (Merchant & Manzoni, 1989). Lukka (1988) kom fram till att 
avdelningschefer under dessa förhållanden tenderade att förhandla fram enkla och 
lättuppnåeliga budgetmål, det vill säga att chefer och personal tillsammans garderar sig från 
risken att misslyckas med att uppnå avdelningens mål. På så vis sänks avdelningens kapacitet 
medvetet vid budgetupprättandet. Personalen får i och med detta agerande en ökad chans att 
nå de uppsatta målen och en chans att tillgodogöra sig prestationsbaserade bonusar samt mer 
pengar i kommande budgetar. 

Ett begrepp som är värt att nämna i sammanhang som berör budgetslack är trust – transaction. 
Transaction (transaktioner) kan ske inom ett företag, hierarkiskt, eller mellan oberoende 
företag (Chiles & McMackin, 1996). Williamson (1994) beskriver transaktionen som en 
överenskommelse mellan två eller fler parter gällande villkoren vid ett utbyte eller en affär. 
Transaktionen bör inbegripa både överenskommelsen, agerandet för att driva igenom 
överenskommelsen samt de eventuella situationer som kan komma att förändra 
överenskommelsen eller avtalet (Williamson, 1994).  

Trust (förtroende) definieras på tämligen olika vis i litteraturen, generellt står dock fyra frågor 
i centrum. Den första frågan berör risk och osäkerhet, den andra villigheten att acceptera 
exponeringen/sårbarheten, den tredje är uppfattningen om andras förväntade självständighet, 

Principal Agent 

Asymmetrisk 

information 

Egenintresse Egenintresse 

Förtroende 

• Prestation 

• Rapportering 

• Delegering av makt  

• Överföring av egendom 
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och den sista berör aktievärdet (Child, 1998; Fukuyama, 1996). Förtroendet påverkar den 
förmodandes kalkylering gällande sannolikheten om denne kommer klara sig bättre genom att 
ta en risk (Coleman, 1994). Förtroende är dock enligt Coleman (1994)  inte det risktagande 
beteendet eller kalkyleringen över att ta en risk eller inte utan istället tron som upplyser om 
hur man ska agera.  

Noorderhaven (1996) sammanfattar begreppet trust – transaction med att förtroendet är viljan 
att gå in i en transaktion i en avsaknad av adekvata garantier. Förtroendet kan förväntas 
uppstå i tre olika situationer i relationen vid en transaktion. Den trovärdige parten är känd för 
att uppföra sig på ett förtroendeingivande sätt i överensstämmelse med tidigare förbindelser, 
den trovärdige gör justeringar på sätt som upplevs som rättvisa av den andra parten, samt att 
den trovärdige undviker att ta en överdriven fördel av den andra parten även när möjligheten 
finns tillgänglig (Mayer, Davis & Schoorman, 1995).                          

”Trust can be defined as increasing one's vulnerability to the risk of opportunistic behavior of 

one's transaction partner, whose behavior is not under one's control in a situation in which 

the costs of violating the trust are greater than the benefits of upholding the trust.” (Chiles & 
McMackin, 1996, s. 85) 

Vidare ger Chiles och McMackin (1996) exempel på hur vikten av information genomsyrar 
förhållandet mellan förtroende, risk och transaktionskostnader. Risk i detta sammanhang är 
den upplevda risken för att en partner till en transaktion kommer att bete sig opportunistiskt, 
det vill säga den upplevda risken för förlust hos beslutsfattaren.  

3.5 Deltagande i budgetprocessen 
 

Det finns två tillvägagångssätt vid upprättandet av en budget, antingen går man uppifrån och 
ned eller nedifrån och upp. Vid tillämning av det första alternativet har avdelningscheferna 
vanligtvis en möjlighet att lämna information om sin verksamhet till ledningen. 
Avdelningscheferna har dock inget inflytande i fastställandet av budgeten. Ett hänsynstagande 
man bör vid akta är att avdelningscheferna för det mesta sitter på mer information om sina 
respektive avdelningar än vad ledningen gör vilket bidrar till att det uppstår 
informationsasymmetri. Oavsett valt tillvägagångssätt finns det ett tillfälle för 
avdelningscheferna att manipulera budgeten genom att ge felaktig information till ledningen 
alternativt att arbeta in slack i budgeten vid deltagandet. Vid deltagande i budgetprocessen 
sker förhandlingar i allmänhet nedifrån och upp. Avdelningscheferna har på så vis ett visst 
inflytande i förhandlingen och får därmed en möjlighet att föra fram sina åsikter och 
önskemål. Trots att avdelningscheferna får delta i budgetprocessen är det i slutändan 
ledningen som godkänner budgeten (Anthony & Govindarajan, 2000). 

Forskningen inom budgetdeltagande och effekten på slack har visat sig vara uppdelad i två 
skolor där resultaten i hög grad motsäger varandra. Onsi (1973), som ingår i den första skolan 
kom fram till att deltagande främjar en attityd med inställningen att budgeten är ett effektivt 
verktyg för att styra verksamheten på ett så effektivt sätt som möjligt. På så sätt kände sig de 
ansvariga mindre benägna att arbeta in slack i budgeten. Förespråkarna för en hög 
deltagandegrad i budgetprocessen menar att det hjälper företaget att nå organisatoriska 
fördelar och minska dysfunktionella beteenden då informationsutbytet mellan underordnad 
och överordnad blir mer effektiv (Merchant & Van der Stede, 2007). Andra forskare menar att 
budgetdeltagandet påverkar tillfredsställelsen som medarbetarna upplever i sitt arbete. På 
detta vis ökar förståelsen och acceptansen av personalen vilket i sin tur bidrar till att 
budgetmålen lättare kan uppnås (Brownell, 1982; Brownell & McInnes, 1986). Ronen och 
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Livingstone (1975) är två andra forskare som kom fram till att en ökad delaktighet i 
budgetprocessen ökade både motivationen och prestationen hos de undersökta 
mellancheferna. Förespråkarna för denna grupp menar alltså att en hög deltagandegrad i 
budgetprocessen ökar företagets effektivitet. 

Den andra skolans studier har visat att det finns ett samband mellan deltagande i 
budgetprocessen och slack (Williamson, 1994; Dunk, 1993; Merchant, 1985; Lukka, 1988; 
Young, 1985). Avdelningscheferna utnyttjar delaktigheten i budgetförhandlingen som ett sätt 
att främja sina egna intressen. Möjligheten att göra detta beror på informationsasymmetri 
vilket innebär att underordnad har mer information om verksamheten än den överordnade. 
Waller (1988) och Young (1985) visade i sina studier att budgetdeltagande i kombination med 
informationsasymmetri och agerande i eget intresse skapar slack. Young (1985) visar dock i 
sin studie att budgetdeltagande minskar informationsasymmetrin då kommunikationen mellan 
avdelningschefen och ledningen gör att avdelningschefen känner högre tillfredsställelse med 
sitt jobb. Detta i sin tur leder till att informationsasymmetrin minskar på grund av den 
kommunikation som budgetdeltagandet medför.  

Christensen (1982) visar i sin studie att de avdelningschefer som utvärderas utefter prestation 
har en större benägenhet att agera dysfunktionellt. Vidare visar Simons (1988) studie att 
deltagande vid budgetprocessen måste följas av övervakning och kontroll från ledningen för 
att avdelningschefen inte skall handla i egenintresse och på så vis skapa slack.  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att forskarna har kommit fram till att deltagande i 
budgetprocessen ökar möjligheten att skapa slack i budgeten men å andra sidan ökar 
motivationen och jobbnöjdheten hos personalen. Företagen bör därför överväga hur de står 
inför en kompromiss då resultaten från de olika studierna tyder på att inget av de två synsätten 
är bättre än det andra.  

 

3.6 Budgetmålens inverkan 
 

I samband med strävan att öka effektiviteten i företag brukar även svårighetsgraden hos 
budgetmålen nämnas. Flera forskare (Oatley, 1978; Locke & Latham, 2002) har undersökt 
vilken nivå som är den optimala för att motivera och optimera personalens effektivitet utan att 
främja ett dysfunktionellt beteende.  

Som tidigare nämnts används budgeten dels som ett planeringsverktyg och dels som ett 
motivationsverktyg. Den ideala lösningen hade naturligtvis varit att upprätta två separata 
budgetar varav den ena används i planeringssyfte medan den andra i används för att höja 
motivationen i organisationen. Det är dock inte möjligt inom alla organisationer då det är både 
kostnads- och tidskrävande att upprätta två separata budgetar. De flesta organisationer 
använder istället en budget som kommuniceras inom hela företaget. Det är därför viktigt att 
budgetens olika funktioner kombineras i en och samma styrning, det vill säga att de främjar 
både motivationen och planeringen (Umapathy, 1987). Vid budgetupprättandet behöver därför 
företagen ta hänsyn till, samt kompromissa, gällande en budgetnivå som både motiverar de 
anställda och fungerar som ett hjälpmedel för att planera inför framtiden (Merchant & Van 
der Stede, 2007). Detta kan medföra att budgetarbetet blir komplext och svårarbetat vilket i 
sin tur bidrar till att kostnaderna ökar. Hansen och Van der Stede (2004) visar på en möjlig 
lösning på detta problem då de rekommenderar en situationsanpassad lösning, vilken innebär 
att organisationen utformar ett budgetmål som används för att motivera personalen och ett 
annat som fungerar som ett verktyg för planering.   



Teoretisk referensram 

17 
 

Drury (2008) menar att finansiella kvantifierbara budgetmål är en stark motivationshöjare. 
Detta så länge som cheferna är motiverade att uppnå en högre effektivitet. Det är dessvärre 
inte möjligt att specificera en exakt svårighetsgrad eftersom kulturella, organisatoriska och 
personliga faktorer alla har en effekt på hur individen reagerar på de finansiella målen.  

Otley (1987) har visat på ett samband mellan budgetens svårighetsgrad, ambitionsnivå och 
prestanda hos personal. Nedanstående figur visar att när budgetens svårighetsgrad ökar, ökar 
även effektiviteten. Det finns dock till slut en gräns där budgeten upplevs som så pass svår att 
uppnå att effektiviteten istället drastiskt sjunker. Budgetens svårighetsgrad bör följaktligen 
läggas förhållandevis högt för att motivera och höja ambitionsnivån hos de anställda för att på 
så vis öka effektiviteten i företaget. Små ogynnsamma avvikelser bör betraktas som 
hälsotecken och inte något som ska undvikas. Drury (2008) betonar att företag som endast 
använder sig av en budget i både motivations- och planeringssyfte inte kommer att nå upp till 
de krav som ställs för de olika målen.  

Figur 3. Sambandet mellan budgetens svårighetsgrad och prestation. Källa: Drury, C., 2008, 
Management and Cost Accounting, 7:th Edition, s. 403 

Det råder delade meningar om hur svåra budgetmålen skall vara att uppnå för att skapa den 
bästa effektiviteten i organisationen. Vid motivationshöjande budgetar rekommenderas 
ledningen att upprätta ”achievable goals” vilket innebär att budgetens svårighetsgrad bör ligga 
kring 50 procent för att den högsta prestationsgraden skall uppnås. Detta medför att det är lika 
stor chans att misslyckas med att uppnå budgetmålen som att lyckas (Otley, 1999; Anthony & 
Govindarajan 2000). Dunbar (1971) menar däremot att den optimala prestationsnivån uppnås 
när möjligheten att nå budgetmålen ligger på så lågt som omkring 25-40 procent. 

En budgetnivå som är förhållandevis lätt att uppnå kan leda till att avdelningschefer känner 
sig mer tillfreds med sina jobb vilket i sin tur kan vara fördelaktigt för företag som vill öka 
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ambitionsnivån och engagemanget bland sina anställda (Özer and Yilmaz, 2011). Belöningar 
som bonussystem och provisioner är ofta kopplade till måluppfyllelsen i budgeten vilket 
också gör att överträffandet av budgeten blir en personlig motivationskälla för individen 
(Anthony & Govindarajan, 2000). Författarna varnar dock för att kostnader som uppstår i de 
fall budgeten inte uppnås kan bli mycket kostsamma. För höga mål kan leda till ett kortsiktigt 
agerande samt ett dysfunktionellt beteende vilket i sin tur kan skada företaget. Ju större 
sannolikheten är att budgetmålen inte uppnås, ju större blir sannolikheten att 
avdelningscheferna snedvrider resultatet av budgeten med hjälp av felaktiga siffror och 
information.     

3.7 Modell för vår studie 
 

I den teoretiska referensramen har vi utgått från olika faktorer som påverkar förekomsten av 
budgetslack. I denna studie har vi valt att jämföra dessa faktorer med vår empiri. 

• Hård eller mjuk budgetstyrning 
• Osäker eller stabil företagsmiljö 
• Agerande i eget intresse 
• Informationsasymmetri 
• Hög eller låg deltagandegrad i budgetförhandlingen 
• Budgetmålens inverkan 

Tidigare forskning har visat att hård budgetstyrning, en osäker miljö, agerande i eget intresse, 
informationsasymmetri samt nivån på budgetmålen ökar risken för budgetslack. Det råder 
däremot skilda meningar om budgetnivåns svårighetsgrad i förhållandet till personliga 
ersättningar. Somliga studier visar att en låg budgetnivå tillsammans med en möjlighet till 
bonus kopplad till måluppfyllelsen ökar slack medan andra menar att en för hög budgetnivå 
bidrar till ett dysfunktionellt beteende bland cheferna då de manipulerar siffror för att försöka 
uppnå målen. Även deltagandegraden i budgetförhandlingen har av vissa forskare ansetts öka 
förekomsten av slack medan andra ansett att den minskat budgetslacket.  

Många studier motsäger varandra när det gäller vilka faktorer som samverkar med varandra 
när det gäller uppkomsten av budgetslack. Vi har tagit hänsyn till dessa faktorer och utformat 
en egen modell. Då det råder stor osäkerhet kring effekten på deltagandegraden i 
budgetprocessen har vi valt att hålla oss neutrala till orsakssambanden vid insamlandet av vår 
empiriska data 

Vi har utifrån tidigare teori utformat en egen modell som visar olika faktorers påverkan på 
uppkomsten av slack i budgetprocessen.     
       

 

Minskar slack   Ökar slack 

Mjuk budgetstyrning   Hård budgetstyrning  
Stabil miljö    Osäker miljö  
    Agerande i eget intresse 
    Informationsasymmetri 
    Nivå på budgetmål 

Figur 4. Modell över påverkande faktorer. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras den insamlade empirin där en kort presentation av de tre respondenter 

som representerar de olika verksamheterna inleder avsnittet. Detta följs av en presentation av 
resultatet från intervjuerna där delaktighet i budgetprocessen, budgetmålens inverkan samt 

budgetslack avhandlas.      

4.1 Presentation av respondenter 
 

Under denna rubrik presenteras de tre respondenter som har blivit intervjuade. De har alla 
olika titlar inom sina verksamheter men har gemensamt att de är delaktiga i budgetprocessen. 
Önskemål om anonymitet har framkommit vilket vi har respekterat.     

4.2 Inledande presentation  

4.2.1 Privat bolag 
 

Bolaget startade sin verksamhet i slutet av 1800-talet och har varit verksam inom samma 
bransch sedan dess. På 1980-talet blev bolaget uppköpt av ett internationellt företag och utgör 
sedan dess ett varumärke som tillhör av en världens ledande industrikoncerner. Bolaget är nu 
verksamt i ett 30- tal länder och har 2 900 medarbetare varav 550 personer arbetar på 
verksamheten i Västsverige. Omsättningen år 2011 låg på 4 987 023 miljoner kronor 
(Hemsida 1) och huvudkontoret ligger i USA men en stor del av ledningen och den 
huvudsakliga verksamheten finns belägen i Västsverige (Intervju, 2013-03-05). De 
huvudsakliga finansiella målen sammanfattas av företagets ledning som baseras på tillväxt 
och kvantifierbara budgetmål som skall bidra till att öka företagets lönsamhet, 
konkurrenskraft samt reducera kostnadsbasen (Dokument 1). 

4.2.2 Verksamheter i Göteborgs Stad 
 

Stadsdelsförvaltningen har till uppgift att erbjuda kommunal service till invånarna i stadsdelen 
och har omkring 3 500 anställda (Hemsida 2). Verksamheten inom stadsdelsförvaltningen är 
till största del kostnadsbidragsberoende vilket innebär att organisationen blir tilldelad en fast 
summa pengar som samvarierar med verksamhetens behov (Intervju, 2013-03-28).  

Det kommunala bolaget arbetar med stadsutveckling och har Göteborgs Stad som ensam 
ägare i styrelsen. Bolaget har omkring 40 anställda och en omsättning på 400 miljoner kronor 
år 2012 (Dokument 2).  Verksamheten är intäktsfinansierad med hjälp av hyresintäkter och en 
viktig del i arbetet är även att de själva investerar samt tar ansvar för den långsiktiga 
utvecklingen genom ägande, förvaltning och försäljning av fastigheter för Göteborgs Stad 
(Hemsida 3). 

Gemensamt för stadsdelsförvaltningen och det kommunala bolaget är att de båda är 
verksamma i Göteborg och behöver anpassa sina verksamheter efter den budget som fastställs 
av kommunfullmäktige. Budgeten är det övergripande och överordnande styrdokumentet för 
Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Budgetens roll är att inom de ekonomiska 
ramarna samt gällande lagstiftning ange kommunfullmäktiges prioriterade mål och 
inriktningar. (Dokument 3).  

Utifrån kommunfullmäktiges budget skall verksamheterna sedan besluta om ett 
inriktningsdokument för den egna budgeten. Nämnder och styrelser har som ansvar att bryta 
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ned fullmäktiges inriktningar och prioriterade mål samt anpassa dem i den egna verksamheten 
för att bidra till en god måluppfyllelse i ett hela-staden-perspektiv. De har sedan i uppgift att 
utarbeta ett budgetförslag till förvaltningen som skall innehålla konkreta och kvantifierbara 
mål samt en beskrivning av hur målen skall uppnås (Dokument 3). 

MSEK Privat bolag Stadsdelsförvaltning Kommunalt bolag 

Antal anställda 2 900 3 500 40 

Omsättning 4 987 023 (2011) 1,6 (2012) 400 (2012) 
Figur 5. Företagsfakta. Källa: Hemsida 1,2 & 3, Dokument 1 & 2. 

4.3 Delaktighet i budgetprocessen – Privat bolag 
 

Budgetprocessen inom företaget inleds med att ledningen fastställer ett fåtal övergripande mål 
för hela den gemensamma verksamheten som innehåller avkastningsmålen för perioden. 
Därefter utarbetas en försäljningsbudget som skall bidra till att uppnå de huvudsakliga målen. 
Försäljningsbudgeten inom företaget är förhållandevis lätt att upprätta då företaget till största 
del arbetar med fasta kostnader. Det är endast de rörliga kostnaderna som är volymberoende 
och som påverkas av produktionen medan de fasta kostnaderna är konstanta oavsett volym. 
Då företaget till främsta del arbetar med fasta kostnader förenklas därmed vetskapen om 
storleken på de kommande utgifterna. Respondenten poängterar att det kan vara svårare att 
sätta prognoser i andra branscher där de rörliga kostnaderna är betydligt större (Intervju, 
2013-03-05). 

När den uppskattade försäljningsvolymen är utformad är det upp till varje avdelning att 
utforma sin egen budget med tillhörande mål, dessa skall ses som delmål och överensstämma 
med de övergripande målen. På så sätt har alla avdelningar budgetansvar och budgetprocessen 
sker nedifrån och upp då de anställda är delaktiga i att utforma sin egen budget. Budgeten som 
återfinns längst ned i organisationen upprättas vanligtvis i augusti-september och når 
företagsledningen i oktober. På så sätt konsolideras de uppsatta målen genom hela 
organisationen så att de övergripande målen skall gå att uppnå.  

Det är endast avkastningsmålen som ledningen kommunicerar ned i organisationen och det är 
även dessa som det sker uppföljning av på varje avdelning. Uppföljning av målen sker med 
jämna mellanrum men vår respondent upplever ändå att de arbetar fritt (Intervju, 2013-03-05). 
Det finns fyra prognostillfällen på företaget varav budget är en av dessa. Budgetrelaterade 
diskussioner förekommer olika ofta beroende på vilken nivå avdelningen verkar i.  
Inom en grupp gäller nästintill daglig kontakt där man sedan gör en sammanställning på 
avdelningsnivå en till två gånger per år. För ledningen hålls en presentation en gång per år, 
vid detta tillfälle kan det hända att det blir påbackning och uppföljning.  

Avdelningen som vår respondent arbetar på särskiljer sig i viss omfattning då de arbetar med 
projekt. Det gör att de budgeterade intäkterna kommer från uppskattade försäljningsvolymer 
från projektverksamheter och är något mer oförutseende än de vid produktionssidan. Detta 
ställer högre krav på flexibilitet och uppföljning så att de inte överstiger de budgeterade 
kostnaderna. Respondenten agerar som sammanställare och bollplank mellan de olika 
projekten och har som uppgift presentera de uppsatta målen för sin avdelning. Arbetet går 
även ut på att sammanställa resultaten samt identifiera avvikelser i budgeten.  

”Jag har stora möjligheter att påverka den slutgiltiga budgeten men i slutändan är det någon 
annan som får i uppdrag att slutföra jobbet alternativt ändra på sitt arbetssätt.” (Intervju, 

2013-03-05) 
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Företaget är decentraliserat och man arbetar på individnivå, detta visar sig då man tar hänsyn 
till individen och lyssnar på åsikter från de anställda.  

”Företagskulturen möjliggör en snabb kommunikation mellan de anställda som generellt har 

en god möjlighet att påverka och framföra sina åsikter.” (Intervju, 2013-03-05) 

4.4 Budgetmålens inverkan – Privat bolag 
 

De övergripande målen inom företaget kommer, som tidigare nämnts, från ledningen. 
Budgetmålen kommuniceras ut till de anställda genom månatliga rapporter och 
budgetuppföljning som även det sker månadsvis. Dessa kan bland annat inbegripa 
lönsamhetskrav samt säkerhets- eller hälsomål i form av tillbudsrapportering och 
sjukfrånvaro. Dessa försöker man sedan fördela så att alla får vetskap om dem vilket i sin tur 
blir en balansgång då nivån på målen inte heller få bli för låg. (Intervju, 2013-03-05). 

”Om målen är för låga blir de inte längre meningsfulla.” (Intervju, 2013-03-05) 

Varje avdelning är självstyrande och arbetar självständigt med att uppnå dessa mål. Övriga 
mål inom företaget är till viss del generella men mestadels specifika beroende på 
avdelningens verksamhetsart (Intervju, 2013-03-05). På vår respondents avdelning arbetar 
man med balanserat styrkort vilket inbegriper fyra huvudområden; anställda, kunder, projekt 
samt finansiella mål. Vad gäller de anställda kan målen bland annat inbegripa låg 
sjukfrånvaro, olycksfall samt personalutveckling. När det rör sig om kunder ser man till 
exempel till kundnöjdhet och leveranstider (Dokument 4). Måluppfyllelsen på avdelningen 
menar respondenten är relativt hög. 

”De tidigare målen har man lyckats uppfylla någorlunda väl.”(Intervju, 2013-03-05) 

Om man inte lyckas uppnå målen vidtas inga drastiska åtgärder så länge det inte gäller 
någonting specifikt som ledningen tycker att avdelningen bör ha lyckats med. Det kan leda till 
att ledningen kommer att göra månadsvisa uppföljningar vilket i sin tur leder till en stor press 
bland de anställda. Utöver detta förekommer inga större sanktioner.  

Vår respondent anser att budgetmålen skall vara möjliga men inte lätta att uppnå.  

”Genom ansträngning skall målet gå att uppnå.” (Intervju, 2013-03-05) 

Beroende på typen av budgetmål sågs 75 % som en allmän riktlinje. En hög måluppfyllelse 
påverkar effektiviteten och motivationen positivt så länge den är realistisk och man har sett att 
medarbetarna blir mer effektiva.  

”Att nå upp till målen är stärkande i alla avseenden.” (Intervju, 2013-03-05) 

För att hålla de anställda motiverade förmedlar företaget tydligt hur saker och ting fungerar. 
Prestation på en hög nivå samt bra resultat leder till en större frihet vilket bland annat 
inkluderar vad man företar sig, vilka projekt som uppfattas vara intressanta, om man vill 
utveckla bättre saker i fabriken, ha en större budget samt mer sociala aktiviteter. Det mest 
effektiva sättet att motivera de anställda på verkar vara med hjälp av den personliga bonusen. 
Denna utgår från de individuella målen för de flesta utom fabrikanterna och 
utvecklingsavdelningen som man istället betraktar som en grupp. Respektive chef utformar 
egna riktlinjer och beroende på vilken yrkesroll man tilldelats i företaget är bonusen utformad 
på olika sätt. Vidare menar respondenten att en avdelning inte heller kan ha för många mål att 
styra mot då effektiviteten istället kan bli sämre på grund av att de anställda kan tappa fokus. 
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Uppföljningen av målbudgeten sker varje månad för hela företaget medan de individuella 
utvecklingsmålen följs upp två gånger per år.    

4.5 Budgetslack – Privat bolag  
 

Inom företaget råder det en stark kostnadsmedvetenhet bland de anställda i det dagliga 
arbetet. Kostnadskontrollen på vår respondents avdelning är stor men det finns ett utrymme 
för viss flexibilitet i budgeten då det viktigaste är att leverera en bra produkt. Detta kan visa 
sig i form av att ett projekt blivit mer kostnadsdrabbat än vad det budgeterats för. Första steget 
blir att analysera avvikelserna, för att sedan ta reda på om man kan minska kostnaderna. Vår 
respondent poängterar dock att för att säkerställa den höga kvalitet som eftersträvas av kunden 
går det inte att endast strypa alla kostnader (Intervju, 2013-03-05).  

”Om resekostnaderna är för stora kan man beordra fler videokonferenser, men som vi vet så 

kan de inte ersätta de personliga mötena. Därför kan vi inte utesluta dem helt.” (Intervju, 
2013-03-05) 

Om inga andra alternativ finns att tillgå så får man överväga att ta mer betalt av kunden för att 
på så sätt säkra leveransen. 

Budgetslack sägs inte existera på företaget och det är inte någonting som man tar hänsyn till 
vid budgetprocessen. Vår respondent menar att man vill ha så mycket pengar som möjligt för 
att kunna utveckla produktionen. Däremot menar denne att det finns ett utrymme för 
kostnader som tillhör exempelvis kursutbildningar och de anställdas välbefinnande. Inom 
företaget ses det som viktigt att ha en buffert i budgeten för att kunna få de anställda att trivas 
tillsammans. Genom att skapa en bra arbetsplats där de anställda trivs är det lättare att få de 
anställda att uppnå de gemensamma målen och det är mycket ovanligt att inte hela budgeten 
går åt. Vår respondent betonar dock att de sista pengarna aldrig går till onödiga inköp 
(Intervju, 2013-03-05). Vid sämre tider när företaget inte uppnår målen kan man dock vara 
tvungen att skära ned på dessa kostnader som i vissa fall ses som ”omotiverade”. Kaffe och 
fruktkorg ses däremot som värdehöjande faktorer som kan vara det lilla extra som får 
personalen att stanna kvar då det är dyrt att med rekrytering av personal (Intervju, 2013-03-
05).  

”Jag tror att det i viss mån kan vara så att det är lättare att sätta en lagom budget då det 

gäller ett stabilt företag som funnits under en lång tid, många av kostnaderna är fasta och vi 

verkar i en stabil miljö.” (Intervju, 2013-03-05) 

4.6 Deltagande i budgetförhandlingen – Stadsdelsförvaltning 
 

”Budgetprocessen inom offentlig sektor tar väldigt lång tid och är en utdragen och 

komplicerad process. ” (Intervju 2013-03-28) 

Budgetsprocessen startar hos kommunfullmäktige där politiska beslut påverkar hur 
resursfördelningen skall se ut inom kommunen. Resurserna fördelas sedan från 
kommunfullmäktige ned till varje nämnd som i sin tur på eget initiativ får fördela pengarna 
efter hur de socioekonomiska förutsättningarna ser ut. På så sätt sker upprättandet av 
budgeten uppifrån och ned (Intervju, 2013-03-28). Respondenten menar att de inte har något 
inflytande i upprättandet av budgeten på högre nivå mer än att de förhandlar om hur mycket 
pengar deras verksamhet behöver. 
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”Jag är delaktig i den del av budgetprocessen som innebär att jag är med och slåss om 

pengarna till exempelvis äldreomsorgen.  Det är jag som är områdeschef som är ansvarig för 

att vi får tillräckligt mycket med pengar för att kunna bedriva verksamheterna och att 

pengarna inom hälsa och sjukvård fördelas på ett bra sätt. ” (Intervju, 2013-03-28) 

Vid förhandlingen beaktas hur förutsättningarna ser ut i stadsdelen samt vilka kostnader som 
uppskattas komma att uppstå. Tidigare var det så att ifall ett område eller en verksamhet hade 
pengar över vid periodens slut kunde det bidra till att man fick mindre pengar att röra sig med 
vid nästkommande budget. På detta sätt fungerar det dock inte längre utan man budgeterar 
utefter standardkostnader och blir tilldelad nämndbidrag för hur det faktiskt ser ut i 
stadsdelen.  

”Beroende på hur den politiska prioriteringen är så har jag olika mycket att säga till om.” 
(Intervju, 2013-03-28) 

Områdeschefen menar att trots att denne inte har något inflytande över fastställandet av 
budgeten i högre instans så lyssnar politikerna ändå till viss del på dennes åsikter. Det kan 
röra sig om att politikerna vill bedriva en viss typ av verksamhet och att stadsdelen fått en 
summa pengar för det, men för att bedriva verksamheten såsom lagen säger så behövs det mer 
resurser. Om de kan motivera sina krav och ha lagen till stöd får de ofta gehör (Intervju, 2013-
03-28). 

Budgetmålen som kommer från kommunförvaltningen särskiljer sig en del från ett 
vinstdrivande företag då det huvudsakliga målet i detta fall är att erhålla en så kvalitativ hälso- 
och sjukvård som möjligt i förhållande till de resurser som finns. De flesta verksamheterna 
inom kommunen får nämndbidrag vilket gör att de inte kan påverka sina intäkter utan endast 
kontrollera sina kostnader, därav är kostnadskontrollen hög. Den största kostnaden för 
verksamheterna inom respondentens ansvarsområde är bemanningen. Den kan vara svår att 
påverka då det regleras i samverkansavtalet hur mycket personal som skall arbeta på ett 
arbetspass, viss flexibilitet finns dock.  

4.7 Budgetmålens inverkan – Stadsdelsförvaltning 
 

Budgetmålen kommuniceras ut och ned i verksamheten och fungerar som ett 
planeringsverktyg för cheferna. Budgetmålen är satta för att de skall vara möjliga att nå, men 
det behövs en kostnadskontroll redan från början för att det skall gå att genomföra. Målet är 
att bedriva verksamheten för samma eller mindre kostnad än vad nämndbidraget ger. En del 
verksamheter är delvis eller helt intäktsfinansierade men har ändå inget vinstdrivande syfte 
utan har samma mål som de andra kommunala verksamheterna (Intervju, 2013-03-28). 
Exempel på dessa välfärdsmål är bland annat att de äldres inflytande över sin vardag skall 
ökas samt att andelen elever med godkända betyg skall öka (Dokument 5). 

Arbetet med budgetmålen skiljer sig från en vinstdrivande verksamhet på det sättet genom att 
de endast arbetar med kostnadskontroll och att de inte får några förmåner vid ”överträffandet” 
av budgeten. Däri ligger utmaningen att upprätthålla de anställdas motivation. Cheferna inom 
respektive verksamhetsområde har till uppgift att kommunicera ut budgeten så att de anställda 
kan ta den till sig samt få en ökad motivation. Att använda budgeten som ett 
motivationsverktyg innebär att man försöker få personalen att förstå att det är skattepengar det 
rör sig om, och om de inte förvaltas med förtroende kan befolkningen behöva betala mer i 
skatt. Respondenten menar att det är svårt att få personalen motiverad genom att prata i 
abstrakta termer med stora summor då det ligger för långt bort från den enskilda individens 
arbetsuppgifter. Utmaningen ligger därmed i att få personalen att tycka det är kul och 
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spännande att arbeta med kostnadskontroll och att de har möjlighet att påverka sin 
arbetssituation.  

”Målet är att få personalen att tänka - Vilka konsekvenser får mina handlingar och vad kan 

jag göra för att påverka.” (Intervju, 2013-03-28) 

Respondenten säger vidare att kostnadskontrollen inom verksamheten är stor och att man för 
budgetrelaterade diskussioner med sina underordnande chefer var fjortonde dag. Då går man 
igenom budgetavvikelser och analyserar orsaken till detta. Vid stora avvikelser kan 
områdeschefen antingen avisera om att den inhyrda bemanningen bör minskas eller strypa den 
helt för att på så sätt kunna hålla budgeten. Det är viktigt att cheferna för respektive 
verksamhetsområde är kostnadsmedvetna (Intervju, 2013-03-28). 

Effektiviteten går bara att påverka indirekt genom hur mycket personal det finns i förhållande 
till antalet patienter. Skulle patientantalet öka under en period finns det per automatik inte mer 
resurser. Respondenten exemplifierar: 

”Om ett boende får fler inskrivna patienter utan att bemanningen ökar så ökar ju 

effektiviteten då fler patienter får vård för samma personalkostnad.”(Intervju, 2013-03-28) 

Respondenten vill dock påpeka att det inte går att arbeta på detta sätt långsiktigt då det bidrar 
till att motivationen hos de anställda sjunker om de hela tiden är för få i bemanningen, det kan 
dock vara ett effektivt sätt att lösa arbetstoppar. Inom de verksamheter som respondenten 
ansvarar för är arbetet tungt vilket är ytterligare en anledning till att bemanningen inte får vara 
för låg då det på sikt kan ledan till arbetsskador. 

4.8 Budgetslack – Stadsdelsförvaltning 
 

Budgeten inom varje stadsdel tillämpas ofta genom att man fastställer en budget för varje 
område där resultatet går strax över minus redan från början. På så sätt är budgeten stram och 
det krävs en hög kostnadskontroll samt stora besparingar för att den skall kunna hållas, det 
finns således knappt något utrymme för oförutsedda utgifter. Däremot har varje stadsdel en 
buffert för att klara oförutsedda utgifter eller stötta upp ett område som blivit kostnadsdrabbat 
(Intervju, 2013-03-28). En verksamhet som har pengar över efter budgetperiodens slut kan 
inte spara dessa till nästa period utan då används istället dessa pengar till att täcka upp för en 
annan verksamhet som har gått minus. Målet med att göra på detta sätt är att få ett 
nollsummeresultat för hela området (Intervju, 2013-03-28). 

Respondenten menar att det inte finns utrymme för budgetslack då det redan från början 
fastställs en budget med minusresultat och att det finns en förväntan om att denne skall klara 
budgeten trots att oförutsedda utgifter inte är medräknande. Även vid ökade budgetanslag 
krävs det väl motiverade krav för att de skall gå igenom vilket ska utesluta omotiverade 
resurser som slack. Uppföljning av avvikelser och kontinuerlig diskussion med 
verksamhetsansvariga samt övrig personal är en betydelsefull del för att minska dessa 
omotiverade kostnader. Respondenten poängterar att en hård kostnadskontroll med 
regelbunden uppföljning är viktig för att stävja dysfunktionellt beteende. Verksamheterna 
anpassar sig efter anslagen vilket innebär att de vid en stram budget skär ned på omotiverade 
kostnader. Om anslagen är för höga bidrar det till att personalen inte är lika 
kostnadsmedveten, vilket i sin tur blir slack. Det är därför viktigt att diskussioner hela tiden 
förs med de ansvariga (Intervju, 2013-03-28). 
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Om en verksamhet under en period har få inskrivna i förhållande till bemanningen så blir 
vården ineffektiv, men respondenten menar att det brukar jämna ut sig då det efter en period 
kan gå åt andra hållet. Slack i form av förmåner till personalen är enligt respondenten 
obefintliga.  

Det finns inget utrymme för sådana kostnader och skulle förmodligen inte accepteras av 

allmänheten även om det skulle finnas rum för det. (Intervju, 2013-03-28) 

4.9 Deltagande i budgetprocessen – Kommunalt bolag 
 

Budgetprocessen inom verksamheten sker på samma sätt som för stadsdelsförvaltningen fram 
till bolagets styrelse och ledning. De övergripande målen inom organisationen kommer från 
politikerna inom Göteborgs Stad och uttrycks i form av önskemål om stadsutveckling. Det är 
sedan styrelsens och ledningens ansvar att bestämma hur man skall gå tillväga för att uppnå 
målen. Bolaget är intäktsfinansierat och till största del självfinansierat, trots detta är företaget 
inte vinstdrivande utan fokus ligger på att återinvestera pengar för att utveckla staden.  

”Vi har ju inga vinstkrav på oss utan vi skall bara rulla runt pengarna hela tiden. Alla har 

och jobbar ju mot samma mål.” (Intervju, 2013-04-13) 

Ledningen utarbetar en affärsplan för hela verksamheten och kommunicerar ned i 
organisationen vad som skall åstadkommas under en längre period. Denna affärsplan 
innehåller dels en målformulering i form av stadsutveckling och dels ekonomiska mål. Varje 
avdelning bli därefter ansvariga för att upprätta en budget som överensstämmer med dessa 
mål. Budgetprocessen inom bolaget sker på så vis nedifrån och upp, där respondenten 
upprättar en budget som redovisas för dennes chef som slutligen skall godkännas av 
ledningen. Enligt respondenten arbetar ledningen på detta sätt på grund av den 
informationsasymmetri som råder mellan ledning och de anställda. Respondenten är delaktig i 
budgetprocessen då denne ensam upprättar sin budget och presenterar den för sin chef. 
Ledningen tar det slutliga beslutet om budgeten skall godkännas eller revideras. Kriterierna är 
att respondentens budget måste överensstämma med de övergripande målen samt hålla sig 
inom de budgeterade kostnaderna.  

Processen innebär att då varje avdelning är ansvarig för att upprätta sin egen budget läggs det 
därmed större ansvar på att de skall kunna förhålla sig till den. Uppföljning av avdelningens 
budget sker en gång i månaden. Vid denna uppföljning presenterar man hur avdelningen 
ligger till i förhållande till den fastslagna budgeten samt står till svars för eventuella 
avvikelser.   

Respondenten poängterar att organisationen arbetar med utveckling, det är därför svårt att 
prognostisera en budget då det råder stor osäkerhet kring hur stora intäkter och kostnader som 
kan komma att infalla under året. Flexibiliteten är stor inom organisationen vilket gör att 
budgetavvikelser ofta inte är något problem så länge dess orsak går att förklara. 
Organisationens största intäkter kommer framförallt från hyresintäkter från fastigheterna samt 
försäljningar av dem. Det finns även en möjlighet att låna pengar från kommunen för att 
finansiera stora projekt som det inte finns kapital till att genomföra själva.    

4.10 Budgetmålens inverkan – Kommunalt bolag 
 

Budgetmålen fungerar följaktligen som ett planeringsverktyg för alla avdelningar där varje 
ansvarig måste vara flexibel och kunna ändra budgetmålen allt efter tidens gång. 
Respondenten menar att budgetmålen inte är ristade i sten utan går att ändra vid behov. Detta 
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är av särskild stor vikt då verksamheten inte sammanställer några prognoser utan man måste 
kunna ändra målen om det skulle behövas. Anledningen till detta är att organisationen verkar i 
en osäker bransch där det är svårt att prognosisera för ett helt år fram. Det läggs därför stort 
ansvar på den enskilda individens förmåga att kunna ta snabba beslut som gynnar hela 
bolagets överlevnad. Detta visar sig genom att projekt kan skjutas på framtiden om det skulle 
behövas. Respondenten exemplifierar: 

”Det är ju så att man anpassar alltid slutet på året litegrann, vad man gör. Förhoppningsvis 

ser man redan i september att man inte kommer att hinna med ett projekt eller att 

kostnaderna inte kommer att hållas och då får man skjuta på det till nästa år, men det är inte 

alltid man ser det i september. Ibland får man chansa och flytta det till nästa år och tänka att 

man får ta bort någon annan grej för att göra den grejen. Man får väga litegrann vad som är 

viktigast och sådär ibland.”  (Intervju, 2013-04-13) 

Gäller det något viktigt försöker man dock genomföra projektet även om det saknas pengar 
genom att till exempel låna pengar från kommunen eller sälja av en fastighet (Intervju, 2013-
04-13).  

Konsekvenserna av att budgeten inte hålls är förhållandevis små då man inte sammanställer 
prognoser. Budgeten ändras, som tidigare nämnts, allteftersom beroende på hur det går och 
vad som kommer upp. Så länge det går att motivera avvikelser för ekonomichefen godtas de 
så länge de inte är alltför stora. Kostnadskontrollen inom organisationen är därför inte särskilt 
hög (Intervju, 2013-04-13).  

Måluppfyllelsen inom verksamheten är däremot hög och det förväntas att budgetmålen ska 
nås vilket de ofta även gör.  

”Det sker så många förändringar hela tiden så det är svårt att ha den exakt. Vi skall uppnå 

målen, helst så nära som möjligt. Och det händer att det blir fel, absolut, då behövs en 

förklaring. Vi har en måluppföljning som är knuten till budget, vi följer upp vad vi gör och 

vad vi inte gör.” (Intervju, 2013-04-13) 

Orsaken till detta är enligt respondenten att arbetet är så pass flexibelt och personalen har ett 
högt eget ansvar vilket gör att de kan parera oförutsedda kostnader.  

Respondenten anser att en hård kostnadskontroll och uppföljning ökar effektiviteten då 
personalen har konkreta mål att arbeta mot. Då det saknas belöningssystem när målen 
uppfylls blir måluppfyllelsen i sig inte en form av motivationskälla. Beröm för väl utfört 
arbete förekommer men detta är således inte den stora motivationskällan i det dagliga arbetet. 
Budget som motivationsverktyg fungerar därför inte i denna verksamhet. Det finns dock en 
annan typ av motivationsverktyg som uttrycker sig i form av vidareutveckling och andra 
liknande förmåner. Dessa kan till exempel innefatta studiebesök och kurser. Detta leder till att 
personalen känner en högre arbetstillfredsställelse och förhoppningsvis även blir mer lojala 
mot företaget.  

4.11 Budgetslack – Kommunalt bolag 
 

Budgetprocessen sker nedifrån och upp vilket innebär att respektive avdelning upprättar sin 
egen budget. I en osäker miljö har man lättare att acceptera budgetavvikelser vilket i sin tur 
leder till lägre kostnadskontroll (Intervju, 2013-04-13). Detta är något som de flesta i företaget 
är väl medvetna om och man vet därför att det förekommer budgetslack. Vid 
budgetupprättandet är både avdelningschef och VD medvetna om förekomsten av påslag. 
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Respondenten vittnar om ett ”spel” vilket visar sig genom att respondenten kan lägga på lite 
extra kostnader medan VD vill skära ned på det första budgetanslaget bara för att denne vet 
om att en buffert lagts in i budgeten (Intervju, 2013-04-13).  

”Den grå marginalen finns där väldigt tydligt första vändan för man vet att de vill skära lite, 

man tar i litegrann mentalt därför också, för att ha marginal plus marginalen för året. Detta 

blir en förhandlingssituation då VD förmodligen också är medveten om detta fenomen.” 
(Intervju, 2013-04-13) 

Respondenten menar vidare att det även kan uttrycka sig i att bolaget använder pengar till 
lägre prioriterade saker i slutet av året om det finns pengar över. I början av året är man 
vanligtvis försiktig och kostnadsmedveten, finns det sedan mycket pengar kvar i slutet av året 
finns det en tendens att företaget blir mer slösaktigt då man vill göra slut på pengarna 
eftersom att man är medveten om att det kommer nya i januari (Intervju, 2013-04-13).  

”Om man kommer in i december, eller innan, och ser att man har en post där det är 50 000 kr 

kvar så kan det hända att man handlar upp dem, för man får ju nya pengar i januari. 

Fakturan ska komma innan jul men jobbet kan uträttas vecka ett och två för att det ska se 

snyggt ut hos ekonomichefen. Ingen stor grej.”  (Intervju, 2013-04-13) 

Vår respondent tror att det största motivet till att slack arbetas in i budgeten beror på den 
enskilda individens strävan efter att ha ett så stort utrymme som möjligt att röra sig med. Det 
tillsammans med en önskan om att själv kunna bestämma vad ”ens egna” pengar ska 
användas till. Risken för att behöva be om mer pengar alternativt stå till svars för eventuella 
avvikelser minskar med detta samtidigt som friheten ökar då man får mer pengar att röra sig 
med.   
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5 Analys 
I detta kapitel granskas och analyseras det insamlade materialet från de djupgående intervjuerna 

kritiskt. Det empiriska materialet sätts sedan i relation till den teoretiska referensramen och 

avrundas med en egen framtagen modell som visar vad som minskar respektive ökar uppkomsten 

av budgetslack enligt vår studies resultat.   

5.1 Budgetprocessen 
 

Med bakgrund av respondenternas svar kan vi se att trots olikheterna inom verksamheterna 
använder alla budgeten som ett viktigt redskap för planering. De övergripande målen 
sammanfattas av ledningen som sedan bryts upp för att passa respektive avdelning. 
Tillvägagångssätt stämmer väl överens med Jacobsen och Thorsvik (2008) beskrivning av hur 
företagen använder delmål för att uppfylla företagets huvudsakliga mål. Precis som Hansen & 
Van der Stede (2001) gör gällande att budgetering inte är en homogen process skiljer sig 
också våra respondenters budgetprocesser åt. Gemensamt är dock att alla respondenter känner 
sig delaktiga i processen och de vittnar om ett samspel och en social interaktion mellan 
individer snarare än ett enhetligt beslut från ledningen. 

5.2 Budget som styrmedel 
 

Budgeten används som ett planeringsverktyg i verksamheterna på ett liknande sätt som Drury 
(2008) beskriver. Alla tre respondenter vittnar om att man inom de olika verksamheterna 
upprättar en årlig budget ur ett långsiktigt perspektiv och därefter kommunicerar ut delmål till 
respektive avdelning. Precis som Kenis (1979) beskriver fungerar budgeten som styrmedel 
och respektive verksamhet kan välja ifall man vill använda sig av hård eller mjuk 
budgetstyrning. Vår respondent inom stadsdelsförvaltningen vittnar om en hård 
budgetstyrning där kontroll och uppföljning sker kontinuerligt vilket stämmer väl överens 
med hur Anthony och Govindarajan (2000) definierar begreppet. Störst fokus ligger på att 
försöka få personalen att uppnå målen och motivationen i sig blir att försöka få personalen att 
hålla nere på kostnaderna. Vi finner inte detta som något konstigt då det precis som Greve 
(2011) skriver kan vara så att kvantitativa mål kan upplevas som mer angelägna att uppnå än 
kvalitativa. Då verksamheten inte är intäktsfinansierad är det av än mer betydelse att 
kostnadskontrollen fungerar på ett bra sätt vilket vår respondent vittnar om att det gör. Möten 
och uppföljning av budgeten sker var fjortonde dag för att man skall kunna identifiera 
avvikelser.  

Emellertid tycker vi oss dock finna ett glapp mellan hur verksamhetsmålen fungerar uppe i 
organisationen och för personalen nere på golvet. Både vår respondent inom 
stadsdelsförvaltningen samt inom det kommunala bolaget vittnar om att budgeten inte 
fungerar som en motivationskälla för de anställda. Då det inte finns något incitament för att 
hålla budgeten eller överträffa budgetmålen så blir inte målen i sig motiverande. Därför menar 
de precis som Wildavsky (1979) att det är viktigt att formulera sin budget och sina mål på ett 
sätt som gör att de anställda lätt kan ta de till sig. Respondenten för stadsdelsförvaltningen 
exemplifierar ett sätt för att få de anställda att känna sig delaktiga och motiverade att uppnå de 
finansiella målen genom att ”prata deras språk”. Olve och Samuelsson (2008) är inne på 
samma spår då de menar att beroende på hur chefen framhäver sin inriktning och sina 
styrmedel så karaktäriseras även ledningsfilosofin. Vi kan se likheter mellan vad Drury (2008) 
menar och våra respondenter då han skriver att budgetmålen kan fungera som en stark 
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motivationshöjare, fast bara om cheferna är motiverade att uppnå högre effektivitet. 
Respondenterna inom både stadsdelsförvaltningen och det kommunala bolaget vittnar om att 
det inte finns något positivt incitament vid överträffandet av budgeten utan endast 
förväntningar om att de skall hålla den.  

5.3 Delaktighet i budgetprocessen 
 

Det finns två teorier när det gäller delaktighet i budgetprocessen och förekomsten av 
budgetslack. Onsi (1973) menar att deltagande i budgetprocessen främjar en ansvarstagande 
attityd där individen är mindre benägen att arbeta in slack i budgeten. Merchant och Van Der 
Stede (2007) menar vidare på att deltagande i budgetprocessen minskar dysfunktionella 
beteenden då informationsutbytet mellan underordnad och chef blir mer effektiv. Företaget 
ska på detta sätt uppnå organisatoriska fördelar samtidigt som effektiviteten ökar. Den andra 
teorin utgår från att individen utnyttjar delaktigheten i budgetförhandlingen för att kunna 
främja sina egna intressen. Studier visar att budgetdeltagare i kombination med 
informationsasymmetri och agerande i eget intresse skapar slack (Waller, 1988; Young, 
1985).  

Deltagandegraden i budgetprocessen ser olika ut i de olika undersökta organisationerna. Inom 
den privata sektorn är deltagandegraden hög med en relativt hård budgetstyrning. Detta 
innebär att de övergripande målen formuleras av ledningen för att sedan kommuniceras ned 
till varje avdelning. Respektive avdelning har sedan ansvaret att formulera egna mål som 
överensstämmer med de övergripande. Personalen får i och med detta tillvägagångssätt 
inflytande över budgetprocessen då de kan vara med och påverka sitt dagliga arbete med hjälp 
av förhandlingar. Detta borde enligt Merchant och Van Der Stede (2007) hjälpa företaget att 
nå organisatoriska fördelar och minska dysfunktionella beteenden då informationsutbytet 
mellan under- och överordnad blir mer effektivt. Det finns enligt vår respondent minimalt 
med utrymme att skapa slack i budgetförhandlingen på grund av informationsasymmetri. 
Detta då företaget har verkat under en lång tid i en stabil bransch vilket gör att det till största 
del handlar om fasta kostnader som blir svåra att manipulera. Individen får alltså svårt att 
agera i egenintresse då det råder lite informationsasymmetri. Deltagandegraden i 
budgetprocessen leder vidare till att personalen känner högre tillfredsställelse med sina 
arbeten då företaget tillämpar en decentraliserad styrning där man lyssnar till personalens 
åsikter och förslag.   

Inom stadsdelsförvaltningen sker budgetprocessen uppifrån och ned på ett mycket tydligt sätt 
då det är en omfattande, komplicerad och tidskrävande process med många inblandade. 
Personalen har chans att uttrycka sina åsikter och förslag men det handlar till största del om 
att acceptera situationen som den är med de resurser som ges. Politikerna är de som upprättar 
budgeten samt bestämmer inom verksamheten och cheferna inom nämnder och stadsdelar har 
en relativt liten möjlighet att förhandla till sig mer pengar i sina olika budgetar. Det råder en 
viss informationsasymmetri i denna förhandling då cheferna är tjänstemän medan politikerna 
är lekmän. I och med detta behöver politikerna lyssna på inkommande åsikter för att få en 
klarare inblick i verksamheten samt för kunna fatta mer korrekta beslut. Vår respondent 
menar att det inte finns något utrymme att skapa slack i denna process då man budgeterar 
efter standardkostnader samt blir tilldelad nämndbidrag utifrån socioekonomiska 
förutsättningar under mycket strikta förhållanden.   

Inom det kommunala bolaget sker budgetprocessen nedifrån och upp vilket innebär att 
deltagandegraden är mycket stor. Politiker och ledning fastställer de övergripande målen 
medan respektive avdelningschef upprättar en budget som sedan skall kommuniceras uppåt. 
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Den slutliga budgeten fastställs alltså av ledningen med lite ”mellanspel” på vägen. Företaget 
verkar i en osäker miljö vilket gör det svårt att precisera intäkter och kostnader vilket i sin tur 
kräver att de som upprättar budgeten är flexibla. Budgetprognoser existerar inte inom bolaget 
på grund av den osäkra miljön som gör att man ständigt får anpassa budgeten efter 
oförutsedda händelser. I denna process sägs det råda stor informationsasymmetri då det finns 
ett relativt stort utrymme för manipulation av budgeten. Det finns alltså förhållandevis stora 
möjligheter för den som vill agera i egenintresse att göra detta.    

5.4 Budgetmålens inverkan 
 

Budgeten kan, som tidigare nämnts, användas både som ett planerings- och 
motivationsverktyg. Det är därför viktigt att man är väl införstådd med dess effekt samt att 
nivån på budgetmålen är väl genomtänkt. Svårighetsgraden hos målen kan användas för att 
öka effektiviteten vilket både Otley (1978) samt Locke och Latham (2002) undersökt. Drury 
(2008) menar att budgetmål kan vara en stark motivationshöjare, detta så länge cheferna är 
motiverade att uppnå en högre effektivitet. Teorin visar att det är svårt att hitta en optimal 
svårighetsgrad på budgetmålen då en budgetnivå som är förhållandevis låg kan göra att 
cheferna känner sig mer tillfreds med sina jobb. Detta blir enligt Özer och Yilmaz (2011) 
fördelaktigt för företag som vill öka ambitionsnivån och engagemanget bland sina anställda. 
Enligt Anthony och Govindarajan (2000) gör en bonus som är kopplad till måluppfyllelse att 
överträffandet av budgeten blir en personlig motivationskälla för individen. Författarna menar 
vidare att budgetmål som är svåra att uppnå kan främja ett dysfunktionellt beteende. De skrev 
också att ju större sannolikheten är att budgetmålen inte uppnås, ju större är risken att 
avdelningscheferna snedvrider resultatet av budgeten med felaktiga siffror eller information.   

Inom det privata bolaget kommuniceras budgetmålen ut till de anställda varje månad. Dessa 
mål är beståndsdelar av de övergripande målen som sedan brutits ned för att passa respektive 
avdelning. De generella målen inbegriper lönsamhetskrav samt säkerhets- och hälsomål. Vår 
respondent anser att målen är relevanta samtidigt som det krävs en del från de anställda för att 
de skall uppnås. Små avvikelser från budgetmålen följs upp men åtföljs inte av några större 
konsekvenser. Rör det sig däremot om mål som ledningen anser att man borde ha uppnått sker 
månadsvisa uppföljningar där avdelningen måste göra direkta rapporter till ledningen. Vår 
respondent anser att en hög måluppfyllelse ökar effektiviteten och motivationen så länge det 
krävs ansträngning för att uppnå målet. Teorin som säger att en budgetnivå som kräver en del 
av individen för att uppnås således passar in på detta företag. En annan teori som 
överensstämmer med företagets filosofi är Anthony och Govindarajans (2000) om personliga 
bonusar. Dessa skall öka motivationen bland de anställda då de får en personlig belöning för 
väl uträttat arbete.     

Då varken stadsdelsförvaltningen eller det kommunala bolaget är vinstdrivande verksamheter 
kan det till viss del verka orättvist att jämföra dem med det privata bolaget som är 
vinstdrivande. Detta är dock ingen jämförelse mellan vad som skulle kunna vara bäst eller 
sämst utan endast hur det ser ut i olika typer av verksamheter.  

Inom det privata bolaget kommer de övergripande målen från ledningen. Detta skiljer dem 
från stadsdelsförvaltningen samt det kommunala bolaget där den översta anstalten består av 
politiker följt av ledning. Det privata bolaget tillämpar i hög grad mål som är specifika för 
respektive avdelning.  Detta borde i allmänhet gynna företaget då medarbetarna bör kunna 
relatera till de specifika målen på ett annat sätt än vad de hade kunnat göra om det rört sig om 
gemensamma, övergripande mål precis som Drury (2008) menade att kvantifierbara mål kan 
vara en stark motivationshöjare. Det negativa kan dock vara att medarbetarna fastnar i sin 
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egen bubbla som det kan bli svårt att se utanför. Med andra ord kan det hända att man 
utformar mål och siffror utan att ta hänsyn till övriga verksamheter vilket kan leda till stretiga 
mål som saknar helhet. Inom stadsdelsförvaltningen och det kommunala bolaget däremot är 
det som nämnts politiker som är ansvariga för den övergripande budgeten vilket o ena sidan 
borde ge en helhet. Man kan dock fråga sig om de verkligen är rätt personer för jobbet? De 
saknar ofta den djupgående kunskap som tjänstemännen har och på så vis även en inblick i 
vilka verksamheter som behöver mycket respektive mindre resurser. De vet inte heller vad det 
bör satsas pengar på och inte då de inte är särskilt delaktiga i verksamheterna då de har ett 
gäng olika ansvarsområden. I denna process kan man hoppas att ledningen för de olika 
verksamheterna har mer att säga till om än vad som framgått under intervjuer då det är de som 
har en inblick i verksamheterna samt hur det fungerar.  

Inom de tre verksamheterna har det framkommit att det inte vidtas några drastiska åtgärder 
om mål inte uppfylls. Detta borde leda till att medarbetarna slipper trippa på tå samt känna av 
en ständig oro för att bli avskedade då det finns en acceptans för avvikelser. Detta borde i sin 
tur gynna alla verksamheter då medarbetare som känner sig trygga i sina roller ofta har en 
tendens att motverka slack (Merchant, 1985; Van der Stede, 2000; Özer & Yilmaz, 2011), 
prestera bättre på sina jobb samt undviker att se sig om efter andra jobb. Rekrytering är dyrt 
och ju längre verksamheterna klarar sig från det ju mer resurser har de att lägga på annat.  

Avseende nivån på måluppfyllelse visade det sig att synen var lite olika beroende på vem man 
talade med. Respondenten på det privata bolaget ansåg att 75 % vara en lagom riktlinje då 
man vid högre måluppfyllelse kunde fråga sig om målen var för enkla att uppnå. Hade 
måluppfyllelsen å andra sidan varit lägre hade man istället frågat sig om målen var för högt 
satta. De andra respondenterna såg istället att 100 % var en lagom nivå då de arbetar med 
budgeten på ett annat sätt. Målen skall uppnås och gör de inte det är det något som gått fel 
längs vägen var istället deras syn. Inom det kommunala bolaget hade man även förklaringen 
att arbetet är flexibelt och att man till viss del kunde parera oförutsedda kostnader. Dessa 
attityder skiljer sig en del från teorin där Otley (1999) och Anthony och Govindarajan (2000) 
rekommenderat 50 % som en lagom nivå medan Dunbar (1971) endast rekommenderat 25-40 
% som en lagom riktlinje. Gemensamt för de tre verksamheterna var dock att synen på en hög 
måluppfyllelse påverkar motivationen och effektiviteten på ett positivt sätt så länge det rör sig 
om realistiska siffror. 

Något som skiljde de olika verksamheterna åt var tillvägagångssättet att motivera de anställda 
på. Inom det privata bolaget fanns möjligheten att ta till personlig bonus vilket man även såg 
till att utnyttja i överrensstämmelse med Anthonys och Govindarajan (2000) teori. Denna 
kunde sedan skilja sig åt beroende på vilken yrkesroll eller chef man tilldelats, det var dock en 
allmän företeelse med personlig bonus. Inom stadsdelsförvaltningen fick man istället 
kommunicera till de anställda att det var skattepengar det rörde sig om och att man hade ett 
visst förtroende att arbeta med. Man arbetade även med att få de anställda att tycka det var kul 
och spännande att arbeta med kostnadskontroll samt att de hade en chans att påverka sina 
arbetssituationer.  

Likt stadsdelsförvaltningen hade inte heller det kommunala bolaget möjlighet att använda 
personlig bonus som incitament. I denna verksamhet använde man sig istället av bland annat 
studiebesök och kurser för att öka arbetstillfredsställelsen och motivationen bland de 
anställda.   
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5.5 Budgetslack 
 

Inom alla verksamheter har det framkommit att kostnadsmedvetenheten är hög. Det har dock 
poängterats att det samtidigt är viktigt att leverera ett bra resultat vilket blir en balansgång 
som i vissa situationer är svår att klara av. Inom både det privata bolaget och 
stadsdelsförvaltningen menar man att budgetslack ej existerar. På det privata bolaget vill man 
ha ett visst utrymme i budgeten för att kunna få de anställda att trivas samtidigt som de 
uppsatta målen skall uppnås. Uppnås inte målen skärs det ned på de extra kostnader som ska 
få personalen att trivas och det sägs vara mycket ovanligt att budgeten inte går åt. Det finns 
dock ingen press på att budgeten måste gå åt utan blir det några pengar över kan de användas 
nästkommande år. Detta kan man enligt både Merchant (1985) och Waller (1988) se som 
slack då det är en skillnad mellan de resurser som finns och de som behövs för att utföra 
arbetet. Å andra sidan kan det vara det lilla extra som gör att de anställda stannar kvar på 
företaget vilket i så fall minskar på rekryteringskostnader.   

Hos stadsdelsförvaltningen är budgeten stram från första början utan att man tagit hänsyn till 
oväntade utgifter, det sägs därför att det inte finns något utrymme för budgetslack. I det 
kommunala bolaget däremot är man väl medvetna om förekomsten av slack. Budgetprocessen 
sker nedifrån och upp vilket enligt en rad forskare (Brownell & Hirst, 1986; Brownell & 
Merchant, 1990, Brownell & Dunk, 1991, Merchant, 1985) ökar risken för slack vilket bör 
överensstämma med denna verksamhet. Acceptansen för budgetavvikelser är förhållandevis 
hög samtidigt som kostnadskontrollen är förhållandevis låg vilket underlättar förekomsten av 
slack. Som framgått under intervju finns en tendens att företaget blir mer slösaktigt i slutet av 
året då det finns en medvetenhet om att det snart kommer nya pengar. Vår respondent trodde 
att slack arbetades in i budgeten på grund av en strävan efter ett stort utrymme samt en önskan 
om att själv kunna påverka vad resurserna skall komma att användas till vilket 
överensstämmer med Merchants (1985) teori. Risken för att behöva be om mer pengar 
alternativt stå till svars för eventuella avvikelser minskar med detta resonemang samtidigt 
som friheten ökar då det finns mer pengar att röra sig med.  

5.6 Vår modell för studien 
 

Utifrån den teoretiska referensramen och empirin har vi identifierat ett antal faktorer som 
påverkar förekomsten av budgetslack. Nedan presenteras verksamheterna i förhållande till 
identifierat budgetslack. Från vänster, mindre slack, och till höger, mer slack.  

      
      
  

 

Minskar slack   Ökar slack 

Hård budgetstyrning   Mjuk budgetstyrning 
Hög kostnadskontroll   Låg kostnadskontroll 
Låg delt.grad i budgetförhandling  Hög delt.grad i budgetförhandling 
Stabil miljö    Osäker miljö  
    Agerande i eget intresse 
    Informationsasymmetri 

Figur 6. Reviderad modell över påverkande faktorer. Källa: Egen figur 

Kommunalt bolag Privat bolag Stadsdelsförvaltning 
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Då varken stadsdelsförvaltningen eller det kommunala bolaget arbetar mot budgetmål utan 
endast med kostnadskontroll är det mycket svårt att identifiera hur detta påverkar förekomsten 
av slack. Det privata bolaget arbetar däremot mot budgetmål och har en personlig bonus 
kopplad till måluppfyllelsen. De har även en hög deltagandegrad i budgetförhandlingen vilket 
skulle kunna bidra till att förekomsten av slack ökar. Budgetmålen är inte lika högt ställda 
som Otley (1999), Anthony (2000) eller Dunbar (1971) förespråkar då vår respondent vittnar 
om en förhållandevis god måluppfyllelse vilket därför går att betrakta som slack. Budgetnivån 
för det privata bolaget stämmer bättre överens med vad Özer och Yilmaz (2011) samt 
Anthony och Govindarajan (2000) kommit fram till. Gemensamt för alla organisationer är att 
de till största del använder budget som ett styrmedel för planering och inte som ett 
motivationsverktyg.  

Enligt teorin (Young 1985, Waller 1988) finns det ett samband mellan deltagande i 
budgetförhandlingen, agerande i eget intresse och informationsasymmetri. Detta 
överensstämmer med resultatet i vår studie gällande det kommunala bolaget då vår respondent 
vittnar om att deltagandet i budgetförhandlingen och informationsasymmetri utnyttjas för att 
skapa en större frihet i arbetet. En verksamhet som opererar i en osäker miljö har större 
acceptans mot budgetavvikelser och tillämpar en mjukare budgetstyrning vilket i sin tur gör 
att slack kan komma att uppstå under året enligt Waller (1988) och Young (1985).  

Faktorer som minskar förekomsten av slack har visat sig vara hård budgetstyrning och 
kostnadskontroll. Även det faktum att verksamheter verkar i en stabil miljö där det blir 
enklare att budgetera har visat sig försvåra möjligheten att arbeta in slack i budgeten. Greve 
(2011) menar att en hård budgetstyrning ökar förekomsten av slack vilket inte 
överensstämmer med resultatet i denna studie. Detta beror troligtvis på att Greve (2011) utgår 
från en vinstdrivande verksamhet och att endast en av tre verksamheter i denna studie var 
vinstdrivande.   

 Privat bolag Stadsdelsförvaltning Kommunalt bolag 

Budgetstyrning Hård Hård Mjuk 

Kostnadskontroll Hög Hög Låg 

Deltagandegrad i 
budgetförhandlingen 

Hög Låg Hög 

Budgetprocessen Nerifrån och upp Uppifrån och ner Nerifrån och upp 
Företagets 

omvärldsmiljö 
Stabil Stabil Osäker 

 

Agerande i eget 
intresse 

Ja, delvis Ja, delvis Ja 

Informationsasymmetri Liten Stor Stor 

Medvetenhet av slack Nej Nej Ja 

Förebyggande arbete 
mot slack 

Nej Nej Ja, delvis 

Budgetslack Ja, delvis Ja, ? Ja 

Typ av slack Resurser i form av 
personalförmåner 

- Resurser i form av 
personalförmåner och 

omotiverade inköp 
samt ansträngningar 

 

Figur 7. Påverkande faktorer. Källa; Egen figur  
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6 Diskussion och slutsats 
I det avslutande kapitlet framförs de slutsatser som dragits gällande studiens problemformulering 

och undersökningsfrågor. Dessa bygger i sin tur på den teoretiska referensramen, det empiriska 
materialet, samt analysen. Kapitlet inleds med olika faktorers påverkan på budgetslack och följs 
därefter av vilken attityd de olika verksamheterna har till begreppet. Kapitlet avslutas med förslag 

på fortsatta studier.     

6.1 Vilken påverkan har de olika faktorerna i budgetprocessen på 
budgetslack inom de skilda verksamheterna? 
 

Enligt vår studie skiljer sig olika faktorers påverkan på budgetslack åt beroende på vilken typ 
av verksamhet det gäller. Utöver de faktorer som nämndes i teorin har vi även identifierat en 
hög kostnadskontroll som en åtgärdande faktor av budgetslack. Vid en hög kostnadskontroll 
finns det inte lika stor möjlighet att arbeta in slack i budgeten då det finns en risk att bli 
påkommen på grund av kontinuerliga uppföljningar. 

Inom stadsdelsförvaltningen visade vår studie att en hård budgetstyrning samt hög 
kostnadskontroll i en stabil miljö minskade förekomsten av slack. Deltagandegraden i 
budgetförhandlingen var låg och det fanns ingen personlig ersättning kopplad till 
måluppfyllelsen av budgetnivån. Det var inom denna verksamhet det var svårast att identifiera 
budgetslack.  

Inom det privata bolaget identifierade vi en del slack främst i form av personalförmåner. 
Företaget verkar i en stabil miljö med hög kostnadskontroll samtidigt som deltagandegraden i 
budgetförhandlingen var hög och bonusen kopplad till måluppfyllelsen. Detta anser vi 
påverkade förekomsten av slack till viss del.  

Inom det kommunala bolaget vittnade vår respondent om att förekomsten av slack var allmänt 
förekommande och något som alla var väl medvetna om. Bolaget verkar i en osäker miljö 
med låg kostnadskontroll vilket enligt vår studie ökar förekomsten av slack. Även den höga 
deltagandegraden i budgetförhandlingen bidrog till ett agerande i eget intresse då det rådde 
stor informationsasymmetri mellan chefer och ledning?   

6.2 Hur tolkas begreppet budgetslack av individer som anses ha 
kontroll i budgetprocessen?  

 

Då vi i någon grad identifierat budgetslack inom alla verksamheter men inte funnit några 
förebyggande åtgärder drar vi slutsatsen att det inte är något som prioriteras. Begreppet var 
inte välkänt bland våra respondenter vilket i sin tur borde ge en fingervisning om att det 
saknas en medvetenhet av förekomsten av slack inom verksamheterna. När vi förklarade vad 
budgetslack kännetecknas av förnekade två av våra respondenter bestämt att det existerade 
inom sina respektive verksamheter medan den tredje nickade igenkännande.  

Det förekommer således inte något arbete mot slack i någon av verksamheterna eftersom det 
inte sägs existera. Detta i sin tur verkar logiskt, varför arbeta mot något som man inte anser 
förekomma? Samtidigt uppstår frågan kring vilken grad det bör prioriteras då en hög 
kostnadskontroll likväl kostar pengar. Hade det skett ett arbete mot slack om man ansåg att 
det fanns på det sättet som vi kommit fram till eller hade man endast accepterat dessa 
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kostnader och låtit dem vara? Vad blir egentligen dyrast; en liten grad av budgetslack 
alternativt en hög kostnadskontroll?  

Med dessa olika frågeställningar uppstår frågan om vad som egentligen är det bästa 
motivationsverktyget? Svaret blir sannolikt olika beroende på vem som tillfrågas. Pengar eller 
steg i karriären nämns ofta som starka motivationshöjare men går man ett steg längre märker 
man ofta att det är något annat som påverkar mer. Tillfredsställelsen över att man 
åstadkommit något har till exempel nämnts av ett antal forskare. Detta kan man se tendenser 
till inte minst i denna studie där två av tre respondenter arbetar inom verksamheter som inte 
tillämpar personliga bonusar i form av pengar.   

6.3 Avslutande diskussion och förslag till fortsatta studier 
 

Sammanfattningsvis visar resultatet av vår studie att det inom stadsdelsförvaltningen har varit 
svårt att identifiera något budgetslack på vår respondents avdelning. Det bör dock påpekas att 
denna respondent arbetar inom vården vilket inte kan representera alla verksamheter inom 
stadsdelsförvaltningen. Hade det rört sig om en annan verksamhet är det mycket möjligt att 
kostnadskontrollen inte varit lika hög vilket vi är medvetna om. Med detta sagt betyder det 
inte att det inte förekommer något budgetslack. Det kan till exempel påträffas längre ned i 
verksamheten då det är mycket möjligt att det uttrycker sig på samma sätt där som det gör 
inom det kommunala bolaget. Det vill säga då avdelningscheferna inte blir belönade för ett 
bra resultat och överskottet istället går till att täcka upp för andra verksamheter alternativt 
omotiverade inköp vid årets slut.  

Inom det kommunala bolaget har vår studie istället visat att det förekommer budgetslack i hög 
grad vilket de anställda även verkar vara väl medvetna om trots att de inte är bekanta med 
begreppet. Slacket kom att visa sig både som resurser och ansträngningar medan det inom det 
privata bolaget visade sig i form av aktiviteter och förmåner för personalens välbefinnande.  

Budgetslack har inom teorin främst benämnts som en negativ företeelse som bör stävjas. I vår 
studie har det dock framkommit att slack inte per automatik bör förknippas med något dåligt 
vilket även överensstämmer med de senaste årens forskning. De verksamheter som vi har 
studerat vittnar bland annat om en hög arbetstillfredsställelse hos personalen. Vidare har 
budgetslack i form av personalförmåner i vår studie visat sig vara positivt då det bidrar till en 
högre ansvarskänsla för arbetsuppgifter vilket i sin tur minskar förekomsten av ”dåligt” slack. 
Med detta sagt är budgetslack enligt vår synvinkel något som inte borde utrotas helt så länge 
det finns på rätt ställen inom verksamheten och kan användas för att öka konkurrenskraften.  

Vi anser inte att de teorier som finns inom uppkomsten av budgetslack går att använda på alla 
typer av verksamheter då de arbetar med budgeten på så olika sätt. Det är viktigt att ha detta i 
åtanke och att forskning inom ämnet fortsätter framåt. Vår studie baserar sig endast på tre 
skilda verksamheter varför inga generella slutsatser kan dras av ett så pass begränsat material.  

Vid fortsatt forskning skulle det vara intressant att studera en viss typ av verksamhet mer 
ingående för att identifiera ”bra” och ”dåligt” budgetslack.  

Ett annat alternativ hade varit att göra en mer djupgående studie av en specifik faktor i en 
specifik verksamhet för att skapa en djupare förståelse för hur den påverkas. 
Deltagandegraden i budgetförhandlingen tillsammans med personlig ersättning i förhållande 
till måluppfyllelsen skulle till exempel kunna vara en sådan faktor.  
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Det hade även varit intressant att göra en djupare studie av en verksamhet under en längre 
period för att se om förekomsten av budgetslack varierar med olika konjunkturer. Skulle 
slacket minska eller öka och i så fall på vilka ställen inom verksamheten?  
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Bilaga 1 

Respondent 1, privat bolag – Intervju genomförd 2013-03-15 

Respondent 2, stadsdelsförvaltning – Intervju genomförd 2013-03-28 

Respondent 3, kommunalt bolag – Intervju genomförd 2013-04-13 

Dokument 1 – Årsredovisning 2011, privat bolag 

Dokument 2 – Årsredovisning 2012, kommunalt bolag 

Dokument 3 – Förslag till budget 2013, Göteborgs Stad 

Dokument 4 – Internt dokument, privata bolagets styrkort 

Dokument 5 – Budget 2012, internt dokument, stadsdelsförvaltningen 

Hemsida 1 – Privat bolag, hämtat 2013-05-13 

Hemsida 2 – Stadsdelsförvaltningen, hämtat 2013-04-15 

Hemsida 3 – Kommunalt bolag, hämtat 2013-05-02 
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Bilaga 2 

1. Berätta lite om din roll på företaget.  
2. Hur ser organisationsstrukturen ut?  
3. Kan ni beskriva hur budgetprocessen ser ut på din avdelning?  
4. I vilken utsträckning anser du att du är delaktig i budgetprocessen?  
5. I vilken utsträckning anser du att du har möjlighet att påverka den slutgiltiga 

budgeten?  
6. I vilken utsträckning anser du att dina åsikter, förslag och krav tas tillvara i 

budgetprocessen?  
7. Hur frekvent för ni budgetrelaterade diskussioner med ledningen?  
8. Vilka budgetmål arbetar ni mot på er avdelning? Ser de lika ut på andra avdelningar? 

Hur ofta uppnår din avdelning budgetmålen?  
9. Vad händer om ni inte når upp till budgetmålen?  
10. Hur kommunicerar ni ut budgetmålen inom/neråt i organisationen?  
11. Hur ser förhållandet ut mellan ”masterbudget” och budgeten för er avdelning?   
12. Arbetar ni med uppföljning, och i så fall hur ser arbetet ut med den?  
13. Om du är delaktig i budgetprocessen: 

I vilken utsträckning anser du att du lyckats skapa en budget där målen uppnås?  
14. Hur ofta anser du att det skall vara möjligt att uppnå budgetmålen?  
15. Vilka effekter anser du att en hög/låg måluppfyllelse har för din avdelning? 

a. Hur påverkas effektiviteten?  
b. Hur påverkas motivationen?  

16. Hur motiverar du dina anställda? Vad anser du har bäst effekt på motivation hos de 
anställda?  

17. Vad anser du har bäst effekt på produktionen/effektiviteten inom organisationen?  
18.  Vid vilken grad anser du att kostnadsbevakningen på er avdelning påverkas av 

budgetmålen?  
19.  Prestationsbaserad ersättning är ofta kopplad till graden av måluppfyllelsen, hur ser 

det ut för er? 
20. Hur ser du på fenomenet budget slack?  
21. Hur arbetar organisationen med budget slack?  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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