
  

Erika Balsvik 
Daniel Hartman  
 
Handledare: Göran 
Nilsson  

Budgetering på lugnare vatten - en fallstudie om 
hur uppdragsspecifikation och fasta intäkter påverkar 
Sveriges Radios budgetprocess.  
	

Kandidatuppsats 15hp  
Företagsekonomiska institutionen 
Uppsala universitet  
VT16 
 
Datum för inlämning: 2016-06-02 



	

 

Sammanfattning 

Titel: Budgetering på lugnare vatten - En fallstudie om hur uppdragsspecifikation och fasta 

intäkter påverkar Sveriges Radios budgetprocess.  

Författare: Erika Balsvik och Daniel Hartman   

År: 2016  

Nyckelord: Contingencyteorin, budgetprocess, budgetkritik, fasta intäkter, 

uppdragsspecifikation, public service 

 

Sammandrag: 

Budgeten har av forskare sagts vara hjärtat av ekonomistyrning. Den traditionella 

budgeteringen har länge fått kritik för sin stelbenta syn på resurser och organisationer. Det har 

även förts en debatt gällande hur ekonomistyrning kan ske på bästa sett. Contingencyteorin 

hävdar att det inte finns ett universellt sätt att styra organisationer, utan att varje organisation 

måste anpassa sin styrning utifrån sina situationsfaktorer. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur budgetprocessen fungerar inom en organisation med ett specifikt uppdrag och 

fasta intäkter, samt vilka eventuella nackdelar användning av traditionell årsbudgetering 

medför. Studien realiseras genom en kvalitativ fallstudie genomförd på Sveriges Radio, vars 

uppdrag och intäkter beslutas av riksdagen. Undersökningen fokuserar på hur dessa 

contingencies, omvärldsfaktorer, påverkar budgetprocessen på olika nivåer inom 

organisationen. Resultaten tyder på att dessa contingencies har en påverkan på 

budgetprocessen, men inte har samma dysfunktionalitet som tidigare kritik belyser. Slutsatsen 

av studien är att uppdragsspecifikation och fasta intäkter påverkar budgetprocessen och kan i 

viss mån bistå med vidare underlag för kritik till budgetprocessen. Studien bidrar till vidare 

förståelse för budgetprocessen inom organisationer med dessa situationsfaktorer och föreslår 

vidare forskning på liknande organisationer.  

 
  



	

Definition av begrepp  

 

Contingencies - olika faktorer, interna eller externa, som formar organisationers 

ekonomistyrning. I texten även benämnda omvärldsfaktorer eller situationsfaktorer.  

 

Stabil miljö - en stabil miljö kännetecknas av en organisatorisk miljö där contingencies är 

relativt stabila och inte fluktuerar i en stor utsträckning. Inom den stabila miljön ingår de två 

närmast följande begrepp. 

 

Fasta intäkter - definieras i studien som organisationer som erhåller finansiella medel utan att 

bedriva egen försäljning eller annan inkomstbringande verksamhet.  

 

Uppdragspecifikation - definieras i studien som att det finns ett övergripande organisatoriskt 

mål som inte är formulerat av ledningen själva utan ett uppdrag som är ålagd verksamheten 

från annan part.  

 

Budget - definieras som en finansiell plan som ligger för en bestämd tidsperiod. I denna studie 

kommer budget syfta på en fast budget på årsbasis. Denna kallas för traditionell budgetering.  

 

Traditionell årsbudgetering – styrmedel i form av budgetering över en 365-dagarsperiod. 

 

Budgetprocess - den arbetsprocess där budgeten tas fram, används, följs upp och analyseras 

inom en organisation. 
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1.	Introduktion	
 

I detta avsnitt ges en inledning till det forskningsområde studien berör. Först ges en bakgrund 

till det fenomen som identifierats och leder till en problematisering som avslutas i de 

forskningsfrågor som ämnas undersökas. Kapitlet avslutas med ett presenterat syfte samt 

studiens praktiska och teoretiska relevans.  

 

1.1	Bakgrund		
Ekonomistyrning är de styrmedel en organisation använder sig av för att nå ekonomiska mål. 

Definitionen fokuserar på hur systematiska organisatoriska processer är medvetet designade 

för att underlätta samarbete och måluppfyllelse. Ekonomistyrning kan ta flera former: 

strategisk planering, prestationsmätning, utvärdering och budgetering. (Anthony et al., 2014) 

 

Forskare har länge fört en debatt kring vilket sätt ekonomistyrning görs på bästa sätt (Morgan, 

2006). En av de teorier som fått stort genomslag är contingencyteorin. Teorin menar att det 

inte finns något enskilt bästa sätt att styra organisationer. Istället har varje organisation unika 

förutsättningar1 som de behöver förhålla sig till. Tidig forskning belyste hur förutsättningar i 

miljö, teknologi, struktur och storlek var huvudsakliga förutsättningar vid design av 

styrsystem (Hofer 1975, Waterhouse & Tiessen 1978, Otley 1980). För att en organisation 

skall vara effektiv måste det råda en passande matchning mellan dess unika förutsättningar 

och organisationens ekonomistyrning; i en dynamisk miljö passar en dynamisk styrning men i 

en stabil omgivning passar en annan. (Otley 1980, Burns & Stalker 1981, Morgan 2006, 

Buttermann et al. 2008, Kullvén 2015)  

 

Budgetering har sagts vara hjärtat i ekonomistyrning. Budgeten är en finansiell plan för en 

specifik period, vanligtvis ett år, i vilken intäkter och kostnader blir allokerade till olika 

ansvarsenheter. Litteratur delar ofta upp budgetprocessen i fyra steg: uppställande, 

användande, utfall och analys. (Anthony et al., 2014) I Sverige introducerades styrmedlet 

under andra halvan av 1900-talet och började därefter användas flitigt. Budgeten blev ett 

verktyg att konkretisera kvantitativa mål och säkerställa effektivitet i producerande 

verksamheter. (Greve, 2011) Budgeten anses vara ett effektivt underlag för uppföljning och 

har således länge ansetts ha de bästa styregenskaperna (Bergstrand, 2003).  

																																																								
1 Contingencies  
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Den snabba samhällsförändringen som har skett under de senaste decennierna har ritat om den 

organisatoriska kartan. Idag ställs högre krav på innovation, flexibilitet och snabb förändring 

(Dicken, 2015). Förutsättningar i miljön har förändrats och enligt contingencyteorin behöver 

organisationer därför anpassa sin ekonomistyrning för att behålla sin konkurrenskraft (Otley, 

2012). Frågan är om det, än idag, går att hitta en matchning mellan omvärldsförändringar och 

budgetering?  

 

1.2	Problemformulering		
Sedan det förra decenniet har det förts en diskussion kring de olika styrningsverktygens 

effektivitet, eller ineffektivitet, i det rådande organisationsklimatet (Shields, 1998). Flera 

traditionella styrmedel, exempelvis den traditionella årsbudgeten, har kritiserats för att inte 

vara kapabel att möta nya krav som samhällsförändringen medfört (Ekholm & Wallin, 2000). 

Som svar på dessa ökade krav har nya doktriner tagits fram och implementerats inom 

organisationer i strävan efter mer effektiva verktyg. I vissa fall har de fungerat som 

komplement, i andra fall har de ersatt traditionella verktygen. (Bains & Langfield-Smith, 

2003) Omtalade exempel är Handelsbanken, Ahlsell och Höganäs som har övergivit 

årsbudgeten till förmån för mer flexibla system (Hope & Fraser 2003b, Jansson, 2013).   

 

Hope och Fraser (1999) fick ett stort genomslag när de argumenterade för att organisationer 

som vill ha en större möjlighet att anpassa sig till den förändrade omvärlden bör frångå den 

traditionella budgetstyrningen. Den långt tillbakagående traditionen av användande av 

traditionell budgetering kan leda till att den används slentrianmässigt och att den idag endast 

är en tid- och kostnadskrävande process vilken har tappat sin funktion. (Libby & Lindsay, 

2003) Dock är det viktigt att poängtera att detta inte är en enig kritik i tidigare forskning. 

Hope och Fraser (1999) menar att rådande situationsfaktorer i omvärlden inte matchar den 

traditionella budgeteringens utformning; den blir stelbent och begränsande i en värld som är i 

konstant förändring.  

 

Samtidigt finns det organisationer som i huvudsak ställs inför andra omvärldsfaktorer. 

Exempelvis råder det annorlunda förutsättningar på forsknings- och utvecklingsavdelningar 

där perspektivet är långsiktigt, snarare än att producera snabbt till försäljning (AstraZeneca, 

2015). Det finns tillverkande företag, exempelvis Boeing och Airbus, som har beställningar 

som sträcker sig många år framåt i tiden (Dagens Industri, 2016). Inom offentlig sektor och 
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statligt ägda bolag i Sverige finns det fastställda syften vilka verksamheten skall arbeta mot, 

exempelvis sjukhus och skolor. Gemensamt för dessa är ofta att de har förhållandevis fasta 

intäkter och att verksamheten är uppdragsspecifik. Således påverkas dessa i mindre 

utsträckning av den annars generellt osäkra och den snabbt fluktuerande omvärlden.  

 

Den offentliga styrningen har studerats i relativt stor utsträckning. Det synes däremot som att 

det finns begränsad mängd modern forskning som undersöker kopplingen mellan 

situationsfaktorer och budgetprocesser i verksamheter i bolagsform och därmed utanför den 

offentliga förvaltningsstrukturen. Detta öppnar för vidare forskning. Därtill går det att vidare 

studera den befintliga budgetkritiken. Vilka nackdelar finns och vilka av dessa går att koppla 

till situationsfaktorerna fasta intäkter och uppdragsspecifik verksamhet? Finns det argument 

för att även dessa organisationer bör följa trenden att överväga alternativa styrmedel?  

 

1.3	Forskningsfrågor		
Med ovanstående bakgrund och problematisering ämnar studien att besvara två 

sammankopplade forskningsfrågor:  

• Hur fungerar traditionell årsbudgetering i en organisation i bolagsform med 

förhållandevis fasta intäkter och uppdragsspecifikation? 

• Utifrån den befintliga budgetkritiken, vilka nackdelar går att finna även under dessa 

förutsättningar? 

 

1.4	Syfte	
Syftet med studien är att med hjälp av contingencyteorin och budgetteori utforska den 

traditionella budgetprocessen i en organisation i bolagsform med förhållandevis fasta intäkter 

och uppdragsspecifikation. Vidare är syftet att undersöka om, och varför, befintlig 

budgetkritik går att applicera även under dessa förutsättningar. Detta innebär en breddning av 

existerande budgetteori och dess kritik. Vidare syftar studien till att bistå organisationer som 

har likande förutsättningar och vill utvärdera dess budgetprocess.  

 

1.5	Teoretisk	och	praktisk	relevans	
Nixon och Burns (2005) menar att det finns ett gap mellan litteratur inom 

ekonomistyrningsområdet och dess tillämpning i praktiken. Detta påvisar betydelsen av 

fortsatt empirisk forskning och bidrar till en problematisering av de teoretiska grunderna för 

ekonomistyrning. Denna fråga har en teoretisk relevans eftersom den breddar den existerande 
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forskning som finns kring budgetering och dess användning i praktiken. Studien bidrar även 

till förståelsen till och implikationerna av vad budgetprocessen innebär inom en organisation. 

Eftersom forskning och organisationer öppet ifrågasätter den traditionella budgeteringen, 

finner vi praktisk relevans då studien kan ge stöd åt berörda organisationer som har för avsikt 

att utvärdera sin budgetprocess.  

 

Studien riktar sig till organisationer eller delar av organisationer vilka upplever sig ha fasta 

intäkter och är tilldelade ett uppdrag. På grund av aktualiteten och populariteten i att rikta 

kritik mot årsbudget, kan studien vidare hjälpa organisationer och specifika avdelningar att 

utvärdera användandet av traditionell budgetering som styrsystem. 

 

1.6	Fortsatt	disposition		
I följande avsnitt ges en teoretisk referensram till de ställda frågorna. Därefter redogörs för 

metoden, tillvägagångssättet, som använts för att besvara forskningsfrågan. Studien går sedan 

vidare till den empiriska undersökningen och presenterar vilka resultat som följde denna. 

Slutligen analyseras resultaten med koppling till den teoretiska inramningen och förslag ges 

till vidare forskning.   
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2.	Litteraturgenomgång 
 

Studiens forskningsfråga behandlas genom att först redogöra för contingencyteorin. Därefter 

ges en genomgång av budgetens syfte, budgetprocessen samt dess problematik. Slutligen 

illustreras en analysmodell som ligger till grund för den empiriska undersökningen och, i 

förlängningen, analysen.  

 

2.1	Contingencyteorin		
Inom ekonomistyrning syftar contingencyteorin till att förklara hur olika faktorer, interna eller 

externa, formar organisationers ekonomistyrning (Reid & Smith, 2000). Contingencyteorin 

ger en förklaring till varför styrning ser olika ut mellan organisationer i olika miljöer. Idén 

bakom teorin är att de särdrag som kännetecknar ett styrsystem beror på den specifika miljö 

i vilken organisationen befinner sig i och hur den enskilda organisationen valt att organisera 

sin verksamhet därefter. (Lawrence & Lorsch 1970, Otley 1980, Burns & Stalker 1994, 

Ghofar et al. 2015) Hur effektivt systemet är beror sedan på förmågan att anpassa sig till 

förändringar i både externa förhållanden och interna faktorer (Langfield-Smith, 1997). 

Contingencyteorin har blivit allmänt accepterad inom ekonomistyrningsområdet och flertalet 

studier, även på senare tid, har tagit avstamp i teorin bland andra Baired (2004), Löfsten och 

Lindelöf (2005) och Chenhall (2005).  

 

Contingencyteorin beskriver bland annat hur en organisation verkar i en stabil eller i en 

dynamisk miljö. Variabeln är relativ och bör ej anses som en fast position för organisationen. 

Detta medför ett resonemang kring att ett dynamiskt styrsystem passar i en fluktuerande miljö 

men att det bör utformas annorlunda i en mer stabil omgivning. I förlängningen innebär det 

även att om miljön förändras, bör även styrsystemet göra det. (Burns & Stalker, 1994)   

 

Genom att använda contingencyteorins perspektiv är det möjligt att bidra både praktiskt och 

teoretiskt till en organisations styrning genom att identifiera viktiga faktorer som skiljer sig 

mellan olika kontexter, gruppera dessa, och bestämma den mest effektiva interna 

organisationsdesignen i varje grupp (Sousa & Voss, 2008). En omvärldsfaktor är relevant till 

den grad att en verksamhetsamhet upplever att de behöver anpassa sig efter den (Fisher, 

1998).   
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2.2	Traditionell	budgetstyrning		
2.2.1	Budgetens	syften			
Litteraturen redogör för många syften med budgetering (Anthony et al., 2014). Ett 

övergripande syfte presenteras av Anthony (1988) som menar att budgeten är ett verktyg för 

att styra organisationen mot dess mål. Kullvén (2015) delar upp syftet i tre olika delar vilka 

inkorporerar syften från tidigare forskare. Den första är framförhållning, som även innefattar 

planering, samordning, resursallokering och dimensionering.  Den andra delen är 

ansvarsfördelning och uppföljning, där även budgetens funktion som ram för verksamheten 

belyses. Den sista delen är att budgeten syftar till att vara ett verktyg för förståelse. Detta 

innebär ofta även en ökad kommunikation och att budgeten blir ett forum för idéutbyte. 

(Anthony 1988, Charpentier 1997, Bergstrand 2003, Greve 2011, Anthony et al. 2014, 

Kullvén 2015) Det finns alltså flera nedbrutna syften med budgetering, vilket även illustrerar 

hur budgeten kan användas på olika sätt av olika verksamheter.  

 

2.2.2	Budgetprocessen	
Budgetprocessen kan generellt sett appliceras på vilket företag eller organisation som helst 

(Kullvén, 2015). Samtidigt finns det skillnader i hur processen ser ut mellan organisationer, 

inte minst på grund av storlek (Carlsson & Lundén, 2014). I denna litteraturgenomgång 

presenteras enbart ett tillvägagångsätt, den traditionella årsbudgeteringen.   

 

Traditionell årsbudgetering görs på årsbasis (Carlsson & Lundén 2014, Ax et al. 2015). Det 

beskrivs även som fast budgetering, vilket innebär att den gäller en förutbestämd period 

(Kullvén, 2015). Den traditionella årsbudgeteringen har länge ansetts vara den 

budgetutformning med starkast styregenskaper. Den avser en specifik period och är ett tydligt 

underlag för uppföljning. (Bergstrand & Olve, 1996)  

 

2.2.3	Uppställande	
Processen inleds med att ställa upp budgeten (Kullvén, 2015). Blickarna vänds mot 

föregående års lärdomar: det tidigare uppställandet och den budgetuppföljning som gjorts. 

Därefter görs analyser kring omvärldsförändringar: inflationstakt, pris- och ränteförändringar, 

nya lagar eller avtal som berör organisationen. (Ax et al., 2015) Med utgångspunkt i detta 

görs bedömningar av den framtida marknadssituationen och den beräknade efterfrågan på 

verksamheten (Kullvén, 2015). Andra säger att budgetuppställandet är mer en kvalificerad 

gissning om hur verksamhetens situation kommer se ut vid ett framtida tillfälle (Carlson, 

2006). Gemensamt för uppställandet är att ju bättre underlag som tillhandahas, desto större 
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chans är det att budgeten blir träffsäker. (Carlson & Bernhardsson 2013, Kullvén 2015) 

Ledningen har en viktig roll i budgetprocessen. Genom att kommunicera strategier och mål 

som ska arbetas utefter sätter de tonen på det vidare arbetet (Carlson & Bernhardsson, 2013).  

 

Det finns olika metoder för att ställa upp budgeten (Carlson, 2006). Uppbyggnadsmetoden 

innebär att budgetuppställandet inledes underifrån genom delbudgetar som sedan summeras 

till en huvudbudget. Motsatsen till detta tillvägagångssätt är nedbrytningsmetoden. Då börjar 

uppställandet från andra hållet med att ställa upp en huvudbudget och sedan göra en 

uppdelning till delbudgetar. (Bergstrand 2003, Anthony et al. 2014). 

 

En kombination av dessa två metoder kallas den iterativa metoden (Anthony et al., 2014). 

Den är mest vanlig i praktiken (Ax et al. 2015). Processen kan ses som en uppbyggnad av 

underliggande nivåers förslag och ibland som en nedbrytning av gemensamma målsättningar 

till de olika nivåerna (Bergstrand, 2003). Budgeteringen sker likt en upprepande, iterativ, 

process där ledningens överordnade mål möter de förutsättningar som har arbetats fram på 

underordnade enheter. I detta arbete kan planer och andra förslag innebära förändring av de 

övergripande målen och sedan upprepas budgetprocessen. (Ax et al., 2015) 

 

2.2.4	Användning		
Budgeten ställs upp för att användas. Den är ett verktyg att motivera anställda att jobba mot 

organisationens mål och bidra med att öka förståelse för vad som är viktigt i organisationen 

Kullvén, 2015). Budgeten ska användas som ett underlag till beslut och verkställa dessa under 

verksamhetsåret (Ax et al., 2015).  

 

2.2.5	Uppföljning			
Uppföljning av budgeten innebär att redovisa utfallsinformation som finns i organisationen 

och ställa den i relation till den uppställda budgeten (Magnusson, 1974). Skillnaden mellan 

dessa brukar benämnas som en avvikelse (Carlson 2006, Ax et al. 2015).  

 

Arbetet med budgetuppföljandet pågår löpande och det är upp till varje organisation att 

bestämma hur ofta dessa skall utföras: veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller tertiärt 

(Carlsson, 2006). Det viktiga är att uppföljningen görs baserat på samma variabler som 

budgeten har ställts upp på; om budgeten är utvecklad på avdelningsnivå ska även 
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uppföljningen ske på avdelningsnivå (Magnusson 1974, Kullvén 2015). En generell regel är 

att kostnaden för uppföljningen inte bör överskrida nyttan av den. (Magnusson, 1974)  

 

Budgetrapporter är ofta kritiserade för att vara irrelevanta, att de erhålls för sent, att vara 

obegripliga och att de saknar lämpliga jämförelser. Å andra sidan är det inledande 

budgetuppställandet oväsentligt om det inte följs upp; det blir enbart siffror utan någon 

verklig förankring. (Kullvén, 2015) 

 

2.2.6	Analys		
Inget utfall kommer vara identiskt med den uppställda budgeten (Ax et al. 2015). Analysfasen 

handlar om att reflektera över de avvikelser som identifierats. Analysen ger en förklaring till 

varför budgeterade värden och utfall skiljer sig åt (Bergstrand 2003). Organisationen bör 

ställa sig frågor om vad som fungerade bra och hur andra delar av organisation kan dra nytta 

av dessa lärdomar. Genom att analysera avvikelserna går det att förstå vad som hänt och vilka 

vidare åtgärder som behöver vidtas. Det kan både vara ett positivt och negativt lärande 

(Kullvén, 2015). Genom att åtgärda brister kan budgetprocesser bli allt bättre och allt mer 

värdefulla för organisationer (Carlson, 2006).  Budgetanalysen sker oftast löpande under året 

(Kullvén, 2015).  

 

2.3	Fördelar	med	årsbudgetering	
“I en ständigt föränderlig omvärld är framtiden omöjlig att förutse. Men genom att förbereda 

oss för olika scenarios kan vi reagera snabbare och fatta bättre beslut. En budgetprocess som 

utgår från våra möjligheter och resurser är därför ett av företagets bästa styrmedel” (Carlson 

& Bernhardsson, 2013:132)  

 

Trots att uppsatsen ämnar undersöka nackdelarna med budgetprocessen anses det viktigt att 

även belysa dess fördelar. Om budgeten fungerar enligt dess ursprungliga syfte finns det 

många fördelar. Budgeten visar vägen mot uppställda mål. Eftersom budgetuppställandet ofta 

involverar många personer kan den ses som en sammanhållande länk mellan avdelningar och 

står för mycket av den interna kommunikationen. Medverkan och delaktighet är även en källa 

för motivation, bättre prestation och medför större arbetstillfredsställelse. Budgeten bidrar 

med kunskapsöverföring och är ett hjälpmedel när resurser skall fördelas på ett effektivt sätt. 

(Silstrand & Torstensson, 2001)  
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Budgeten är ett väsentligt hjälpmedel för planering, samordning samt intern och extern 

kontroll (Lindvall, 2001). Ansvarsfördelningen som följer budgetuppställandet kan fungera 

som motivation till bättre resultat och mindre byråkratiska beslutslösningar. Om mål inte 

uppnås kan ansvar utkrävas och inom större organisationer möjliggör budgeten en helhetsbild 

av verksamheten. Ax et al. (2015) menar att budgeten är ett bra underlag för uppföljning av 

utfall samt till utvärdering om resurser har använts på ett effektivt sätt.  

 

Bergstrand (2003) sammanfattar och presenterar vilka värdefulla egenskaper budgeten 

erhåller och framhäver att dessa mycket väl är anledningen till att den traditionella 

budgetstyrningen finns kvar i många organisationer:   

• Budgeten fungerar som en plan för hela organisationens årsverksamhet. Det ger 

ledningen en överblick och kan avgöra om verksamheten är riktad åt rätt håll. 

• Budgeten skapar underlag för målsättningar på olika nivåer i organisationen. 

• Arbetet uppmuntrar kommunikation och samordning mellan avdelningar.  

• Budgeten utgör ett värdefullt underlag vid uppföljning samt för styrning under 

verksamhetsåret.  

• Budgeten resulterar naturligt i delegering och fördelning av ansvar.   

 

2.4	Kritik	mot	årsbudgetering	
Trots den framstående rollen budgeten har i många organisationer, är den även starkt 

kritiserad. Sedan mitten på 80-talet har många forskare alltmer högljutt kritiserat den. Hope 

och Fraser (2003b:108) menar att: “Budgeting, as most corporations practice it, should be 

abolished”. Således går det att argumentera för att budgetprocessen leder till nackdelar.  

 

2.4.1	Tidskrävande		
Arterian (1997) menar att den traditionella årsbudgeteringen har blivit en kostnad större än 

dess nytta; den tar för lång tid att förbereda. Biltillverkaren Ford visade upp siffror år 1998 då 

1,2 miljarder dollar spenderades på budgetarbetet samt dess prestationsmätande processer. 

Budgetarbetet har en tendens att ta mer tid än det faktiskt gagnar verksamheten. (Hope & 

Fraser, 2003b) 

 

2.4.2	Missvisande	tidsperspektiv	
När vi ändå talar om tid, finns det kritik som är riktad mot den traditionella budgetens 

tidsperspektiv. Den traditionella budgeten är lagd under ett räkenskapsår, ofta för att fungera 
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tillsammans med redovisningsåret. Däremot är det sällan en organisations verksamhet 

sträcker sig över en exakt tidsperiod, vilket gör årsbudgeten missvisande i praktiken. (Ax et 

al., 2015) 

 

2.4.3	Inaktuell	
Budgeten riskerar att bli inaktuell under användandet (Bergstrand, 2003). Budgeten är redan 

“gammal” när den sammanställs på grund av inaktuell data (Ax et al., 2015). Då 

budgetplaneringen vanligtvis startar i slutet på närmast föregående år, är avståndet till första 

månaden budgeten avser kort, sedan successivt längre och längre för varje månad eller period 

organisationen planerar. Denna inkonsekvens i hur långt i förväg budgeteringen sker, leder till 

stora variationer i utfall och missvisande prognoser. Även när budgeten är fastställd löper 

verksamheten vidare. När något förändras i verksamheten, men inte i budgeten, kan det till 

slut resultera i att budgeten är helt frikopplad från den faktiska verksamheten. (Kullvén, 2015) 

Istället för att anpassa sig och vara flexibel gentemot omgivningen blir budgeten något som 

begränsar utveckling (Libby & Lindsay, 2003).  

 

2.4.4	En	falsk	trygghet	
Budgeten kan även ge en falsk trygghet åt organisationer att dess utveckling är på väg på åt 

rätt håll enbart för att den är i linje med budgeten (Ax et al., 2015). De prognoser som kan 

göras blir inte mer än en gissning baserat på tidigare upplevelser och utfall (Wallander 1995).  

 

2.4.5	Ett	internt	politiskt	spel	
Budgetering kan leda till ett internt politiskt spel. Istället för att sträva efter en optimal 

verksamhet, blir det viktigare att använda alla tilldelade resurser på avdelningen. (Ax et al., 

2015) Budget gaming har blivit ett begrepp som belyser hur budgeten blir ett verktyg att 

främja individuella intressen och mål, istället för att fungera som ett effektivt styrmedel. Detta 

kan ta sig i uttryck genom att förbereda en antingen optimistisk eller pessimistisk budget i 

syfte att påverka de förväntade prestationer som budgeten resulterar i. Att budgetera med 

stora buffertar ses även som ett taktiskt drag i en osäker miljö. I vissa organisationer finns 

även belöningssystem vilka mycket sannolikt kommer påverka taktiskt beteende: främst 

gällande att visa upp icke fullständiga resultat i syfte att nå mål vilka resulterar i bonusar. 

(Anthony et al., 2014)  
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2.4.6	Mäter	fel	prestation	
En del av kritiken mot användandet av budgetering tar avstamp från Hope och Fraser (1999). 

Deras kritik inkluderas i vad som benämns “beyond budgeting”. Beyond budgeting handlar i 

mångt och mycket om budgetens inflexibla roll som mätinstrument. Fokus ligger bland annat 

på budgetens utvärderande roll, sättet att mäta anställdas prestation. Prestationsmätning bör 

baseras på andra variabler än budgeterade mål. Undersökningar har visat att chefer inom 

amerikanska organisationer antingen inte accepterar uppställda budgetmål, tar till knep för att 

nå målen eller upplever hög press att de måste uppnå uppställda budgetmål till varje pris, 

vilket kan leda till omoraliska beslut. (Hope & Fraser, 2003a) 

 

2.5	Sammanfattning	av	det	teoretiska	ramverket	
Contingencyteorin redogör för hur omvärldsfaktorer kommer påverka organisationen. Teorin 

argumenterar för att det behöver finnas en passande matchning mellan ekonomistyrning och 

contingencies för att nå hög effektivitet i organisationen. En viktig parameter av 

ekonomistyrning är budgetering. Traditionellt har denna gjorts på årsbasis. Ett övergripande 

syfte är att budgeteringen har för avsikt att vara ett verktyg att styra verksamheten mot dess 

mål. Processen för årsbudgetering inleds med ett uppställande och det finns olika metoder för 

att göra det. Därefter skall budgeten användas inom organisationen. Den skall fungera som ett 

underlag vid beslut och fungera som en riktlinje eller jämförelsepunkt under året. Att följa 

upp budgeten är avgörande. Det är då det faktiska utfallet jämförs med de förväntade värdena 

i budgeten och söker en förståelse varför utfallen ser ut som de gör. Om budgeten fyller sitt 

syfte finns det många fördelar med den. Att den har används i så pass omfattande utsträckning 

är ett tydligt tecken på att den av många organisationer anses ha betydande positiva 

egenskaper.  

 

Det finns flertalet nackdelar med processen bakom traditionell årsbudgetering. Budgeten har 

ofta ett missvisande tidsperspektiv då organisationer sällan har verksamhet som begränsar sig 

på årsbasis. Den hinner i regel bli inaktuell under användandet; intäkter förändras, kostnader 

kan öka och uppdrag ställas in. Budgeten kan även leda till ett internt politiskt spel genom att 

manipulera resultat för att nå uppställda mål och motivera belöning. Annan kritik grundar sig 

att budgeten mäter fel prestation inom organisationen. Ofta finns det viktigare parametrar 

inom verksamheten som kan ge ett mer talande underlag kring individers eller avdelningars 

prestationer.  
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2.5.1	Analysmodell	
Nedanstående analysmodell syftar till att på ett tydligare sätt illustrera hur vi kommer gå till 

väga i studien utifrån den presenterade litteraturgenomgången. Figuren illustrerar hur 

budgetprocessen leder till nackdelar. Detta samband påverkas av situationsfaktorerna fasta 

intäkter och uppdragsspecifikation.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 		
	
Figur 1. Analysmodell 	
	
	
I följande avsnitt kommer vi med hjälp av modellen och den teoretiska ramverket undersöka 

budgetprocessen och dess nackdelar i den valda organisationen. I analysen kopplas 

budgetteori till det praktiska genomförandet samt vilka nackdelar det leder till. Sedan 

analyseras vilka av dessa går att härleda till situationsfaktorerna fasta intäkter och 

uppdragsspecifikation. 	 	

Uppdragsspecifikation 

Budgetprocessen Nackdelar 

Fasta intäkter 
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3.	Metod	
 

I metodavsnittet redogörs för den metod som används och de avvägningar som har gjorts vid 

insamling av empirisk data. Först redogörs för studiens forskningsdesign med dess ansats och 

beskrivning av fallstudien. Därefter redogörs för datainsamlingsprocessen och hur data har 

analyserats.  

 

3.1	Forskningsdesign		
3.1.1	Forskningsansats		
Begränsad mängd forskning gällande uppdragsspecifika organisationer i bolagsform med 

fasta intäkter tillåter en explorativ studie. Denna metod är effektiv när det valda fenomenet är 

relativt outforskat och då det inte finns en säkerhet i vad studien kommer att påträffa (Cooper 

& Schindler, 2011:150). Den empiriska undersökningen tar avstamp i intervjuer på olika 

nivåer inom organisationen Sveriges Radio. Vid insamlingen av kvalitativ data framträder 

respondenternas unika perspektiv av organisationen (Saunders et al., 2009). Genom en 

explorativ studie möjliggörs en utvecklad förståelse av såväl redan uppfattade fenomen såväl 

som nya. Författarna kan på detta sätt hitta nya variabler som ej uppfattades initialt. (Cooper 

& Schindler, 2011:151) Genom det kvalitativa angreppsättet genomförs en mer detaljerad och 

djup undersökning och analys (Saunders et al. 2009:323, Cooper & Schindler 2011:266).  

 

3.1.2	Fallstudie		
Vår forskningsfråga har undersökts med hjälp av en fallstudie. Detta lämpar sig om 

forskningsfrågan möjliggör observation och analys av en del av en organisation, ett system 

eller en process där tidigare vetskap är bristfällig (Saunders et al. 2009:146, Cooper & 

Schindler 2011: 266). Valet av en fallstudie motiveras av det faktum att vi uppfattat att 

tidigare forskning gällande dessa speciella förutsättningar finns i begränsad mängd, vilket gör 

Sveriges Radio till ett passande fall där möjligheten att utveckla vetskapen finns. De 

benämner själva sin verksamhet som speciell och kan uppvisa den process vi ämnar 

undersöka. (Sveriges Radio, 2015a).  

 

3.2	Val	av	litteratur	
Valet av litteratur är viktigt för uppsatsens relevans. Välrenommerad och trovärdig litteratur 

ger studien styrka och tillförlitlighet (Saunders et al., 2012:70-75). Genom att använda källor 

av varierande ålder, från olika tidskrifter, böcker och avhandlingar får den teoretiska 

inramningen ett bredare perspektiv. Variationen ger bredd och tillförlitlighet i teoriavsnittet 
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såväl som i analysen, då den givit författarna tillräcklig kunskap för att kunna genomföra och 

analysera den empiriska undersökningen. Vid läsning av litteratur är det väsentligt att vara 

medveten om hur andra forskare har definierat begrepp och fenomen, men även hur dess 

resultat förhåller sig till tidigare forskning. Inte sällan finns det olika definitioner av samma 

begrepp inom den organisatoriska forskningen. Därför har vi vid insamling av tidigare 

forskning varit kritiska och ifrågasättande till de delar vi valt att inkorporera i studien. Böcker 

som bidragit med teori kring budgetprocessen är baserad på tidigare, äldre, budgetforskning. 

Detta kan anses vara en svaghet då författaren till boken kan ha gjort egna tolkningar av 

annan forskning. Däremot anser vi att budgetprocessen är så pass välanvänd och vedertagen 

att informationen i böckerna är tillförlitlig. 

 

3.3	Datainsamling		
3.3.1	Primärdata		
Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att samla in primärdata till 

undersökningen. Insamlingsmetoden passar väl med undersökningens explorativa karaktär. 

Semistrukturerade intervjuer styr inte respondenten i sina svar utan möjliggör personliga 

förklaringar. Eftersom vi vill undersöka intervjuobjektens egen uppfattning av redan 

befintliga fenomen, passar denna typ av undersökning. (Cooper & Schindler, 2011) Risken 

med alltför strukturerade intervjuer är att respondenterna styrs i en speciell riktning och 

berövar dem möjligheten att förklara och utveckla sina svar. Däremot kan mindre 

strukturerade intervjuer generera ostrukturerade svar. Detta försvårar analysen samtidigt som 

risken för inkonsekvens ökar. (Saunders et al. 2009, Cooper & Schindler, 2011) Frågorna bör 

omfatta samtliga väsentliga komponenter undersökningen kräver, vara formulerade på ett sätt 

så att respondenten förstår frågorna och ej vara för specifika för att uppmuntra individuella 

svar (Cooper & Schindler, 2011:267).  

 

3.3.2	Val	av	respondenter	
Valet av respondenter kan ha stor påverkan på det empiriska resultatet. Det är således viktigt 

att respondenterna besitter den kunskap som är relevant för att vi sedan ska kunna besvara 

uppsatsens forskningsfråga (Bryman & Bell, 2007). Beroende på position, roll och/eller 

befogenhet kan respondenterna ge variation i sina svar (Darmer et al., 1995). För att få 

kvalitet i undersökningen var det således viktigt att hitta rätt respondenter. Undersökningen 

tar avstamp hos Sveriges Radios ekonomichef, en av nyckelpersonerna i organisationens 

budgetarbete. Därefter har intervjuobjekten valts ut via snöbollsurval, baserat på vilka 
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ekonomichefen ansågs vara relevanta att intervjua. Snöbollsurval är effektiv när det är 

problematiskt att urskilja och identifiera önskade respondenter (Saunders et al., 2009:240). 

Snöbollsurval kan ses som ett bekvämlighetsurval (Saunders et al., 2009:289). Totalt har sex 

personer intervjuats, vilka befann sig på olika nivåer och platser i organisationen. Urvalets 

storlek beslutades i samråd med ekonomichefen och baserades på uppfattad relevans kring 

deras delaktighet i budgetprocessen, som även den sker på olika nivåer. Vi hade en önskan att 

intervjua en anställd på strategi- och kommunikationsenheten men på grund av 

organisatoriska skäl var inte detta genomförbart inom den givna tidsramen. Trots det ansågs 

utvalda och intervjuade respondenter fylla undersökningens behov.   

 

Genom att ha en variation i respondenterna gällande position och roll på organisationen fanns 

det möjlighet att få en helhetsbild av budgetarbetet. Detta gav studien möjlighet att göra en 

analys som kan tala för hela organisationen (Cooper & Schindler 2011, Yin 2011). Genom att 

vara kunniga gällande budgetprocessen inom sina arbetsroller hjälpte respondenterna oss 

svara på vår forskningsfråga. Ekonomichefen gav studien det breda, övergripande 

perspektivet av budgetens funktionalitet. Områdescheferna gav perspektiv på en mer regional 

nivå, samtidigt som områdenas olika storlek gav ytterligare perspektiv. De controllers som 

deltog i studien bidrog med ett direkt operativt perspektiv, samtidigt som deras olika 

avdelningar likt områdescheferna gav ett brett perspektiv. Intervjuer med respondenter på 

olika nivåer gav möjlighet att på ett mer objektivt sätt kunna förstå organisationen bättre och 

reducerar risken att få en för snäv bild av verksamheten som inte speglar verkligheten.   

 

3.3.3	Utformning	av	intervjufrågor	
Vi valde att utforma en intervjumall uppdelad i sju kategorier, varav kategori A och G var 

inledande och avslutande formaliteter. Detta för att ge intervjuerna en tydlig struktur och för 

att minimera risken att viktiga delar av intervjuerna uteblev (Saunders et al. 2009, Cooper & 

Schindler 2011:267). Frågorna utformades med intentionen att behålla studiens explorativa 

syfte, det vill säga att inte styra respondenterna för mycket. Frågorna fungerade som stöd i 

intervjuprocessen utan att begränsa intervjuaren och respondenten. Frågorna avsåg undersöka 

respondenternas syn på organisationens contingencies samt deras roll, förståelse, uppfattning 

och synpunkter gällande budgetprocessen i enlighet med den teoretiska inramningen enligt 

följande, se bilaga 1 “Frågeformulär för frågespecifikation”. 
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Kategori B avsåg att bekräfta respondentens relevans för undersökningen såväl som att 

beskriva den budgetprocess som existerar på Sveriges Radio idag. Vid sidan om att vår 

förståelse för processen ökade, bidrog frågorna till att respondenter på olika nivå till att vi 

kunde analysera om processen uppfattas olika beroende på var i organisationen den anställde 

befinner sig.  

 

Kategori C ämnade undersöka respondenternas uppfattning om organisationens 

contingencies. På detta sätt identifierades vilka av teoriernas contingencies som är 

applicerbara, men framförallt viktiga för Sveriges Radio - exempelvis genom frågan: “Vilka 

förutsättningar från omgivningen tas i hänsyn vid budgetarbetet?”. Dessa frågor breddade 

förståelsen för organisationen och dess omgivning.  

 

Kategori D var de mest omfattande delen av intervjuerna. Här berördes samtliga delar av 

budgetprocessen som omnämnts i den teoretiska bakgrunden. Genom att ställa frågor 

anpassade efter de olika delarna i processen kunde organisationens individuella budgetprocess 

identifieras och analyseras, till exempel:  “Vilket syfte fyller budgeten på Sveriges Radio?” 

eller “Vilka parametrar är viktiga i uppföljningen?”.  Frågor som belyste påverkan, syfte och 

relevans fick respondenten att tänka analytisk och kritiskt, till exempel “Anser du att 

uppföljningen är relevant?“. Detta ledde oss vidare till kategori E och F.  

 

Kategori E och F återkopplade till föregående kategori och gav respondenten möjlighet att 

själva belysa för- och nackdelar med budgetprocessen till exempel “Vad tycker du fungerar 

med budgeten idag?” och “Vad tycker du kan förbättras med arbetet? Varför?”. Med hjälp av 

svaren från kategori D kunde vi även ställa konkreta följdfrågor kopplade till processen. 

Denna del av intervjun gjorde att det blev tydligt vad som fungerar och vad som talar emot 

nuvarande budgetmodell.  

 

Tack vare intervjuernas semistrukturerade karaktär kan eventuella följdfrågor under intervjun 

anpassas för att fånga varje respondents personliga uppfattning. Därför skrevs frågorna så att 

de var relativt fria för tolkning. Fördelen med en fallstudie är att dessa undersökningar med 

fördel generar utförliga svar gällande vad, hur och varför någonting sker eller görs. Detta 

tydliga karaktärsdrag för att fallstudier lämpar sig väl i explorativa undersökningar. (Saunders 

et al. 2009) Genom att ställa öppna frågor som ämnar besvara vad, hur, varför något 
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inträffat/görs, ges respondenten möjlighet att svara på frågan hur denne önskar, utan risken att 

pressas eller styras av den som håller intervjun. (Yin 2003, Cooper & Schindler 2011:267)  

 

3.3.4	Genomförande	av	intervjuer	
För att uppnå högsta möjliga kvalité på intervjuerna är det viktigt att intervjuarna är väl 

förberedda, i fråga om teoretisk förankring om ämnet likväl om organisationen (Saunders et 

al., 2009:285, Cooper & Schindler, 2011:268). Detta uppnåddes genom inläsning kring 

budgetteorier, contingencyteorin, men även genom att läsa Sveriges Radios årsredovisning 

och public-serviceredovisning. Även organisationens hemsida besöktes under upprepade 

tillfällen för att få en förståelse kring det material som når lyssnare och läsare.  

 

Processen inleddes med ett möte med Sveriges Radios ekonomichef där det hölls ett öppet 

samtal om användandet av traditionell budgetering på Sveriges Radio. Målet var att bekräfta 

organisationens relevans för forskningsfrågan. Detta gav även en bättre förståelse för 

organisationens uppbyggnad och vilka delar av den som borde undersökas. Detta möte låg till 

grund för det senare snöbollsurvalet.  

 

Ytterligare trovärdighet till studien kan uppnås genom att respondenterna erhöll relevant 

information inför intervjutillfället. Det leder till att kvalitén på svaren höjs och risken att svar 

uteblir minskar. Nackdelen med detta kan vara att respondenten leds mot författarnas önskade 

utfall av intervjuerna; svaren riskerar att bli förskönade och/eller missvisande. (Saunders et 

al., 2009:285) Samtliga respondenter erhöll enbart allmän information kring studiens 

inriktning och syfte i god tid innan intervjutillfället. I ett mail redogjorde vi för studiens ämne 

och vilka delar av deras arbetsuppgifter vi ämnade undersöka. Således var respondenterna 

förberedda inför intervjun utan att vara styrda i någon riktning.  

 

I studien genomfördes sex stycken intervjuer. Samtliga intervjuer var personintervjuer som 

varade i ca 40-50 minuter. Fem av dessa genomfördes den tredje maj (2016) i ett mötesrum 

tillhandahållet av Sveriges Radio. Den sjätte intervjun skedde per telefon den 17:e maj 

(2016). Vi ansåg att det var till stor fördel att ha majoriteten av intervjuer på samma plats och 

dag i respondenternas egen miljö. Det var lättare att få tid för intervjuerna och vi kunde enkelt 

urskilja likheter och olikheter mellan respondenternas svar, samt även hålla intervjuerna på ett 

likartat sätt. Telefonintervjun genomfördes för att säkerställa att studien hade samlat in 

tillräckligt med primärdata. Telefonintervjuer anses vara kostnadseffektiva och lämpliga vid 
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tidsbrist. Nackdelen med telefonintervjuer, jämfört med personliga möten, är att den 

personliga kontakten går förlorad (Saunders et al. 2009: 404-406). Under telefonintervjuer 

finns det även en stor risk att gå miste om viktig information eftersom det är svårare att 

anteckna än vid personliga möten. Detta åtgärdades genom att spela in samtalet med hjälp av 

Skype. Vidare, på grund av den tidsbrist som rådde vid tidpunkt för den sjätte intervjun föll 

valet på att genomföra telefonintervju, trots metodens kritik.  

 

Intervjuerna spelades in efter respondentens godkännande. Samtliga respondenter gavs 

möjligheten att vara anonyma i studien. Saunders et al. (2009) belyser att genom att garantera 

respondenters anonymitet, minskas risken för modifierade svar. När det finns en risk att 

individer kan ställas till svars för sina svar, finns risken även att dessa förskönas. Ett par 

respondenter utryckte en önskan att inte nämnas vid namn. Således togs beslutet att utelämna 

samtliga respondenters namn i studien. Däremot används deras position i organisationen och 

deras arbetsuppgifter då det ansågs vara relevant för studiens forskningsfråga.  

 

Intervju 1  Ekonomichef 41 minuter 
Intervju 2 F.d. områdeschef region Mitt 39 minuter 
Intervju 3 Controller Ekonomi/IT 46 minuter 
Intervju 4 Områdeschef Mälardalen 44 minuter 
Intervju 5 Controller Ekot 47 minuter 
Intervju 6 Controller ledning (telefon) 40 minuter 

Tabell 1. Sammanställning av intervjuobjekt.  

 

Samtidigt som vi under intervjuerna försökte undvika komplicerade teoretiska begrepp, 

förklarade vi centrala begrepp löpande under intervjuerna för att tydligt kunna koppla svaren 

till det teoretiska ramverket. Detta för att respondenterna skall förstå vad frågor syftar till. 

 

Detaljerade anteckningar under intervjuerna samt avlyssning i efterhand gav återkoppling, 

förståelse och bättre möjlighet till analys av svaren. De noga anteckningarna ansågs så pass 

detaljerade och bedömdes tillräckliga för att säkerställa att ingen väsentlig information gick 

förlorad. Vi ser även intervjuernas likande längd som ett bevis för att de skedde på ett likartat 

sätt. 
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3.3.5	Sekundärdata		
Som komplement till primärdata (intervjuerna) användes interna dokument för att få 

förståelse för organisationens uppbyggnad och budgetprocess. Genom att läsa Sveriges 

Radios public- serviceredovisning tillsammans med årsredovisningen samt hemsidan 

skaffades förståelse för organisationens verksamhet och dess förutsättningar. Att samla 

grundläggande information på egen hand förenklade intervjutillfället där onödigt 

faktaupprepande således inte behövde ta plats under intervjutillfället.    

 

3.4	Analys	av	data		
Den empiriska undersökningen tog avstamp i att undersöka hur budgetarbetet fungerar på 

Sveriges Radio. För att besvara uppsatsens forskningsfråga utgick analysen från den 

traditionella budgetteorin i kombination med contingencyteorin. Kombinationen gjorde att 

undersökningen gav förståelse hur organisationens budgetering är utformad och varför. 

Genom att fokusera på var individs roll i organisationen gavs förståelse för budgetprocessen. 

Tillsammans med att utreda vilka situationsfaktorer som påverkar organisationen, kunde en 

nulägesanalys genomföras gällande hur budgetprocessen fungerar, varför och om den fyller 

sitt syfte.  

 

Genom att kombinera en deduktiv och induktiv ansats hade studien en abduktiv ansats. Mer 

konkret innebär det att vi löpande under arbetet skapat ett teoretiskt ramverk parallellt med 

det empiriska arbetet. Detta ger tydlig förståelse för, och öppnar möjlighet till, att välja ett 

relevant teoretiskt ramverk och finna praktisk koppling (Alvehus, 2013). 

 

I analysen har vi eftersträvat ett så objektivt synsätt som möjligt när svaren jämförts. Vi har 

varit väl medvetna om att intervjuobjektens svar inte nödvändigtvis innebär en absolut 

sanning och att deras uppfattning om verkligheten är deras enskilda.  

 

3.5	Reliabilitet	och	validitet			
Styrkan i användandet av semistrukturerade intervjuer återfinner vi i möjligheten för 

intervjuobjekten att själva förklara och utveckla information. Detta indikerar att 

intervjuobjektet har förstått frågan och att intervjuaren förstått svaret. Svagheter med metoden 

som till exempel svårigheter att standardisera intervjuerna, kompenseras av styrkan att kunna 

gå på djupet samt fokusera på att ställa följdfrågor som förtydligar svaren (Cooper & 

Schindler, 2011:267). I denna studie har vi kunnat öka reliabilitet genom ett fastställt 
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frågeformulär som utgjorde stommen under samtliga intervjuer och att merparten av 

intervjuerna skedde under samma dag. Detta underlättar standardisering av intervjuerna och 

ökar reliabiliteten i undersökningen.  

3.5.1	Bias			
Vid användningen av intervjuer finns risken att intervjuaren genom riktade frågor, 

kommentarer, tonläge och gestikulering påverkar respondenten, medvetet eller omedvetet, åt 

en specifik riktning. Detta gör att intervjun blir missvisande. (Saunders et al., 2009:381) 

Genom att vi höll intervjuerna i anslutning till varandra har vi i rimlig grad kunnat säkerställa 

att intervjuerna har gått till på ett likartat sätt; såväl i fråga om hur vi ställt frågorna, som hur 

vi har ställt följdfrågor och anpassat vårt kroppsspråk. Liknande problem kan även uppstå om 

intervjuobjektet har en särskild inställning inför intervjun. Det kan vara att denne inte är 

bekväm i situationen, har en speciell åsikt kring ämnet eller inte vill lämna ifrån sig den 

information frågorna avser. Beroende på vad undersökningen avser kan en respondent vara 

tydligt partisk. (Saunders et al., 2009:381)  Detta har vi försökt minimera genom att inte ge ut 

för mycket information innan intervjutillfällena, men att även under intervjuerna minimera 

variationen mellan intervjuernas utformning.  

 

Slutligen finns det en risk med snöbollsurvalet. Detta på grund av att ursprungsintervjun kan 

leda till att resterande respondenter väljs ut på grund av deras förmåga att tycka som individen 

som gjorde urvalet (Saunders et al., 2009:381). Detta är något vi har varit medvetna om under 

insamlingen av empirisk data och efter att ha vägt fördelarna med snöbollsurvalet mot dess 

risk att leda till bias gjordes avvägningen att den ändå var lämplig i studien.  

 

3.6	Generaliserbarhet		
Kvalitativ forskning kritiseras för bristande generaliserbarhet. Kvalitativa undersökningar 

baseras ofta på en eller ett fåtal studieobjekt, vilket ger incitament att diskutera resultatens 

applicerbarhet på andra organisationer. Denna kritik menar att kvantitativa studier inte har 

detta problem, då undersökningar baserat på fler organisationer i högre grad bör kunna 

generaliseras. Däremot har kvantitativa studier bristen att ofta ha bristande djup och förståelse 

för var objekts situation, där kvalitativa studier vinner mark. (Saunders et al. 2009:382, 

Cooper & Schindler 2011:265) Vi anser med detta sagt att på grund av syftet med vår 

forskningsfråga och dess karaktär, är en mer djupgående undersökning efterfrågad, vilket 

leder till att en kvalitativ studie bör vara mest tillämpbar. Studien ämnar inte leverera ett 

resultat som är generaliserbart till alla organisationer.  
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4.	Empirisk	undersökning:	Sveriges	Radio		
 

Avsnittet presenterar den empiriska undersökningen och studiens resultat. Både primärdata 

och sekundärdata presenteras i koppling till forskningsfrågorna. Först behandlas 

contingencyteorin och förutsättningar för budgetarbetet. Vidare behandlas budgetprocessen 

och slutligen redogörs dess för-och nackdelar som upplevs av respondenterna.  

 

	
4.1	Sveriges	Radio	
4.1.1	Uppdrag	
Sveriges Radio AB utgör tillsammans med Sveriges Television och Utbildningsradion vad 

som kallas för public-service; radio och tv i allmänhetens tjänst. Det är regeringen som, efter 

beslut i riksdagen, sätter ramarna för verksamheten i ett så kallat sändningstillstånd till 

organisationerna. Det nuvarande sändningstillståndet utformades 2013 och gäller fram till 

2019. (Sveriges Radio, 2016) I en av de första paragraferna står det: “verksamheten ska 

präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl 

staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället” 

(Regeringsbeslut, Ku2013/2524/MFI).  

 

Sändningstillståndet reglerar uppdraget och fungerar som det yttersta ramverket för Sveriges 

Radios verksamhet. Granskningsnämnden granskar i efterhand varje år huruvida public-

servicebolagen uppfyllt uppdraget i allmänhetens tjänst. Principerna i form av opartiskhet, 

saklighet, omsorg om demokratiska värden och frihet från kommersiell finansiering gäller de 

bolag som omfattas av uppdraget. (Sveriges Radio 2015a, Sveriges Radio 2016)  

 

4.1.2	Finansiering		
På grund av det ovannämnda uppdraget, ingår inte det vanliga organisatoriska målet att ge 

avkastning på aktieägarnas kapital, i de krav som Sveriges Radios ägare ställer. Detta innebär 

att verksamheten drivs utan vinstintresse och att avgiftsmedel som erhålls under 

räkenskapsåret ska täcka kostnaderna för verksamheten. På så sätt särskiljer sig Sveriges 

Radio från den kommersiella radiomarknaden. Ekonomiska prioriteringar som krävs skall 

göras för att uppfylla uppdraget och målet med verksamheten. (Sveriges Radio, 2015b)  

 

Verksamheten finansieras huvudsakligen genom den avgift som uttas för innehav av TV-

mottagare. Bakgrunden till finansieringssystemet är att värna om att vara oberoende. 
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Storleken av denna radio- och TV-avgift bestäms av riksdagen och 2015 uppgick den till 2216 

kronor per år och hushåll samt företag. (Sveriges Radio, 2016) Radio- och TV-avgifterna 

inkasseras och förvaltas av RIKAB. Månatligen rekvireras en tolftedel av årsanslaget. I den 

senaste årsredovisningen uppgavs årsintäkterna för Sveriges Radio från avgiftsmedel uppgå 

till drygt 2,8 miljarder svenska kronor. (Sveriges Radio, 2015b) 

 

4.1.3	Organisationsstruktur	
Denna figur kartlägger Sveriges Radios organisatoriska struktur. Under direktionen finns det 

fyra enheter, varav programenheten är uppdelad i nio olika områden uppdelade på geografiskt 

område men även innehållskategorier. I nedanstående organisationsschema är 

respondenternas avdelningar fetmarkerade.  

 
Figur 2. Organisationsschema 

 

4.2	Contingencyteorin	
Samtliga respondenter var överens om att Sveriges Radio är en annorlunda organisation 

jämfört med andra radioproducerade organisationer. Alla respondenter tar upp public-

serviceuppdraget som en anledning till detta. I koppling till uppdraget blir även budgeten 

speciell. De flesta respondenterna framhäver hur enbart kostnaderna blir intressanta och går 

att påverka då intäkterna inte går att direkt förändra. Sändningstillståndet tillåter inte Sveriges 

Radio bedriva annan intäktsinbringande verksamhet för att finansiera det uppdrag de har fått 

genom sändningstillståndet (Regeringsbeslut, Ku2013/2524/MFI). Verksamhetscontrollern 
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framhäver hur Sveriges Radio blir en bricka i ett större politiskt spel. Exempelvis påverkades 

organisationen i hög grad av ett politiskt beslut då Riksdagen avslog förslaget att även datorer 

och surfplattor bör innefattas av public-serviceavgiften. Vidare menar respondenten att 

organisationen påverkas av debatten kring vad public-service bör vara.  

 

Intäktssidan av budgeten fastställs när sändningstillståndet träder i kraft. Enligt 

årsredovisningen  har avgiftsmedlen utvecklats positivt från 2,5 till 2,8 miljarder från 2011 till 

2015 (Sveriges Radio, 2015b). Detta beror, förklarar samtliga respondenter, på att 

avgiftsmedlen enligt praxis uppräknas med 2 % varje år. De påpekar att avgiftsfinansieringen 

resulterar i en säkerhet eftersom sändningstillståndet garanterar intäkter, men att det inte råder 

samma säkerhet längre ned i organisationen där medlen skall fördelas. Således upplevdes 

organisationen som helhet som intäktssäker, men att det inte råder samma säkerhet på alla 

nivåer. Detta beror, enligt respondenterna, på att det finns en utbud/ intern beställningsenhet 

(se figur 2) som indirekt fördelar medel till områdena. Dessa beställningar varierar. 

 

Jämte uppdraget och dess följande finansiering, verkar Sveriges Radio på en vanlig marknad 

med kommersiella konkurrenter. Chefen för Mälardalen framhävde hur hela medieklimatet 

har förändrats vilket har ställt nya krav på marknadsaktörerna. Samtliga respondenterna lyfter 

fram hur den teknologiska utvecklingen har förändrat verksamheten och vilket fokus som 

finns. Stora investeringar har gjorts i datorprogram, sändningsverktyg och tjänster för 

lyssnare. Ekonomichefen förklarade hur det även har förändrat budgetarbetet markant då 

intäkterna behöver fördelas annorlunda inom verksamheten, samtidigt som den traditionella 

verksamheten skall producera samma mängd sändningstimmar. Verksamhetscontrollern ansåg 

att det är problematiskt att använda en budget där enbart kostnaderna kan styras. Hen menar 

att det blir en begränsning i verksamheten när det inte går att tjäna pengar på att utveckla en 

produkt. I likhet med ekonomichefen, menar hen att det inte går att sända fler radiotimmar 

utan bara radiotimmar av bättre kvalitet. Detta resulterar, menar Verksamhetscontrollern, att 

det sker en detaljstyrning av kostnaderna till liten nytta.  

 

På frågan om Sveriges Radio verkar i en stabil miljö är inte respondenterna överens. Chefen 

för Mälardalen uttryckte miljön som “stabil, men inte säker” och syftade på det förändrande 

medieklimatet och påpekade den kritik mot public-service som finns ute i Europa. Alla 

respondenter lyfter fram den betydande marknadsandel som Sveriges Radio innehar och 

belyser hur de har en hög trovärdighet i alla mätningar. Detta ser de som ett bevis på att de 
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uppfyller sitt uppdrag. Majoriteten av respondenterna är övertygade om att Sveriges Radio 

således är säkra på marknaden och uttrycker ingen rädsla för att deras verksamhet kommer 

avvecklas. Controllern för Ekot uttrycker däremot sin oro och ifrågasatte radion som 

mediekanal och om denna kommer att finnas kvar om 20 år. Gällande budgeten uttrycker 

verksamhetscontrollern att hen skulle kunna ställa upp en budget för tre, fyra år framåt på 

grund av det specificerade, fasta,  uppdraget och den fasta finansieringen. 

 

Sammanfattningsvis uttrycker respondenterna hur Sveriges Radio är stabilt i den bemärkelse 

att de är stora marknadsaktörer med stort förtroende. Uppdragsspecifikationen möjliggör ett 

enkelt budgetuppställande som fokuserar på kostnaderna. Å andra sidan är deras omgivning 

inte säker då organisationen påverkas i hög grad av omvärlden och vad som sker där. Detta 

får ekonomiska konsekvenser i den bemärkelse att de tvingas omfördela och ifrågasätta hur 

resurser används. 

 

4.3	Traditionell	budgetering		
4.3.1	Budgetens	syfte	
Intervjuobjekten nämner många syften vilka budgeten ska fylla på Sveriges Radio. 

Majoriteten nämner först och främst att budgeten sätter ramen för verksamheten. Det blir ett 

verktyg att förstå budgetunderlaget och hur det ska konkretiseras. Respondenterna uttrycker 

även hur budgeten är ett styrmedel som fördelar ansvar och blir ett verktyg till att utkräva 

ansvar. Ekonomichefen uttrycker det som ett sätt att illustrera den arbetsordning som råder 

och se organisationen ur ett större perspektiv än bara sitt eget. Verksamhetscontrollern belyser 

även hur budgeten fungerar som ett formellt beslutsunderlag för styrelsen. Majoriteten 

respondenter påpekar även att budgeten syftar till kontroll i den bemärkelse att den ska 

illustrera hur mycket resurser som finns tillgängliga och hur de ska fördelas. Respondenterna 

belyser även att budgeten ämnar resultera i större förståelse för ekonomin inom 

organisationen, även för dem som inte direkt jobbar inom den ekonomiska funktionen.   

 

4.3.2	Budgetprocessen		
Sveriges Radio har en årsbudget som löper över ett kalenderår. Flera respondenter uttrycker 

att processen har varierat under åren, men att en årsbudget ”alltid” har funnits. Dagens 

budgetprocess har använts sedan hösten 2012. Ekonomichefen berättar att processen sedan 

dess inte har förändrats i någon större utsträckning.  
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4.3.2.1	Uppställandet	
Respondenterna förklarade hur uppställandet av budgeten inleds redan under våren. Då 

diskuterar ledningen de förutsättningar och mål som verksamheten ska arbeta mot. Det är 

själva budgetunderlaget, menar samtliga respondenter. Dessa förmedlas sedan ner i 

organisationen i syfte att sprida information och säkerställa att själva budgeten ställs upp 

kring samma förutsättningar. Under hösten påbörjas det faktiska budgetuppställandet, vilket 

inleds på enhetsnivå (program, ekonomi teknik, personal, strategi). Sedan går processen nedåt 

och områdena får ställa upp sina egna budgetar. Budgeten kan under processen skickas upp 

och ner mellan nivåerna innan den tas vidare ytterligare ett steg högre i organisationen till 

huvudbudgeten. Varje områdeschef är ansvarig för sin budget och således även ansvarig för 

de underliggande kanalernas och redaktioners ekonomi. Detta menar den tidigare chefen för 

Mälardalen och chefen för Ekot innebär att det finns mer utrymme och tid att ta fram mer 

detaljerade budgetar på lägre nivå och det finns ett förtroende att dessa följer de ramar som 

gäller.  

 

Respondenterna belyser att samtliga chefer inom organisationen eller de med annat 

ekonomiskt ansvar är involverade i uppställandet i budgeten. Det rör sig totalt om cirka 100-

120 personer. Utöver det är nästan samtliga medarbetare delaktiga på det sättet att de bidrar 

med synpunkter på verksamheten och hur den fungerar i praktiken, samt önskemål kring hur 

resurserna skall fördelas. Verksamhetscontrollern berättar att hen arbetar för att korta ner 

budgetprocessen. Istället för att involvera alla delar av organisationen i uppställandet, förs det 

diskussioner med enhetscontrollers och cheferna för varje enhet. Då diskuteras enbart möjliga 

avvikelser från utfallet från föregående år. Detta menar hen skulle förkorta processen 

avsevärt, till enbart max 20 personer, och även vara möjligt på grund av de statiska 

förutsättningarna som budgeten ställs upp utifrån.  

 

På frågan om det går att påverka budgeten i dess uppställande är majoriteten respondenterna 

överens om att det är möjligt inom dess ramar, att det är angeläget för public-

serviceuppdraget samt att det finns medel till det. Det finns åsidosatta pengar för 

“journalistiska projekt” utöver de beställda programmen för att främja kreativitet, nytänkande 

samt utveckling. Dessa medel innebär att projekten kan förverkligas snabbare, menar chefen 

för Ekot och ekonomichefen. Verksamhetscontrollern belyser problematiken att det ofta 

saknas vetskap om när inverkan på budgeten skall komma. Hen menar att eftersom 
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uppställandet inför nästa år sker redan våren innan, behöver förslag på förnyelse komma 

redan då. När budgeten är fastställd är det ofta för sent.  

 

Gällande tiden som läggs ner på budgeten är svaren olika. Den före detta chefen för område 

Mitt uttrycker att det inte alls är tidskrävande eftersom många siffror ser likadana ut år efter 

år. De som arbetar mer organisationsövergripande, ekonomichefen, chefen för Mälardalen 

och controllern för Ekot, uttrycker att budgetuppställandet tar mer tid i anspråk. Framförallt 

om en räknar med all tid som går åt till att ta fram förutsättningarna. Alla är däremot överens 

om att när själva siffrorna ska fastställas tar det inte överdrivet mycket tid, vilket förklaras 

genom att mycket av arbetet redan har gjorts. 

 

4.3.2.2	Användning	
Samtliga respondenter berättar att budgeten fyller en funktion under året och fungerar som 

underlag till beslut. Det är ett verktyg att kontrollera hur mycket medel som är förbrukade och 

hur mycket som finns kvar, framhäver chefen för område Mitt. Chefen för Mälardalen 

berättade hur budgeten finns som stöd men inget som är helt avgörande vid beslut eller något 

som alltid måste arbetas utifrån i minsta detalj. Inom mer oförutsägbara områden, till exempel 

Ekot, där nyheter ska förmedlas, kan budgeten inte vara något som begränsar det dagliga 

arbetet. Om en nyhet behöver täckas på ett sådant vis som uppdraget kräver, kommer detta att 

göras utan hänsyn till budget.  

 

Inom andra områden, som inte har samma element av överraskning får budgeten en mer 

central roll vid beslutsfattande och används mer som ett direkt styrmedel, förklarar chefen för 

område Mitt. Detta gäller främst vid idéer och önskemål kring utvecklandet av verksamheten. 

Frågan ställs alltid om det finns medel till ett genomförande, förklarar majoriteten av 

respondenterna. 

 

4.3.2.3	Uppföljning	
Det är i slutet av december som budgeten beslutas av styrelsen. Samtliga respondenter 

förklarar att denna kallas för “T0:a” och bör svara på frågan “vad vill vi göra?”. T0:an är fast 

under året och revideras inte.  

 

Under april görs den första, större, uppföljningen av T0:an vilket är en utfallsprognos. 

Ekonomichefen och verksamhetscontrollern, vilka är involverade i prognosarbetet, förklarar 
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att de använder tidigare års prognoser för att matematiskt beräkna det förväntade utfallet i år. 

Dessa brukar sammanfalla väl med det faktiska utfallet, förklarar de. Ekonomichefen 

förklarar att prognosen har ett annat perspektiv än T0:an genom att den ska besvara frågan 

“vad tror vi att vi kan klara av att göra?”. I augusti görs en andra prognos och ersätter den som 

gjordes i april.  

 

Det är den senaste prognosen som sedan ligger till grund för vidare jämförelse. Således 

förlorar T0:an relevans efter april, menar de flesta respondenterna. Verksamhetscontrollern 

och ekonomichefen, påpekar att det således går att se prognosen som en revidering av 

budgeten under året, men att ledningen tillsammans med ekonomichefen formellt inte gör en 

revidering.  

 

Utöver de mer detaljerade prognoserna förklarar majoriteten av respondenterna att det finns 

månatliga rapporter som cheferna för varje område skall leverera till 

controllers/ekonomiavdelningen. Dessa skall ge en återberättelse av ekonomiska händelser 

och förklara utfall under perioden. Respondenterna uttrycker olika åsikter kring dess relevans. 

Majoriteten berättar hur dessa är mycket användbara och fungerar som ett sätt att tidigt 

identifiera avvikelser som kan komma att påverka årsresultatet. Samtidigt uttrycker den före 

detta chefen för område Mitt ett missnöje över dessa rapporter. Hen anser att dessa är 

överflödiga och onödigt tidskrävande på grund av att avvikelserna är små på dennes 

avdelning till följd av uppdraget och den fasta intäktstilldelningen. Uppföljningen blir något 

som tar onödig tid; uppföljning är viktigt, men inte varje månad. 

 

4.3.2.4	Analys	
Alla respondenter förklarar att utfall och avvikelser från budget är underlag för analys. 

Majoriteten av respondenterna förklarar vidare att det är accepterat att avvika från budgeten 

om det är berättigat, det vill säga är i linje för public-serviceuppdraget eller går att motiveras 

utifrån detsamma. Det skiljer sig däremot mellan enheterna och vilken typ av verksamhet som 

har frångått budgeten förklarar controllern för Ekot. Exempelvis om Ekot behöver förstärka 

rapporteringen från kriget i Syrien på grund av händelser där, accepteras avdelningen att 

avvika från budgeten. Det motiveras genom att public-serviceuppdraget faktiskt kräver det. I 

ett sådant fall agerar redaktionen i första hand och sedan försöker den som är ekonomiskt 

ansvarig hantera konsekvenserna. Om avvikelsen inte går att motiveras belastas 

nästkommande års budget med motsvarande belopp, förklarar chefen för Mälardalen.  
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Controllern för IT/Teknik påpekar hur viktigt det är att analysen tittar på stora avvikelser först 

och sedan blickar mot mer detaljerade företeelser. Hen menar att på så sätt undviker de att 

fokusera på fel saker när de gör analysen och utvärderar budgetåret.  

 

4.4	Kritik	mot	årsbudgetering	
Samtliga respondenter uttrycker att budget på ett eller annat sätt uppfyller sitt syfte. 

Områdeschef för Mälardalen anser att budgetens styrka är att den skapar ordning och reda, 

vilket behövs på en sådan stor organisation som Sveriges Radio. F.d. chefen för område Mitt, 

framhäver i koppling till detta även hur budgeten skapar kontroll för chefer. En annan fördel 

är att budgeten, och framförallt dess uppföljningar, kräver eftertänksamhet och att det 

reflekteras över den verksamhet som bedrivs och kostnaderna för den. Risken finns annars att 

verksamheten rullar på utan att tänka varför, menar Områdeschef för Mälardalen. Budgeten 

fungerar också som en avstämningspunkt och kan ge en säkerhet att verksamheten är på väg 

mot rätt håll. Ekonomichefen förklarar hur budgeten fyller sitt syfte, eftersom den bidrar till 

full kontroll över ekonomi. Däremot vill hen i förlängningen ifrågasätta syftet med budgeten: 

i Sveriges Radios situation behöver inte ekonomin alltid vara i balans, vilket den nu syftar till.  

 

Att budgeten ger kontroll kan anses vara en nackdel, påpekas av ekonomichefen. Denna 

kontroll anses resultera i en stelbenthet och en överdriven kontroll som inte behövs i 

organisationen.  Flera respondenter menar att på grund av de säkra intäkterna och vetskapen 

om uppdraget, blir kontrollen något som stjälper mer än det hjälper organisationen. 

Verksamhetcontrollern framhäver att istället för att producera radiotimmar med en god 

kvalitet bidrar budgeten enbart till att dessa har rätt pris.  

 

Ekonomichefen lyfte en nackdel som kan beskrivas som att Sveriges Radio har en 

“plånboksekonomi”. Hen menar att plånboken är full i början av året och sedan skall vara tom 

vid årets slut. Detta ser denne som ett problem eftersom det bidrar till en för kort tidshorisont 

och att pengar spenderas för sakens skull. Hen menar att det är budgetens egenskap att råda 

under ett år som är orsaken till detta. Ett exempel som nämndes av flera av respondenterna, är 

Ekot, vars roll är nyhetsbevakning. Under perioder som ligger utanför deras kontroll kräver 

public-serviceuppdraget att de spenderar mer än vad deras plånbok innehåller. Däremot 

fungerar inte verkligheten som en plånbok, vilket även verksamhetscontrollern påpekar. Om 
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kostnader tillåts löpa över fler år, säger verksamhetscontrollern vidare, skulle budgeten 

komma närmare verksamheten.  

 

I koppling till tidshorisonten menar tre av respondenterna, på olika nivåer, att 

framförhållningen inte är tillräcklig. De menade att det kan vara en bidragande faktor till att 

det inte alltid görs tillräckliga analyser av framtiden. Det är få uppgifter inom organisationen 

som bestämt löper på ett år, och således finns det få argument till att budgeten nödvändigt 

behöver vara det. Chefen för den mindre regionen Mitt, menade att nuvarande tidshorisont på 

ett år fungerar bra, eftersom den fluktuerar så pass lite från år till år. Majoriteten av 

intervjuobjekten är eniga om att det är bra att ha en tidshorisont på budgetarbetet. Sedan 

varierar åsikterna i hur lång denna bör bara. Verksamhetscontrollern berättar vidare att på 

grund av sändningstillståndet kommer verksamheten se på ett ungefär likadan ut under sex år. 

Detta innebär att det skulle vara möjligt att ställa upp en budget för hela den perioden - och 

sedan göra avstämningar löpande.  
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5.	Analys	
 

Inledningsvis analyseras hur intäktsäkerheten och uppdragsspecifikationen påverkar 

budgetprocessen. Därefter fördjupas analysen i den bemärkelse att varje del av 

budgetprocessen analyseras utifrån presenterad litteratur och hur denna påverkas av de två 

faktorerna. Slutligen utredes huruvida tidigare forsknings påvisade nackdelar med 

budgetprocessen existerar och om de beror på de fasta intäkterna och 

uppdragspecifikationen.  

 

5.1	Contingencyteorin		
Reid et al. (2000) beskriver hur contingencyteorin avser förklara hur olika faktorer, såväl 

interna som externa, påverkar en organisation. I studien undersöktes två contingencies: fasta 

intäkter och uppdragsspecifikation. Efter den empiriska undersökningen går det att 

argumentera för att dessa två faktorer påverkar valt studieobjekt i en stor utsträckning. 

Lawrence & Lorsch (1970) och Burns & Stalker (1994) menar således att organisationen 

behöver anpassa sin ekonomistyrning, mer specifikt deras budgetprocess, utefter dessa.   

 

Langfield-Smith (1997) belyser även vikten av anpassning när situationsfaktorerna förändras. 

I den studerade organisationen framkommer att dessa inte fluktuerar i en stor utsträckning, 

exempelvis är uppdraget specificerat i sex år framåt. Detta medför även att intäkterna är 

fastställda under samma period, vilka tillsammans skulle innebära att organisationen befinner 

sig i en stabil miljö. Således upplever inte organisationen att deras budgetprocess är i behov 

av löpande anpassning på grund av de fasta intäkterna och uppdragsspecifikationen.  

 

Däremot påvisade studien att förutsättningarna inte nödvändigtvis var stabila i hela 

organisationen. Till exempel förklarades hur fasta intäkter kan resultera i internt fluktuerande 

disponibla medel. Det kan även finnas delar av organisationen som upplever en osäkerhet i 

dess uppdrag vilket påverkar budgetprocessen. I valt studieobjekt finns delar av 

organisationen som mer än andra är berörda av oförutsägbara händelser utom deras kontroll. 

Detta innebär att uppdragets ramar är säkra, men att vad detta kräver, i fråga om resurser, inte 

är säkert. Dessa mer dynamiska förutsättningar skulle enligt contingencyteorin innebära att en 

mer dynamisk budgetprocess vore lämplig (Burns & Stalker, 1994). 
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Ytterligare en situationsfaktor framkom genom den empiriska studien, den teknologiska 

utvecklingen. Under senare år har den kommit att påverka budgetprocessen i allt större 

utsträckning. I kombination med det specificerade uppdraget har den resulterat i en nödvändig 

omfördelning av tilldelade resurser. Satsningar på teknologisk utveckling och uppdatering av 

IT-system, vilket uppdraget krävt, har belastat en större andel av budgeten. Detta är en 

indikation på att oavsett de fasta intäkterna och uppdragsspecifikationen finns det andra 

faktorer än dessa som kommer påverka budgetprocessen. 

	
5.2	Budgetprocessen		
I enlighet med vad Anthony (1998) menar att budgeten syftar till: att sätta de övergripande 

målen för verksamheten, visar den empiriska undersökningen att vald organisations budget är 

ett yttre ramverk för organisationen. Intervjuerna visar att den är ett medel för att utkräva 

ansvar inom organisationen, tydliggöra arbetsordningen och att den ämnar bidra med 

förståelse för organisationen. Respondenterna var överens om att budgeten i det stora hela 

uppfyller sitt syfte i verksamheten; kontroll över ekonomin. 

 

5.2.1.	Uppställandet	
Budgetuppställandet är ett viktigt steg i processen, precis som litteraturen framhäver. Vid 

uppställandet av budget används traditionellt sett den uppföljning som gjorts från tidigare år, 

samt de strategiska planerna för det kommande året. (Kullvén 2015, Ax et al. 2015). Genom 

intervjuerna framhölls att ledningen spelade en stor roll vid uppställandet eftersom det är de 

som framtagit budgetunderlaget. På grund av de förhållandevis fasta intäkterna blir 

uppställandet en enklare process. Enbart kostnaderna behöver estimeras då intäktsbeloppet 

organisationen erhåller är känt. Uppdragspecifikationen innebär även att det finns en 

öronmärkning kring hur kostnaderna skall allokeras.  

 

5.2.2	Användandet	
Budgeten ställs upp för att användas under budgetåret. Den skall fungera som beslutsunderlag 

och en vägledning. (Ax et a. 2015, Kullvén 2015) I den valda organisationen, där intäkterna är 

fasta, fungerar budgeten enligt respondenterna som ett verktyg för att kontrollera vilka medel 

som är förbrukade och hur mycket som finns kvar att tillgå.  Budgeten är således ett medel för 

att kontrollera att pengarna disponeras enligt de specificerade uppdragen.  
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5.2.3	Uppföljning	
Magnusson (1974) förklarade att uppföljningen av budget innebär att redovisa utfall och 

jämföra med den uppställda budgeten. Vidare förtydligar Carlsson (2006) hur det kan göras 

veckovis, månatligen eller en annan tidsperiod. Studien visade att det sker uppföljning både 

månadsvis men även att större, mer omfattade prognoser gjordes. De förstnämnda fungerar 

som rapportering och möjliggör att tidigt identifiera händelser som kommer påverka 

årsresultatet. Det rådde dock delade meningar om rapporternas relevans. Magnusson (1974) 

menar att kostnaden för uppföljning inte bör överskrida nyttan av den. 

Uppdragsspecifikationen bör rimligen fungera som tillräcklig direktion och att månatlig 

rapportering riskerar bli överflödig. Å andra sidan fungerar rapporterna även som ett verktyg 

att löpande säkerställa att förbrukning av medel inte överskrider de tilldelade intäkterna. De 

fasta intäkterna och det specificerade uppdraget leder således till ett visst behov av 

uppföljning.  

 

5.2.4	Analys		
Bergstrand (2003) menar att budgetanalysen ger en förklaring till varför budgeterade värden 

och utfall skiljer sig åt. Genom den empiriska studien framkom det att samtliga större 

avvikelser analyseras. Med uppdragsspecifikationen i bakhuvudet reflekteras det kring de 

större avvikelser som uppkommit under budgetåret. Avvikelsen tillåts om den går att motivera 

utifrån uppdraget. Ax et al. (2015) belyser vidare att inget utfall kommer vara identiskt med 

den uppställda budgeten. Trots uppdragsspecifikationen och fasta intäkter var även detta ett 

faktum i den studerade organisationen. Detta kan anses vara motsägelsefullt då dessa 

förutsättningar bör resultera i en stor säkerhet både i uppställandet och utfallet av budgeten. 

Alltså påverkas inte budgetanalysen avsevärt genom uppdragsspecifikationen och de fasta 

intäkterna.   

 

5.3	Kritik	mot	årsbudgetering	
5.3.1	Tidskrävande	
Hope och Fraser (2003b) menar att budgeten är en tidskrävande process och argumenterar 

för  att det är en av dess nackdelar. Efter den empiriska undersökningen vet vi att det är 

många medarbetare som är involverade i budgetprocessen, i enlighet med vad Kullvén (2015) 

förklarar. Samtidigt framkommer det i intervjuerna på den valda organisationen att 

uppställandet inte anses vara tidskrävande. Den lilla fluktuationen mellan år, i form av 

tilldelade medel samt vilket arbete om skall genomföras, medför att budgeten kan ställas upp 

relativt fort. Att många medarbetare involveras förklaras snarare genom att det är en relativt 
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stor organisation vi har studerat och att de ackumulerade budgettimmarna blir många. Således 

indikerar studien att budgeten inte behöver vara något tidskrävande i en organisation med 

fasta intäkter och med ett specifikt uppdrag. 

 

5.3.2	Missvisande	tidsperspektiv	
En traditionell budget löper vanligtvis över ett verksamhetsår (Kullvén, 2015) vilket kritiseras 

på grund av dess missvisande koppling till verkligheten (Ax el al., 2015). Det är sällan ett 

projekt löper över exakt 365 dagar. I den valda organisationen innebär de fasta intäkterna att 

disponibla medel är säkrade under en sexårsperiod. Den empiriska undersökningen påvisade 

ett missnöje med tidsperspektivet som budgetprocessen innebär. Exempelvis det gjordes en 

liknelse mellan ekonomin och en plånbok. Vetskapen kring vad som skall genomföras och 

ungefär hur mycket medel som det skall kosta fluktuerar inte avsevärt mellan år och således 

är det missvisande att samtliga medel bör vara slut vid ett exakt datum. Studien indikerar 

således att detta argument inom budgetkritik i allra högsta grad kan appliceras på 

organisationer med en förhållandevis fasta intäkter och som vet vilket uppdrag verksamheten 

ska arbeta mot. 

 

5.3.3	Inaktuell	
Budgeten kan kritiseras för att den hinner bli inaktuell under användandet. Tiden mellan 

uppställandet och utfall anses vara ett för stort gap. (Hope och Fraser, 1999) Under den 

empiriska undersökningen påträffades ett medhåll för detta argument. Eftersom intäkterna är 

säkrade kommer dessa inte bli inaktuella under året; ett argument som skulle motbevisa 

inaktualitetsargumentet. Däremot kan kostnaderna fortfarande fluktuera under året, vilken 

även var något som stöttes på under den empiriska undersökningen. Kullvén (2015) lyfter 

fram att budgeten riskerar att frikopplas helt från verkligheten när denna förändras, men inte 

budgeten. Detta styrker argumentet att  budgeten hinner bli inaktuell under budgetåret. I vald 

organisation tillåts avvikelser från budgeten i form av kostnader om uppdraget kräver detta. 

En konsekvens av detta blir således att budgeten blir inaktuell.   

 

Vidare påpekar Kullvén (2015) att budgeten blir missvisande på grund av inkonsekvensen 

kring hur långt i förväg organisationen budgeterar. I den empiriska undersökningen 

framkommer det att organisationen hanterar detta genom tertiära prognoser vilka ersätter 

årsbudgeten i praktiken. Detta innebär i mångt och mycket att årsbudgeten blir inaktuell. 

Däremot har inte denna inaktualitet något att göra med varken uppdragsspecifikationen eller 
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de fasta intäkterna. Således sammanfattas denna del av kritiken mot budgetprocessen med att 

uppdragsspecifikationen är en anledning till att budgeten blir inaktuell men att det finns andra 

faktorer som också bidrar till detta.  

 

5.3.4	Falsk	trygghet	
Ax et al. (2015) hävdar att budgeten och dess uppföljningar resulterar i en falsk trygghet att 

verksamheten är på väg åt rätt håll enbart för att den är i linje med budget. Vidare menar 

Wallander (1995) att prognoser som kan göras i syfte att förutspå framtiden enbart är 

gissningar baserat på tidigare upplevelser och utfall. Kritiken går inte att applicera i sin helhet 

vid de valda förutsättningarna. Den empiriska undersökningen visade att prognoser som görs i 

regel är träffsäkra gällande årsresultat. Detta menas bero på att uppdraget och intäkterna är 

detsamma och fluktuerar i begränsad utsträckning varje år vilket förenklar prognosarbetet. 

Således går det, utifrån studien, att konstatera att budgeten inte blir en falsk trygghet i en 

organisation på grund av uppdragsspecifikationen.  

 

5.3.5	Internt	politiskt	spel	
Budgeteringen kan leda till ett internt politiskt spel (Ax el al., 2015). Istället för att sträva 

efter en optimal verksamhetsstyrning, blir det viktigare att använda alla resurser som är 

tilldelade. Detta kan ta sig i uttryck genom att förbereda en antingen optimistisk eller 

pessimistisk budget i syfte att påverka de förväntade prestationer som budgeten resulterar i. 

(Anthony et al., 2014) I den empiriska studien påvisades inga incitament att budgetera 

fördelaktigt, varken för individen eller en berörd enhet. Däremot var organisationen öppen 

med att årsbudgeten ställs upp med ett pessimistiskt synsätt. Detta innebär att alla möjliga 

kostnader som kan, även kommer, realiseras. Detta anses mer som en budgettaktik snarare än 

ett internt politiskt spel. Således kan inte studien finna några tydliga indikationer på att 

uppdragsspecifikationen och intäktsäkerheten skulle leda till ett internt politiskt spel gällande 

budgeten.  

 

5.3.6	Mäter	fel	prestation	
Hope och Fraser (2003a) beskriver att budgeten styr människors agerande i givna situationer, 

vilket är en nackdel. De menar att uppställda budgetmål kan resultera i omoraliskt beteende. 

Kritiken menar att prestation bör mätas på andra sätt än budgeterade mål. I den studerade 

organisationen mäts prestation i den bemärkelse att organisationens resultat bör vara så nära 

noll som möjligt. Vid budgetårets slut bör de tilldelade medlen vara förbrukade. Detta menar 
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respondenterna i studien är en nackdel. Det lägger fokus på att förbruka resurser, eller hålla 

sig inom ramarna, istället för att producera produkter av en hög kvalitet. I och med det 

erhållandet av uppdraget bör organisationen fokusera på att leverera kvalitet snarare än att 

budgeten skall visa ett nollresultat. Vidare får detta ytterliga komplikationer. I de genomförda 

intervjuerna framkom att varje produktionsbeställning fokuserade på hur mycket ett program 

fick kosta, snarare än att fokusera på vad detta skulle innehålla och med vilken kvalitet. Här 

visar den empiriska undersökningen att uppdragsspecifikationen går före att samtliga 

tilldelade medel skall vara använda vid årets slut - något som den nuvarande budgeten menar. 

Detta blir ändock mer problematisk i en organisation lik den studerade organisationen där det 

inte går att producera fler, enbart bättre, radiotimmar. I en sådan situation blir budgeten 

missvisande genom det faktum att värdeskapande i form av bättre kvalitet på produktionen 

inte framkommer. Således går det att argumentera för att budgeten mäter fel prestation även 

under förutsättningarna förhållandevis fasta intäkter och ett specifikt uppdrag.  

 

5.3.7	Sammanfattande	tabell	
Uppdragsspecifikation och fasta intäkter kan bistå med vidare underlag för kritik gällande 

budgetprocessen, se nedanstående figur 3. I linje med tidigare kritik anses budgeten leda till 

ett missvisande tidsperspektiv och att den mäter fel prestation under dessa förutsättningar. 

Däremot kan inte tidskrävande och den falska tryggheten identifieras, vilket är ett resultat av 

de fasta intäkterna och uppdragsspecifikationen. Att budgeten blir inaktuell går att finna till 

viss del men kan även bero på andra faktorer vilket även är fallet vid ett internt politiskt spel.  

 

Tidigare kritik 

Nackdel i studerad 

organisation 

P.g.a. fasta intäkter & 

uppdragsspecifikation? 

Tidskrävande Nej Ja 

Missvisande tidsperspektiv Ja Ja  

Inaktuell Ja Till viss del  

Falsk trygghet Nej Ja  

Internt politiskt spel Nej Nej 

Mäter fel prestation Ja Ja 

       Tabell 2. Sammanfattning av analys  



	 36	

6.	Diskussion	och	slutsats	
Syftet med studien var att med hjälp av contingencyteorin och budgetteori utforska av den 

traditionella budgetprocessen i en organisation i bolagsform med förhållandevis fasta intäkter 

och uppdragsspecifikation. Vidare var syftet att undersöka om, och varför, befintlig 

budgetkritik går att applicera även under dessa förutsättningar.  

 

Studiens resultat visar att valda situationsfaktorer påverkar budgetprocessen. Vidare går det 

att konstatera att dessa har en effekt på vilka nackdelar, belyst av tidigare forskning, som 

uppkommer i processen. Några av nackdelarna som påvisats i studien går att argumentera för 

beror på uppdragsspecifikation och fasta intäkter. Andra nackdelar går inte att finna på grund 

av dem. Resultatet bör beaktas i den mening att dessa faktorer enbart är komplement till andra 

faktorer som ligger till grund för att budgetprocessen kritiseras.  

 

Det finns ett genomgående mönster i den empiriska undersökningen att budgetprocessen 

fungerar. Den uppfyller sitt syfte och ger full kontroll över verksamheten. Däremot finns det 

tendenser hos vissa av respondenterna som belyser att syftet, kontrollen, nödvändigtvis inte är 

optimal utan att organisationen skulle fungera bättre med en mer flexibel budgetprocess. 

Detta skulle kunna ligga till grund för argument att budgeten borde användas annorlunda, inte 

styra och kontrollera organisationen i samma utsträckning den gör i dagsläget. Studien 

konstaterar även problematiken kring budgeteringens oförmåga att inkorporera värdeskapande 

och kvalitet i produktion.  

 

Efter studien finns det anledning att även ifrågasätta contingencyteorins begrepp: stabil miljö. 

Även om det existerar omvärldsfaktorer hos organisationer som kan beskrivas som stabila och 

motiverar en stabil styrning, i detta fall genom budgetprocessen, verkar det finnas andra 

fenomen inom organisationen som istället efterfrågar dynamik Kan det vara så att det globala 

samhället i sin helhet efterfrågar flexibilitet, men att enskilda faktorer tillåter stabilitet? 

Däremot är det viktigt att ta hänsyn till faktumet att stabilitet och flexibilitet är relativt tiden 

och vad som är stabilt i en organisation inte behöver vara det i en annan. 

 

Viktigt att ta i beaktning vid granskning av studien är dess begränsningar. Första och främst 

att den bygger på subjektiva uppfattningar av budgetprocessen. Detta medför risken att 

insamlad data inte överensstämmer med verkligheten. Viktigt att beakta är även att all empiri 

inte gjorts tillgänglig av respondenterna på grund glömska eller medvetet utelämnande. 
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Dessutom riskerar snöbollsurvalet att generera ett missvisande resultat. Således är det 

nödvändigt att upprepa liknande studier för att kunna generalisera resultatet av 

forskningsfrågorna. Det anses även relevant att granska ett större urval enheter och områden 

vid organisationen då nuvarande riskerar bidra med ett vinklat resultat. 

 

6.1	Slutsats	
Slutsatser från studien kan dras utifrån den sammanfattande tabellen (figur 3). 

Uppdragsspecifikation och fasta intäkter påverkar budgetprocessen och kan i viss mån bistå 

med vidare underlag för kritik till budgetprocessen. Dessa skall ses som ett komplement till 

vidare kritik mot budgetprocessen. Budgeten fungerar bättre vid dessa förutsättningar, men 

bör ändå ifrågasättas.  

 

Studien visar att budgeten fyller en funktion inom en organisation med fasta intäkter och 

uppdragsspecifikation. Däremot finns det situationer då den hämmar verksamhetens 

utveckling. Kontrollen som budgeten syftar till är kanske för strikt? En mer flexibel modell 

skulle kunna stimulera utveckling på en djupare nivå. Behov av flexibilitet och utveckling när 

ett givet uppdrag kräver att budgeten tillåter flexibilitet, är något som den traditionella 

budgetstyrningen inte gör i dagsläget.  

 

6.2	Förslag	på	vidare	forskning		
Inom contingencyteori föreslår vi vidare forskning kring hur den teknologiska utvecklingen 

har kommit att påverka organisationer med fasta intäkter och ett specifikt uppdrag. 

Framförallt gällande hur allokering av resurser behöver förändras som en konsekvens av 

detta.  

 

Den genomförda studien visar att det går att applicera viss kritik mot budgetering vid fasta 

intäkter och uppdragsspecifikation. Däremot gick det inte att finna empiriska bevis för att all 

den tidigare kritiken går att applicera. För att erhålla förståelse för hur organisationer upplever 

budgetens funktionalitet under studerade förutsättningar föreslår vi vidare forskning kring 

inkorporering av värdeskapande i budgetprocessen utifrån tilldelade medel. Slutligen, en mer 

kvantitativ ansats med fokus på liknande variabler som denna studie skulle generera större 

förståelse, generaliserbarhet och legitimitet till studiens resultat.  
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Bilaga 1  
Frågeformulär       

A) Formaliteter      
• Tacka personen i fråga för att denne tagit sig tid att träffa oss.  
• Berätta lite kort om vilka Erika och Daniel är; UU, sista terminen, uppsats osv. 
• Fråga respondenten om vi får spela in intervjun. a  
• Informera respondenten om hur intervjun kommer gå till, vem av oss som ställer 

frågor och vem som antecknar.    
• Informera respondenten om syftet, uppsatsens bakgrund och forskningsfråga. Förklara 

även varför SR valts som studieobjekt.     
• Informera respondenten om möjligheten att vara anonym. 
• Transkribering av intervju skickas till respondenten direkt när den är sammanställd.

    
• När uppsatsen är godkänd ges respondenten möjlighet att ta del av den. 
• Ge respondenten möjlighet att fråga om denne saknar någon information eller 

liknande.     
• Informera att vi kommer förklara begrepp löpande under intervjun. 

      
B) Bakgrundsinformation    

1. Berätta om din roll på Sveriges Radio. 
2. Berätta i stora drag om budgetprocessen på Sveriges Radio. 
3. Hur kommer du i kontakt med SR:s årsbudget?  

  
C) Contingency-teorin   

1. Definiera “situationsfaktorer” eller “omvärldsfaktorer” 
2. Vilka externa faktorer anser du påverkar Sveriges Radio mest? 
3. Vad gör Sveriges Radio till en annorlunda organisation? 
4. Vilka förutsättnigar från omgivningen tas i hänsyn vid budgetarbetet? 
5. Upplever du Sveriges Radios position på marknaden som stabil? 

      
    

D) Budgetprocessen     
 
Syften: 

1. Vilket syfte fyller budgeten på Sveriges Radio? 
• Framförhållning; planering, samordning, resursallokering och dimensionering 
• Ansvar; utkrävande av ansvar längre ner i organisationen, uppföljning, kontroll 
• Förståelse; kommunikation, plattform att framföra idéer, sprida info 

      
      
     
Budgetuppställandet: 

1. Hur inleds (görs) budgetuppställandet? 
2. Vilken information samlas in och ligger till grund för uppställandet? 
3. Var kommer denna information från?   

 a. Från vem/vilka? 
4.  Hur många är involverade i budgetprocessen? 

 a. Personer, timmar? 
5. Finns det en känsla av att kunna påverka budgeten? 
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6. Vad tycker du om budgetens tidshorisont på ett år?  
    

      
     
Budgetanvändning:     
1. Vilken funktion fyller budgeten inom din avdelning under året?   
      
Budgetuppföljning: 
1) Görs det någon uppföljning mot budgeten under året?  

a) Hur ofta sker det i såfall? 
2) Vilka parametrar är viktiga i uppföljningen? 
3) Anser du att uppföljningen är relevant? 
4) Om du mottar budgetrapporter - vilket syfte fyller dem? 
5) Revideras budgeten under året?     
      
     
Budgetanalys: 

1. Hur väl (brukar) stämmer budgeten överens med det faktiska utfallet? 
2. Hur hanteras avvikelser?    

       
E) Fördelar med budgeten  

1. Vad tycker du fungerar med budgeten idag?  
2. Fyller budgeten sitt tänkta syfte på Sveriges Radio  

    
F) Nackdelar med budgeten 

1. Vilka egenskaper tycker du saknas i budgeten idag?  
2. Vad tycker du kan förbättras med arbetet? Varför?  
3. Känner du till några alternativ till traditionell budgetering   
4. Anser du att dessa kan vara ett alternativ för Sveriges Radio? 

 
 
G) Avslutande av intervju 

• Fråga om intervjuobjektet vill tillägga något eller har övriga frågor? 
• Önska att maila ytterligare frågor i framtiden.  
• Tacka att intervjuobjektet tagit sig tid att träffa oss.  

 


