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SAMMANFATTNING 
 

 
 

Bakgrund och Problem - Mycket kritik har genom åren riktats mot traditionell budget och 
beyond budgeting har därför vuxit fram som en följd av kritiken. Beyond budgeting är en 
flexibel styrmodell som anpassas till omvärlden. Tidigare studier beskriver implementeringen 
av beyond budgeting men få studier belyser hur styrsättet påverkar organisation. Därför 
inriktar sig följande studie på hur beyond budgeting upplevs som styrmodell och om den 
påverkar medarbetarnas motivation. Studien syftar även till att förstå varför motivation 
påverkas genom att finna vilka bakomliggande motivationsfaktorer som påverkas av 
styrsättet. 

Metod - Studien är kvalitativ där empiriinsamlingen består av 16 semistrukturerade 
intervjuer som genomförts på två olika företag. Det empiriska materialet analyserades utifrån 
12 beyond budgetingprinciper som styrsättet bygger på. För att besvara studiens 
frågeställning och syfte används även den institutionella teorin och motivationsmodellen 
“The Job Chareteristic Model”. 

Slutsats - Studien har kommit fram till att beyond budgeting upplevs som flexibel och 
engagerande. Det framkom även att styrsättet har en positiv påverkan på medarbetarnas 
upplevda motivation. Studien har funnit att normativa organisationer underlättar ett styrsätt 
efter beyond budgeting eftersom det bidrar till en gemensam kultur. Under vissa 
förutsättningar, exempelvis expansion, kan det krävas ett mer regulativt styrsätt för att styra 
beteenden i önskvärda riktningar och för att skapa en tydlighet av företaget värderingar. När 
många nya medarbetare börjar tar dessa nya medarbetarna efter befintliga beteenden i 
organisationen. Dock finns risken att egna tolkningar av organisationens beteenden leder till 
en splittrad organisation vilket kan försvåra gemensamma värderingar. Studien har funnit att 
organisationer har bemött detta genom att sätta upp mer regler och policys i syfte att uppnå en 
normativ organisation. Studien har funnit att de motivationsfaktorer som påverkas av 
styrsättet beyond budgeting är krav på olika färdigheter och uppgiftens betydelse vilket leder 
till upplevs meningsfullhet. Vidare har följande studie funnit att styrsättet bidrar till ökad 
autonomi vilket i sin tur leder till ökat ansvar för arbetets resultat som grundas på den egna 
prestationen. Slutligen påverkas feedback av styrsättet vilket leder till ökad kunskap om den 
egna prestationen kring arbetet. 

Nyckelord - Beyond budgeting, styrmodell, motivation, institutionell teori, The Job 
Characteristic Model 



ABSTRACT 
 

 
 
 

Background and Problem - The traditional budget has been criticized over the years and 
beyond budgeting has therefore emerged. Beyond budgeting is a flexible management control 
system that can be easily adopted and suitable for different environments and contexts. 
Previous research describes how beyond budgeting should be implemented and few declare 
how the management control system influenced their organization. This report will therefore 
concentrate how beyond budgeting is perceived and how it affects the employee’s 
motivation. The purpose of this report is to understand why motivation is impacted 
throughout the underlying motivations factors. 

 
Method - This report is a qualitative report where the empirical data has been collected 
through 16 semistructured interviews from two different companies. The empirical data 
where analyzed from the basis of the 12 beyond budgeting principles. To answer the research 
questions, the institutional theory and the Job Characteristic Model has been used. 

 
Conclusion - This report has found that beyond budgeting is perceived as flexible and 
engaging. It emerged that the management control system had a positive impact on the 
employee’s motivation. The report found that a normative organization favors beyond 
budgeting because it contributes to a common corporate culture. Under certain conditions, 
e.g. expansion, may it be required with a regulation to steer the employees to desirable 
behaviors to create clarity within the organization's values as new employees take after 
existing employees behaviors within the organization. A risk might be that individual 
interpretation may lead to a divided organization which can lead to differed common values. 
The report found that the organization had to implement more rules and regulations in order 
to achieve a normative organization. The report also found that the motivation factors that 
affect and influence beyond budgeting was skill variation and task significance that was 
leading to a sense of meaningfulness at work. Furthermore, this report found that the 
management control system affects and increases the autonomy which leads to individual 
responsibility for the outcomes, based on individual achievements. Finally, feedback outlines 
that beyond budgeting led to increased knowledge of the result from own achievements. 

 
Keywords - beyond budgeting, management control system, motivation, institutional theory, 
The Job Characteristic model 
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1. INLEDNING 

Under inledningen presenteras först styrsystem i allmänhet och därefter förklaras budgetens 
syfte. Kritiken mot den traditionella budgeten redogörs och vidare förklaras begreppet 
beyond budgeting. Beyond budgeterings aktuella roll beskrivs för att sedan presentera den 
tidigare forskningen som gjorts inom området och det gap vi funnit. Detta mynnar ut i 
studiens frågeställning och syfte. 

1.1 BAKGRUND 
 

 
 

“Motivation is not about achieving the “right financial incentives.” It is about achieving the 
right level of involvement and commitment.” 

-Jan Wallander (Hope & Fraser, 2003) 

En del i att bedriva en verksamhet är att formulera mål och strategier (Jannesson & Skoog, 
2013). Målen brukar delas in i finansiella- och icke-finansiella mål där ett finansiellt mål kan 
vara att uppnå ett visst resultat eller att företaget ska åstadkomma en viss lönsamhet medan 
ett icke-finansiellt mål kan vara att uppnå en hög kundnöjdhet eller att bygga upp en hållbar 
utveckling. Ekonomistyrningen fokuserar på de ekonomiska målen av finansiell karaktär vars 
syfte är att få organisationens enheter att eftersträva och uppnå dessa mål (Ax, Johansson & 
Kullvén, 2015). För att kunna arbeta aktivt mot de uttalade målen krävs det att företagen 
använder styrsystem (Lagerstedt & Tjerneld, 1991). Dessa kan se olika ut och ett av 
styrsystemen är tekniker inom ekonomistyrning såsom budgetering och prestationsmätning 
(Ax, Johansson & Kullvén, 2015). 

Budgeten är en utav de viktigaste styrmedlen som kan användas för att planera, kontrollera 
och ge ansvar för att säkerställa att rätt åtgärder genomförs i enlighet med målen 
(Samuelsson, 1983, Libby & Lindsay, 2003). Budget definieras som en beräkning i förväg av 
alla inkomster och utgifter under ett år (NE, 2019). Dock pågår diskussioner om budgeten 
verkligen är en effektiv styrmodell och mycket kritik har riktats mot den ordinarie och 
traditionella budgeten (Andersson & Greve, 2016; Durfee, 2006; Hope & Fraser, 2004). Som 
svar på denna kritik utvecklades en annan styrmodell, beyond budgeting, vilken är mer 
anpassad till en snabb och föränderlig värld (Fahlén, 2016). Beyond budgeting definieras som 
en effektiv styr- och ledningsmodell som kan tillämpas i en allt mer oförutsägbar verklighet. 
Denna modell är mer anpassningsbar och hjälper medarbetare att få förtroende och ger dem 
tid att tänka, dela med sig och förbättras (Beyond Budgeting Round Table[BBRT], 2016). 
Oavsett vilken styrmodell företag tillämpar krävs det att medarbetarna är motiverade för att 
resultaten ska kunna uppnås och en utmaning inom ledarskapet är att få medarbetarna 
motiverade (Hedegaard Hein, 2012). 

 
Motivation är viktigt för att känna delaktighet i ett sammanhang och inse betydelsen av sin 
arbetsinsats för att skapa välmående på jobbet. En nyligen genomförd undersökning av 
Jobbhälsoindex presenterar att knappt hälften av de anställda upplever att deras arbete är 
meningsfullt och enbart var tionde svensk ser någon ytterligare mening med att gå till jobbet 
förutom den erhållna lönen (Nandorf, 2019). När medarbetarna har låg inre motivation 
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riskerar det att bidra till dålig stämning på arbetsplatsen och att företagets resultat påverkas i 
en negativ riktning (Fleur, 2013). 

 
 
 

1.2 DÄRFÖR HÅLLER INTE  BUDGETEN 
 

 

“Budgets make people feel unvalued” 
-(Neely, Bourne & Adams, 2003) 

I en studie som sammanställt den kritik som riktats mot den traditionella budgeten framgår att 
budgeten bidrar till att människor känner sig undervärderade (Neely, Bourne & Adams, 
2003). På grund av kritiken mot den traditionella budgeten har styrmodellen beyond 
budgeting vuxit fram (Hope & Fraser, 2004). Jan Wallander, dåvarande VD för 
handelsbanken, var en av de första förespråkarna för beyond budgeting och avskaffade budget 
i företagets ekonomistyrningssystem under 70-talet (Jansson, 2013, 14 maj). Att sätta budget 
är riskabelt och en improduktiv sysselsättning vilket kan baseras på osäkra prognoserna om 
framtiden. Dessa prognoser baseras på antaganden som görs om framtiden vilket gör det svårt 
att förutspå utvecklingen (Wallander, 2013). Ytterligare kritik som riktats mot den 
traditionella budgeten är att det är tids- och energikrävande och tar runt 20 % av det 
finansiella chefernas och ledningens tid, vilket gör att mindre tid blir över till andra 
arbetsuppgifter som kunde använts till att driva företaget framåt (Libby & Lindsay, 2003). 
Enligt Carlsson och Lundén (2017) riskerar den traditionella budgeten att bidra till att 
medarbetarna låser sig fast vid de uppsatta budgetmålen. Om företaget är lönsamt riskerar 
medarbetarna att minska arbetsinsatsen när budgetmålen väl uppnåtts, vilket gör att 
medarbetarnas kapacitet inte utnyttjas till fullo. Det kan även vara problematiskt att göra en 
budget när inflationen är mycket hög och företaget växer snabbt eller går in på nya 
marknader (Carlsson & Lundén, 2017). Ytterligare kritik mot budgeten är att processen är 
lång och dyr och bidrar sällan till stort värde (Hope & Fraser, 2004). Den är inte heller 
anpassad efter den konkurrens som råder i omvärlden. Budgeten har blivit mer som ett fast 
prestationskontrakt där chefer tvingas leverera givna ekonomiska resultat trots att mycket 
ligger utanför deras kontroll. Detta kan leda till att de känner sig pressade och försöker nå 
budgetmålen till vilket pris, något som kan ha en negativ påverkan på företag och deras 
anställda (ibid.). En studie visar på att en stor del av cheferna är missnöjda med att använda 
den traditionella budgeten som styrmodell, där de ansåg att den ledde till konflikter och att 
budgeten innehöll orealistiska siffror. Den traditionella budgeten bidrar också till att ledare 
och chefers beteende försämras (Durfee, 2006). Det visar sig även att incitament, som morot 
och piska, är minst effektivt för att motivera medarbetare till att prestera bra (Leslie, Loch & 
Schaninger, 2006). 

Genom istället tillämpa beyond budgeting får medarbetarna utmanande och rimliga mål att 
uppnå. Eftersom denna styrning är mer decentraliserad leder det till ökat förtroende vilket gör 
det enklare för medarbetaren att ta beslut som ligger i linje med strategiska målen 
(Performance Canvas, 2016). Beyond budgeting är uppdelat i tolv principer: sex 
ledarskapsprinciper och sex styrningsprinciper, se figur 2. Dessa principer är institutionen 
BBRT (2016b) grundare till. Beyond budgeting handlar också om att reflektera över hur vi 
styr och leder organisationer och ska enligt principerna leda till bättre prestationer och mer 
dynamiskt ledarskap. Ett resultat av detta blir att medarbetar- och kundnöjdheten ökar vilket 
gör att hela organisationen är mer mottaglig för förändring som bidrar till ett högre värde för 
ägare och övriga intressenter (Fahlén, 2016). Debatten om den traditionella budgeten var 
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speciellt intensiv under 80-talet (Wallander, 2013) och trots att beyond budgeting är ett 
begrepp som funnits under lång tid är det företag som idag arbetar aktivt med att 
implementera denna styrmodell i sin verksamhet (Ekan, 2018; Axelsson, 2017). Under år 
2019 ska Volvo lämna den traditionella budgeten och arbeta med mer rörliga mål som 
baseras på prioriteringar, trend och takt (Ekan, 2018). ICA-gruppen bytte ut den traditionella 
budgeten under år 2016 eftersom de ansåg att denna process var för omfattande och 
tidsödande (Civilekonomen, 2017). På grund av att företag än idag väljer att implementera 
den långt tidigare utvecklade styrmodellen beyond budgeting, gör att det är ett intressant och 
aktuellt ämne att studera. 

Tidigare forskning inom området syftar på att förklara begreppet beyond budgeting och 
beskriver tillvägagångssättet vid implementering av beyond budgeting i organisationen. 
Forskningen undersöker även hur företag generellt ställer sig till att byta ut och förändra 
deras befintliga styrmodell mot beyond budgeting (Hope & Fraser 2003, De Waal, 2005; 
Libby & Lindsay, 2010; Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). Eftersom tidigare nämnda studier 
har ett beskrivande sätt av beyond budgeting saknas det ett brett omfång av studier på hur 
beyond budgeting påverkar organisationen när styrmodellen är implementerad. Därför finns 
ett gap gällande studier som klargör hur styrsättet beyond budgeting påverkar motivationen. 
Det finns andra studentuppsatser som studerat beyond budgeting tidigare och ett fåtal har 
studerat området kopplat till motivation. Trots detta bör ämnet belysas för att få en ännu mer 
kristalliserad uppfattning och det är något följande uppsats ska bidra med. På grund av den 
begränsade forskningen inom området ska denna uppsats undersöka hur motivationen 
påverkas när företag styrs efter beyond budgeting. Motivationsmodellen The Job 
Characteristic Model (JCM) innehåller motivationsfaktorer och denna modell kommer 
appliceras på följande uppsats för att förstå hur beyond budgeting påverkar motivationen. De 
motivationsfaktorer som modellen innehåller kommer analyseras för att skapa en förståelse 
om vilka som påverkas av styrsättet beyond budgeting. Varken motivationsmodellen eller den 
nyinstitutionella teorin har tillämpats i tidigare forskning inom föreliggande område. Enligt 
Oliver (1997) presenterar den institutionella teorin att företag är verksamma inom en social 
ram med värderingar, normer och antaganden som reglerar accepterbart beteende. Den 
institutionella teori används i studier gällande ekonomistyrning (Mutiganda, 2016) men ingen 
studie har tillämpat det institutionella perspektivet kopplat till beyond budgeting. Därför ska 
den institutionella teorin användas för att besvara studiens frågeställning och syfte. 
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1.3 FORSKNINGSFRÅGA 
 

 
 

Med grund i ovanstående resonemang kommer denna uppsats undersöka följande 
forskningsfrågor: 

Vad är medarbetarnas upplevelse av beyond budgeting? 
Hur kan motivationen påverkas av att arbeta i ett företag som styrs efter Beyond Budgeting? 
Varför påverkas i sådana fall motivationen av denna typ av ekonomistyrning? 

 
 
 

1.4 SYFTE 
 

 
 

Utifrån ett institutionellt perspektiv syftar föreliggande studie till att öka förståelsen för 
medarbetarens upplevelse av beyond budgeting. Studien syftar även till att öka förståelsen 
om medarbetarnas motivation påverkas då ett företag tillämpar styrsättet. Vidare syftar 
studien till att med hjälp av analysmodellen finna vilka bakomliggande motivationsfaktorer 
som påverkas av styrsättet beyond budgeting. 
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2. REFERENSRAM 
 

 
 

Under referensramen presenteras först traditionell budget och utvecklingen som har lett till 
begreppet beyond budgeting. Innebörden av detta styrsätt förklaras grundligt och de 12 
principer presenteras. Modellen “The Job Characteristic model” från Oldham och Hackman 
presenteras djupgående för att kunna förklara hur motivationen påverkas av beyond 
budgeting. Vidare ges en förklaring av den institutionella teorin och dess tre olika delar 
utifrån det interna perspektivet. Vidare presenteras studiens analysmodell som grundar sig på 
dessa teorier och som hjälper till att besvara studiens frågeställning och syfte. 

 
 

 
2.1 BUDGET OCH  DESS UTVECKLING 

 

 
2.1.1 ALLMÄNT OM TRADITIONELL BUDGET 

 

Budgeten är en viktig del i styrprocessen hos de flesta organisationer (Hansen, Otley & Van 
der Stede, 2003). Budgeten fördelar ansvar, är framåtriktad och omfattar en avgränsad 
tidsperiod. Den grundar sig i gissningar om hur framtiden kommer utvecklas (Andersson & 
Greve, 2016). Budgeten är ett ekonomiskt styrinstrument, en prognos och en plan för 
företaget om det kommande året eller åren (Wildavsky, 1978, Wallander, 1999). Den baseras 
på antaganden om den generella utvecklingen av efterfrågan, priser, löner och kostnader med 
mera. Dessa antaganden om framtiden görs vanligen av utomstående experter som företaget 
drar egna slutatser av och som sedan ligger till grund för prognoser gällande utvecklingen av 
det egna företaget och dess marknad. Planeringen in i framtiden kan anses svårt, se figur 1. 
Om budgeten kommer att uppfyllas beror på hur exakta dessa antagande och slutsatser är 
(Wallander, 1999). Den traditionella budgetprocessen är en hierarkisk styrning där beslut tas 
högre upp i organisationen för att sedan förmedlas ner i organisationen (Libby & Lindsay, 
2003). De två övergripande syftena med budgeten är planering och ansvarsstyrning. 
Planeringen görs för att kartlägga kommande händelser och i förväg göra en bedömning och 
anpassa sig efter detta. Genom planeringen kan företagen upptäcka eventuella problem, som 
till exempel betalningsproblem, i tid vilket gör att de kan vidta åtgärder för att förhindra 
dessa. När budgeten används som ett verktyg för ansvarsstyrning är syftet att få ansvariga 
chefer att uppnå företagets mål. Detta gör det möjligt för operativa beslut att flyttas nedåt i 
organisationen och de ansvariga utvärderas efter hur väl målen uppfylls istället för hur väl 
deras arbetsuppgifter utförs. För att ansvarsstyrningen ska fungera krävs att den ansvarige 
känner sig motiverad att försöka uppnå budgetmålen och då krävs att personen har ett 
inflytande över budgeten (Andersson & Greve, 2016). 

 
2.1.2 KRITIK SOM BIDRAGIT TILL UTVECKLINGEN AV BEYOND BUDGETING 

 

Budgeten är en av ekonomichefernas främsta prioriteringar och undersökningar visar att 
budget- och planeringsarbetet tar runt 20 % av ledningens tid. Trots detta visar studier att 
majoriteten av företagen är missnöjda med sin budget och planering (Neely, Bourne & 
Adams, 2003). Den traditionella budgeten är för tidskrävande och kostsam och den är inte 
heller anpassningsbar efter dagens turbulenta miljö. Vidare anses budgeten utvecklas och 
uppdateras för sällan eftersom det vanligtvis görs en gång om året. Bland den kritik som 
riktas mot budgeten framkommer även att budgeten baseras på ogrundade antaganden och 
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gissningar samt att den bidrar till ökad konkurrens mellan avdelningar istället för att 
förespråka kunskapsspridning (Neely, Bourne & Adams, 2003). 

Utvecklingen av budgeten och begreppet beyond budgeting har pågått under flera decennier. 
Som framkommit under tidigare avsnitt är budget historiskt sett ett väldigt centralt styrmedel 
(Libby & Lindsay, 2003) och som under de fyra senaste decennierna fått en en del kritik 
(Wallander 1999, Jensen, 2001, Durfee, 2006, Andersson & Greve, 2016). Det finns fler 
alternativ för att tillmötesgå och övervinna kritiken mot budgeten. Detta kan bland annat vara 
att arbeta efter aktivitetsbaserad budget, nollbaserad budget och värdebaserad budget. 
Aktivitetsbaserad budget innehåller planering och kontroll av värdeskapande aktiviteter och 
processer. Företagets aktiviteter och processer struktureras då för att se till att kundbehovet 
bemöts. Den nollbaserade budgeten innebär att utgifter justeras och nollställs längst varje 
budgetcykel istället för att budgeten baseras på tidigare perioder. Värdebaserad budget 
innebär ett systematiskt sätt för att skapa aktieägarvärde över tid. Alla utgifter bedöms efter 
det aktieägarvärde företaget vill skapa (Neely, Bourne & Adams, 2003). Ett annat sätt är att 
övergå till beyond budgeting (Sandalgaard, 2012) och det är vad följande uppsats är inriktad 
på att studera. Beyond budgeting innebär mer flexibel styrning som möjliggör prestationer 
genom decentralisering (Player, 2003). Detta är ett alternativt sätt att arbeta med 
budgetprocessen som institutionen BBRT tagit fram och utvecklat sedan 1998 (De Waal, 
2005). En del företag har valt att inte frångå helt från traditionell budget utan att istället 
förbättra budgetprocessen för att övervinna den kritik som budget fått (Libby & Lindsay, 
2010). Här nedan presenteras en kort teoretisk diskussion på vad som bidragit till vad beyond 
budgeting är idag. 

Författare, år Ställningstagande 
 

Argyris, 1953 Budget är en viktig styrmodel, men har viss dysfunktionell 
påverkan på organisationen. Ingen lösning på problemet 

Wallander, 1999 Att planera in i framtiden är något som kan vara svårt, speciellt i 
föränderliga miljöer. Det finns många anledningar till varför budget 
inte hjälper till att se dessa förändringar i den framtida prognosen. 
Budget kommer göra det svårare att anpassa sig till dessa 
förändringar och stället ska andra enheter mätas. 

Hope & Fraser, 2003 Allokering av resurser fungerar bättre utan planering. Den radikala 
förbättringen av detta problem är de 12 Beyond budgeting 
principerna som leder till optimal resursallokering. 

Bogsnes, 2009 Implementation av Beyond budgeting kräver att en radikal 
förändring av chefer och medarbetares tankesätt måste ske för att 
det ska fungera. Omvandlingen mot Beyond budgeting innebär en 
långvarig anpassning av ledningsfilosofier. 

Hope, Bunce & Röösli, 2011 Utveckling och metoden för de 12 principerna skapar en adoptiv 
styrmodell. Denna typ av planerings- och styrmodell möjliggör en 
helt ny ledningsfilosofi. Följt av de 12 principerna måste en 
integrerad styrnings “approach” användas som fokuserar mindre på 
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 kontroll och mer på självkontroll av operativa enheter. Fokus läggs 
då på de anställdas potential och hållbart värdeskapande mer än 
aktieägarvärde och kortsiktig vinst. 

Bourmistrov & Kaarbøe, 
2013 

Studien tar upp att vid implementeringen av Beyond budgeting 
skapas nya styr- och ledningsmodeller inklusive uppdelning av 
budgetfunktionerna (prognoser, målsättning & resursfördelning). I 
kombination med en dynamisk och transparent process för 
resursallokering leder detta till en positiv förändring i tankesättet 
och beteendet vid beslutsfattande. 

Nguyen, Weigel & Hiebl, 
2018 

Studien är en literature review som presenterar att även om 
förespråkare av beyond budgetering har lagt stor vikt vid att 
utveckla och främja detta koncept, visar många empiriska studier att 
många organisationer som undersöks fortfarande skulle förbättra 
traditionell budgetering än att överge det helt. Artikeln belyser 
också den viktigaste kritiken av traditionell budgetering, utveckling 
av styrsystem för beyond budgeting styrning och faktorer som 
hindrar genomförandet av styrsättet. 

Figur 1 - Teoretiska diskussionen angående utvecklingen av budgeten 
 
 
 
 
 

2.2  BEYOND BUDGETING 
 

 
2.2.1 ALLMÄNT OM BEYOND BUDGETING 

 

Att arbeta efter beyond budgeting innebär att en styrmodell används där organisationen 
arbetar med rullande prognoser, relativa prestationer och icke finansiella mätvärden 
(Sandalgaard, 2012). Beyond Budgeting använder sig av adoptiva styrningsprinciper som 
möjliggör prestationer samt använder sig av decentralisering (Player, 2003). De 
organisationer som har har frångått den traditionella budgeten har ersatt den med mer flexibla 
styrmekanismer, som beyond budgetingmodellen innehåller. Målet för dem har inte bara varit 
att minska kostnaderna som uppstår vid budgetprocessen utan också att använda sig av en 
mer anpassningsbar planeringsprocess. Detta genom att delegera ansvar för strategi och 
resultat till de som arbetar närmast kunderna. Dessa organisationer har också förändrat 
belöningssystemen och de som har lyckats bäst har baserat belöningssystemen på relativa 
förbättringar än att ha fasta prestationskontrakt som bestämts i förväg (Hope & Fraser, 2004). 

Ledarna i de företag som arbetar efter beyond budgeting har insett att organisationer inte kan 
liknas vid maskiner där fart, effektivitet och prestanda inte kan ändras genom att dra i olika 
spakar. När det gäller Handelsbanken menar Jan Wallander att motivation inte har något att 
göra med individuella belöningar utan att det istället handlar om engagemang (Hope & 
Frazer, 2003). När en individ eller ett team beordras att uppnå ett mål är risken att endast lite 
ansvar och engagemang uppstår. Ingen kan övertala någon annan om framtidsutsikter utan 
istället måste individen eller teamet engageras i planeringsprocessen och dela engagemanget 
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med varandra. Detta eftersom människor är involverade i sina egna förbättringsplaner (Hope 
& Fraser, 2003). Förbättring av detta är enligt Hope och Fraser (2003) de 12 beyond 
budgeting principerna, se figur 1. 

 
2.2.2 BEYOND BUDGETING-PRINCIPER 

 

Efter att studerat organisationer som helt eller delvis frångått budgeten, har BBRT utvecklat 
en modell innehållande tolv principer (De Waal, 2005). De nya principerna uppdaterades av 
BBRT år 2016 och uppdelas i sex ledarskapsprinciper och sex styrprinciper (BBRT, 2016b). 
Modellen är uppdelad på detta sätt för att få den rätta sammansättningen av vad som görs i 
organisationen. Nedanför presenteras de olika principerna som utgår från figur 2. 
Institutionen är tydlig med att påpeka att Beyond Budgeting inte är en manual utan en 
ledarskapsfilosofi för att guida och inspirera organisationer (ibid.). Viktigt att notera är att 
beyond budgeting är en konceptuell modell som inte är vetenskapligt validerad. Följande 
uppsats utgår från beyond budgetingprinciperna för att ta del av modellens uppbyggnad i 
syfte att skapa en bättre förståelse för området. 

 

Figur 2 - Tabellen visar de 12 principerna som BBRT tagit fram från 2016 som finns inom Beyond Budgeting. 
 
 

Ledarskapsprinciper 
Syfte: I företag som styrs efter beyond budgeting är det vanligt att engagera och inspirera sina 
medarbetare med ett tydligt syfte istället för kortsiktiga finansiella mål (Bogsnes, Larsson, 
Olesen, Player & Röösli, 2016). Tydliga värden och gränser ska ligga till grund för handling 
istället för arbetsbeskrivningar (Nguyen, Weigel & Hiebl, 2018). 

Detta medverkar till ett rationellt skäl att agera på ett visst sätt (Hope & Fraser, 2004). Det 
beskriver även varför företag existerar, alltså syftet med organisationen men även vad som 
ligger till grund för att medarbetare vill arbeta i företaget (Bogsnes, m.fl., 2016). 
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Värdering: Principen värderingar beskriver att medarbetarna ska bindas kring gemensamma 
värderingar och sunt förnuft (Bogsnes, m.fl., 2016). Därför styrs medarbetarna mer av 
värderingar och principer för företaget, till skillnad mot den traditionella styrmodellen (Hope 
& Fraser, 2004). Värderingarna fungerar som en guidning om vad som är accepterbart eller 
inte och beslut uppmuntras om de kan motiveras med hjälp av företagets principer. Genom 
detta uppmanas medarbetare att ta egna beslut men om det inte är motiverbart bör de avstå. 
För att förenkla detta internt inom företaget eftersträvar ledningen att styra medarbetarna via 
ett motiv istället för en specifik uppgift, budget eller plan. Detta bidrar till att medarbetarna 
får ett klart och rationellt skäl till de insatser de gör (Hope & Fraser, 2004). För att kunna 
binda medarbetarna vid ett motiv och en värdering för företaget behöver ledningen och 
cheferna agera som stöd och coachning. Enligt filosofin ska inte sätta upp regler, vara 
ordergivare eller agera kontrollanter. Även om ledningen ser ett problem är det den lokala 
chefen som ska agera. Att inte ingripa anses av många som den svåraste 
delegeringsprocessen. Tillit och förtroende tar tid att bygga upp och det gäller att växa in i 
sina roller och utvecklas under tid till det bättre (Hope & Fraser, 2004). 

Transparens: Principen transparens handlar om att göra informationen tillgänglig för 
självreglering, innovation och kontroll istället för att begränsa information (Bogsnes, m.fl., 
2016). Detta öppna informationssystem och transparens inom organisationen ses som en 
fördel som ibland även är avgörande (Hope & Fraser, 2004). Den interna informationen och 
allmänna informationen ska vara lättillgänglig för dem som behöver den (De Waal, 2005). 
För att göra detta möjligt bör företaget implementera ett effektivt informationssystem som kan 
hantera all den information som transaktioner och data som budgeten tidigare gjorde (Hope & 
Fraser, 2003b). Det är detta transparenta informationssystem som gör det möjligt för 
självreglering, lärande och innovativt tänkande (Player, 2003, De Waal, 2005). Det viktigt att 
kunna agera snabbare än konkurrenter och för att få organisationen i den riktningen krävs 
transparens vilket leder till att öppen information blir tillgänglig. Det krävs även att alla i 
organisationen sätter höga etiska krav på informationen. Detta förhindrar dels en långsam och 
trögflytande organisation samt att medarbetare kan manipulera uppgifter (Hope & Fraser, 
2004). 

Organisationen: Principen organisation beskriver att en hierarkisk kontroll och byråkrati ska 
undvikas. Istället ska en stark känsla av tillhörighet skapas där medarbetarna ska organiseras i 
ansvariga grupper (Bogsnes, m.fl., 2016). Nguyen, m.fl. (2018) instämmer med detta och 
beskriver att organisering ska ske kring nätverk och processer och inte via funktioner och 
avdelningar. Detta kan ske genom att varje grupp och medarbetare får mer ansvar men även 
genom att grupperna får större personligt ansvar. Genom att ha små enheter eller grupper runt 
om i organisationen, som har möjlighet att påverka beslut baserat på lokal efterfrågan, skapas 
en organisation som är anpassningsbar och flexibel (Hope & Fraser, 2004; De Waal, 2005). 
Det är även viktigt att de små enheterna arbetar nära varandra för att känna samhörighet och 
uppnå bra dynamik. Vid rekrytering av nya medarbetare är det viktigt att säkerställa att de 
passar in i organisationen för att möjliggöra tillhörighet mellan grupper och att värderingar 
efterlevs inom organisationen (Hope & Fraser, 2004). Strategin är en process som fortlöper 
under hela året på grund av anpassning till omständigheterna och den föränderliga miljön. 
Processen bör inte börja på toppen och sedan fortsätta ner i organisationen utan istället bör 
processen börja längst ner i organisationen och för att sedan sträcka sig uppåt (De Waal, 
2005). Ledande chefer ger tillit till operativa chefer att planera och fatta de beslut som krävs 
för att uppfylla mål i enlighet med företagets strategi och styrningsprinciper. Friheten är stor 
att fatta beslut men högre chefer följer upp konsekvenserna av besluten (Hope & Fraser, 
2003b). Ledningen besitter fortfarande en viktig roll att utveckla strategin genom att skapa 
värderingar och riktlinjer som organisationen kan arbeta efter, men ansvaret för strategi och 
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prestationer har flyttats från företagsledningen till avdelningar som arbetar närmare kunden. 
Istället för att cheferna ska förhandla med siffror i en förutbestämd plan, som görs vid 
traditionell budget, så ska chefernas uppmärksamhet istället riktas mot att skapa värde för 
kunder och aktieägare. Detta bidrar till en ökad medvetenhet om vad som sker i omvärlden 
(Hope & Fraser, 2004). 

Autonomi: Principen autonomi beskriver att företagen ska lita och anförtro medarbetarna 
med frihet att agera (Bogsnes, m.fl., 2016). De ska inte begränsas och kontrolleras utan de 
ska få möjlighet att agera och fatta beslut (Nguyen, m.fl. 2018). Autonomi handlar om att ge 
medarbetarna frihet att fatta beslut lokalt. Genom detta blir det möjligt att engagera fler 
(Hope & Fraser, 2004). Stödjande ledarskap är centralt inom beyond budgeting. Det ska vara 
tillåtet för medlemmar inom organisationen att våga ta risker och misslyckas utan att straffas 
(De Waal, 2005; Hope & Fraser, 2003). Grupper eller personer som inte ges ansvar måste 
själva våga engagera sig i styrprocessen och acceptera att ta ansvar (Hope & Fraser, 2004). 
Ett antal företag som avskaffat budget har gett fler operativa ansvaret att engagera sig i 
strategiutvecklingen. I den traditionella styrningen handlar det till stor del om att komma 
överens om uppgifter kring precisa tal och hur dessa ska uppnås. I beyond budgeting handlar 
det istället om att engagera sig i målsättningen och vägen för att nå dit. Detta medför att 
medarbetarna blir tvingade att gå djupgående i tankar kring verksamheten speciellt om 
begränsningar, utveckling, åtagande och risker. De olika chefernas och ledarnas kunskaper 
utnyttjas mer kreativt och produktivt för att uppnå höga ambitiösa mål (Hope & Fraser, 
2004). Det är även viktigt att cheferna till de olika avdelningarna i sin tur engagerar 
medarbetarna i beslutsfattandet (ibid.). 

Kunder: Principen kunder beskriver att alla medarbetares arbete ska kopplas till kundbehovet 
för att undvika en intressekonflikt (Bogsnes, m.fl., 2016). Alla enheter inom företaget ska 
arbeta mot att skapa kundvärde och fokusera på marknaden, vilket skapar en lojal och lönsam 
kundkrets (Player, 2003). På detta sätt möjliggörs en flexibel miljö som snabbt kan anpassa 
sig till det förändrade kundbehovet och agera efter marknaden (De Waal, 2005). Genom att 
alltid ha kunden i fokus undviks en intressekonflikt där företaget är splittrat och medarbetarna 
har olika mål. Målet är att alla inom företaget ska reagera på kundkrav och kunna agera 
utifrån dessa (Hope & Fraser, 2004). 

Styrprinciper 
Rytm: Principen rytm förklarar att organisationen ska styras dynamiskt kring affärsrytmen 
och händelser istället för via kalenderåret (Bogsnes, m.fl., 2016). När en organisation styrs 
efter traditionell budget ligger denna till grund för de ekonomiska åtaganden inför det 
kommande året men när företag istället arbetar efter beyond budgeting finns inga fasta planer 
som bestämts på förhand. Därför måste medarbetare koordinera så att åtaganden ligger i linje 
med tempot i efterfrågan. För att anpassa sig till rytmen krävs att företaget erbjuder 
skräddarsydda lösningar vilket ibland innebär att flera olika avdelningar engageras. Det kan 
även innebära att kortsiktig kapacitet hanteras i realtid vilket skiljer sig från den traditionella 
budgeten. När den traditionella budgeten används bestäms företags kapacitet i förväg i 
samband med att produktionskostnaderna tas fram och avvikelser följs upp under processens 
gång. Vid styrning efter beyond budgeting blir det istället viktigare att se till att resursbehovet 
överensstämmer med kundernas efterfrågan. Detta leder till ett mer dynamiskt styrsätt som är 
anpassat efter marknadens förändringar. Om ett oväntat önskemål från kund uppkommer så 
resonerar avdelningarna med varandra om hur prioriteringarna ska göras om för att möta 
kundens önskemål och där finns ingen budget som förhindrar besluten (Hope & Fraser, 
2004). 
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Mål: Principen mål beskriver att målen ska vara vägledande, relativa och ambitiösa istället 
för fasta (Bogsnes, m.fl., 2016). Nguyen, m.fl. (2018) beskriver att målsättningen handlar om 
att slå konkurrenter istället för att slå företagets budget. Hope & Fraser (2004) menar att det 
är viktigt att sätta ambitiösa mål och införa anpassningsbara processer för att lyckas med 
Beyond Budgetingstyrningen. Med ambitiösa mål menar Hope & Fraser (2004) att målen ska 
baseras på en optimering av organisationens prestationspotential på lång och kort sikt. Dock 
är det av vikt att inte se det som ett fast mål som organisationen utvärderas efter (Hope & 
Fraser, 2004). Istället för fasta mål som årligen fastställs baseras målen på att operativa chefer 
får förtroende av ledarna där de litar på att vinsten maximeras och att företaget ständigt 
förbättras mot överenskomna nyckeltal (Hope & Fraser, 2003b). Målen ska sättas i 
förhållande till omgivningen såsom konkurrenter eller andra jämförbara organisationer (De 
Waal, 2005). Målen bör likt resultatet anpassas kontinuerligt utefter marknadsutvecklingen 
samt konkurrenternas prestanda (De Waal, 2005). 

 
Planer & prognoser: Principen planer & prognoser beskriver att dessa ska vara objektiva 
och smidiga (Bogsnes, m.fl., 2016). Prognoserna bör därför vara rullande (De Waal, 2005). 
Några viktiga indikatorer ska därför väljas ut för att styra verksamheten efter (Nguyen, m.fl. 
2018). Genom att arbeta efter detta sätt sträcker sig inte prognoserna längre än årsskiftet. Det 
ska inte heller finnas koppling mellan belöningssystemet och dessa prognoser, vilket leder till 
en mer objektiv prognossättning (De Waal, 2005). Trender visas genom sammanställda 
ekonomiska rapporter och det är vanligt att den framtida prestationen visas genom rullande 
prognoser vilket leder till minskade oväntade överraskningar. Företaget kan då styras i en 
önskvärd riktning och fatta de beslut som krävs. Nyckeltal är relationstal som bland annat 
visar kostnader i relation till intäkter eller kostnader och vinst i relation till kapitalet vilket 
kan användas som hjälpmedel till att upptäcka varningssignaler (Hope & Fraser, 2004). Ett 
öppet och transparent informationssystem ligger till grund där alla har tillgång till samma 
information samtidigt, vilket minskar incitament till att förfalska siffror. När budgetkravet 
inte längre kan uppnås, då kravet inte existerar, försvinner också anledningen till att förfalska 
informationen för att nå dit. När chefer blir duktigare på att tolka och analysera rullande 
prognoser leder det till att prestationsförändringar kan förutspås av ledningen tidigare och 
därmed kan förmågan att hantera marknadsförväntningar förbättras (Hope & Fraser, 2003b). 

 
Resursallokering: Principen resursallokering beskriver att företagen ska främja ett 
kostnadsmedvetet tankesätt och göra resurserna tillgängliga vid behov (Bogsnes, m.fl., 2016). 
Nguyen, m.fl. (2018) instämmer och förklarar att resurser ska göras tillgängliga för 
verksamheten när behovet uppstår till en rimlig kostnad. Resursallokeringen sker inte via en 
årlig fördelning utan beroende på efterfrågan och till den enhet eller del som behöver den 
mest. Genom att arbeta efter detta sätt skapas en möjlighet att på varje enhet möta 
marknadens krav samt att göra investeringsplaner enlighet med dessa (De Waal, 2005). Så 
länge nyckeltalsgränserna vägleder finns stor flexibilitet för hur resurserna används. Resurser 
kan göras tillgängliga genom att en intern marknad skapas och de utnyttjas genom 
överenskommelser vilket förenklar beslutsfattandet av de viktiga resurserna. Hur de 
ekonomiska åtaganden ska styras måste koordineras beroende på hur efterfrågan ser ut. Även 
om företagets kapacitet inte lyckas utnyttjas till fullo leder det till minskat slöseri och fler 
nöjda kunder. Detta innebär att lösningarna anpassas efter kunderna och att kortsiktig 
kapacitet hanteras löpande vilket leder till utvecklad kundlönsamhet (Hope & Fraser, 2004). 

 
Prestationsutvärdering: Principen prestationsutvärdering beskriver att prestationer ska 
utvärderas utifrån ett helhetsperspektiv och genom feedback från medarbetare för att bidra till 
utveckling (Bogsnes, m.fl., 2016). Medarbetare kan utvärderas efter nyckeltal som de har god 
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kännedom om vid årets början. Prestationsutvärderingen baseras på hur väl medarbetarna 
presterat med hänsyn till dessa nyckeltal och företagets omvärld (Hope & Fraser, 2004; Hope 
& Fraser, 2003b). Det viktigaste med prestationsutvärderingen är att varje medarbetare får 
utvecklas vilket möjliggörs med frekvent feedback och återkoppling på prestationen. För att 
göra prestationsutvärderingen så bra som möjligt ska utvärderingen inte enbart ske mot det 
som är mätbart, utan hänsyn ska även tas till förutsättningar för måluppfyllelsen (Beyond 
budgeting Institute, 2016). Hope & Fraser (2004) menar att organisationens prestation 
utvärderas löpande och grundar sig på gjorda framsteg jämfört med konkurrentmåtten. Dessa 
mått är prestationsmått och baseras på det bästa företaget i branschen där de flesta företag 
strävar efter att ligga på den övre kvartilen bland konkurrenterna (ibid.). 

 
Belöningar: Principen belöningar beskriver att det ska utges gemensamma belöningar 
baserat på konkurrenter och inte via fasta prestationer (Bogsnes, m.fl., 2016). Belöningarna 
ska alltså inte baseras på förutbestämda mål utan grunda sig på företagets konkurrenskraftiga 
prestation (Nguyen, m.fl. 2018). Belöningssystemets utformning kan skilja sig åt mellan olika 
organisationer men det viktigaste är att belöningar inte styrs av fasta mål som tagits fram i 
förväg (Hope & Fraser, 2004). En del organisationer väljer att lägga vikt vid gruppens 
relativa framgång medan andra har valt att använda sig av ett företagsomfattande 
vinstdelningssystem där belöningar på lägre nivå inte existerar. Att baseras belöningen på 
gruppens prestation leder bättre sammanhållning och laganda i organisation (De Waal, 2005). 
Bonusens storlek behöver alltså inte hänga ihop med hur bra eller dålig vinst företaget gjort 
det senaste året eftersom bonusen styrs av den relativa prestationen sett till bland annat 
konkurrenter, marknaden och tidigare perioder (Hope & Fraser, 2004). 

 
2.2.3 KRITIK MOT BEYOND BUDGETING 

 

Det finns dock andra studier som visar på att rullande prognoser bidrar till högre 
administrativa arbetsbelastningar som kan påverka prestationsutvärderingen. Det blir då svårt 
att ge medarbetarna prestationsutvärderingsmål när de rullande prognoserna används, då 
prognoserna ständigt förändras (Sivabalan, Booth, Malmi & Brown, 2009). 

Nyugyen, m. fl. (2018) menar även att det finns faktorer i beyond budgeting som inte passar 
alla situationer och företag. Faktorer som gör att beyond budgeting inte passar alla 
organisationer kan bero på typ av företag och den situation de befinner sig i. Även rädsla för 
förändring och svårighet att styra helt utan budget kan vara bidragande faktorer till att 
styrsättet inte passar alla. Tillverkande företag kan ha en svårighet vid denna styrmodell 
eftersom de måste förbereda en budget på det genomsnittliga lagret för att undvika resursbrist 
eller överskott. Det verkar dessutom inte finnas en tydlig bild över vilken företagsstorlek som 
är mest lämplig för styrmodellen (Nyugyen, m. fl., 2018). 

 
 

2.3 MOTIVATION 
 

 
 

Motivation kan delas in i inre och yttre motivation där inre motivation innebär att människor 
utför en aktivitet på grund av att de anser att den är intressant och skapar tillfredsställelse. 
Vid yttre motivation kommer inte tillfredsställelsen från själva aktiviteten utan från en följd 
av aktiviteten som till exempel belöningar (Gagné & Deci, 2005). När en anställd och dennes 
arbete överensstämmer med varandra blir det sällan aktuellt att använda tvång, att luras eller 
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att muta den anställde till att arbeta hårt och prestera väl. Istället försöker den anställde sträva 
efter bra prestationer eftersom det är givande och tillfredsställande vilket leder till att en inre 
motivation skapas. Vid hög inre motivation är känslor hos den anställde stark kopplade med 
arbetsprestationen där en självbelöning skapas vid god prestation och bildar incitament att 
fortsätta prestera bra. Eftersom sämre prestationer leder till negativa känslor bidrar det till att 
den anställde försöker ännu mer i framtiden för att undvika dessa negativa känslor och istället 
försöker uppnå det positiva. Resultaten blir en positiv spiral av arbetsmotivation som skapas 
av självgenererade belöningar av väl genomfört arbete (Hackman & Oldham, 1980). 

 
 

2.3.1 THE JOB CHARACTERISTIC MODEL OF WORK MOTIVATION 
 

The Job Characteristic model som är skapad av Hackman och Oldham beskriver relationen 
mellan arbetsuppgiften och den anställdes reaktion av arbetet. På den övergripande nivån i 
modellen finns “centrala arbetsegenskaper” som innehåller fem olika dimensioner, se figur 3. 
Dessa dimensioner ger upphov till tre psykologiska tillstånd som finns under rubriken 
“Avgörande psykologiska tillstånd” och det är dessa tillstånd som sedan leder till olika 
personliga och arbetsmässiga resultat under den övergripande rubriken “resultat” (Hackman 
& Oldham, 1976). 

 

Figur 3 - Oldham och Hackmans “Job Characteristic model”. Översättning av modellen. Visar att uppgiften i 
arbetet bidrar till det psykologiska tillståndet, vilket i sin tur leder till ett resultat. 
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De anställda bör uppleva hög inre arbetsmotivation när deras arbete uppfyller de centrala 
arbetsegenskaperna. Det är då viktigt att arbetet har en hög upplevelse av autonomi samt en 
hög upplevelse av feedback, se förklaring i figur 4. Varje arbetsegenskap inom upplevelse av 
meningsfullhet väger inte lika tungt som feedback och autonomi gör. Därför kan till exempel 
inte avsaknad av variation i arbetet bidra till en försämrad motivation om någon av de övriga 
arbetsegenskaperna inom meningsfullhet är uppfyllda (Hackman & Oldham, 1976). Det är 
dessa centrala arbetsegenskaper som ligger till grund för de underliggande 
motivationsfaktorerna i följande uppsats. 

 

Figur 4 - Formeln visar de centrala arbetsegenskaper som enligt JCM leder till motivation. 
 
De tre avgörande psykologiska tillstånden är upplevelse av meningsfullt arbete, ansvar för 
arbetets resultat av egna prestationen och kunskap om egen prestation kring arbetet, se figur 
3. Dessa olika psykologiska stadierna definieras enligt Hackman och Oldham (1976) nedan: 

- Upplevelsen av meningsfullt arbete: I vilken grad individen upplever arbetet som 
generellt meningsfullt och värdefullt. 

- Upplevelsen av ansvar för arbetets resultat av egen prestation: I vilken grad 
individen känner sig personligt ansvarig för resultatet av det arbete som han eller hon 
utför. 

- Kunskap om egen prestation kring arbetet: I vilken grad som individen känner till och 
förstår hur effektivt arbetet utförts (Hackman & Oldham, 1976). 

De individuellt positivt upplevda effekterna styrs om individens kunskap av resultatet som 
individen upplever ett ansvar över och som individen bryr sig om och upplever som 
meningsfullt. Motivationen är som högst när alla tre psykologiska tillstånden är uppfyllda. 
Om medarbetaren känner sig ansvarig för arbetets resultat av en meningsfull uppgift men 
aldrig får reda på att han presterar bra, kommer hen inte uppleva de inre belöningarna vilket 
inte kommer leda till ökad självskapad motivation. Detta gäller även tvärtom, om 
medarbetaren har kännedom om resultatet av en uppgift, men inte känner sig personligt 
ansvarig för resultatet, så kommer sannolikt motivationen att sjunka (ibid.). 

Meningsfullhet 
Av totalt fem arbetsegenskaper bidrar tre av dessa till det psykologiska tillståndet upplevelse 
av meningsfullt arbete. En av dessa egenskaper är: 
Variation av färdigheter: I vilken grad arbetet kräver olika aktiviteter vid utförande av 
arbetet vilket involverar olika talanger och färdigheter hos personen (Hackman & Oldham, 
1976). 
För att uppleva meningsfullhet enligt Oldham & Hackmans model är en faktor att 
arbetsuppgifterna är varierade. Utöver detta är det även viktigt med de färdigheter och 
kunskaper som individen använder sig av för att genomföra arbetsuppgiften (Oldham & 
Hackman , 1980). En individ uppfattar ofta en uppgift som motiverande när uppgiften kräver 
att individen engagerar sig i utmanande aktiviteter. När arbetet kräver olika färdigheter av 



15  

den anställde kan det leda till att arbetet får en stor personlig betydelse för individen 
(Hackman & Oldham, 1976). När arbetet kräver att individen engagerar sig i aktiviteter som 
utmanar sina färdigheter och förmågor så upplevs uppgiften mer meningsfull och ju fler 
färdigheter som arbetet involverar, desto mer motiverande upplever den anställde att arbetet 
är (Hackman & Oldham, 1980). Väsentligt är även att medarbetaren kan utvecklas över tid 
och de flesta medarbetarna känner mer meningsfullhet ju mindre basala uppgifter som ingår 
(Gareth, 2015). 

Nästa arbetsegenskap som styr meningsfullheten i arbetet är: 
Uppgiftens identitet: I vilken grad uppgiften kräver färdigställande av en hel och identifierbar 
del av arbetet vilket innebär att arbetet görs från början till slut, med ett synligt utfall 
(Hackman & Oldham, 1976) 
Människor bryr sig mer om sitt arbete när de genomför ett fullständigt arbete (Hackman & 
Oldham, 1980). Att ha en klar uppgift och kunna identifiera ett synligt resultat är centralt 
gällande uppgiftens identitet (Gareth, 2015). För att den anställde ska kunna känna 
identifiering med arbetsuppgiften som utförs, är de viktigt att vara involverad under en del av 
processen, från början till slut, för att resultatet enkelt ska kunna identifieras (Hackman & 
Oldham, 1976). Detta höjer det känslan av meningsfullhet (Gareth, 2015). 

 
Den tredje arbetsegenskapen som styr meningsfullheten är: 
Uppgiftens betydelse: I vilken grad arbetet har en väsentlig påverkan på andra människors liv 
eller arbete oavsett om det är inom organisationen eller i den yttre miljön (Hackman & 
oldham, 1976). 
Att kunna påverka andra genom delaktighet är avgörande för att uppleva meningsfullhet i 
arbetet (Allan, Duffy, Collisson, 2016). När individen förstår resultatet av att arbetet kan ha 
en inverkan på andra människors välbefinnande, blir meningsfullheten förstärkt. Detta 
förtydligas genom studier som visar att anställda som skruvar åt muttrar på flygplansbromsar 
finner sitt arbete mer motiverande än anställda som skruvar åt muttrar på dekorativa speglar, 
trots att nivån av kompetens är jämförbara. Det beror på att andra människors liv står på spel i 
det första scenariot och inte i det andra, vilket påverkar arbetets meningsfullhet. Medvetenhet 
kring arbetets påverkan på andra människors välmående, hälsa eller säkerhet leder till att den 
anställde bryr sig mer om arbetet än om arbetet inte skulle haft någon påverkan på andra 
människor (Hackman & Oldham, 1980). Det spelar ingen roll om individer inom eller utanför 
organisationen påverkas, det viktiga är att medarbetaren kan påverka andra människor eller 
den omgivning medarbetaren verkar i. Det är av betydelse om påverkan på andra upplevs  
som negativ vilket kan leda till incitament för att inte vilja utföra arbetsuppgiften, eftersom 
det inte bidrar till meningsfullhet (Oldham & Hackman, 1980). Om medarbetaren upplever 
att arbetsuppgifterna och arbetet påverkar andra människor i hög grad, ökar detta känslan av 
meningsfullhet (Gareth, 2015). 

Ansvar för arbetets resultat av egen prestation 
Det andra psykologiska tillståndet är Upplevelsen av personligt ansvar för arbetets resultat 
av den egna prestationen. Detta tillstånd styrs av graden autonomi som arbetet har och 
definieras enligt följande: 
Autonomi: I vilken grad arbetet ger väsentlig frihet och självständighet för individen i 
planeringen av arbetet och vid bestämmande av procedurer i hur arbetet ska utföras 
(Hackman & Oldham, 1976). När ett arbete har en hög autonomi beror resultaten mer på 
individens egna ansträngningar, initiativ och beslut än på instruktioner och direktiv från 
chefen. Under dessa omständigheter bör individen känna stort personligt ansvar för framgång 
och misslyckande som uppstår i arbetet (ibid.). 
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Kunskap om egen prestation kring arbetet 
Det tredje tillståndet enligt modellen är kunskap om prestationen kring det utförda arbetet. 
Detta styrs av feedback som bidrar till kunskap om prestationen och definieras enligt 
följande: 
Feedback: I vilken utsträckning de arbetsuppgifter som krävs resulterar i att individen får 
direkt och tydlig information om effekten av individens prestation (Hackman & Oldham, 
1976). Om medarbetaren får direkt feedback från chefer, kollegor och kunder som visar hur 
väl medarbetaren presterat leder detta till att de faktiska resultatet av det utförda arbetet 
förtydligas (Gareth, 2015). Feedbacken kommer från själva arbetet som ett resultat av det 
utförda arbetet. Detta kan till exempel vara när en säljare avlutar sin affär med kunden och 
därmed mottar betalningen av den sålda varan eller när en läkare har behandlat en patient och 
får kännedom om att patienten mår bra (Hackman & Oldham, 1980) . 

Resultat 
I figur 3 visas olika resultat som påverkats av den nivå av motivation på arbetet som 
individen upplever. Om medarbetaren uppnår det olika psykologisk tillstånden så resulterar 
det i upplevd motivation. Resultatet som modellen presenterar är hög inre arbetsmotivation, 
tillgodoseende av utvecklingsbehovet, hög arbetstillfredsställelse och hög prestation & 
effektivitet (Hackman & Oldham, 1976). Inre arbetsmotivation står för den omfattning som 
medarbetaren är självmotiverad att utföra ett bra arbete. Tillgodoseende av 
utvecklingsbehovet handlar om omfattningen av individens önskan att få utveckling i arbetet 
och hur uppfylld önskan blir. Hög arbetstillfredsställelse handlar om hur nöjd och 
tillfredsställd en medarbetare känner sig på arbetsplatsen. Hög prestation och effektivitet 
handlar både om kvaliteten och kvantiteten av det utförda arbete (Hackman & Oldham, 
1980). Om däremot en medarbetare upplever att arbetsinsatsen har en negativ påverkan på 
företaget eller dess omvärld leder detta inte till upplevd motivation (Hackman & Oldham, 
1976). 

Individuellt utvecklingsbehov 
Enligt Hackman och Oldham (1976) finns väsentliga skillnader på hur olika människor 
reagerar av deras arbete och det individuella utvecklingsbehovet är ett sätt att mäta 
skillnaderna, se figur 3. Den grundläggande tanken är att de människor som har ett stort 
behov av personlig utveckling kommer reagera mer positivt på ett arbete som har en hög 
motivationspotential än vad människor som har ett lågt behov av personlig utveckling. Det 
finns två möjliga utfall och det första innebär att människor som har ett stort behov av 
personlig utveckling är mer benägna att uppleva de psykologiska tillstånden när det objektiva 
arbetet är bra än vad de med litet behov av personlig utveckling är. Det andra innebär att alla 
individer kan uppleva de psykologiska tillstånden när arbetsförhållandena är bra men 
individen med stort behov av personlig utveckling bidrar till att resultat och motivationen 
förstärks. Det kan även vara så att de båda utfallen tillämpas samtidigt som framgår i figur 3 
(Hackman & Oldham, 1976). 

 
 
 

2.3.2 KRITIK MOT MOTIVATIONSMODELL 
 

Det finns synpunkter på Oldham och Hackmans modell där det diskuteras om de fem olika 
karaktärerna är lika viktiga och av betydelse för alla individer. Den kritik som riktas anser att 
olika individer vill ha olika typ av arbete och även olika typ av ledarskap. Detsamma gäller 
personers olika behov av utveckling, då vissa anses ha större behov av detta än andra 
(Kaufmann och Kaufmann, 2010; Jacobsen och Thorsvik, 2008). Viss kritik har riktats mot 
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att modellen inte är lika aktuell längre, något som Hackman och Oldham möter i sin artikel 
från 2010. Det menar på att det tillkommit fler sociala samarbetsmoment i organisationer men 
argumenterar att problemen på arbetsplatser är liknande som för fyrtio år sedan (Oldham & 
Hackman, 2010). 

 
2.4 INSTITUTIONELL TEORI 

 

 
 

Den institutionella teorin beskriver att företag arbetar inom en social ram av värderingar, 
normer och antaganden om vad som är acceptabelt eller oacceptabelt beteende. Teorin menar 
att företagens val inte enbart styrs av vad som är lönsamt, utan även av de socialt 
konstruerade gränser som har en betydande roll för samhället, såsom normer och värderingar. 
Den institutionella teorin betonar motivet för det mänskliga beteendet och tar inte enbart vikt 
vid en ekonomisk optimering utan tar även hänsyn till den sociala rättvisa och skyldighet 
företaget har (Oliver, 1997). Institutionell teori har vuxit fram som en förklaring till 
individers och organisationers agerande (Dacin, Goodstein & Scott, 2002). Teorin ger ett 
ramverk för beskrivande modeller för organisatoriska beteneden som härstammar från social 
interaktion och anpassning. Drivkraften bakom detta styrs av behovet av att reagera på 
omgivningens påtryckningar (Leaptrott, 2005). Scott (2014) definierar institution på följande 
sätt: 

“Institutions comprise regulative, normative, and cultural-cognitive elements that together 
with associated activities and resources, provide stability and meaning to social life.” (Scott 
2014, s.56). 
Följande uppsats utgår från nyinstitutionell teori vilken tar hänsyn till legitimitet, rutiner och 
scheman. Bristen på anpassning betonas och isomorfismen tar stor plats. Isomorfismen 
kommer från ett organisatoriskt behov att få och behålla legitimitet, hantering av osäkerhet 
genom allmänt kända tillvägagångssätt och genom normativ påverkan av auktoritativa källor 
(Leaptrott, 2005). Scott (2014) har skapat en klassificering av den institutionella teorin som 
kan delas upp i tre olika pelare. De tre pelarna är regulativa, normativa och kognitiva vilka 
bildar ett teoretisk ramverk för institutioner som fungerar som bevis på att det 
förhållningssättet som används är stabilt och meningsskapande (Scott, 2014). Pelarna grundar 
sig i isomorfism vilket är en process som påverkar en enhet i en population att likna andra 
enheter för att möta samma miljömässiga förhållanden (Dimaggio & Powell, 1983). En 
institution är uppbyggd av en eller flera av pelarna och de kan även ses som de centrala 
byggstenarna av en institution (Scott, 2014). Dessa används i sin tur för att avgöra hur 
strukturella och dynamiska aspekter av kulturen skapas och överförs (Kondra & Hurst, 2009). 

Den institutionella teorin och organisationskulturen skapar sociala processer vilket leder till 
gemensamma värderingar (Kondra & Hurst, 2009). Organisationskulturen formar värderingar 
och normer och sprids mellan individerna genom social integration och observation. Detta 
hjälper till att motverka externa tryck som förhindrar organisationens fortlevnad och intern 
integration. Om en institution resonerar kring viktiga värderingar och normer som 
institutionen representerar blir det enklare att stå emot yttre påfrestningar (ibid.). Det är 
utifrån ovanstående perspektiv, det interna perspektivet, följande uppsats kommer utgå ifrån. 
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2.4.1 REGEL- OCH POLICYSTYRT 

Tvingande isomorfism innebär kulturella förväntningar som härstammar från samhället där 
organsiationen är verksam i (Dimaggio & Powell, 1983). Pressen och påtryckningarna från 
kulturen är både formell och informell. Den formella delen innefattar formella påföljder likt 
straff, medans den informella delen inte innehåller formella påföljder. Den tvingande 
isomorfismens påföljder kan både vara straff eller belöningar och dessa styr önskvärda 
betenden hos medarbetaren (Kondra & Hurst, 2009). Den tvingande isomorfismen fungerar 
som bäst när det förväntade beteendent är välformulerat där kopplingen mellan det 
förväntande betendet och belöningar blir tydligt (Kondra & Hurst, 2009). Den formella 
kontrollen kan styras av regler, policyer och gemensamma överenskommelser inom 
organisationen (Kondra & Hurst, 2009). När det som varit tvingande regler blir mer 
gemensamma värderingar som medarbetaren automatiskt agerar efter inom organisationen, 
går den tvingande isomorfismen över till den normativa isomorfismen (Kondra & Hurst, 
2009). 

Den regulativa pelaren innebär att institutioner reglerar beteenden genom regler och 
sanktioner vilket i sin tur betyder att legitimitet skapas av juridiska påföljder (Scott, 2014). 
Den mekanismen som är styrande under den regulativa pelaren byggs på engelskan 
“coercive” som betyder tvingande och kontrollerande (ibid.). Detta grundar sig i den 
tvingande isomorfismen (DiMaggio & Powells, 1983). Påföljderna som uppstår liknar de 
påföljder som följer i den tvingande isomorfismen. En svårighet kan dock vara om en 
institution endast är uppbyggd på den regulativa pelaren, eftersom regler och lagar kan vara 
otydliga och ibland fungera mer som meningsskapande eller vägledning. Institutioner som 
enbart är uppbyggda av den regulativa pelaren bör således stöttas upp av andra pelare (Scott, 
2014). 

 
2.4.2 NORMSTYRT 

 

 
Den normativa isomorfismen skapas av professionella yrkesutövare och deras värderingar 
(Dimaggio & Powell, 1983). Därför handlar denna del om de givna värderingarna i kulturen 
och i organisationen (Kondra & Hurst, 2009). Här skapas inte beteenden utifrån 
bestraffningar, utan här uppmuntras en homogen kultur vilket skapar den normativa 
isomorfismen (ibid.). För att vara en del av den homogena kulturen kan det krävas en 
introduktion vilket kan forma och leda till att medarbetaren blir en del av den gemensamma 
kulturen som organisationen representerar. För att förenkla denna processen filtreras 
kandidater under rekryteringsprocessen som skiljer sig från normen om de har värderingar 
som är långt ifrån den gemensamma organisationens norm (ibid.). 

Organisationen arbetar ofta aktivt med att upprätthålla gemensamma värderingar och den 
norm som finns. Detta kan ske genom företagspresentationer eller sociala aktiviteter där 
medarbetarna kan dela information som formar de gemensamma värderingarna och skapar 
normen. Detta kan ta olika form, så som gemensamma företagsfester, utmärkelsemiddagar 
och “kick offer”. Dessa ceremonier och tillställningar bevarar organisationens värderingar 
och normer men blir också en symbolisk signal vars aktiviteter är värdeskapande (Kondra & 
Hurst, 2009). 

Den normativa pelaren kan ses som begränsningar av socialt betende som även bidrar till vad 
som är socialt accepterat vilket formar socialt agerande. Denna typ av institution bygger på 
det korrekta sättet att agera i den givna situationen, istället för att utgå ifrån ett tankesätt som 
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styrs av personens egna intresse (Scott, 2014). Mekanismen som är styrande under den 
normativa pelaren är yttre påverkan (Scott, 2014). Detta synsätt grundar sig i den normativa 
isomorfismen (DiMaggio & Powells, 1983). Den normativa pelaren styr normer eller 
värderingar som institutionen består av. Värderingar beskrivs som föreställningar av vad som 
föredras medan normer kan beskrivas som hur saker och ting bör vara (Scott, 2014). 

 
 
 

2.4.3 INDIVID STYRT 
 

Den mimetiska isomorfismen handlar om att organisationer härmar varandra i hopp om att 
uppnå legitimitet (Dimaggio & Powell, 1983). Memetik kan förklaras som gestaltningar av 
verkligheten (Scott, 2014). Mimetiska processer görs vanligtvis för att hantera osäkerhet. 
Vissa organisationer efterliknar andra för att få genomförbara lösningar på oklara problem 
(Kondra & Hurst, 2009). Den mimetiska isomorfismen handlar också om att medarbetare tar 
efter andras beteende i hopp om att få samma belöningar eller komma dit dem är. Ett exempel 
kan vara när en nyanställd är osäker vad som är accepterat beteende i organisationen och i 
brist på andra direktiv härmar de andra anställdas beteende. Om en medarbetare observerar 
att en annan medarbetare erhåller en belöning, vill medarbetaren troligtvis också få denna 
belöning även om kopplingen mellan dessa två är otydlig (ibid.). 

 
Mimetisk isomorfism skapar legitimitet och stabilitet till medarbetarnas status, social 
tillhörighet samt de belöningar de får. Medarbetare försöker hellre självmant överensstämma 
med organisationens normer och bli socialt accepterade på grund av det personliga behovet 
av stabilitet och grupptillhörighet istället för att bli tvingande till agerandet för att uppnå 
denna acceptans (Kondra & Hurst, 2009). Den mimetiska processen bidrar till att den delade 
informationen skapas, förstås och omvandlas. När värderingarna blir tagna för givet leder 
detta till att den mimetiska processen blir ett normativt beteende. Nya medarbetare tar efter 
befintliga medarbetare för att lära sig det “rätta” sättet att tänka, agera och anpassa för att bli 
accepterade av organisationen (ibid.). 

Den kognitiva pelaren handlar om hur individen själv uppfattar omgivningen. Uppfattningen 
styrs dels av egna tolkningar och omgivningens ramverk (Scott, 2014). Mekanismen inom 
den kognitiva pelaren är mimetisk påverkan, vilket grundar sig i den mimetisk isomorfismen 
(DiMaggio & Powells, 1983). Denna pelaren kan ses som den mest abstrakta och svårtolkade 
pelaren. Den kognitiva pelaren innehåller delade föreställningar av hur den sociala 
verkligheten ser ut. Ur detta skapas en gemensam förståelse om hur mening skapas. Den 
kognitiva pelaren har fått uppmärksamhet kring de kulturella och kognitiva dimensionerna 
om varför människor existerar (Scott, 2014). 

 
 
 
 

2.5 ANALYSMODELL 
 

Med utgångspunkt i ovanstående teoretiska referensram har analysmodellen utvecklats, se 
figur 5 nedan. Modellen är en så kallad förståelsemodell som hjälper till att förstå det 
fenomen som uppsatsen är inriktad på (Söderbom & Ulvenblad, 2016), vilket är naturligt då 
föreliggande studie syftar till att öka förståelsen för hur motivationen påverkas av beyond 
budgeting i sin organisatoriska kontext. 
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Enligt den institutionella teorin är organisationer uppbyggda på någon eller några av de tre 
pelarna som är den regulativa-, normativa- och kognitiva pelaren som figur 5 visar. Dessa 
fungerar som ett teoretiskt ramverk för organisationer (Scott, 2014). När organisationer 
bygger på den regulativa pelaren styrs önskvärda beteenden av lagar och regler (Kondra & 
Hurst, 2009; Scott, 2014). Organisationer som däremot bygger på den normativa pelaren styrs 
mer av normer och värderingar inom organisationen vilket påverkar socialt agerande (Scott, 
2014). Organisationer arbetar därför aktivt med att bevara värderingar och normer (Kondra & 
Hurst, 2009). Den tredje pelaren som organisationer kan bygga på är den kognitiva pelaren. 
Denna pelare står för den enskilde individens tolkning av omvärlden (Scott, 2014). Denna 
pelare tar avstamp i den mimetiska isomorfismen där individer strävar efter att 
överensstämma med organisationens normer i syfte att bli socialt accepterad (Kondra & 
hurst, 2009). I analysmodellen bidrar dessa pelare till att belysa hur organisationers arbetssätt, 
värderingar och normer styrs, behålls och överförs. 

Vidare grundar sig analysmodellen till följande uppsats på de olika styr- och 
ledarskapsprinciper som beyond budgeting bygger på (Bogsnes, m.fl., 2016). 
Analysmodellen ska med hjälp av dessa principer inom beyond budgeting bidra till en 
förståelse för vilka principer som är viktiga för att uppnå motivation. Detta ska förklaras med 
hjälp av motivationsmodellen The Job Characteristic Model, som ska förtydliga vilka 
motivationsfaktorer som påverkas av vid styrning efter beyond budgeting. De avgörande 
psykologiska tillstånden är meningsfullhet, ansvar för arbetets resultat av egen prestation och 
kunskap om egen prestation kring arbetet, vilka styrs av centrala arbetsegenskaper som 
modellen bygger på (Hackman & Oldham, 1976). Följande psykologiska tillstånd visas nedan 
i analysmodellen, figur 5. Genom att tydliggöra vilka principer i beyond budgeting som har en 
påverkan på centrala arbetsegenskaper och därmed de avgörande psykologiska tillstånden, 
syftar föreliggande uppsats på att försöka skapa förståelse för hur beyond budgeting påverkar 
motivationen. 

 

Figur 5 - Modellen visar hur empirin analyserats med hjälp av teorin 
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3. METOD 
 

 
 
 

Under detta kapitel presenteras studiens forskningsansats, tillvägagångssätt och de val som 
gjorts under uppsatsprocessen. De företag och intervjupersoner som ligger till grund för 
empiriinsamlingen presenteras för att förstå uppsatsens kontext. Vidare presenteras 
kodningens tillvägagångssätt. Kapitlet innehåller även argumentation om de val som gjorts 
följt av en diskussion gällande studiens etiska överväganden. 

 

 
 

3.1 ÖVERGRIPANDE FORSKNINGSANSATS 
 
 

Ontologi förklarar uppfattningen av verkligheten och läran om tillvarons beskaffenhet (David 
& Sutton, 2011). Denna har en subjektiv sida (nominalism) och en objektiv sida (realism). 
Följande studie har sin utgångspunkt i ontologins subjektiva (nominalistiska) sida där 
tolkningen är central och organisationers existens styrs av den uppfattning människor har om 
dem (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Vi har valt det subjektiva perspektivet eftersom det 
handlar om att tolka aktörernas berättelser för att skapa förståelse (ibid.). Detta gör vi genom 
att intervjuerna syftar till att försöka tolka aktörernas svar för att skapa förståelse kring varför 
motivation påverkas av styrsättet beyond budgeting. 

Vidare har följande studie en hermeneutisk inriktning eftersom tolkning används för att att 
skapa förståelse (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Den hermeneutiska analysen syftar till att 
definiera den horisont som begränsar vad som är möjligt för en individ att föreställa sig på en 
given plats i en given tid (David & Sutton, 2011). Följande uppsats har också en subjektiv 
ansats vad gäller hur en forskare ser på människors beteende och reaktioner såsom känslor, 
motiv & tankar. Denna subjektiva ansats kallas voluntarism och handlar om viljan att vara 
handlingsbenägen (voluntaristisk) och ställer aktörers ego i fokus. Inom voluntarismen tar 
människan ansvar för sina handlingar och handlar viljemässigt på intryck från omgivningen 
och skapar något eget utvecklande värde i sin värld (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Genom 
en kvalitativ undersökning ska en djupare förståelse uppnås för hur motivationen påverkas av 
beyond budgeting genom att intervjua anställda på företag som tillämpar detta styrsätt. 

När slutsaster dras med grund i den empiriska studien kan olika typer av ansatser tillämpas. 
Dessa ansatser är den subjektiva induktiva ansatsen, den objektiva deduktiva ansatsen eller 
den abduktiva ansatsen. Den abduktiva ansatsen ligger mellan de två förstnämnda ansatserna 
och växlar mellan dem. Följande studie har en abduktiv ansats då den växlar mellan den 
induktiva och den deduktiva ansatsen (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Vid utvecklingen av 
intervjuguiden utgick vi från teorin, för att sedan gå ut i den empiriska verkligheten och 
genomföra intervjuerna. Intervjuinsamlingen genomfördes med semistrukturerade frågor och 
med fokus på att öka förståelsen av uppsatsen syfte, vilket gjorde det möjligt att studera den 
empiriska verkligheten. 
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3.2 LITTERATURGENOMGÅNG 
 

Denna studie har tre huvudområden, beyond budgeting, motivation och institutionell teori. I 
uppstartsfasen studerades tidigare forskning inom områden beyond budgeting. Vi sökte i 
databaser efter beyond budgeting för att få en grundförståelse för vad som hade studerats 
innan. Databaser som användes till sökning av artiklar var Högskolan i Halmstads databas, 
Handelshögskolan i Göteborgs databas samt Google Scholar. Snöbollsmetoden har använts 
för att hitta relevanta artiklar (Jacobsen, 2002). Det innebär att vi utgått från artiklarnas källor 
som vi sett vid upprepade tillfällen för att få det mest refererade och betydelsefulla inom 
området beyond budgeting. I en del artiklar riktas kritik mot den traditionella budgeten och 
presenterar beyond budgeting som ett förslag på detta problem (Wallander, 1999; Hope & 
Fraser, 2003; Libby & Lindsay 2003). Andra studier har fokuserat på hur beyond budgeting 
implementeras på bästa sätt med hänsyn till företagets mognad (Bogsnes, 2009; Hope, Bunce 
& Röösli, 2011; Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). Vi tog även del av en artikel som innehöll 
en literature review om beyond budgeting för att få en övergripande bild på området 
(Nguyen, m.fl. 2018). 

Jeremy Hope och Robin Fraser är tillsammans med Peter Bunce grundarna för dagens BBRT- 
organisation som ägnar sig åt forskning och utveckling av beyond budgeting (BBRT, 2016c). 
Hope och Frasers artiklar har presenterat i ett flertal journaler bland annat artikeln “Who 
needs budgets?” i Harvard business Review. De har även vunnit International Federation of 
Accountants, IFAC, vilket är ett pris för bästa artikel om ekonomistyrning år 1998. Dessa två 
forskare har utvecklat beyond budgeting och deras verk ligger till grund för denna uppsats 
eftersom de tillför en ökad förståelse för ämnet. Flertal källor har använts från BBRT och 
Beyond Budgeting Institute för att skapa en relevant och aktuell uppdatering om ämnet. Ett 
annat känt namn inom området beyond budgeting, som vi använt oss av i uppsatsen, är Jan 
Wallander som också har presenterat begreppet beyond budgeting (Wallander, 1999). 

Då vi fann gapen mellan motivation och beyond budgeting valde vi att använda oss av en 
motivationsmodell. För att hitta motivationsmodellen kartlades olika teorier inom motivation 
genom sökning i databaser och i böcker. Efter vår sökning ansåg vi att The Job Characteristic 
model var mest applicerbar på beyond budgetingteorin samt att dessa två områden i 
kombination med varandra inte hade undersökts tidigare. Studier från Hackman & Oldham 
används huvudsakligen i följande uppsats vilket skapar trovärdighet då dessa författare är 
grundare till teorin. För att få ett mer övergripande perspektiv på hur organisationer verkar 
och fungerar tillämpas även den institutionella teorin i uppsatsen. Detta hjälper uppsatsen att 
förklara aktörernas agerande och värderingar samt den bakomliggande orsaken till detta. Vi 
har utgått från grundkällorna inom den institutionella teorin som är Scott (2014) och 
Dimaggio & Powell (1983). Vi har likt beyond budgetingteorin även använt oss av 
snöbollsmetoden (Jacobsen, 2002) och hittat ytterligare källor vilket förtydligar den 
institutionella teorins interna perspektiv. 

 
 

3.3 EMPIRISK STUDIE 
 

Genom att ha en fråga som undersöker hur motivationen påverkas av att arbeta efter beyond 
budgeting i kombination med en “varför-fråga” blir det naturligt att studien syftar till att 
förklara hur motivationen påverkas av beyond budgeting samt att uppnå en djupare förståelse. 
En intervjuguide skapades för att genomföra intervjuer med medarbetare som arbetar i 
företag som styrs efter beyond budgeting. 
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3.3.1 VAL AV AKTÖRER 
 

En kvalitativ metod gör det möjligt att se detaljer, nyanser och det unika hos varje 
uppgiftslämnare (Jacobsen, 2002). Därför valde vi att genomföra intervjuer för att kunna 
förstå individers uppfattning om ämnet. Eftersom denna studie syftar till att undersöka 
medarbetarnas uppfattning om hur deras motivation påverkas av att arbeta efter beyond 
budgeting, har företag valts ut som arbetar efter detta styrsätt. I följande uppsats kallas 
intervjupersonerna för aktörer. 

Vi började med att kontakta Ekan Management eftersom de bedriver konsultation kring 
ekonomistyrning och därför har kännedom om flertal företag och deras olika styrmodeller. Vi 
träffade en medarbetare som har god kunskap inom området och diskuterade beyond 
budgeting samtidigt som vi fick kontaktuppgifter till företag som använder sig av denna 
styrmodell. Det visade sig även att Ekan Management själva arbetade efter beyond budgeting 
och vår kontaktperson hjälpte oss därför att boka in intervjuer med konsulterna på företaget. 
Sex intervjuer genomfördes med medarbetare från detta bolag som visas i figur 6 nedan. 
Vidare förmedlades även kontaktuppgifter till företaget Consilium som också arbetar efter 
beyond budgeting. Genom detta tillvägagångssätt tillämpade vi den så kallade 
snöbollsmetoden, vilket innebär att empiriinsamlingen inleds genom att kontakt tas med en 
informant som har mycket kännedom om ett område eller en grupp i syfte att få ta del av tips 
och idéer till vidare intervjuer (Jacobsen, 2002). Ett möte bokades därför in med Consilium 
där vi fick information om företaget samtidigt som vi fick chans att berätta om det ämne vi 
studerar. Under detta mötet diskuterade vi tillsammans med vår kontaktperson på Consilium 
val av aktörer och kom fram till att mellanchefer och personer med antingen stort intresse 
eller ansvar var bäst lämpade att genomföra intervjuerna på. Vi genomförde tio intervjuer på 
detta företag, se figur 6 nedan. 
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Figur 6 - Tabellen visar de olika intervjuerna som genomförts och skapar förståelse för kontexten aktörerna befinner sig i. 
FTF = Face to face 
Eftersom beyond budgeting kan utformas på olika sätt beroende på hur organisationen ser ut, 
representerar urvalet i följande studie två olika företag i form av ett 
managementkonsultföretag och ett säkerhetsföretag som utvecklar tillverkar och marknadsför 
produkter och system. Detta bidrar till fler infallsvinklar på hur beyond budgeting påverkar 
motivationen. Vidare gjordes ett urval som innehöll både chefer och underordnade i syfte att 
belysa flera perspektiv för att uppnå en djupare förståelse då dessa besitter olika typer av 
erfarenhet inom det studerade området. De aktörerna som vi intervjuat har god insikt i arbetet 
kring styrmodellen, vilket ger oss god och riklig information (Jacobsen, 2002). Det är dessa 
som benäms medarbetare i studiens syfte och forksningsfråga. Eftersom vi fått hjälp att välja 



25  

ut intervjupersoner kan dessa haft en positiv inställning till styrsättet beyond budgeting vilket 
kan medföra att resultatet inte blir helt rättvisande. Dock säkerställde urvalets 
tillvägagångssätt, aktörernas kunskap inom området vilket bidrog till att intervjuerna kunde 
ringa in ämnet. 

 
 
 

3.3.2 DATAINSAMLING 
 

Primärdatan till föreliggande studie samlades in genom en kvalitativ undersökning i form av 
semistrukturerade intervjuer. För att undersöka den enskilde individens inställning och 
uppfattning till ett ämne lämpar sig en individuell besöksintervju bäst då insamling av flera 
individuella synpunkter kan ske och klarhet kan uppnås hur en individ uppfattar olika 
förhållanden. Besöksintervjun bidrar till att aktörer har lättare för att öppna upp sig samtidigt 
som intervjuaren har större möjlighet att avläsa aktörens reaktioner (Jacobsen, 2002). 
Eftersom följande uppsats syftar till att uppnå en förståelse för hur den medarbetaren 
uppfattar att motivationen påverkas, valde vi att i första hand använda oss av öppna 
individuella besöksintervjuer. Ett fåtal aktörer befann sig på annan ort vilket gjorde att vi 
valde att ha intervjun via Skype istället för att underlätta processen för båda parter. 

 
Innan intervjuerna genomfördes arbetades en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) 
fram med fokus på uppsatsens centrala teman. Frågorna baserades därför på de olika 
principerna i Beyond Budgeting, som stod för tema beyond budgeting. Vidare byggde 
intervjuguiden även på temat motivation där frågorna baserades på the job characteristic 
model av Hackman & Oldham för att ge förutsättningar för att förstå vad som motiverar 
medarbetare. Standardiseringen i intervjufrågorna styr vilken nivå av svar som 
intervjupersonen kan ge och när öppna svar nås bidrar detta till ett större djup och personlig 
rikedom. Strukturen i intervjuguiden innebär att formen och ordningen ser likadan ut i varje 
intervju (David & Sutton, 2011). För att vara säkra på att samla in data som gör intervjuerna 
jämförbara med varandra är frågorna semistrukturerade. Insamling av relevant data för 
studiens område säkerställdes genom ostandardiserade frågor vilket också bidrar till öppna 
svar (David & Sutton, 2011). I ett fåtal fall där aktören var osäker eller där samtalet inte flöt 
på ställdes semistandardiserade frågor för att leda in aktören på rätt område. Vi genomförde 
denna intervjuguide på företaget Ekan management vilket totalt blev 6 intervjuer. Efter dessa 
intervjuer var gjorda utvecklades frågorna gällande motivationsdelen för att uppnå en djupare 
förståelse för kopplingen mellan beyond budgeting och motivation. Därför utvecklades en ny 
intervjuguide (se bilaga 2) vilken användes på resterande 10 intervjuer på Consilium. 

 
Under intervjuerna gjordes ljudinspelning av datainsamlingen för att säkerställa att inte missa 
viktiga detaljer under intervjuerna. Genom att ha kännedom om att intervjun spelades kunde 
vi själva ta en mer aktiv roll under intervjun utan att behöva koncentrera oss på att föra 
noteringar över innehållet. För att skapa förtroende hos undersökningspersonen ska intervjun 
inledas med uppvärmningsfrågor (David & Sutton, 2011). Vi inledde därför intervjun med 
detta för att sedan övergå till kärnfrågorna som fokuserar på uppsatsens tema. Vi var noga 
med att bemöta svaren med bland annat “varför” och “berätta mer” för att uppnå en djupare 
förståelse till aktörens svar. Dock finns det en risk att intervjupersonerna inte vågar uttrycka 
sig helt fritt då medvetenhet finns om att vi kan gå tillbaka och lyssna ordagrant på vad hen 
har sagt. Denna risk vägs dock över eftersom fördelen med ljudinspelning är att det bidrar 
med noggrannhet över det insamlade materialet. Efter intervjuerna lyssnades 
ljudinspelningarna igenom för att sedan transkriberas. Detta för att skapa en överblick över 
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den insamlade empirin vilket underlättar analysen. Efter att all data samlats in 
sammanställdes allting för att sedan tolkas. 

 
 

3.3.3 DATAANALYS 
 

Eftersom målet med uppsatsen är att få en grundlig och detaljerad beskrivning av insamlad 
data (Jacobsen, 2002) genomfördes transkriberingar av den inspelade datan. Samtliga 
intervjuer lyssnades igenom för att sedan transkriberas vilket skapar en detaljerad överblick 
över insamlat material. Vidare sammanfattades materialet för att få en enklare överblick och 
kunna förmedla det vi funnit (Jacobsen, 2002). Därefter påbörjades kodningen där vi skapade 
koder efter teman av aktörernas svar. Detta bidrar till tolkning av data för att generalisera 
mönster, teman och orsaker (ibid,). För att undvika snedvridning var vi även noga med att ta 
med avvikande svar för att uppnå en korrekt bild av det studerade området. Vi började med 
en abduktiv kodning då vi utgick från teorin vid operationalisering av frågorna. Själva 
kodningen påbörjades inte förrän all data hade samlats in. Efter det sammanfattades våra 
koder och mönster söktes, vilket kallas sammanfattningskodning (David & Sutton, 2011). 
Dessa koder kopplades ihop genom att likvärdiga ord och koder som syftade på samma sak 
grupperades in i vad David och Sutton (2011) kallar latenta koder. Vi jämförde dessa koder 
med stöd i teorin, eftersom flertalet av dessa koder vi hittat överensstämde med den teoretiska 
referensramen. Koderna grupperade in efter teorin, vilket gjorde att vi skapade sociologiska 
koder (ibid.). 

 
För att kunna driva uppsatsen framåt utvecklades vår analysmodell som bygger på den teori 
som ligger till grund för uppsatsen. Analysmodellen belyser det institutionella perspektivet 
och analyseras tillsammans med beyond budgetingprinciperna och motivationsmodellen. 
Detta gör det möjligt att förstå hur organisationers styrmodell påverkar motivationen hos den 
enskilde medarbetaren. I detta steg kopplades teorin samman med den insamlade empirin. 

 
 
 

3.4 TROVÄRDIGHET 
 

 
3.4.1 RELIABILITET 

 

Reliabilitet beskriver i vilken omfattning det är möjligt att göra om studien och få samma 
resultat (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Något som kan uppstå vid fysiska besök är 
intervjuareeffekten, vilket innebär att intervjuarens fysiska närvaro kan bidra till att aktören 
anpassar sina svar efter intervjuarens reaktioner för att skapa tillfredsställelse för intervjuaren. 
Telefonintervjuer minskar denna effekt (Jacobsen, 2002) och detta har en positiv inverkan på 
de intervjuer som genomförts via Skype. För att minska risken för intervjuareffekten under 
besöksintervjuerna har vi följt vår frågeguide, vilket gjort att alla intervjuer utformats på 
samma sätt. Vid utvecklingen av intervjuguiden har vi även haft i åtanke att inte använda 
ledande frågor för att minska risken att påverka aktörerna. Något som också kan ha en 
påverkan på intervjuerna är den så kallade kontexteffekten där valet av miljö kan styra 
resultatet av intervjun (ibid.). För att skapa en så naturlig miljö som möjligt har intervjuerna 
genomförts på aktörernas arbetsplatser i enskilda rum. Detta för att minska risken av störning 
från det dagliga arbetet. 
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3.4.2 VALIDITET 

Validitet beskriver hur väl uppsatsen mäter det den avser att mäta (Söderbom & Ulvenblad, 
2016). En kvalitativ intervju skapar förutsättning för en hög intern validitet, vilket bidrar till 
en djupare förståelse genom att låta forskningsobjekten diskutera forskningens riktning i 
studien (Jacobsen, 2002). För att mäta det som studien är avsedd att mäta har intervjuguiden 
operationaliserats genom den teoretiska referensramen som ligger till grund för uppsatsen. 
Den interna validiteten visar hur väl den insamlade datan ger uttryck för aktörernas åsikter 
(David & Sutton, 2011), alltså hur giltigt resultatet är (Jacobsen, 2002). Något som bedöms 
inom den interna validiteten är källans närhet till fenomenet som belyses i undersökningen 
(Jacobsen, 2002). För att underlätta arbetet med att hitta rätt aktörer har våra kontaktpersoner, 
som har god inblick på respektive företag, bidragit till att säkerställa att intervjupersonerna 
uppfyller detta kriterium. Eftersom aktörerna till följande uppsats arbetar i företag som styrs 
efter beyond budgeting har de en närhet till ämnet vilket därför stärker validiteten. 

 
En risk med ostrukturerade frågor är att intervjupersonerna har större möjlighet att påverka 
sin egen tolkning av verkligheten. Det blir alltså svårare att ställa intervjuerna i relation till 
varandra (David & Sutton, 2011). Eftersom intervjuguiden till följande uppsats är 
semistrukturerad uppnås öppna och djupa svar utan att bli omöjliga att jämföra då alla 
intervjuer följer en viss struktur. Den externa validitet beskriver hur väl datan 
överensstämmer med den större världen och om datan visar verkligheten för en större 
population där urvalet gjorts (David & Sutton, 2011). Detta beskriver alltså hur resultatet i 
undersökningen kan generaliseras (Jacobsen, 2002). Den kvalitativa undersökningen syftar 
inte till att generalisera urvalet till hela populationen utan istället att förstå och fördjupa sig 
inom ett fenomen (Jacobsen, 2002). 

Då institutionen Beyond Budgeting Round Table kontinuerligt uppdaterar Beyond budgeting- 
begreppet och dess principer finns inte någon uppdaterad vetenskaplig artikel om principerna 
eftersom det är en konceptuell modell, vilket medför att de uppdaterade principerna inte är 
validerade. Dessa principer används för att skapa en förståelse för modellens uppbyggnad och 
koncept. I kombination till detta används vetenskapliga källor för att öka studiens 
vetenskapliga trovärdighet. Vidare bör läsaren till följande uppsats även uppmärksammas på 
att Ekan Management är medlemmar i organisationen Beyond Budgeting Round Table 
(BBRT) som är grundare till principerna som referensramen bygger på. Det är också Ekan 
Management som förmedlat kontakter till Consilium, som de har en affärsmässig relation 
med. Konsekvenserna är att detta kan ha en påverkan på studiens resultat eftersom företagen 
inte har en oberoende inställning till styrsättet beyond budgeting. 

 
3.6  ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

 
 

Enskilda individers privata sfär bryts ofta vid en undersökning vilket kan leda till att etiska 
dilemman uppstår. Krav ställs därför på forskaren att arbeta efter följande tre kriterier: 
informerat samtycke, rätt till privatliv och rätten att bli korrekt återgiven (Jacobsen, 2002). 

Informerat samtycke innebär att aktören frivilligt ska delta i undersökningen och att denne är 
medveten om vilka risker och vinster deltagandet innebär samt att aktören fått full 
information och förståelse om undersökningen (Jacobsen, 2002). För att ta hänsyn till detta 
tillfrågades först aktörerna om att delta i undersökningen och fick även själva ge samtycke till 
inspelning av intervjuerna, vilket visar på etisk hänsyn. För att aktörerna skulle få 
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information om uppsatsens syfte och därmed kunna ta ställning till deltagande, gavs en kort 
introduktion för det ämne vi undersöker. 

 
Rätten till privatliv innebär att aktören har rätt till en frizon som inte nödvändigt ska 
undersökas och här bör hänsyn tas till hur känslig och privat den insamlade informationen är 
samt hur stor risken är att identifiera aktören genom datan (Jacobsen, 2002). Eftersom 
följande studie berör individens arbetsplats och personliga upplevelser om styrmodellens 
påverkan på motivationen kan den insamlade datan göra intrång i den privata sfären. 
Aktörerna informerades därför om att svaren kommer anonymiseras och inte namnges, vilket 
minskar risken att individer identifieras genom den insamlade datan. Detta gjordes i 
uppsatsen genom att eliminera data som kan bidra till denna identifiering. 

Rätten att bli korrekt återgiven handlar om att återge resultat på ett riktigt sätt och i det 
avsedda sammanhanget (Jacobsen, 2002). För att minska denna risk bidrog våra 
transkriberingar till en bra överblick över insamlad data. Vid citering av aktörerna har 
upprepningar och utfyllnadsord reducerats för att minska risken för misstolkning. Vi gick 
även tillbaka till transkribering och ljudfil vid citering. Vidare genomfördes en noggrann 
kodning av materialet vilket bidrar det till en trovärdig och korrekt återgivning av aktörernas 
svar där vi gick tillbaka till ljudinspelningen om de uppstod otydligheter. 
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4. EMPIRI 
 

 
 
 
 
 

Under empirin redogörs insamlad data från intervjuerna. Kapitlet inleds med aktörernas 
generella uppfattning om styrmodeller för att sedan fördjupa studien om beyond budgeting 
och de olika principerna och hur aktörerna uppfattar dessa. Kapitlets sista del går in på 
motivation och vilka delar i styrsättet aktörerna anser påverkar motivationen. 

 
 

 
4.1 FÖRETAGSPRESENTATION 

 

 
 

Aktörerna till följande uppsats tillhör är två olika bolag. Det ena företaget, Ekan Management, 
är ett konsultbolag som styr helt efter beyond budgeting. Konsultbolaget arbetar utifrån fem 
affärsområden; bygg och fastighet, kommun och landsting, innovation och produktion, hälso- 
och sjukvård och statliga myndigheter. De arbetar inte med årlig budget utan besluten fattas 
till stor del hos konsulterna själva, vilket skapar en flexibel styrmodell. 
År 2018 omsatte Ekan Management 112 miljoner kronor och hade 56 st anställda. De andra 
aktörerna kommer från Consilium, som är ett börsnoterat globalt säkerhetsföretag som 
utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom brandsäkerhet. Det arbetar delvis efter 
beyond budgeting och har ett flexibelt styrsätt kopplat till prognosarbetet. Deras verksamhet 
bedrivs på två olika affärsområden, Consilium Marine & Safety och Consilium Safety 
Engineering och de har även ett flertal marknadsbolag i koncernen.  Consilium är verksamma 
i 27 länder och 90% av all försäljning sker utanför sverige. Omsättningen 2018 för Consilium 
Marine & Safety AB var 786 miljoner kronor. Det arbetar 185 medarbetare på 
Göteborgskontoret, där intervjuerna genomförts. 

 
 

4.2 STYRSÄTTET  BEYOND BUDGETING 
 

 

Något som tydligt framkommer från intervjuerna är att aktörerna hade en generellt negativ 
uppfattning av hur motivationen påverkas av att arbeta i ett företag som styrs av en hård och 
kontrollerande styrmodell. Några aktörer upplevde att de tidigare haft en detaljerad 
styrmodell som bidrog till minskad motivation. Aktörerna tyckte att prestationer hämmas och 
att denna typ av modell styrde mycket vilket minskade fokus från kunden. Det framkom att 
vissa även fick en minskad förståelse för verksamheten och anledningen till att beslut togs 
samt sämre förståelse för företagets vision, målsättning och prissättning. Konsekvensen blev 
även att mycket i arbetet upplevdes som låst där de inte hade möjlighet att påverka saker. 

 
Genom att istället arbeta efter beyond budgeting har en stor del av aktörerna en generellt 
positiv uppfattning av styrsättet jämfört med de styrmodeller de arbetat efter tidigare. Det 
framkommer att några av aktörerna ansåg att det blev ett agilt arbetssätt att arbeta efter 
beyond budgeting där de inte blev för styrda. Detta bidrog till mer flexibilitet där de lättare 
kunde påverka resursanvändningen och anpassa denna till företagets rytm. Motivationen 
påverkas då på ett positivt sätt eftersom det blev ett roligare arbetssätt där de själva fick ha 
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inflytande i hur resurserna skulle disponeras. Det agila arbetssättet skapades även av att ha ett 
kvartalstänk gällande prognoser vilket bidrog till att det alltid kändes aktuellt. Motivationen 
förbättrades genom att arbeta efter beyond budgeting eftersom arbetet delades i mindre bitar 
vilket skapar ett lugn där arbetet blir inte lika stort varje gång. Detta skiljde sig från 
budgetarbetet som istället tog lång tid att göra och fort blev inaktuell. Motivationen påverkas 
även positivt av att arbeta med en mer flexibel styrmodell eftersom organisationen ständigt 
blickar framåt vilket skapar en flexibilitet som inte är låst vid ett budgetår. 

Ett flertal av aktörerna påtalade att de fick ett större perspektiv och en bättre förståelse genom 
att arbeta efter beyond budgeting. Aktör 3 förtydligade detta med att det inte är något annat i 
livet som räknas från januari till december och att detta styrsättet bidrar till mer flexibilitet 
som följer omvärldens rytm. Med flexibilitet i styrsättet ges möjlighet till att tänka större och 
längre vilket passar mer in i verkligheten. Att ha en förståelse för verksamheten leder till att 
medarbetarna enklare kan stå bakom mål och värderingar och företagets arbetssätt. Denna 
förståelse leder till att de får insikt i vad som händer i verksamheten vilket också skapar 
delaktighet, som en del aktörer påpekat. De menar att de kan vara med och påverka och 
förändra och ta ansvar vilket bidrar till en större motivation. Detta förklarar några aktörer 
eftersom de anser att anledningen till denna positiva påverkan på motivationen beror på att de 
värderar frihet under ansvar högt. De vill inte bli för styrda och vill ha möjlighet att tänka mer 
fritt själva. Att då inte kunna skylla ifrån sig på budgeten utan att själv bidra och ta ansvar 
påverkar motivationen positivt. Anställda på Ekan Management uppmanas ständigt till att ta 
egna beslut och vara delaktiga i verksamheten vilket de ställer sig positiva till. För att kunna 
göra detta krävs tillit från företaget och det är något som vissa aktörer upplever är positivt. 
Aktör 2 förklarar följande: 

 

“Det skapar en känsla av att dom tror på en att man kan, att vi är människor som kan 
ta oss an uppgifter och lösa saker och ta ansvar för saker och ting. Det gör ju att man 
känner sig motiverad att göra det också och att man tar ner en tröskel i och med att det 
är uttalat att vi välkomnar initiativ och att det betyder ju i våran organisation att man 
får misslyckas och då kanske man blir mer motiverad att våga också” 

Det framkommer dock att ett fåtal medarbetare hade en något sämre syn på att arbeta efter 
beyond budgeting. Aktör 6 upplevde att styrningen var olika hård beroende på avdelning där 
det även speglar löneutvecklingen. Detta sänkte motivationen för aktören eftersom det 
upplevdes orättvist och inte jämställt. Aktör 10 upplevde att det blev ett stort fokus på att 
göra nästa prognos istället för att följa upp resultatet av prestationen, vilket hade en något 
sämre påverkan på motivationen för aktören. Prognosarbetet upplevdes som tröttsamt och att 
prognoserna gjordes väldigt ofta. En annan aktör förklarar detta genom att uttrycka att 
beyond budgeting inte alltid passar in och förklarar att det beror på kontext och mognad på 
företaget och gruppen. 

 
 
 

4.3 BEYOND BUDGETING LEDARSKAPSPRINCIPER 
 

 
 

Syfte och värdering: Majoriteten av aktörerna kan uppge företagets värdering eller syftet och 
känner att det är något som finns i företagen och inte enbart är skrivna ord. Vissa aktörer 
upplever att det finns i väggarna, andra att det är något varje medarbetare blir upplärd att 
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förstå eller något som de lär sig med tiden. Vidare menar aktör 2 att det läggs mycket vikt vid 
rekrytering för att säkerställa att medarbetarnas inställning ligger i linje med företagets 
värdegrund. På Ekan Management är det fler som beskriver att företaget just nu är i en 
tillväxtfas. Då detta företag helt styrs efter beyond budgeting är det många av aktörerna som 
anser att de är emot dokumentation och nedskrivna regler och istället föredrar de att vara mer 
normsyrda. Detta kan vara svårt med tanke på den nuvarande tillväxtfasen. Därför finns det 
ett dilemma att föra över syftet och värderingarna till de nya medarbetarna utan att behöva 
göra dem till detaljerade nedskrivna “regler”. Även Consilium har under en längre period gått 
från att vara ett mindre företag till att bli ett relativt stort företag. Aktör 7 beskriver detta: 

“Nu så är de så pass stort så de går inte att ha koll på allt och då måste man ha mer 
processer och sådant, som egentligen i grund och botten är skittråkigt. Men de är 
nödvändigt och det inser jag nu liksom. I början tyckte jag ‘nä alltså va fasen det är 
ingen som jobbar efter de ändå’. Men jag inser de nu man måste göra de…” 

Vidare beskriver aktör 7 att medarbetarna är i en kulturkrock mellan de som arbetat på 
bolaget länge, som har ett invant arbetssätt, och de nya medarbetarna som börjat. Hen tror att 
motivationen försämrats de senaste åren på grund av övergångsfasen. Samordning mellan 
gamla och nya krävs då för att få alla medarbetare till att tänka mer på att effektivisera och 
jobba i processer. Detta får deras nuvarande värdegrund, att alla ska hjälpa varandra, att bli 
något otydlig. 

På Consilium pratar aktör 9 om att värdegrunden finns till som en ledstång och blir något mer 
än bara kulturen som finns i väggarna. Tydliga värderingar och syfte upplevs positivt hos 
aktörerna då det blir enklare att förstå vad företaget står för och bidrar med en större tydlighet 
för medarbetare i båda företagen. Många av aktörerna känner att detta skapar motivation. 
Några av aktörerna berättar att dessa värderingar är något som de påminns om och arbetar 
aktivt med. Det framkommer att vissa aktörer menar att tydliga värderingar eller ett tydligt 
syfte hjälper dem fatta beslut eftersom de får riktlinjer att förhålla sig till. Om det beslut 
aktörerna tar, går hand i hand med de syfte eller den värdegrund företaget har är det enklare 
att stå upp för sitt beslut. På Ekan Management beskriver ett flertal aktörer att så länge ett 
beslut kan motiveras så uppmanas de att ta beslut. 

Autonomi: Från intervjuerna framkommer det att flertalet aktörer upplever förtroende från 
sin arbetsgivare. De upplever ansvar och det har befogenheter att fatta beslut som ligger inom 
ramarna för den position de besitter. Flera aktörer anser att deras arbete är relativt fritt och att 
det råder frihet under ansvar. Att arbeta på detta agila och flexibla arbetssättet skapar 
delaktighet och motivation. 

Aktörerna 5 och 6 förklarar det som att initiativ välkomnas men påvisar att allt som påbörjas 
måste samordnas. Samma aktörer beskriver också att erfarenhet och position inte spelar roll 
utan beskriver företaget som väldigt tillåtande. Flera aktörer på Ekan Management har 
beskrivit denna tillåtande kultur. Två av aktörerna, aktör 2 och 6, som är relativt nyanställda, 
se figur 6, har Ekan Management som ett av de första jobben efter examen har dock inte 
samma inställning till kulturen. Dessa aktörer beskriver att de upplever svårigheter att ta 
beslut som nyanställda. Båda menar dock på att det är motiverande och utvecklande att ha 
stora befogenheter och ett decentraliserat sätt att styra. En av dessa aktörer, aktör 2, känner att 
hen är beredd att ta mer ansvar och att ansvar för dokumentation kan upplevas som låg nivå. 
De aktören påvisar ligger i linje med uppfattningen andra aktörer har förmedlat, att 
medarbetare får ta initiativ och ge sig själv ansvar. Aktör 2 förklarar: 
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“....’säg bara till vad du vill ta ansvar för, så går det säkert att lösa liksom’. Men så 
finns det en annan svårighet med att man själv ska säga vad man är beredd att ta ansvar 
för, man vet ju inte alltid vad det är. Den biten är lite krånglig” 

Aktör 4 från Ekan Management beskriver att en chef med bra ledarskap som främjar en stor 
frihetsgrad för medarbetaren är viktigt eftersom det bidrar till autonomi. Detta är något som 
följande aktör värdesätter och som är en stor drivkraft i arbetet. Aktör 6 på Ekan Management 
anser företaget välkomnar självständigt agerande. Hen beskriver att det är så decentraliserat 
att det är accepterat att fråga medarbetare på högre nivåer om råd vilket gör att de har en 
öppen känsla inom bolaget. Ett exempel på lärdom av konsekvenserna av ett beslut beskriver 
aktören när hen skulle planera ett event. Aktören ansåg att hen hade frågat men inte haft 
någon tydlig budget att följa. I efterhand så förstod aktören att det hade dragit över något i 
kostnad. För att undvika detta hade aktören behövt utnyttja den öppna känslan inom bolaget 
och frågat en extra gång innan idéerna genomfördes. Aktören påvisar att det är en mognads- 
och erfarenhets fråga och att det är en del av utvecklingen. Det framkommer även att det är 
motiverande att arbeta i ett företag där inget straff delas ut om målsättningen inte nås. Att 
istället ha en dialog kring arbetssättet och de aktiviteter som krävs skapar motivation. 

På Consilium är organisationen mer komplex eftersom den består av mer strukturer och fler 
strategiska grupper finns under ledningsnivå. Trots detta upplever majoriteten av aktörerna att 
de har chans att påverka, vilket de flesta aktörer uppskattade. Det fanns dock en skillnad 
mellan graden av påverkan som aktörerna föredrog. Några beskrev att de ville ha helt “fria 
tyglar” medan andra föredrog vissa eller tydliga ramar att förhålla sig till. De som föredrog 
ramverk att förhålla sig till beskrev att det blev en säkerhet att veta befogenhetsgränser och 
förväntningar på resultat. Tillvägagångssättet för att uppnå förväntat resultat fick gärna vara 
fritt och under eget ansvar beskrev dessa aktörer. 

Transparens: Gemensamt för de flesta aktörer är att det upplever transparens i den 
organisation de arbetar i. De har lätt att få ta del av information och upplever ingen dold 
information. Dock kan vissa juridiska hinder hindra en fullständig transparens där det krävs 
en särskild behörighet för att ha insyn i vissa delar. Att ha en god transparens inom företaget 
bidrar till en ökad motivation eftersom det skapar förutsättningar för bättre interaktion mellan 
medarbetare. Aktör 2 berättar att transparensen gällande den egna prestationen bidrar till att 
motivationen ökar eftersom hen är medveten om att kollegor kan se vilken nivå 
prestationerna ligger på. Aktör 13 från Consilium beskriver att löpande informationsmöten 
bidrar med uppdatering och gör att de lättare kan bemöta frågor från organisationen vilket har 
en positiv påverkan på motivationen: 

 

“..Vi ser också till att ha månadsvis informationsmöten där vi samlar alla medarbetare 
här i huset och så pratar vi om vad som händer nu i företaget, [...]Så det inte ska komma 
en massa överraskningar. Där kan vi också plocka ner om det är någon snackis så som 
‘ah nu kanske det går lite sämre med det’ men då kan vi säga ‘såhär är fakta, så här 
ser det ut’ så får alla reda på det på en och samma plats då” 

Det ligger ett ansvar som alla medarbetare har att ta till sig den presenterade informationen. 
Några aktörer beskriver också att det kan skilja sig mellan olika individer hur väl de tar till 
sig informationen. Aktör 10 beskriver att hen själv tar initiativ till att bli informerad. 
Intervjuerna presenterar att vissa medarbetare enbart föredrar att arbeta med deras område 
medan andra medarbetare är bättre på att se helheten och därmed tillämpar informationen på 
ett annat sätt. Det framkommer att några av medarbetarna på Consilium inte upplever en 
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fullständig transparens eftersom kommunikationen av information med övriga bolag i 
koncernen inte blir lika tydlig som inom det bolaget där de är anställda. Detta kan påverka 
motivationen sämre eftersom de upplever att de insatser de gör för att sprida information inte 
når ut helt till de övriga bolagen. Det kan även bidra till en frustration när de själva inte får 
den informationen de behöver. 

 
Något som är genomgående i aktörernas svar om transparensen är att det är stor skillnad i 
informationsdelningen när företaget genomgår en tillväxt. Många beskriver att det är stor 
skillnad på att vara ett litet bolag där informationen enkelt kan delas med alla jämfört med när 
företaget växer. Genom det senare krävs mer uppstyrning än tidigare vilket ställer högre krav 
på hur informationen delas. Många av aktörerna har deltagit på bolagens tillväxtresor och 
därmed märkt av en markant förändring av hur strukturer är i behov av förändring. Aktör 1 
anser att det krävs mer skriftliga dokument och fler rutiner i takt med att organisationen 
expanderar. Risken blir annars att medarbetarnas beteenden skiljer sig från organisationens 
önskemål. 

 

“...När du är 10 personer då kan du prata och så förstår alla, men när du är 70 stycken 
men aldrig ses, då måste du ha skriftliga dokument och rutiner kring det. [...]För 
annars riskerar beteendena att bli lite för vildvuxna och då kan det uppstå den här 
obalansen ”varför får dom göra det och inte jag” 

 
 
Kunder: Något som framkommit ur intervjuerna är att aktörerna från Ekan Management 
värderar kundens behov högt. Ett exempel är aktör 6 som beskriver vikten av att tillfredsställa 
kundbehovet: 

“Här finns fyra väggar och några orientaliska mattor så finns ett gäng människor 
innanför de här väggarna. Vi finns ju inte i någon fysiskt produkt. Så om inte vi skapar 
värden i våra uppdrag till kunden så kan vi gå och lägga oss liksom” 

Eftersom Ekan Management är ett konsultbolag där medarbetarna till stor del arbetar direkt 
mot deras kunder, leder det till att kopplingen mellan deras arbete och kundvärdet blir tydligt. 
Det är många på Ekan Management som beskriver att arbete mot kundbehovet skapar 
meningsfullhet i arbetet eftersom de bidrar till förbättring hos kund. Hos Consilium har det 
framkommit ur intervjuerna att de också arbetar mot kundbehovet men att de rangordnar de 
affärer bidrar mest till företaget. Detta arbetssätt har vuxit fram genom företagets expansion. 
Aktör 7 förklarar att förändringen har fördelar och nackdelar. Det är mer processer och 
dokumentation nu vilket hen inte förstod vikten av förut. Hen förklarar: 

“...Många har jobbat här länge och de är vana vid de gamla sättet. Så vill de inte ändra 
på sig, och så kommer de många unga som har ett helt annat synsätt så blir det lite av 
en kulturkrock.. “ 

Vidare beskriver aktören att det är tråkigt att inte ha lika hög prioritering på de små kunderna. 
Kopplingen mellan Consiliums arbete mot kundvärdet blir inte lika tydligt som i Ekan 
Management. Aktörernas motivation på Consilium är något lägre kring just detta område. 
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4.4 STYRPRINCIPER I  BEYOND BUDGETING 
 

 
 

Mål: Majoriteten av aktörerna beskrev att de känner delaktighet i målsättningen. De känner 
sig tillräckligt involverade i hur målen sätts och har möjlighet att påverka målen. Anställda i 
Ekan Management beskriver att de är särskilt involverade i den individuella målsättningen 
och har individuella mål gällande försäljning, fakturering och beläggningsgrad. Det förs en 
diskussion kring denna målsättning för att skapa en rimlighet och för att koppla aktiviteter i 
syfte att uppfylla målen. Det framkommer även att de har ett stort eget ansvar att driva sin 
egen utveckling. Det är dock inte alla anställda på Ekan Management som upplever att de är 
involverade i företagets övergripande målsättning vilket är områdeschefernas ansvarsområde. 
Aktör 5 beskriver att hen delvis är involverad i företagets målsättning i vissa delar genom att 
kunna ge inputs och yttra åsikter i mindre grupper som sedan kan spridas vidare i 
organisationen. Detta gör att hen upplever sig vara involverad i målsättningen. 

 
På Consilium bryts företagets övergripande mål ner per avdelning och till individnivå så att 
alla medarbetare ska kunna sträva mot ett mål som knyter an till företagets mål. Aktörerna till 
detta företag upplever därför att arbetssättet bidrar till att de känner delaktighet i 
målsättningen. Till sin hjälp har de löpande avstämningar för att stämma av att deras arbete 
ligger i linje med de eftersträvade målen. Aktör 15 beskriver att delaktigheten är viktig och 
hen vill känna att delmål ständigt uppnås vilket gör att medarbetare får engagera sig. Aktör 
16 ser positivt på att bryta ner avdelningsmålen till individmål för att kunna påverka 
huvudmålen genom löpande uppföljning. Hen beskriver att det skapar tydlighet om 
anledningen till varför saker görs vilket bidrar till en god förståelse. Vidare förklarar hen att 
det är viktigt för att medarbetarna själva ska kunna påverka. 

 
Det har framkommit att aktörerna ställer sig positiva till målsättningen eftersom det ger en 
tydlighet i styrningen där vissa beskriver att ambitiösa mål är viktigt för att kunna ha något att 
eftersträva. De upplever att det är tryggt att ha mål och kärnvärden att luta sig mot. Aktör 1 
från Ekan Management förtydligar detta och beskriver att de inte jämför sig själva med 
konkurrenter utan istället har fokus på att påverka sin egen situation. Att ha en positiv 
utveckling och trend där de ständigt fokuserar på att bli bättre, vara innovativa och ligga i 
framkant med deras koncept är något som de arbetar mycket med. Av intervjuerna har det 
konstateras att flertal aktörer har en positiv inställning till hur motivationen påverkas av 
målsättningen. Att de har något att sträva efter och samtidigt följer upp målen bidrar till en 
större motivation, vilket aktör 13 förtydligar: 

“..Det är väldigt viktigt upplever jag för motivationen att veta vad det är vi styr mot, 
vad det är jag styr mot. [...] Så att man tydligt också då kan se längst med att året går, 
styr jag mot rätt saker? Ja eller nej. Och sen i slutet på året, gjorde vi rätt förra året 
eller hur långt nådde vi egentligen? Då kommer man in på smarta mål som man har 
chans att påverka själv” 

Aktör 5 från Ekan Management förklarade att hen enklare såg vad arbetet bidrog med på 
längre sikt genom visionerna vilket gjorde att aktören behöll den övergripande bilden av 
företagets mål. Detta instämde aktör 9 från Consilium med genom att förklara att visioner och 
affärsplaner är viktiga för att ge en tydlig målbild om vart företaget ska styras. Aktör 13 från 
Consilium instämde med detta genom att beskriva att tydliga mål på individnivå var viktigt 
för att veta i vilken riktning hen ska styra och anledningen till detta. Det gör att aktören 
upplever att sina egna mål kan ställas i relation till företagets mål vilket skapar mening och 



35  

incitament till att gå till jobbet. 

Några av aktörerna upplever sämre delaktighet i målsättningen särskilt i företagets 
målsättning. Aktör 2 från Ekan Management upplever att hen har svårt att se kopplingen 
mellan sina personliga mål och det hen gör i sitt dagliga arbete. Detta leder till att hen inte 
känner sig involverad i målsättningen. En annan medarbetare, aktör 5, från samma företag 
upplever att det kan vara svårt att nå sina personliga mål på grund av oförutsedda händelser 
vilket bidrar till att mindre tid kan läggas på att arbeta med den individuella måluppfyllelsen. 
Ytterligare aktör 6 anser att motivationen försämras när hen själv inte kan påverka att sina 
mål uppfylls. Detta blir extra tydligt när den så kallade bemanningsgruppen belägger 
medarbetare som har mindre uppdrag. Att hamna i ett projekt där medarbetaren själv inte 
kunnat påverka val av område utan istället måste anpassa sig till rådande omständigheter som 
inte alltid ligger i linje med medarbetarens personliga mål, är något som kan på en negativ 
påverkan på motivationen. En medarbetare, aktör 7, från Consilium berättar att de är bra på 
att mäta olika mål men sämre på att följa upp målen vilket får en negativ påverkan på 
motivationen för medarbetare som drivs av att måluppfyllelse. 

Planer & Prognoser: Båda företagen arbetar med rullande prognoser vilket beskrivits i flera 
intervjuer. Många av aktörerna känner sig inte delaktiga i själva prognosarbetet men är 
medvetna om vad det innebär och ställer sig positiva till det utfall som arbetssättet bidrar 
med. Genom prognoserna skapas en trend där utvecklingen blir tydlig och kan följas av 
medarbetarna. Det ger en indikation på varningssignaler om något skulle peka i fel riktning. 
Aktör 10 beskriver att hen tycker att motivationen påverkas positivt av att arbeta med 
prognoser eftersom det är motiverande att se anledningen till förändring. Vidare menar hen 
att det öppnar upp till diskussion mellan människor vilket leder till att medarbetare kan dra 
nytta av varandra. Aktör 11, som är mer involverad i prognosarbetet, anser att prognoserna är 
viktiga för motivationen eftersom hen är medveten om att en felaktig prognos drabbar hela 
företaget. En ytterligare medarbetare, aktör 12, beskriver att prognoserna har en positiv 
inverkan på motivationen då allt upplevs mer aktivt och levande med en bättre träffsäkerhet. 
Detta minskar även obehagliga överraskningar och svängningar eftersom de lättare kan följa 
trenden. 

 
På Consilium har det framkommit av intervjuerna att några avdelningar arbetar med 
arbetsplaneringen på ett tydligare sätt. Detta innebär att ledaren på avdelningen rangordnar de 
projekt som ska genomföras och genom att medarbetarna är indelade i olika grupper kan 
grupperna själva bestämma vilka projekt de vill ta sig an. Detta bidrar till autonomi där 
medarbetarna själva har chans att påverka arbetsuppgifterna. Intervjuerna presenterar också 
att en annan avdelning arbetar med arbetsplaneringen på ett annorlunda sätt. På denna 
avdelningen arbetar i de i rullande “block” som varar i tre månader där de varierar mellan 
olika ansvarsområden. Vid nästa period så byts ansvarsområdet ut vilket gör att alla 
medarbetare får kunskap om avdelningens olika områden. 

 
På Ekan Management är medarbetarna själva ansvariga för att förmedla sin beläggning för 
det kommande kvartalet. På detta sätt bidrar prognosarbetet med delaktighet genom att 
prognoserna skapas nerifrån och upp, alltså från medarbetarna och sprids uppåt i 
organisationen. Aktörerna från Consilium beskriver att en del av deras prognoser görs i 
samråd med olika avdelningar för att lättare kunna fördela resurser mellan avdelningarna. 
Detta skapar mer delaktighet och bidrar till en större chans att påverka vilket är de anser är 
positivt för motivationen. Aktör 11 från Consilium upplever att prognoserna kommer ofta 
medan en annan, aktör 14, från Consilium, ser positivt på det löpande prognosarbetet då hen 
tvingas engagera sig och kontrollera, vilket har en positiv inverkan på motivationen. En 
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ytterligare medarbetare, aktör 16 från Consilium, menar att motivationen påverkas positivt av 
prognosarbetet eftersom hen är medveten om att arbetet är viktigt för företaget i stort. 

 
Resursfördelning: Vid beskrivning av hur resurserna fördelas i de båda företagen var den 
generella uppfattningen att medarbetarna själva kunde påverka resursfördelningen. I vilken 
grad de kunde påverka hur resurserna fördelas såg olika ut mellan företagen och var beroende 
av den positionen medarbetaren besatt. Medarbetare från Ekan Management nämnde ofta att 
de hade stora befogenheter att använda resurser så länge de genererade ett värde för företaget. 
Det krävs ofta en diskussion med kollegor för att förankra att besluten ligger i linje med 
företagets planer. Eftersom Ekan management är ett konsultbolag handlar den största 
resursfördelningen om hur de som konsulter ska disponera sin tid där det ofta är kompetens 
och bakgrund som styr mot vilken kund varje medarbetare arbetar. De mesta av uppdragen de 
tar sig an ska förankras med närmsta chef medan vissa av uppdragen går via deras 
bemanningsgrupp, som ser över företagets resursfördelning. Hur resursfördelningen ser ut 
kan också styras av den konsultnivå som varje medarbetare befinner sig på. Aktör 3 beskriver 
att en senior konsult har ett större ansvar att själv att säkerställa uppdrag. Aktör 4 från Ekan 
Management beskriver att hen har en stor respekt för deras bemanningsgrupp och upplever 
att den har ett bra helhetsperspektiv. Aktör 1 från samma företag berättar att hen motiveras av 
att det går snabbt att ta beslut: 

 

“Det som motiverar mig är att det går väldigt snabbt att ta beslut. Alltså vi låser inte 
in resurser i silos, utan om det händer något då kan vi agera och försöka finansiera det 
omgående. [...]Vi gör det ju inte en gång om året i någon trög process som sen vi 
försöker hålla. Det är ju hela beyond budgetingkonceptets grundidé kan man väl säga. 
Att acceptera osäkerhet framåt i tiden, att inte låsa in pengar i framtiden.” 

Vidare beskriver aktören att anledningen till att snabba beslut föredras är att detta är mest 
lämpat sett till företagets verksamhet. Det är en förutsättning för verksamheten att kunna vara 
snabbrörliga eftersom hela omvärlden är snabbrörlig. Att istället arbeta i ett företag som inte 
har samma snabbrörliga process bidrar till frustration. 

 
Medarbetare från Consilium upplever också att de kan påverka resursfördelningen men det 
krävs mer diskussioner gällande detta. Aktör 10 beskriver att de får “slåss” mot varandra för 
att få tillgång till resurser vilket speciellt gäller resurser från utvecklingsavdelningen. Detta 
beror på att utvecklingsavdelningen är relativt liten och besitter ett begränsat antal timmar. 
Vidare anser aktören att genom motivering för resursens bidrag till företaget skapas en större 
delaktighet för medarbetaren, vilket ökar motivationen. Hen anser att det är motiverande att 
få argumentera för sin åsikt men även att få lyssna på andras åsikter och ta till sig dem för att 
själv utvecklas. Detta instämmer aktör 9 med. Hen menar att motivationen ökar genom 
motivering för anledningen till att resurserna behövs och det leder till en bättre förståelse för 
varandra. Ytterligare aktör 13 från Consilium beskriver att besluten om resurserna styrs av 
olika parametrar. Speciellt resurserna från utvecklingsavdelningen rangordnas efter vad som 
är mest värdefullt för företaget vilket minskar risken att den som “skriker högst” får sin vilja 
igenom. Istället får de en överblick av vad som genererar mest värde till företaget. Genom att 
arbeta på detta sätt ökas motivationen eftersom hen känner sig mer delaktig än tidigare och 
får en objektiv överblick på resurserna. 
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“..Så rangordnar vi allting så vi vet att vilka som är ‘jordgubbarna’ man kan plocka ut 
direkt som är väldigt värdefulla med en liten arbetsinsats. Sen försöker vi plocka dom 
som är mest värdefulla för företaget. Det är ett sätt att gå från det man kallar för 
‘squeaking wheel’ den som skriker högst får igenom sina saker[...], till att ha ett väldigt 
ordnat sätt att se på vilka saker ska vi göra och vilken ordning...Och det är lite nytt sätt 
att arbeta på men det ökar motivationen och delaktigheten” 

 
Några medarbetare från Consilium upplevde att de hade tillgång till för få resurser. Aktör 8 
upplevde att de hade mycket att göra och har tillgång till för få resurser i form av personal, 
vilket gör att de inte kan arbeta djupgående inom vissa områden. Om de hade haft tillgång till 
fler av dessa resurser hade de kunnat göra arbetet mer grundligt. Aktören hade ändå en 
uppfattning om att hen kunde genomföra olika aktiviteter om hen ville, vilket aktören såg 
positivt på. Aktör 14 från Consilium hade samma uppfattning om att de var underbemannade 
bland personalen. Detta bidrog till att det blev tufft att arbeta och skapade en hög 
arbetsbelastning. Vidare menar aktören att detta kan kännas tufft motivationsmässigt att ha 
för få resurser bland personalen och försöka påvisa ett större resursbehov för högre chefer 
eftersom det kan vara svårt att bevisa. Aktör 9 påpekade att den allmänna känslan i företaget 
är att ständigt vilja ha fler resurser, vilket hen upplevde som frustrerande. 

 
Prestationsutvärdering & belöningar: Aktörerna hos Consilium poängterar att deras lön inte 
var den högsta på marknaden men berättar också att lönen inte är den viktigaste 
motivationsfaktorn utan de värderar andra faktorer som är viktigare för att skapa en 
motivation på arbetet. Det är minst lika viktigt med andra faktorer såsom att få feedback, att 
få tillit från chefen och att ha en dialog kring saker vilket skapar motivation i arbetet. Aktör 
12 förklarar: 

 
“... det är kollektivet någonstans som ska ta del av frukten isåfall. Det är inte så att vi 
har bonussystem för enskilda personer eller liknande [...] Går det bra så kanske hela 
företaget kan få en liten bonus och dela på i sådana fall. Annars så har vi ingen 
belöning utan vi har arbetsvillkor som vi tycker är ganska bra. Vi har inte dom högsta 
lönerna, absolut inte, men däremot så har vi både frihet under ansvar och gemensamma 
fester, ledighet samt gym. Företaget försöker skapa trivsel istället” 

 
Att arbetet i sig var utvecklande samt att det fanns utrymme för personlig utveckling var för 
många aktörer en motivationsfaktor. Aktör 11 beskrev vikten av utmaning för att arbetet inte 
skulle bli långtråkigt. En annan, aktör 9, berättade om utveckling dels gällande personlig 
utveckling men även bolagets utveckling. På Ekan Management intervjuades både junior- och 
seniorkonsulter vilket gjorde att lönenivån skiljde sig åt mellan aktörerna eftersom den 
grundades på den nivå som aktörerna befann sig på. De juniora medarbetarna blir motiverade 
av att veta att de har chans att klättra på konsulttrappan och att kunna få en högre lön som de 
seniora konsulterna har. Aktör 2 förklarar: 

 
“Känna att jag hela tiden kan blicka fem år framåt och se att då skulle jag kunna vara 
där och jobba med det och vara på den nivån, känna att det alltid finns ett nästa steg. 
Det är nog dom bitarna som jag tycker är viktigast. “ 

Den interna utvecklingen är något som medarbetare på Consilium också presenterade som en 
motivationsfaktor, då flera hade utvecklats och nått högre positioner internt. 
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“..Många inom företaget har gått långt och stannar kvar länge och de är ju en 
motivation att möjligheten finns liksom” 

 
På Ekan Management ansåg några av aktörerna att deras frihet att styra tiden var en belöning. 
Hanteringen av övertiden var en förmån medarbetarna upplevde att de fick hos företaget, 
vilket bidrog att de kunde kompensera ut övertiden mot längre ledighet. Detta ledde till att de 
själva kunde styra sin dag och sina möten som en kompensation för perioder med högre 
arbetsbelastning, vilket skapade bättre balans i vardagen. Flera av aktörerna beskrev att 
företagen uppmärksammade när medarbetare utfört extra bra arbete och aktör 1 berättar att 
detta sker hos Ekan Management vid utmärkande arbete som utförts i enlighet med ledorden. 
På Consilium sker liknande uppmärksammanden, där aktör 13 berättar att även de ger 
utmärkelser till personer som stått upp extra mycket för företagets ledord. Några av aktörerna 
från båda företagen berättade att mindre belöningar också kan utges. 

 
Aktörerna på Consilium upplevde att företaget var duktiga på prestationsutvärderingar. De 
har löpande medarbetarsamtal, som ofta sker veckovis där det kan diskutera 
arbetssituationen. De hade också formella utvecklingssamtal årligen där de fokuserade på 
målsättning och utveckling. Några av aktörerna anser att de löpande samtalen gav mer 
eftersom det bidrog till en bättre bild av hur varje medarbetare upplevde situationen. 
Företaget hade även regelbundna möten med de olika strategiska grupperna som arbetade 
under ledningsnivå. På Ekan Management beskrev aktörerna att de också hade årliga formella 
utvecklingssamtal och även samtal i projektstarten och vid projektslut. Aktör 5 påpekade dock 
att en del projekt ofta var långa att tydligheten med samtalen försvann, eftersom det gick lång 
tid mellan samtalen. Några av aktörerna önskade bättre feedback. Intervjuerna beskriver att 
vid prestationsutvärdering tas hänsyn till de förutsättningar som funnits för måluppfyllelse 
och vilka insatser aktörerna gjort. Medarbetare som inte uppnår målen trots bra prestationer, 
på grund av yttre faktorer som påverkat negativt, bestraffas inte för detta. 
Istället förs en diskussion om prestationen och omständigheterna till måluppfyllelsen. 

Ekan Management är ett medarbetarägt bolag, vilket innebär att medarbetare som är delägare 
får ta del av företagets vinst. Några av aktörerna förklarade att de ansåg att det var rättvist att 
behöva vara delägare få ta en del av vinsten. Detta framkom som en motivationsfaktor. En 
medarbetare motiverades mer av individuell belöning eftersom det gav aktören incitament till 
att prestera. På Consilium har de belönas några gånger av bonus men aktörerna såg detta mer 
som en fin gest än en motivationsfaktor. Aktörerna inom båda företagen berättar att alla 
medarbetares prestationer styr företagets prestation och att alla får ta del av prestationen. 

 
 
 

4.5 MOTIVATION 
 

 
 

Meningsfullhet 
En stor del av aktörerna berättar att de upplever meningsfullhet i arbetet. Den bidragande 
faktorn till meningsfullheten är att de ser arbetets bidrag ur ett större perspektiv. Aktör 1 från 
Ekan Management beskriver att samhällsfrågor bidrar extra mycket till meningsfullheten 
eftersom hen anser att det är intressant och viktigt samt att det skapar värde för andra. Som 
anställd på ett konsultbolag som är inriktat på att förbättra kunders arbete anser hen att det är 
väldigt motiverande att ständigt sträva efter att kunden ska bli nöjd och få ut ett värde av 
konsulternas arbete. En annan medarbetare, aktör 2, från Ekan Management beskriver också 
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att det bidrar till meningsfullhet att se saker ur ett större perspektiv. När hen arbetar med 
offentlig sektor känns arbetet meningsfullt genom att se kopplingen mellan arbetet och att 
människor får bättre vård samt att sjukvården kostar mindre och blir mer effektiv. Det bidrar 
till motivation att tänka på detta sätt. Vidare beskriver aktören att det även är motiverande att 
hjälpa företag att få en bättre vardag och skapa större lönsamhet. Genom att göra detta leder 
det till att företag i Sverige fungerar bra vilket på sikt kommer attrahera bra investerare. 
Alltså är det meningsfullt att se saker ur ett makroperspektiv och se vad det bidrar med i 
slutändan för att skapa motivation. Aktören påtalar dock att det stundvis kan upplevas svårt 
att se detta bidrag vid administrativa arbetsuppgifter. Aktören förstår ändå att detta arbete är 
viktigt för helheten vilket är positivt för kunden. Hen förtydligar att det gäller att tro på 
processen och att ens egna arbete bidrar till helheten vilket inte är lätt att se i vissa stunder 
men vid en reflektion av situationen blir det tydligare. Aktör 5 från Ekan Management 
beskriver att det är meningsfullt att arbeta nära kunden och kartlägga nya system för att 
underlätta för kunden och tillslut se att arbetet gör skillnad. Vidare beskriver aktör 3 från 
Ekan Management att det bidrar till meningsfullhet genom att arbeta med offentlig 
verksamhet där hen gör nytta för skattepengar. Genom att tänka att den slutliga kunden är till 
exempel invånarna i Göteborgs stad och att arbetet bidrar till bättre effekt av varje 
skattekrona skapas en större meningsfullhet i arbetet. 

Medarbetare i Consilium upplever också meningsfullhet genom att se saker ur ett större 
perspektiv. Flera aktörer beskriver att en anledning till att meningsfullhet upplevs är att arbeta 
i ett företag som fokuserar på människor och säkerhet vilket gör att de känner att deras arbete 
bidrar till något viktigt. Genom att även känna koppling till företagets värderingar förstärks 
meningsfullheten ytterligare. När medarbetare ser sin prestations bidrag till företagets totala 
resultat skapas meningsfullhet eftersom saker ses ur ett större perspektiv. Vidare beskriver 
aktör 12, som har arbetat i företaget under många år, att det känns meningsfullt och 
motiverande att ha varit med på den resa som företaget gjort där aktörens prestationer bidragit 
till företagets utveckling. 

 
En stor del av aktörerna beskriver att en av anledningarna till att de upplever meningsfullhet i 
arbetet är att de känner delaktighet. Aktör 3 från Ekan Management vill delta i utvecklingen 
av företaget och bidra till företagets expansion samt fortsätta bygga en kultur som innehåller 
sunda värderingar. Vidare beskriver aktörer att sunda värderingar innebär en kamratlig miljö 
där kollegor lyfter varandra. Att i sin tur få ha bra kollegor omkring sig förstärker 
meningsfullheten ytterligare. Aktör 9 från Consilium som har ett högre ansvar i företaget 
beskriver att hen försöker skapa delaktighet bland medarbetarna. Aktören har en uppfattning 
om att när medarbetare blir sedda och får chans att påverka skapar detta engagemang. En 
annan aktör, aktör 10, från Consilium beskriver också att den meningsfullheten som upplevs i 
arbetet härstammar från delaktigheten i arbetet. Hen upplever att deras styrmodell är en 
bidragande faktor till detta då stor delaktighet bland medarbetarna skapas genom styrsättet: 

 

“..Är man delaktig så jobbar man mer. Värderingarna stöttar ju detta att man då ska 
vara en kung på det man gör och man ska se till att hela tiden förkovra sig och bli bättre 
på det vi gör och vi ska hela tiden vara ett steg före. Det tycker jag är kul att se när det 
händer,    att    man    hela    tiden    ser    att    man    drivs    framåt    tillsammans..” 

 

Aktör 16 från Consilium förklarar att en anledning till att hen arbetat på företaget länge är för 
att arbetsuppgifterna är varierade. Eftersom han känner delaktighet i arbetet och kan påverka 
strategiska beslut skapas denna variation. När arbetsuppgifterna är varierade och kräver något 
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av medarbetarna bidrar det till utveckling vilket är något som flera medarbetare motiveras av. 
Efter intervjuerna framkom det att en del aktörer beskriver att meningsfullheten förstärks när 
de har en närvarande chef. Aktör 8 från Consilium beskriver att hen tycker att det är bra att ha 
ansvar men trygghet skapas av att veta att chefen finns tillgänglig om stöd skulle behövas. 
Ytterligare aktör 13 från Consilium berättar att hen anser att det är av vikt att vara närvarande 
som chef för att kunna vara lyhörd. Detta skapar variation i arbetet som i sin tur bidrar med 
meningsfullhet för aktören. Styrmodellen har en påverkan på meningsfullheten, uppger 
aktören, eftersom hen ser en uppgift som ledare att förtydliga saker till medarbetarna och 
själv leva därefter vilket påverkar motivationen. När denna uppgift lyckas skapas förtroende 
hos medarbetarna vilket också bidrar till deras meningsfullhet i arbetet. Ytterligare aktör 16 
beskriver att genom att vara närvarande som chef och ge stöd vid behov bidrar det till 
variation i arbetet. Aktör 7 från Consilium, känner meningsfullhet genom att se arbetets 
påverkan på andra människor och försöker då sträva efter att vara en bra förebild. 

 
Intervjuerna påvisade att några aktörer från båda företagen anser att meningsfullhet skapas 
genom att se andra medarbetare i organisationen växa. Aktör 10 från Consilium anser att hen 
lyckats i rollen som ledare när medarbetarna själva kan ta initiativ vilket skapar 
meningsfullhet. Några aktörer beskriver också att autonomin har en stor påverkan på 
meningsfullheten eftersom de värderar att själva kunna styra sitt arbete. Aktör 8 anser att 
styrmodellen har en stor påverkan då den skapar en frihet för individen där arbetet inte blir 
för detaljstyrt: 

 
“..Eftersom man ändå är så pass fri att fördela sina pengar skulle jag skulle vilja 

säga att styrmodellen påverkar mycket med individen. Det är ju inte så detaljkontrollerat 
eller detaljstyrt på något sätt. [...] Så länge vi håller oss inom den här ramen så kan vi göra 
det som vi tycke är bäst och som vi behöver” 

Vidare anser aktör 10 att arbetsuppgifterna blir varierade genom sin roll som ledare där det 
involverar olika färdigheter hos aktören själv vilket leder till trivsel. Aktör 9 från Consilium 
beskriver att styrmodellen har en positiv påverkan på meningsfullheten eftersom det bidrar 
till mer levande processer. Att arbeta med frekventa prognoser och en tydlig ledning gör att 
det egna arbetet känns meningsfullt. 

Ansvar för arbetets resultat av egen prestation 
Majoriteten av aktörerna känner ansvar för arbetet de är involverade i och det resultat de 
bidrar till. Aktör 1 ifrån från Ekan Management berättar att de arbetar tillsammans i grupper 
men att hen känner personligt ansvar i de projekt som personen projektleder eller är 
involverad i. Det har även hänt att hen tagit på sig ansvaret för projekt som gått fel. Aktör 2 
från samma företag beskriver att hen känner ett ansvar att lämna ifrån sig arbete av hög 
kvalité vilket bidrar till en stor ansvarskänsla för sin prestation. Vidare är aktör 3 tydlig med 
att poängtera att det är kollegorna som bidrar till hens prestation genom att ge inputs och 
stöttning. Även denna intervjuperson känner ett stort ansvar för misslyckanden och skulle då 
inte skylla ifrån sig på sina kollegor utan ser sig själv ha ett stort personligt ansvar för 
prestationen. Att kollegor delar med sig av sin kompetens är en bra motivationsfaktor för 
aktören och hen känner att sin egen prestation har en ekonomisk påverkan på företagets 
resultat. Denna aktör beskriver även att hen känner ett ansvar som en viktig kulturbärare 
genom sin långa anställning på företaget, se figur 6. Detta ansvar yttrar sig genom att aktören 
känner en plikt att sprida kulturen vidare till nya mer oerfarna medarbetare där aktören tror 
att företagets prestationer kommer påverkas positivt om alla medarbetare följer kulturen. 
Aktör 6 från Ekan Management berättar att hen arbetar självständigt i sina uppdrag mot kund. 
Genom detta blir det tydligt att hen är helt ansvarig för sin prestation eftersom ansvaret inte 
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kan läggas över på någon annan. Aktör 6 beskriver att det är både positivt och negativt att se 
sig personligt ansvarig för resultatet där det kan bidra till en stress om arbetsuppgifterna inte 
blir gjorda. När aktören däremot definierar målet med ansvaret så ser hen positivt på det och 
känner att det är nyttigt. 

Aktörer från Consilium känner också ett ansvar för sin prestation. Aktör 8 upplever en stor 
möjlighet att påverka på grund av avdelningsansvaret aktören besitter. Vidare känner aktören 
att styrmodellen är en bidragande faktor till ansvarskänslan. Detta beror på att styrmodellen 
bidrar till tillit för medarbetarna där företaget kan påverka arbetssättet men måste lita på att 
medarbetarna lever upp till detta. Medarbetare måste därför eftersträva att leva upp till 
företagets rykte. Aktören känner att hen har till uppgift att sprida arbetssättet i organisationen. 
Ytterligare aktör 9 från Coinsilium beskriver att styrsättet beyond budgeting bidrar med en 
fördel då medarbetare kan påverka arbetet. Styrsättet öppnar upp till mer planering och delar 
upp saker och ting i mindre delar. Genom att företaget har löpande dialog med varandra så 
tvingas alla medarbetare planera och reflektera över sin arbetssituation vilket skapar större 
påverkan på arbetet. Detta gör att hen känner sig ansvarig för sina åtaganden och känner en 
plikt till att leva upp till företagets grundvärden. Ytterligare aktör 13 instämmer med att 
styrmodellen har en påverkan på det personliga ansvaret. Hen beskriver att styrmodellen 
påverkar transparens och delaktighet på ett positivt sätt vilket gör att medarbetare känner av 
värdegrunden och vill bidra. Aktör 12 från Consilium beskriver att hen har ett ansvar att 
påverka vilka medarbetare som ingår i sitt team. Eftersom aktören inte känner att hen kan 
detaljstyra sina medarbetare kan hen istället anställa personer som har en bra inställning, 
moral och bidrar till god sammanhållning. Därför upplever aktören ett ansvar för att 
personalen trivs och presterar bra. Aktören beskriver att det inte bara handlar om att anställa 
medarbetare som bra kompetenser utan det är minst lika viktigt att medarbetarna ska fungera 
bra ihop på arbetsplatsen. Eftersom medarbetare oftast gör karriär inom organisationen 
känner aktören att det är viktigt att anställa bra personal. En stor del av aktörerna nämner att 
de upplever att arbetet är autonomt. 

 
Kunskap om egen prestation kring arbetet 
Majoriteten av aktörerna beskriver vikten av feedback för att uppnå motivation. Flera av 
aktörerna berättar att feedbacken leder till att de ser sin prestation tydligare eftersom det ökar 
insikten av effekten av arbetet vilket bidrar till kunskap om prestationen. Flertalet av 
aktörerna anser att feedbackarbetet är bra men vissa av dem påvisar dock att det borde 
förbättras. Några aktörer påpekar vikten av att nya medarbetare behöver mer feedback än de 
som arbetat i organisationen längre. Aktör 3, en senior på Ekan Management arbetat på 
företaget under längre tid, beskriver dock att vid nya arbetsuppgifter kan även feedback 
behövas för aktören, se figur 6. Några aktörer i båda företagen beskriver att de arbetar med 
utveckling av feedbackarbetet regelbundet. Det framkommer att flera aktörer poängterar hur 
viktigt ledarskapet är där det är av vikt att coacha nya medarbetare i organisationen. Aktör 13 
anser att feedbacken bygger på en närvarande ledare. Att få sina medarbetare att bli sedda och 
utvecklas är av vikt vilket framkommer genom intervjuerna. 

Många beskriver feedback som ett muntligt utbyte av bra prestationer och vad som kunnat 
göras bättre. Det framkommer att vissa aktörer diskuterar feedback i form av reaktioner på 
det som faktiskt utförs i arbetet. Aktör 8 från Consilium beskriver att hen tydligt ser 
reaktioner på saker som presenteras. När information inte tas emot som det var tänkt 
beskriver aktören att det är viktigt att utvärdera. Genom att arbeta på detta sätt får 
medarbetare reflektera och utvärdera hur de kan förbättra saker. Detta förklarar aktören ger 
företaget en bättre kommunikation och det bidrar till utveckling. Aktör 7 från Consilium 
förklarar att då hen arbetar tätt med sina medarbetare känner aktören tydligt av stämningen på 
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gruppen och därmed får feedback. Ytterligare aktör 10 från samma företag som arbetar med 
koncernens dotterbolag, beskriver att hen får feedback när det skickar ut prislistor eller annan 
information. Aktören kan då på ett tydlig sätt se hur de uppfattas bland mottagarna. Aktör 2 
på Ekan Management beskriver att denna typ av feedback blivit mindre när företaget vuxit 
och blivit större. När de levererar något till kund så uppstår en konkret feedback eftersom de 
enkelt kan avläsa kundens reaktioner. Flera av aktörerna på Ekan Management har påvisat att 
vid leverans till kund kan de tydligt se reaktionen av arbetet. Att arbeta tätt tillsammans med 
kunden och utveckla något som förenklar kundens vardag bidrar också till ökad kunskap om 
deras prestation. Detta förklarar majoriteten av aktörerna på Ekan Management. Aktörerna 
beskriver även hur denna typ av feedback gör att det håller kvar vid upplägg som fungerar 
och utvecklar det som behövs utvecklas. 

 
 
 

4.6 SAMMANFATTNING  AV EMPIRI 
 

 
 

Sammanfattningsvis har intervjuinsamlingen förmedlat att aktörerna har en sämre uppfattning 
av hårt reglerande styrmodeller och en bättre uppfattning gällande beyond budgeting. 
Aktörernas uppfattning är att beyond budgeting bidrar till bättre förståelse för verksamheten 
och dess utveckling där de enklare kan se saker ur ett större perspektiv. Styrmodellen bidrar 
även till ökad delaktighet där medarbetare upplever tillit och ett större ansvar. Den bidrar 
även med variation och utveckling. Medarbetarna upplever att kommunikationen förbättras 
inom organisationen vilket bidrar till mer diskussioner. Intervjuutsagorna presenterar också 
att autonomi och en normativ kultur föredras men periodvis kan företaget vara i behov av mer 
reglering. Vikt läggs vid den gemensamma värdegrunden och att utmärkelser ges vid 
önskvärda beteenden. Styrsättet bidrar till ökad reflektion och kortare beslutsvägar eftersom 
det är flexibelt. Gemenskapen i organisationen förbättras och misslyckanden tillåts. Det fanns 
även de aktörer som hade en sämre uppfattning om beyond budgeting speciellt gällande 
prognoserna, målsättningen och resursfördelningen. Några aktörer önskade även en 
utveckling av organisationens feedback. Den empiriska sammanfattningen ligger till grund 
analysen. 
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5. ANALYS 
 

 
 
 
 
 

Under följande kapitel analyseras den insamlade empirin och den teoretiska referensramen. 
Studiens analysmodellen, se figur 5, ligger till grund för analysens utformning och ska bidra 
till en ökad förståelse. Inledningsvis analyseras empirin kopplat till beyond budgeting för att 
förstå hur medarbetarna uppfattar och påverkas av styrsättet. Den institutionella teorin bidrar 
till en övergripande förståelse för hur organisationerna fungerar och varför de agerar som de 
gör. För att sedan förklara de olika motivationsfaktorerna utgår denna studie från “The Job 
Characteristic model”. 

 
 

 
5.1 ANALYS AV  BEYOND BUDGETING 

 

Player (2003) beskriver att Beyond Budgeting möjliggör decentralisering och en adoptiv 
styrmodell. Detta beskriver även Hope & Fraser (2004) och förklarar att styrmodellen 
innehåller flexibla styrmekanismer. Av intervjuerna framkom att den generella upplevelsen 
av beyond budgeting är positiv och att aktörerna blir motiverade av att arbeta utifrån 
styrsättet. Flera aktörer ansåg att styrsättet var flexibelt och bidrog till en öppenhet vilket 
medförde inflytande och förståelse för verksamheten. Förståelsen gjorde att medarbetare 
enklare kunde stå bakom mål och värderingar vilket leder till möjlighet att påverka som 
skapar motivation. Under intervjuerna framkom också några skeptiska uppfattningar av 
styrmodellen. Detta var bland annat att beyond budgeting var olika lämpligt beroende på 
kontext. Nyugyen, m. fl. (2018) diskuterar detta dilemma vidare och menar även på att 
beyond budgeting inte passar alla organisationer och beror på den situation företaget befinner 
sig i. Intervjuerna förmedlade att det även kunde upplevas som att det läggs stort fokus på att 
arbeta med nästa prognos, vilket minskar motivationen. Detta överensstämmer med kritiken 
som beyond budgeting fått om att de rullande prognoserna ständigt förändras vilket gör det 
svårt att återkoppla (Sivabalan, Booth, Malmi & Brown, 2009). Eftersom tidigare forskning 
inte har studerat hur beyond budgeting påverkar motivationen begränsas följande studie att 
kunna göra jämförelser med tidigare forskning. 

 
 
 

5.1.1 LEDARSKAPSPRINCIPER 
 

Syfte och värdering: Intervjuerna presenterar att båda företagen har ett tydligt syfte som de 
arbetar aktivt med och som aktörerna upplever det som inspirerande. Intervjuerna förmedlar 
att aktörerna upplever att ett tydligt syfte och värdegrund blir en vägledning att grunda beslut 
på vilket leder till en bättre förståelse för företagen. Principen syfte förmedlar att det är viktigt 
att inspirera medarbetare kring ett tydligt syfte med verksamheten (Bogsnes, m.fl., 2016). Det 
är tydliga värden och gränser som bör ligga till grund för handling (Nguyen, m.fl. 2018). 
Hope & Fraser (2004) beskriver vikten av använda värderingar och syfte som guidning till 
beslut som fattas av medarbetare i organisationen. Det framkommer av intervjuerna att beslut 
ska byggas på företagets värderingar och att vissa medarbetare uppmanas till att ta beslut. 
Principen värdegrund i beyond budgeting beskriver att medarbetare ska bindas kring en 
värdegrund och sunt förnuft (Bogsnes, m.fl., 2016). Denna princip beskriver att företag ska 
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undvika detaljerade regler och restriktioner kring värdegrunden (ibid.). Intervjuerna 
presenterar att företagen måste införa mer restriktioner i takt med att företaget växer. Flera 
aktörer är emot allt för styrande policys men medger att detta är nödvändigt ju större 
företaget blir. Vissa aktörer har en positiv inställning till detta medan andra anser att det 
hämmar öppenheten i organisationen eftersom mycket av arbetet tvingas ha en viss struktur 
och måste genomgå en viss process vilket minskar möjligheten att ta hjälp av kollegor. 

Transparens: Det framkom ur intervjuerna att företagens informationsdelning upplevdes 
transparent där medarbetare enkelt kan ta del av den information de behöver. Intervjuerna 
presenterar dock att vissa juridiska hinder kan förhindra en fullständig transparens. Den goda 
transparensen inom företagen bidrar till en förbättrad motivation bland medarbetarna. Detta 
beror på att det leder till en förbättrad interaktion mellan medarbetare där frågor enklare kan 
bemötas samt att motivationen ökar eftersom transparensen om den egna prestationen blir 
tydligare bland kollegor. Styrning efter beyond budgeting bidrar till att informationen i 
organisationerna är lättillgänglig för de som är i behov av den (De waal, 2005). Att 
informationen är transparent handlar om att informationen ska finnas tillgänglig för 
självreglering, lärande och innovativt tänkande (Bogsnes, m.fl., 2016; Player, 2003; De Waal, 
2005). Det framkom av intervjuerna att det ligger ett ansvar hos varje medarbetare att ta till 
sig av den presenterade informationen. Vissa aktörer upplevde inte en fullständig transparens 
i informationdelningen vilket försämrade deras motivation. Av intervjuerna skapades en 
förståelse att det blir stor skillnad på informationsdelningen när företagen genomgår en 
tillväxt. Ju större företaget blir desto mer uppstyrd behöver informationsdelningen vara. 
Intervjuerna presenterade även att en komplex organisationsstruktur med dotterbolag kan 
försvåra transparensen vilket påverkar motivationen negativt. En hög grad av transparens kan 
leda till att organisationen kan ta snabbare beslut och kunna vara snabbare än konkurrenter, 
vilket är viktigt i dagens samhälle (Hope & Fraser, 2004). Detta förklarades i intervjuerna 
genom att det är viktigt för motivationen att kunna ta snabba beslut eftersom det är mest 
lämpat till den omvärld företaget verkar i. 

 

Organisationen: Båda organisationerna som ligger till grund för följande studie är uppdelade 
efter olika avdelningar vilket medarbetarna anser skapar en flexibilitet. Detta ligger i linje 
med Nguyen, m.fl. (2018) som anser att organiseringen bör ske runt nätverk och processer. 
Det är av vikt att medarbetare känner tillhörighet till organisationen (Bogsnes, m.fl., 2016) 
vilket kan uppnås genom att dela in organisationen i mindre enheter där varje enhet och 
medarbetare får chans att påverka (Hope & Fraser, 2004). Detta gör organisationen mer 
anpassningsbar och flexibel (ibid.). Intervjuerna presenterade att en del chefer får tillit genom 
att vara ansvariga för olika avdelningar. Operativa chefer ska få tillit att fatta beslut som 
överensstämmer med företagets strategi (Hope & Fraser, 2003b). Intervjuaktörerna upplever 
att det läggs stor vikt vid rekrytering för att säkerställa att medarbetarnas värderingar 
överensstämmer med företagets. Enligt Hope och Fraser (2004) bidrar en rekrytering som 
uppmärksammar värderingar till att medarbetare överensstämmer med organisationen och 
känner tillhörighet med varandra. Enligt De Waal (2005) bör strategin börja i längst ner i 
organisationen och sedan sträcka sig uppåt. Företagen bör även undvika att använda sig av 
hierarkisk kontroll (Bogsnes, m.fl., 2016). Detta framkom under intervjuerna att medarbetare 
upplever att de har frihet under ansvar och en god autonomi, vilket är en stor 
motivationsfaktor. 

 
Autonomi: Intervjuerna beskriver att de upplever tillit från organisationen vilket de anser har 
en positiv påverkan på motivationen. Vidare anser aktörerna att bra ledarskap är av vikt. Det 
är accepterat att misslyckas så länge medarbetare utvärderar för att skapa lärdom. Aktörerna 
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anser att tilliten från organisationen bidrar till autonomi i arbetet. Detta leder till ökad 
delaktighet och har en positiv påverkan på motivationen. När organisationen omfattas av 
autonomi får medarbetarna frihet att agera (Bogsnes, m.fl., 2016). Medarbetare bör därför 
inte begränsas och kontrolleras utan istället få möjlighet att agera och fatta beslut (Nguyen, 
m.fl. 2018). Det är viktigt att ledarskapet är stödjande där det ska upplevas tillåtet för 
medarbetare att våga ta risker och misslyckas utan att bli straffade (De Waal, 2005; Hope & 
Fraser, 2003). Autonomi skapas även av att fler medarbetare får ansvar att fatta beslut (Hope 
& Fraser, 2004; Bogsnes, m.fl., 2016). Detta leder till att medarbetare blir tvungna att 
engagera sig i verksamheten (Hope & Fraser, 2004). Intervjuerna presenterar dock att några 
aktörer upplever att det kan bli otydligt med denna frihet eftersom riktlinjerna att förhålla sig 
till bli diffusa. Det framkommer under intervjuerna att styrsättet bidrar till engagemang 
genom att medarbetare är tvungna att planera sitt arbete bättre och reflektera över sin 
arbetssituation. Därför får de större påverkan på arbetet. Trots att graden av autonomi kan se 
olika ut bland företagen, förmedlar intervjuerna att medarbetarna ändå upplever att de kan 
påverka sin arbetssituation, vilket de flesta aktörer ställer sig positivt till. 

Några aktörer upplever att arbete efter kundbehovet är viktigt och att det är något som de 
arbetar efter. När medarbetarnas arbete kopplas till kundbehovet kan risken för en 
intressekonflikt minskas (Bogsnes, m.fl., 2016). Intervjuerna presenterade även att 
medarbetarnas upplevelse av att tillfredsställa kundbehovet skiljer sig åt beroende på den 
organisation medarbetaren är verksam inom. I företag som arbetar närmare kunden kan varje 
enskild medarbetares arbete enklare kopplas till kundbehovet. När alla enheter inom företaget 
arbetar mot att skapa kundvärde skapas en lojal och lönsam kundkrets (Player, 2003). Detta 
ligger inte i linje med vad som framkom under intervjuerna eftersom de förtydligade att 
kundordrar kan rangordnas efter vad som är mest lönsamt för företaget. En försämrad 
motivation kan då uppstå om medarbetare tvingas säga nej till andra kunder, vilket 
presenteras under intervjuerna. 

 
 
 

5.1.2 STYRPRINCIPER 
 

Mål: Många av aktörerna är positiva till organisationernas ambitiösa målsättning eftersom 
det skapar en tydlighet att sträva efter. I kombination med uppföljning bidrar det till en god 
motivation eftersom medarbetarna kan kontrollera och vidta de arbetsinsatser som krävs för 
att arbeta i enlighet med målen. Organisationers mål bör vara ambitiösa och fungera som en 
vägledning (Hope & Fraser, 2004; Bogsnes, m.fl., 2016). Enligt De Waal (2005) ska 
målsättningen baseras på företagets omgivning såsom konkurrenter där de ska fokusera på att 
vinna tävlingen. Nguyen, m.fl.( 2018) instämmer och anser att målsättningen bör handla om 
att slå konkurrenter istället för företagets budget. Detta framkommer inte helt under 
intervjuerna utan dessa presenterar att målsättning efter konkurrenter inte förekommer. 
Istället läggs vikt vid att ha en positiv utveckling och vara framgångsrika inom företagets 
koncept, vilket ligger i linje med Hope och Fraser (2004) som menar att företaget ska sträva 
efter att ligga på den övre kvartilen bland konkurrenterna. Intervjuerna bidrog även med ökad 
förståelse om att flera aktörer upplevde involvering i den individuella målsättningen vilket 
också medför ett stort eget ansvar att uppfylla målen. Det fanns även aktörer som inte 
upplevde samma involvering i företagets målsättning, men dessa kände ändå att det fanns en 
chans till påverkan genom diskussioner. Vissa aktörer hade en sämre uppfattning av 
målsättningen. Utomstående händelser kunde ha en negativ påverkan eller så var kopplingen 
mellan målsättningen och det dagliga arbetet svår att tydliggöra. Detta påverkade deras 
motivation negativt. 
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Hope & Fraser (2003b) beskriver att chefer ska få förtroende av ledarna att maximera vinsten 
genom att arbeta mot överenskomna nyckeltal. Intervjuerna förmedlade att företagets mål 
bröts ner till avdelnings- och individnivå vilket gjorde att medarbetarna kunde arbeta mot 
angivna mål. Delaktighet upplevdes då bland medarbetarna eftersom de kände att deras 
individuella målsättning bidrog till företagets mål. Detta skapade en förståelse för 
målsättningen vilket aktörerna såg positivt på. Det fanns även medarbetare som upplevde 
dålig uppföljning av målen, vilket bidrog till sämre motivation. Den sjunkande motivationen 
förklarades med att medarbetare kan drivas av måluppfyllelse och när en uppföljning inte 
görs blir det otydligt om målet nåtts eller inte. 

Planer & prognoser: De flesta av aktörerna upplevde inte delaktighet i prognosarbetet men 
har ändå en positiv syn på arbetssättet. De förklarar att prognoserna gör det möjligt att kunna 
följa organisationens utveckling genom att trender skapas. Prognoserna underlättar genom att 
medarbetare kan upptäcka varningssignaler i tid om trenden skulle utvecklas i fel riktning. 
Detta ligger i linje med Hope och Fraser (2004) som menar att prognosarbetet minskar risken 
för oväntade överraskningar. De flesta av aktörerna upplever att prognoserna bidrar till en 
förbättrad motivation eftersom det skapar dialog mellan medarbetare och blir tydligare att se 
orsaken till förändring i utvecklingen. Planerna och prognoserna ska vara rullande och inte 
sträcka sig längre än årets slut (De Waal, 2005). Att prognoserna bidrar till ett mer aktivt och 
levande arbetssätt med mindre överraskningar är också positivt för motivationen, anser 
aktörerna. 

 
Intervjuerna förmedlade att de medarbetare som själva ansvararar att förmedla sin beläggning 
känner involvering i prognosarbetet. Detta bidrar till en upplevelse av att prognoserna skapas 
nerifrån och upp i organisationen vilket bidrar till delaktighet. Prognoserna kan göras 
objektiva och smidiga (Bogsnes, m.fl., 2016). Nguyen, m.fl. (2018) menar att några viktiga 
indikatorer bör väljas ut för att styra verksamheten efter. Prognosprincipen beskriver att 
företag inte ska göra prognoser efter fasta lokala agendor (Bogsnes, m.fl., 2016), vilket blir 
tydligt genom intervjuerna då fördelningen kan göras mellan olika avdelningar. Motivationen 
påverkas då positivt eftersom medarbetare blir delaktiga och får chans att påverka. Det 
rullande prognosarbetet medför att vissa medarbetare anser att det sker för ofta och därmed 
skapar sämre motivation. Andra medarbetare har en mer positiv inställning och anser att 
prognosarbetet bidrar till engagemang i verksamheten, vilket leder till ökad kontroll. 

Rytm & resursfördelning: Vid tillämpning av beyond budgeting styrs ett företags 
ekonomiska åtaganden efter den efterfrågan som råder (Hope & Fraser, 2004) där 
affärsrytmen påverkar (Bogsnes, m.fl., 2016). Av intervjuerna framkom att olika avdelningar 
fördelar resurser i samråd med varandra där de rangordnar resurserna efter vad som bidrar 
mest till företaget. Trots att resursfördelningen ska förankras högre upp i företaget och i 
samråd med olika avdelningar upplever flera aktörer att det är motiverande att få argumentera 
för sitt resursbehov. Detta påverkar motivationen positivt eftersom det bidrar till delaktighet 
och skapade en bättre förståelse för varandra. Genom att olika avdelningar synkas med 
varandra anpassas företaget till rytmen (Hope och Fraser, 2004). Vidare menar Hope och 
Fraser (2004) att olika avdelningar i företaget synkas med varandra för att möjliggöra en 
anpassning till rytmen. Nguyen, m.fl. (2018) förklarar att resurser bör göras tillgängliga för 
verksamheten vid behov. Vissa aktörer ansåg att det var motiverande att resursfördelningen 
gjordes efter vad som genererade mest värde för företaget vilket då bidrog till en mer objektiv 
överblick. Att kunna ta snabba beslut var motiverande eftersom det är en förutsättning för 
verksamheten att vara snabbrörlig när omvärlden är det. Några medarbetare kände stundvis att 
de får tillgång till för få resurser vilket gör att de inte kunde genomföra det grundliga 
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arbete de önskade. Något förtydligats genom intervjuerna är att ju mer komplexitet ett företag 
innehåller desto svårare kan det bli att uppnå en individuell anpassning till rytmen och 
resursfördelningen eftersom besluten måste förankras högre upp i organisationen. Detta kan 
minska upplevelsen av att kunna påverka resurserna efter den rådande affärsrytmen. 

Intervjuerna förmedlade att aktörerna upplevde befogenheter att använda resurser om det 
skapade ett värde för företaget. Enligt beyond budgeting ska organisationer främja ett 
kostnadsmedvetet tankesätt gällande resursfördelningen, där resurser ska göras tillgängliga 
vid behov (Bogsnes, m.fl., 2016). Flertalet av aktörernas uppdrag ska dock förankras med 
närmaste chef för att säkerställa att det låg i linje med företagets planer, men känslan 
aktörerna förmedlar är att de har större möjlighet att själva påverka resursfördelningen. 
Graden av påverkan styrdes av den positionen medarbetaren besatt. Resurser kan också göras 
tillgängliga genom att använda en intern marknad som utnyttjar resurserna för att minska 
slöseri och ständigt arbetar för kundens bästa (Hope & Fraser, 2004). Detta är något som 
presenteras i intervjuerna genom att använda en så kallad bemanningsgrupp. Intervjuerna 
förmedlar dock inte att bemanningsgruppens syfte är att arbeta för kundens bästa. Flera av 
aktörerna ställer sig positiva till att bemanningsgruppens sätt att arbeta och anser att de 
besitter ett helhetsperspektiv. En aktör nämner dock att motivationen påverkas negativt av att 
placeras i ett projekt som inte ligger i linje med de personliga målen. 

Prestationsutvärdering & belöning: Intervjuerna presenterade att vissa aktörer arbetade med 
löpande samtal för att skapa dialog kring arbetssituationen. Flera av dessa aktörer uppgav att 
den löpande dialogen gav mer än deras årliga utvecklingssamtal, vilket de såg positivt på. 
Hope & Fraser (2004) beskriver att organisationer ska utvärderas löpande gällande deras 
prestation där nyckeltal ligger till grund för utvärderingen. Prestationerna ska även utvärderas 
genom ett övergripande perspektiv där medarbetarnas feedback ligger till grund (Bogsnes, 
m.fl., 2016). Av intervjuerna framkom också att inte alla upplever samma kontinuitet i 
samtalen eftersom några arbetade i projekt där samtalen genomfördes vid projektstart och 
avslut. Detta gjorde att vissa medarbetare ansåg att feedbacken kunde utvecklas eftersom 
tydligheten minskade. Enligt beyond budgeting ska prestationsutvärderingen ta hänsyn till 
hur väl organisationen presterat jämfört med konkurrenterna (Hope & Fraser, 2004). Det var 
ingen av aktörerna som uppgav att deras prestationer utvärderades efter konkurrenternas 
prestationer eller att belöningar grundades därefter, utan att dessa grundades på företagets 
relativa prestation. Prestationsutvärdering ska ske efter de förutsättningar som finns för 
måluppfyllelse och inte enbart efter det som är mätbart (Bogsnes, m.fl., 2016). Under 
intervjuerna framkom att företagen bedömde prestationer genom att ta hänsyn till 
förutsättningarna för att uppfylla målen. De framkom dock att några få individer inte 
upplevde att utvärderingen gjordes på detta sätt. Det framfördes att sättet att utvärdera skiljde 
sig mellan avdelningar vilket upplevdes orättvist. 

Av intervjuerna framkom att belöning antingen kunde ske genom att vara delägare i företaget 
vilket gjorde att de kunde ta del av företagets prestation. Detta såg aktörerna positivt på och 
där en del ansåg att det var en motivationsfaktor. Belöning kunde också utges genom att 
medarbetarna belönas med en gemensam bonus, men detta upplevdes inte som en 
motivationsfaktor utan som en fin gest från organisationen. Belöningarna bör inte baseras på 
förutbestämda mål utan istället grunda sig på företagets prestation (Nguyen, m.fl., 2018). När 
belöningar baseras på företagets gemensamma prestation, skapas en bättre gemenskap (De 
Waal, 2005). Hur belöningssystemet utformats kan skilja sig åt men det viktigaste är att det 
inte baseras på i förväg bestämda fasta mål (Hope & Fraser, 2004). Även Bogsnes, m.fl. 
(2016) beskriver att belöningarna ska vara gemensamma och baseras gentemot konkurrenter. 
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Intervjuerna presenterade även att flera aktörer ansåg att deras lön inte var den högsta i 
branschen men de såg istället positivt på de övriga förmåner som arbetsplatsen medförde, 
vilket de ansåg vägde upp lönen. Andra upplevde att det var motiverande att kunna utvecklas 
inom företaget och därmed belönas av att uppnå en högre nivå inom företaget, vilket hade en 
positiv inverkan på löneutvecklingen. Det framkom även att många såg utveckling och 
utrymme för personlig utveckling som en belöning och därmed en motivationsfaktor. Flera 
aktörer upplevde även friheten att kunna styra över sin arbetstid som en form av belöning. 
Intervjuerna förmedlade att organisationerna uppmärksammade medarbetares prestationer 
som ligger i linje med deras ledord och värdegrund. Detta går emot de gemensamma 
belöningar beyond budgeting förespråkar (Bogsnes, m.fl., 2016), men det som intervjuerna 
förmedlat är att företag vill uppmärksamma bra beteenden som gynnar organisationen. 

 
 
 

5.2 ANALYS AV  INSTITUTIONELL TEORI 
 

 
 
 

5.2.1 REGELSTYRT 
 

Den regulativa pelaren styr företaget med hjälp av regler och policys (Scott, 2014) och 
påföljder styr önskvärda beteenden (Kondra & Hurst, 2009). Intervjuutsagorna berättar att 
företag kan ha regler och policys som uppmanar till egna initiativ och flexibilitet hos 
medarbetarna. Det framkommer också att företag som är mer komplexa, likt börsnoterade 
bolag, kan till större grad behöva en mer regulativ styrning eftersom beslut behöver förankras 
inom organisationen. Detta blir tydligt gällande Consiliums arbetssätt med målsättning. Den 
regulativa pelaren kan förhindra fullständig transparens vilket presenteras i intervjuerna. Det 
framkommer även att när företagen genomgår en tillväxt så kan den regulativa pelaren i form 
av tydliga policys och riktlinjer vara nödvändig för att styra upp organisationen. En allt för 
regel- och policystyrd organisation med strikta påföljder överensstämmer inte med beyond 
budgetingfilosofin (Hope & Fraser, 2004). Att ha viss reglering kan dock vara viktigt vid 
styrning efter beyond budgeting för att skapa vägledning beroende på förutsättning och 
kontext. 

 
5.2.2 NORMSTYRT 

 

Kondra och Hurst (2009) menar att när regler som varit styrande går mer mot gemensamma 
värderingar som medarbetarna automatiskt agerar efter, går den tvingande isomorfismen mot 
den normativa isomorfismen. Det framkommer av intervjuerna vid beskrivning av att 
medarbetarna i vissa fall självmant börjar agera efter företagets policy och därmed går över 
från policyn till att frivilligt agera därefter. Det skapar en positiv motivation när ett företags 
policys är tillåtande och inte begränsar. Den normativa pelaren bidrar till begränsningar av 
socialt beteende och styr vad som är socialt accepterat och därmed formar socialt agerande. 
Detta leder till att individen inte agerar utifrån ett tankesätt som ligger i personens egna 
intresse (Scott, 2014). Medarbetarägda företag kan säkerställa att medarbetarna arbetar för 
företagets bästa eftersom delägare får ytterligare incitament till att företagets resultat ska bli 
så bra som möjligt. Det blir då normen att arbeta mot företagets vision och det förhindras att 
aktieägarna och ledningens blir splittrade eftersom dessa representeras av samma individer. 
Socialt agerande kan också styras via företagets tydliga värderingar och syfte, som gör att 
medarbetare får en värdegrund att stå på. 
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Normen är det som sitter i väggarna hos företagen och styr hur arbetet ska gå till (Kondra & 
Hurst, 2009; Scott 2014). Det framkom ur intervjuerna att arbete med ett flexibelt och 
dynamiskt styrsätt ansågs som normen vilket blev extra tydligt vid prognosarbetet. Av 
intervjuerna framkommer att organisationens syfte och värderingar finns i kulturen och i 
väggarna i organisationen vilket blir företagets gemensamma värderingar. Detta uppfyller 
således den normativa pelaren (Scott, 2014). 

 
Att ha cermonier för att uppmärksamma aktiviteter som är värdeskapande ligger i linje med 
den normativa delen inom institutionell teori. Genom att organisationer aktivt arbetar efter att 
upprätthålla de gemensamma värderingar som finns blir dessa cermonier en symbolisk signal 
(Kondra & Hurst, 2009). Detta är något som beskrivs i intervjuerna genom att beteenden 
uppmärksammas som organisationen uppskattar. Kondra och Hurst (2009) beskriver att 
kandidater som skiljer sig från normen filtreras vid en rekryteringsprocess för att säkerställa 
liknande värderingar. På detta sätt underlättar introduktionsprocessen som leder till en 
homogen kultur (ibid.). Av intervjuerna så presenteras att företag kan lägga stor vikt vid 
rekrytering för att säkerställa att nya medarbetare överensstämmer med den normativa 
kulturen. Medarbetare som arbetat länge i företaget känner också ett ansvar att sprida vidare 
kulturen till nyanställda. Genom att sprida kulturen vidare till nyanställda upprätthålls den 
normativa kulturen. 

I beyond budgeting är det viktigt att inspirera kring syfte och värdegrund (Bogsnes, m.fl., 
2016). Det har framkommit av intervjuerna att organisationer arbetar aktivt med detta vilket 
skapar motivation hos medarbetarna. Genom att ha tydliga normer i organisationen 
framkommer att det kan vara enklare att motivera en större grupp. När en organisation vilar 
på den normativa pelaren står alla medarbetare för samma värdering vilket gör att det blir 
enklare att få med sig alla än om gruppen hade stått för olika värderingar. Detta beror på att 
medarbetarna är medvetna om det korrekta sättet att agera (Scott, 2014). 

 
 

5.2.3 INDIVIDSTYRT 
 

Intervjuerna förmedlade att företag som är mindre och med färre hierarkiska nivåer inom 
företaget enklare kan låta den kognitiva pelaren ta mer plats, genom stymodellen beyond 
budgeting. Detta bidrar till att individers egna tolkningar, värderingar och ageranden kan 
styra mer (Scott, 2014), vilket blev tydligt av intervjuerna speciellt gällande målsättningen. 
En uppfattning som har framkommit är att medarbetare som inte kan se kopplingen mellan 
egna mål och det dagliga arbetet, kan medföra att den personliga målsättningen inte ligger 
inom företagets övergripande målsättning. Intervjuerna presenterar att det ligger ett stort 
kognitivt ansvar hos varje medarbetare att ta till sig den informationen som finns i 
organisationen och att ta ansvar, vilket även kan ha en påverkan på motivationen. Om en 
organisation är individstyrd är alla medarbetares uppfattning om omvärlden olika och saker 
som känslor, tankemönster och handlingar visas i olika former (Scott, 2014). Om 
organisationen vill motivera hela gruppen kan detta bli svårt då den gemensamma 
uppfattningen skiljer sig åt. 

Om en medarbetare ser att önskvärt beteende uppmärksammas kommer medarbetaren 
efterlikna detta beteende, vilket gör att den kognitiva delen kan påverkas (Kondra & hurst, 
2009). Detta förklaras ur intervjuerna, där det blir tydligt att framförallt nya medarbetare 
härmar beteenden och försöker efterleva dessa i hopp om att uppnå samma nivå. Detta ligger 
inom den mimetiska isomorfismen (Dimaggio & Powell, 1983). Även värderingar och syftet 
med organisationen går under den mimetiska isomorfismen. Intervjuerna presenterar att detta 
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är något som medarbetarna lär sig med tiden. Genom att andra medarbetare är kulturbärare 
och sprider organisationens kultur, övergår organisationen till det normativa. 

 
 
 

5.3 ANALYS AV MOTIVATIONSMODELLEN “THE JOB CHARACTERISTIC 
MODEL” 

 

 
5.3.1 MENINGSFULLHET 

 

Krav på olika färdigheter: Hackman och Oldham (1976) beskriver att krav på olika 
färdigheter i arbetet styrs av graden av olika aktiviteter som arbetet kräver där det involverar 
olika talanger hos en medarbetare. Många av medarbetarna i de intervjuade organisationerna 
berättar att de upplever meningsfullhet när de känner delaktighet i arbetet, vilket skapar 
variation. Under intervjuerna framkom att utmanande arbete kan leda till motivation. Nya 
medarbetare kan uppleva en stor utmaning i att ta ett större ansvar, där företaget sätter press 
på dem att ta för sig. Detta kan bidra till en stundvis negativ motivation men öppnar upp för 
utveckling vid ett senare skede vilket på sikt bidrar till motivation. Hope och Fraser (2004) 
förklarar att personer som inte ges ansvar måste våga ta ansvar. Intervjuerna presenterar att 
styrmodellen förespråkar delaktighet bland medarbetarna och detta gör att ledarna behöver 
involvera olika färdigheter i ledarskapet för att låta medarbetarna ta plats. Arbetet blir varierat 
för ledare genom att vara närvarande och lyhörd. Ju fler färdigheter arbetet involverar desto 
mer leder detta till utmaning för medarbetaren vilket skapar meningsfullhet och motivation 
(Hackman & Oldham, 1980; Hackman & Oldham 1976). Av intervjuerna framkom att 
styrmodellen bidrar till att färdigheter involveras genom att diskussioner skapas där 
medarbetare får argumentera och lyssna på varandra för att bland annat fördela resurser i 
samråd med varandra. Detta är något som skapar motivation för medarbetarna. Att även 
skapa ett aktivt och levande styrsätt leder till att olika färdigheter involveras eftersom 
tillvägagångssättet inte ser likadant ut varje tillfälle. Styrmodellen bidrar till mer planering 
och reflektion där mycket av arbetet sker nerifrån och upp i organisationen vilket också 
involverar olika färdigheter hos medarbetare genom engagemang. Med medvetenhet kring att 
straff inte delas ut vid misslyckande, bidrar styrmodellen till att fler medarbetare vågar 
involvera fler färdigheter och talanger. Denna motivationsfaktorn har studien kunnat visa 
påverkas av styrsättet beyond budgeting, vidare anses denna motivationsfaktor va viktig för 
uppfylld motivation på arbetsplatsen. 

 
Uppgiftens identitet: Uppgiftens identitet styrs av den grad som uppgiften kräver 
färdigställande av en identifierbar del av arbetet där utfallet blir synligt (Hackman & Oldham, 
1976). Det är av vikt att ha en tydlig uppgift och kunna urskilja ett synligt resultat. 
Meningsfullhet kan uppnås när en medarbetare känner sig ansvarig för en del av hela 
processen (Gareth, 2015). Genom att styrmodellen bidrar till att medarbetare kan vara mer 
delaktiga i hur arbetet utformas och hur resurser fördelas kan de vara med och påverka vilket 
leder till att de tydligare ser uppgiften och resultat. Om styrmodellen inte hade förespråkat 
autonomi hade inte medarbetaren haft samma möjlighet att se sin påverkan och det 
bidragande resultatet. Detta blir extra tydligt för de företag som arbetar i projekt och därmed 
enklare kan se utfallet av deras arbete. Ur intervjuerna framkom att medarbetaren kunde se 
uppgiftens identitet tydligare om avdelningens arbete var mer agilt och flexibelt, trots att hela 
organisationen var mer komplex och hierarkisk. Gareth (2015) menar att meningsfullhet 
uppstår om medarbetaren på ett tydligt sätt kan se sitt ansvar från början till slut i processen. 
Intervjuutsagorna gav ingen indikation på att uppgiftens identitet, att känna ett ansvar för 
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processen, var den viktigaste motivationsfaktorn för att uppnå meningsfullhet. 
 

Uppgiftens betydelse: Uppgiftens betydelse styrs av den grad som arbetet har en påverkan på 
andra människors liv eller arbete både inom och utanför organisationen (Hackman & 
Oldham, 1976). Det är därför meningsfullt att kunna påverka andra människor (Allan, Duffy 
& Collisson, 2016) där meningsfullheten uppstår när medarbetaren förstår att arbetet har en 
inverkan på andra människors välbefinnande (Hackman & Oldham, 1980). Aktörerna till 
följande uppsats nämner att de känner meningsfullhet i arbetet när de ser arbetets bidrag ur ett 
större perspektiv. Motivation skapas vid denna kännedom om arbetets bidrag till samhällets 
utveckling eller förbättring av kunders vardag. Under intervjuerna framkom att det stundvis 
kan vara svårt för vissa medarbetare att se sitt bidrag ur ett större perspektiv, men då gäller det 
att reflektera för att uppnå den meningsfullheten. Ur intervjuerna beskrevs vikten av att känna 
koppling till företaget och förstå innebörden av värderingarna och syftet för att uppnå 
meningsfullhet. Uppgiftens betydelse är en motivationsfaktor som enligt följande studie har 
en påverkan av beyond budgeting. 

Beyond budgeting främjar autonomi och delaktighet (Hope & Fraser, 2004) och intervjuerna 
instämmer och förtydligar att medarbetaren kan se insatsens bidrag ur ett större perspektiv. 
Meningsfullheten skapas även av att se andra i organisationen växa, vilket förmedlar att 
arbetet har en påverkan på andra människor och bidrar till meningsfullhet i deras roll att 
sprida vidare kultur och värderingar till andra i organisationen. Genom att uppmärksamma 
utmärkande arbete som ligger i linje med företagets värderingar skapar detta kännedom om 
uppgiftens betydelse för andra, för de medarbetare som blir uppmärksammade. Trots att detta 
går emot kollektiva belöningar som beyond budgeting förespråkar, förmedlar intervjuerna att 
detta är viktigt för att skapa ett gemensamt syfte för organisationen vilket bidrar till en 
normstyrd organisation. 

 
 

5.3.2 ANSVAR FÖR ARBETETS RESULTAT AV EGEN PRESTATION 
 

Autonomi: Ansvar för arbetets resultat styrs av graden autonomi som arbetet har och innebär 
i vilken utsträckning som individen självständigt kan planera och bestämma över procedurer i 
hur arbetet ska utföras. När resultaten grundar sig i individens egna ansträngningar och 
initiativ känner individen stort personligt ansvar för resultatet i arbetet (Hackman & Oldham, 
1976). Under intervjuinsamlingen framkom att medarbetare anser att beyond budgeting 
bidrar till att de får större möjlighet att påverka arbetet och att de får större tillit från 
organisationen. Här bidrar styrsättet till att medarbetare i större utsträckning kan påverka 
arbetets utformning vilket leder till större ansvar för arbetet vilket kan bidra till ökad 
motivation. Gareth (2015) förklarar att upplevelse av personligt ansvar leder till ökad 
motivation. Genom att vara medveten om de syfte och värderingar som organisationen står 
för kan medarbetarna styra mer autonomt då medarbetare tar beslut som går i organisationens 
önskvärda riktning. Detta leder även till att de får ett större perspektiv och en bättre förståelse 
för organisationen eftersom de själva blir insatta och kan ta del av den transparenta 
informationen som beyond budgeting bidrar med. Hackman och Oldham (1976) förklarar att 
ansvar för resultatet upplevs när det grundar sig på egna ansträngningar. Även om företaget 
har en mer komplicerad struktur där inte varje medarbetares arbete kan bli fullt autonomt så 
finns det även möjlighet att på avdelningsnivå skapa ett mer autonomt arbetssätt inom vissa 
ramar, vilket framkom under intervjuerna. Något annat som tydligt framkom under 
intervjuerna var att ett styrsätt som går nerifrån och upp fick aktörerna att känna delaktighet 
och ansvar för resultatet vilket även är en del av det styrsättet beyond budgeting. Autonomi 
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ansågs som en viktig bakomliggande motivationsfaktor som påverkas av styrsättet beyond 
budgeting, då följande styrsätt bygger till stor del på decentralisering och frihet under ansvar. 

 
 

5.3.3 KUNSKAP OM EGEN PRESTATION KRING ARBETET 
 

Feedback: Kunskap om prestationen av det utförda arbetet styrs av feedback och innebär den 
grad som individen får information om effekten av prestationen (Hackman & Oldham, 1980). 
Av intervjuerna framkom att feedback är viktigt för att kunna tydliggöra sin prestation vilket 
gör att medarbetare blir sedda och kan utvecklas. Det framkom att det var uppskattat med 
feedback och att det var något som det arbetade aktivt med. Gareth (2015) förklarar att det 
kan innebära feedback från kollegor vilket stämmer överens med denna typ av feedback som 
beskrivs. Hackman och Oldham (1980) beskriver att det även kan innebära feedback från 
själva arbetet som ett resultat av det. Genom att arbeta nära sina medarbetare eller nära 
kunden kan reaktioner noteras vilket bidrar till att prestationen och stämningen i gruppen 
märks av på ett enklare sätt. Något som framkommer i intervjuerna är att medarbetare 
motiveras av att kunna följa företagets utveckling och den trend som skapas. Styrsättet 
beyond budgetings principer förenklar och främjar att detta blir möjligt (Bogsnes, m.fl., 
2016). Beyond budgeting främjar detta genom rullande prognoser och arbete efter rytmen 
vilket ökar chansen till feedback av sin och företagets prestation. Detta kan leda till ökad 
motivation. Transparensen i beyond budgeting påverkar eftersom medarbetare upplever att de 
lätt kan ta del av information vilket bidrar till feedback om hur de själva och kollegor 
presterar. Beyond budgeting främjar att organisationer får en tillåtande kultur att diskutera 
och utvärdera prestationer vilket också bidrar till större kunskap om sin prestation. Även 
feedback ansågs som en viktig bakomliggande motivationsfaktor som påverkas av styrsättet 
beyond budgeting. Vikten av att diskutera och få förståelse av utvecklingen är av vikt, dels 
den personliga men även gällande företaget utveckling. 

 
 

5.3.4 ÖVRIGA FAKTORER 
 

Individuellt utvecklingsbehov 
Hackman och Oldham (1976) menar att det finns individuella skillnader mellan människor 
som styr reaktioner på arbetet. De medarbetare som har ett stort personligt utvecklingsbehov 
är mer benägna att reagera positivt på arbete med hög motivationspotential än vad 
medarbetare som inte har samma behov av utveckling kommer göra. Intervjuerna förmedlar 
att det kan finnas viss skillnad i utvecklingsbehovet genom att några medarbetare tar initiativ 
och blir informerade. Detta kan ha en positiv påverkan på deras utveckling och därmed 
upplevd ökad motivation. 

Resultat 
När de olika psykologiska tillstånden är uppnådda ska medarbetaren uppleva hög inre 
arbetsmotivation, tillgodoseende av utvecklingsbehovet, hög arbetstillfredsställelse och hög 
prestation & effektivitet (Hackman & Oldham, 1976). Detta är något som aktörerna 
förmedlar eftersom de uppger att det uppnår de olika psykologiska tillstånden genom 
styrsättet beyond budgeting. Hackman och Oldham (1976) beskriver att alla arbetsegenskaper 
i meningsfullheten väger tillsammans lika mycket som autonomi och feedback gör var för 
sig. Intervjuerna gav kunskap om att uppgiftens identitet i meningsfullheten inte bidrog lika 
mycket till meningsfullhet som de två övriga arbetsegenskaperna. Det framkom tydligt att 
feedback och autonomi var en stor bidragande faktor till motivation. 
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6. SLUTSATS, BIDRAG &  FORTSATT FORSKNING 
 

 
 
 
 
 

Under detta kapitel presenteras studiens slutsats samt en diskussion kring denna med hjälp av 
figur 7. Modellen är utveckling av analysmodellen och grundar sig på studiens resultat. En 
mer generell diskussion kring ämnet beyond budgeting framförs. Vidare förklaras studiens 
bidrag för att förstå och kristallisera bilden av beyond budgeting kopplat till motivation. 
Slutligen presenteras förslag till fortsatt forskning. 

 
 

 
6.1 SLUTSATS 

 

 

Av föreliggande studie framkommer att medarbetarna upplever att företagen de är 
verksamma inom styrs i enlighet med beyond budgetingprinciperna. Deras upplevelse av 
beyond budgeting är att principerna genomsyrar företagets styrning vilket får en påverkan på 
medarbetarnas arbetssätt. Medarbetarna upplever bland annat en större tillit från 
organisationen, ett transparent arbetssätt och involvering i individuell målsättning. Studiens 
slutsats är att motivationen påverkas positivt i de flesta fall av att arbeta efter styrsättet 
beyond budgeting. 

 
Styrning efter beyond budgeting främjas genom en gemensam kultur där det ska finnas en 
gemensam grund att luta sig emot. För att beyond budgetingmodellen ska fungera underlättar 
det om medarbetarnas värderingar ligger inom den normativa pelaren vilket förenklar ett 
flexibelt styrsätt, se figur 7. Något intressant denna studie har funnit är att företagets strävan i 
dessa fall är att vara företag som styrs normativt. Att ha en strikt policy- och regelstyrd 
organisation ligger inte i linje med beyond budgetingstyrningen eftersom det kan minska 
autonomin. Under vissa förutsättningar, som till exempel vid expansion, kan styrning efter 
tydliga regler dock krävas till en början för att styra medarbetare i ett önskvärt beteende och 
för att minska otydlighet i företagets värderingar. Under dessa perioder behöver 
organisationer vila mer på den regulativa pelaren för att ha möjlighet att påverka ramarna för 
individers beteende. 
Det kan vara av betydelse att medarbetare via den kognitiva pelaren tar efter önskvärt 
beteende i organisationen men om en organisation enbart vilar på den kognitiva pelaren 
riskeras värderingar att bli för splittrade, vilket kan göra det svårt att uppnå gemensamma 
värderingar. Studien visar på att detta kan ske under förhållanden när många nya medarbetare 
har börjat. Det har framkommit att organisationen bemött de individstyrda värderingarna med 
mer regler och policys och då övergått till ett mer regulativt sätt. 
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Figur 7 - Modellen visar att organisationer styrs på ett normativt sätt för att enkelt möjliggöra en beyond budgetingfilosofi. 
Styrsättet leder till uppfylld meningsfullhet, ansvar för arbetets resultat av egen prestation samt bidrar till kunskap kring 
medarbetarens prestation kring arbetet. 

 
Motivationsfaktorerna utgår från The job characteristic model (Hackman & Oldham, 1976) 
och baseras på medarbetarnas upplevelse av beyond budgeting. Studien har funnit att följande 
motivationsfaktorer påverkas: 

• Krav på olika färdigheter: Anledningen till att motivationen påverkas av beyond 
budgeting kan av följande studie förtydligas med att styrsättet bidrar till att fler 
färdigheter involveras hos medarbetaren. Genom att styrsättet skapar utrymme för att 
medarbetare kan bli mer delaktiga i arbetet med större chans att påverka uppnås ett 
engagemang som startar nerifrån och upp i organisationen. Detta gör att fler 
färdigheter involveras där de känner större delaktighet och variation i arbetet. När 
styrmodellen är tillåtande och inte förespråkar straff vid misslyckande kan det leda till 
att medarbetare vågar involvera fler färdigheter utan rädsla att misslyckas. Detta leder 
i sin tur till ökad meningsfullhet som i sin tur förstärker motivationen. 

• Uppgiftens betydelse: Eftersom beyond budgeting bidrar till ökad autonomi och större 
möjlighet att påverka utformningen av arbetet, förstärks meningsfullheten i arbetet när 
medarbetare upplever att arbetet har en positiv påverkan på andra människor. 
Styrmodellen bidrar till detta genom att medarbetarna känner koppling till företagets 
värderingar och då lättare kan se påverkan på omvärlden. Att se andra inom 
organisationen växa bidrar till ökad meningsfullhet när medarbetaren förstår att hen 
varit en viktig kulturbärare inom organisationen och påverkat andra medarbetare i 
önskvärd riktning. 
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• Autonomi: Styrmodellen bidrar till större ansvarskänsla för resultatet eftersom det 
finns möjlighet att påverka arbetet där organisationen ger ökad tillit till medarbetaren. 
Genom att vara medveten om organisationens syfte och värderingar kan medarbetaren 
styra sitt arbete mer autonomt i organisationens önskvärda riktning. Detta gör att en 
bättre förståelse för organisationen skapas och att en större delaktighet uppnås. 

• Feedback: Intervjuerna förtydligar vikten av feedback för att kunna utvecklas. 
Beyond budgeting bidrar till ökad information av effekten av medarbetarens 
prestation samt genom ett transparent arbetssätt. Detta beror på att styrsättet bidrar till 
ökad feedback mellan medarbetare och samt till att företagets utveckling enklare kan 
följas vilket också skapar feedback om prestationen, som är en motivationsfaktor. 

Utifrån vår analysmodell har vi funnit att uppgiftens identitet inte haft lika stor påverkan på 
meningsfullheten i arbetet. Studien förmedlar att medarbetare i vissa fall tydligare kan se sin 
uppgift och dess resultat eftersom de är mer delaktiga i utformningen av arbetet. Även i de 
företag med olika nivåer i organisationsstrukturen kan denna tydlighet uppnås om varje 
avdelning arbetar mer flexibelt, men det är inte en motivationsfaktor som påverkar 
motivationen i någon större utsträckning. 

 
 
 

6.1.1 DISKUSSION 
 

Följande uppsats har presenterat vilka motivationsfaktorer som påverkas av beyond 
budgeting. Någonting att beakta är dock att alla individer motiveras och engageras av olika 
saker vilket den modererandefaktorn individuellt utvecklingsbehov benämner i JCM. 
Övergripande har studien kunnat påvisa att beyond budgeting leder till generellt ökat 
engagemang trots individuella skillnader. Inledningsvis presenterades studien från 
Jobbhälsoindex som visade på att knappt hälften av de anställda upplevde arbetet som 
meningsfullt och att enbart var tionde svensk ser ytterligare mening med att gå till jobbet 
förutom att erhålla lönen (Nandorf, 2019). I föreliggande studie har inte samma resultat 
presenteras. Det har framkommit från följande studie att beyond budgeting leder till att 
medarbetarna upplever meningsfullhet och att lönen har en viss påverkan men inte är en stor 
bidragande faktor till motivation på arbetsplatsen. 

Det har också framkommit att beyond budgeting fungerar olika bra i olika kontexter. Företags 
mognadsfas, typ av bransch och andra faktorer kan påverka om ett beyond budgetingstyrsätt 
prefereras eller inte. Just nu år 2019 befinner vi oss i högkonjunktur och därför kan ett mer 
autonomt och decentraliserat styrsätt föredras. Följande förutsättningar och kontext kan vara 
viktiga faktorer till varför beyond budgeting är ett styrsätt som uppskattas. Vid förändrade 
förhållanden finns risk att andra styrsätt föredras och att decentralisering och autonomi inte 
skapar motivation i samma utsträckning. Även faktorer som rör företaget har en påverkan om 
beyond budgeting är ett lämpligt styrsätt. Det kan vara faktorer som företaget storlek, typ av 
företag (till exempel tjänste- eller handelsföretag) eller den bransch företaget verkar i. Som 
Nyugyen, m. fl. (2018) tidigare nämnt finns det fortfarande viss ovisshet kring vilken kontext 
beyond budgeting är bäst lämpad i. Följande studie fann både för och nackdelar i respektive 
företag som studerades, vilket gör att en slutsats om vilken företagstyp som bäst lämpar sig 
för beyond budgeting inte kan dras. 
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På grund av beroendeförhållandet mellan BBRT och de studerade organisationerna kan 
risken bli att en helt rättvisande bild inte uppnåtts. En fördel av att intervjua insatta aktörer 
kan bidra till ett större djup kring ämnet. 

 
 
 
 

6.2 BIDRAG 
 

Denna uppsats fyller det forskningsgap som finns gällande hur motivationen påverkas av 
beyond budgeting. Studien förtydligar hur företag kan arbeta utifrån denna filosofi och hur 
det uppfattas av medarbetarna. 

 
Medvetenhet är viktigt vid förändring och därför underlättar föreliggande uppsats genom att 
förklara den omedvetna kunskapen utifrån ett institutionellt perspektiv. Detta görs genom en 
beskrivning av situationen organisationer befinner sig i. Studiens analysmodell underlättar 
förståelsen genom att bidra med en kristalliserad bild av beyond budgetings påverkan på 
motivationen och ger en ökad förståelse av den institutionella teorin som tydliggör 
organisationers situation. 

 
Uppsatsen bidrar med en ökad förståelse om vilken institutionell pelare som förenklar 
tillämpningen av beyond budgeting. Denna uppsats bidrar även med en praktisk förklaring till 
hur medarbetaren kan agera för att underlätta integrationen i organisationskulturen. 
Uppsatsen skapar också en förståelse för hur organisationen kan tillämpa mer reglering för att 
skapa förutsättning för en gemensam kultur vilket på sikt skapar en normativ organisation. 

 
6.3 FORTSATT FORSKNING 

För att ge en mer oberoende bild av beyond budgetings påverkan på motivationen bör vidare 
studier genomföras på företag som inte med med i BBRT för att ge ett mer rättvist resultat. 
Följande uppsats är en kvalitativ studie som undersökt kopplingen mellan motivation och 
beyond budgeting ur ett institutionellt perspektiv. Något som hade varit intressant att 
genomföra är en kvantitativ studie för att få ett mer generaliserbart resultat och studera om 
bidraget av följande uppsats överensstämmer med ett kvantitativt resultat. Förslag till fortsatt 
forskning är även att fortsätta studera när beyond budgeting är bäst lämpad, för att få en 
tydlig bild när detta styrsätt blir lönsamt. 

Resultatet av följande uppsats visar att motivationen påverkas positivt av beyond budgeting. 
Det hade varit intressant och undersöka om beyond budgeting har en negativ påverkan på 
vissa medarbetare inom en organisation. För att bredda förståelsen om hur beyond budgeting 
påverkar organisationer hade vidare studier kunnat studera vilken utsträckning rollen som 
chef påverkas av styrning efter beyond budgeting och om styrsättet påverkar deras 
motivation. Förslag till fortsatt forskning är också att se hur styrsättet beyond budgeting 
fungerar i organisationer som styrs mer åt det regulativa eller kognitiva hållet. Detta för att 
undersöka om följande studies resultat är applicerbart i fler organisationer. 
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8. BILAGOR 
 

 
8.1 BILAGA 1-  INTERVJUGUIDE EKAN MANAGEMENT AB 

 

 

Bakgrund 
Företaget generellt, Roll, Position, Arbetsuppgifter Ålder, 
Utbildning, Erfarenheter, Antal år på arbetsplatsen 

Tema: Styrmodeller 

1. Berätta om dina erfarenheter kring olika styrmodeller från andra arbetsplatser. 

a. I sådana fall vilka? 

b. Hur påverkas motivationen av att jobba utefter andra styrmodeller än den ni 
jobbar efter nu? 

2. Beskriv hur dina arbetsuppgifter påverkas av att arbeta efter beyond budgeting? 

a. Berätta om dina upplevelser kring hur motivationen påverkas av Beyond 
Budgeting? 

 
Tema: Beyond budgeting 

Ledarskapsprinciper 

3. Syfte: Kan du berätta om Ekans syfte? 

4. Värdegrund: Berätta om er gemensamma värdegrund? 

5. Transparens: Berätta hur tillgängligheten på information ser ut. 

a. Hur delar ni informationen med varandra? 

6. Autonomi: Berätta om vilket ansvar och vilka befogenheter ni har? 

a. Känner du att du har befogenhet att fatta egna beslut? 

b. Föredrar du att fatta egna beslut eller arbeta efter klara direktiv? 

7. Kunder: Berätta om hur ditt arbete är kopplat till att tillfredsställa kundens behov. 

8. Hur känner du att dessa ledarskapsprinciper påverkar din motivation? Vilka är för dig 
viktigast? 

 
Styrprinciper 

9. Mål: Berätta lite om hur ni jobbar med målsättning? 

a. Är du involverad i målsättningen? 

10. Planering och prognoser: Berätta hur ni arbetar med prognoser? 

11. Resursfördelning: Berätta om hur era resurser fördelas. 
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a. Känner du att du kan få tillgång till resurser om du vill genomföra något 
speciellt? 

12. Prestationsutvärdering: Berätta om hur era prestationer utvärderas. 

a. Känner du att du får feedback från dina medarbetare? 

13. Belöningar: Berätta hur ni belönas i ert arbete? 

14. Hur känner du att dessa styrprinciper påverkar din motivation? Vilka är för dig 
viktigast? 

 

Tema: Motivation 

15. Vad får dig att känna dig motiverad? 

16. Vilka anser du är de viktigaste motivationsfaktorerna generellt? 
 

Meningsfullhet 

17. Berätta om hur du upplever meningsfullhet på arbetet. 

a. Känner du meningsfullhet? 

b. Vad är det i dina arbetsuppgifter som bidrar till att du känner meningsfullhet? 
 

Ansvar för arbetets resultat 

18. Berätta om hur du ser på att du är personligt ansvarig för det du faktiskt presterat. 

a. Känner du att du har personligt ansvar för det du faktiskt presterar? 

Kunskap om egen prestation kring arbetet 

19. Berätta lite om din upplevelse kring dina arbetsuppgiftens påverkan på det slutgiltliga 
resultatet. 

a. Ser du att det du gör har en påverkan på det stora hela? 

b. Bidrar kollegornas feedback till att du faktiskt ser dina prestationer tydligare? 
 
Följdfrågor 

-Berätta mer 
-Varför 
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8.2 BILAGA 2-  INTERVJUGUIDE CONSILIUM MARINE &  SAFETY AB 
 

 

Bakgrund 
Företaget generellt, Roll, Position, Arbetsuppgifter Ålder, 
Utbildning, Erfarenheter, Antal år på arbetsplatsen 

Tema: Styrmodeller 

1. Berätta om dina erfarenheter av olika styrmodeller från andra arbetsplatser. 

a. Hur påverkas motivationen av att arbeta efter andra styrmodeller än den ni har 
idag? 

2. Beskriv hur dina arbetsuppgifter påverkas av att arbeta efter beyond budgeting? 

a. Berätta om dina upplevelser kring hur motivationen påverkas av Beyond 
Budgeting? 

 
Tema: Beyond budgeting 

Ledarskapsprinciper 

3. Värdegrund: Berätta om er gemensamma värdegrund? 

4. Transparens: Berätta hur tillgängligheten på information ser ut. 

a. Hur delar ni informationen med varandra? 

5. Autonomi: Berätta om vilket ansvar och vilka befogenheter ni har? 

a. Hur ser din befogenhet ut att fatta egna beslut? 

b. Föredrar du att fatta egna beslut eller jobba efter klara direktiv? 

6. Vilka av dessa områden (principer) är för dig viktigast? 
 

Styrprinciper 

7. Mål: Hur sätter ni mål? 

a. Hur är du involverad i målsättningen? 

8. Planering och prognoser:  Berätta hur ni arbetar med prognoser? 

9. Resursfördelning: Berätta om hur era resurser fördelas. 

a. Hur går processen till om du vill få tillgång till en resurs för att genomföra 
något speciellt? 

10. Prestationsutvärdering/belöning: Berätta om hur era prestationer utvärderas och hur 
du belönas i ditt arbete? 

11. Vilka av dessa områden (processer) är viktigast för dig? 
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Tema: Motivation 
Meningsfullhet 

12. Variation & Färdigheter: Kan du berätta om dina arbetsuppgifters variation? 

a. Beskriv hur ditt arbete involverar dina olika färdigheter? 

13. Uppgiftens Identitet: Vill du berätta lite om i vilken grad du är ansvarig/involverad i 
processen (projekt, eller prognosarbetet/budget)? 

 

14. Uppgiftens betydelse: Berätta om hur du upplever att ditt arbete har en betydelse för 
andra människor? Både inom och utom organisationen. 

15. Hur känner du meningsfullhet i arbetet? 

a. Vad är det i dina arbetsuppgifter som bidrar till att du känner meningsfullhet? 

b. Berätta hur du tror er styrmodell påverkar att du känner på detta sätt? 
 

Ansvar för arbetets resultat 

16. Autonomi: Kan du berätta om hur dina möjligheter att påverka planeringen av arbetet 
och det sättet det ska utföras på? 

17. Berätta om hur du känner dig personligt ansvarig för det du faktiskt presterat? 

a. Hur tror du detta är kopplat till den styrmodell ni har? 
 

Kunskap om egen prestation kring arbetet 

18. Feedback från arbetet: Kan du berätta om du får feedback från arbetet? 

19. Kan du berätta om hur du tror att feedbacken påverkar din kunskap om hur du 
presterar och resultatet av det? 

a. Berätta hur du tror detta kan vara kopplar till er styrmodell? 

20. Vad får dig att känna dig motiverad? 

a. Vilka anser du är de viktigaste områden vi pratat om generellt? 
 
Följdfrågor 

-Berätta mer 
-Varför 
-Hur påverkar detta din motivation? 
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