
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Ekonomprogrammet, 180 hp

Budgetens fördelaktiga och bristfälliga funktioner

En studie om budgetens funktioner i revisionsbolag

Jennifer Major och Sara Manning

Verksamhetsstyrning, 15 hp

Halmstad, 2015-05-19



Förord 
 
Vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla personer som gjort vår uppsats möjlig. Framförallt 
vill vi tacka våra respondenter som har tagit sig tid till att bidra med sin kunskap och 
engagerat sig i vår uppsats, utan dem hade inte studien varit möjlig. Ett speciellt stort tack vill 
vi även rikta till vår handledare Eva Berggren, som genom engagemang och handledning 
väglett oss i uppsatsprocessen. Likaså vill vi tacka våra opponenter som bidragit med 
uppmuntran och feedback under våra seminarier. 
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Sammanfattning	  
	  
Budget som styrmedel är ett omdiskuterat ämne och det råder delad mening om vilka 
funktioner budgeten fyller hos företag. De delade åsikterna grundar sig i att budgeten ska 
uppfylla flera olika funktioner, vilket kan skapa problem i sig själv. Funktionerna kan skilja 
sig beroende på vilket företag som studeras och därför växte vårt intresse för revisionsbolag. 
Anledningen till att valet föll på revisionsbolag beror på att bolagen präglas av stora 
förändringar eftersom företagen måste anpassa sina tjänster till den förändrade marknaden. 
Anpassningen kan leda till att rådgivningstjänsterna kommer att ta större plats och att 
revisionstjänsterna kommer att minskas, vilket kan göra att budget som styrmedel kommer att 
påverkas och funktionerna förändras. Syftet med studien var således att beskriva och 
analysera vilka funktioner budgeten ger upphov till i revisionsbolag genom information från 
två av de stora revisionsbolagen i Sverige. Den teoretiska referensramen utgår från de 
vanligen förekommande funktionerna i litteratur och vetenskapliga artiklar som budgeten ger 
upphov till, vilka är framförhållning, ansvar, förståelse samt kontroll. Avsikten var att få en 
djup förståelse för ämnet vilket gjorde att vi valde att genomföra en kvalitativ studie med en 
abduktiv ansats. Intervjuerna skedde med två stora revisionsbolag där samtliga intervjuer 
genomfördes som besöksintervjuer på respondenternas arbetsplats. Intervjuerna låg till grund 
för att tolka vilka funktioner budgeten ger upphov till i revisionsbolag, men även varför 
budgeten fyller funktionerna. Resultatet av studien visar att budgetens mångsidiga funktioner 
delvis uppfylls i revisionsbolagen. De funktioner som budgeten ger upphov till i 
revisionsbolag är ansvarsfördelning, förståelse och kontroll. Budgeten underlättar för 
delegering av ansvar inom verksamheten, vilket gör att de anställda blir medvetna om vad 
som ska göras för att nå företagets och budgetens mål. Dessutom ger budgeten upphov till en 
effektiv kostnadskontroll. Slutligen framkom det även att budgeten fyller en funktion som 
prestationsutvärdering i revisionsbolag eftersom medarbetarnas prestationer mäts genom en 
jämförelse mellan budgetens mål och hur väl de uppnått målen.  
 
 
Nyckelord: Budget i revisionsbolag, Budgetens funktioner, Budgetens funktioner i 
revisionsbolag 
  



Abstract	  
	  
Budget as a management control system is a controversial subject and there is a difference of 
opinion about which functions the budget fulfils. The difference of opinion is based on the 
budget’s role of fulfilling many various functions, which may create problems. The functions 
may differ depending on what kind of company that uses the budget, and that’s why we 
became interested in audit firms. The reason for the choice of audit firms is because the 
companies are characterized by major changes since the companies have to adapt their 
services to a changing market. The adjustment can lead to counselling services getting more 
significant, which may cause a change in the role of the budget as a management control 
system and the functions of the budget may change. The purpose of the study was thus to 
describe and analyse what functions the budget gives rise to in audit firms through 
information from two of the biggest audit firms in Sweden. The theoretical framework is 
based on the most commonly occurring functions of the budget in literature and scientific 
articles, which are foresight, responsibility, understanding, and control. The intentions was to 
get a deep understanding for the subject which resulted in that we chose to make a qualitative 
study with an abductive reasoning. The interviews were held with two big audit firms and 
both of the interviews were conducted as interviews at the respondents’ place of work. The 
interviews formed the basis for interpreting what functions the budget gives rise to in audit 
firms, but also for interpreting why the budget fulfils the functions. The result of the study 
shows that the budget’s versatile functions were partially fulfilled in the audit firms. Those 
functions that the budget generates in audit firms are allocation of responsibility, 
understanding and control. The budget facilitate the delegation of responsibilities within the 
organization, making employees aware of what should be done to achieve the company’s 
goals and the budget goals. Additionally, the budget creates efficient cost control. Finally, it 
also appeared that the budget fulfils a function as a performance evaluation in audit firms 
because employee performance is measured through a comparison of the budget goals and 
how well they achieved those goals.  
 
 
Key words: Budget in audit firms, Budget functions, Budget functions in audit firms 
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1. Inledning	  
Avsnittet inleds med en bakgrund för att introducera ämnet för läsaren. Därefter följer en 
problemdiskussion, vilken leder fram till arbetets problemformulering. I avsnittet beskrivs 
även syftet med arbetet och till sist redogörs arbetets disposition. 
 

1.1 Bakgrund	  
Alla företag, oavsett storlek och bransch, behöver ett styrsystem som inkluderar hela 
företagets verksamhet. Styrsystemet kan däremot vara mer eller mindre komplext beroende på 
företagets karaktär och storlek. Genom styrsystemet kan företagsledningen styra företaget mot 
målen (Anthony & Govindarajan, 2007). I en alltmer globaliserad värld, där företag är mer 
konkurrensutsatta, har företag svårare för att planera och styra verksamheten mot framtiden. 
Nya konkurrenter etablerar sig ständigt och styrsystemet ska kunna anpassas efter de 
förändringar som sker på marknaden. Styrsystemet grundar sig på föregående verksamhetsår 
och inkluderar även en framåtsyftande del. Den framåtriktade delen utgörs i många företag av 
budgeten. Budgeten som styrsystem inkluderar företagets planering för framtiden och 
vägleder företaget fram till de uppställda målen (Nilsson, Olve & Parment, 2010). 
 
Budget som styrsystem leder ofta tankarna till producerande företag, vilka är i behov av att 
budgetera för produktion, lagerhållning samt leverans för att verksamhetens styrning ska 
fungera på ett effektivt sätt. Trots länken mellan budget och producerande företag är även 
tjänsteföretag, enligt Shim, Siegel och Shim (2011), i stort behov av att styra och budgetera då 
kontroll och planering är viktiga funktioner i alla företag, oavsett om de producerar varor eller 
tillhandahåller tjänster. Tjänsteföretag och producerande företag kan dock inte styra och 
budgetera på samma sätt eftersom det inte är samma faktorer som bör beaktas i två olika typer 
av företag (Javalgi, 2014; Anthony & Govindarajan, 2007). Det är svårare för tjänsteföretag 
än producerande företag att tillämpa budget som styrmedel eftersom tjänsteföretag har sämre 
förutsättningar för att hantera och budgetera för svängningar i efterfrågan (Bergstrand, 2003). 
En av anledningarna till att tjänsteföretag har sämre förutsättningar för att hantera 
svängningar i efterfrågan beror på att tjänster konsumeras och produceras samtidigt. De 
anställdas tid kan inte sparas för senare användning och således är de timmar som inte 
används förbrukade (Anthony & Govindarajan, 2007; Ax, Johansson & Kullvén, 2012). En 
ytterligare anledning till att tjänsteföretag har svårare för att hantera svängningar i efterfrågan 
beror på att företagens största kostnadspost, personalkostnaden, är fast på kort sikt. Vid tider 
med låg försäljning är ofta tjänsteföretag motvilliga att avskeda sin personal på grund av 
moraliska effekter samt svårigheter att återanställa ny personal vid ett senare skede. Således är 
en nyckelvariabel i de flesta tjänsteföretag i vilken utsträckning tjänsteföretagen matchar 
nuvarande kapacitet med efterfrågan för att minimera oanvänd kapacitet (Anthony & 
Govindarajan, 2007).  

En del av tjänstesektorn utgörs av revisionsbolag, vilka har vuxit i stor omfattning. Att 
revisionsbolagen har vuxit beror delvis på att flera mindre bolag har anslutit sig till stora 
internationella kedjor (Javalgi, 2014; Huggins, 2011). Bolagen har även vuxit i stor 
omfattning på grund av att bolagen erbjuder, förutom revision, rådgivning i större 
utsträckning än tidigare (Karström & Karlberg, 2012). Kempe (2013) hävdar att en anledning 
till varför rådgivning kommit att ta större plats för bolagen beror på att branschen är i 
förändring. Branschens förändring har lett till en friare lagstiftning där revisionsplikten 
avskaffades år 2010 för mindre företag. Förändringen har även gjort att revisionsbolagen 
måste anpassa sina tjänster efter nya förhållanden. Anpassningen kan innebära att 
rådgivningstjänsterna kan komma att ta större plats och att revisionstjänsterna kan komma att 
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bli mindre betydelsefulla för att bolagen ska förbli konkurrenskraftiga. Kempe (2013) hävdar 
att om revisionsverksamheten plockas bort kommer revisionsbolagen inte att skilja sig från 
övriga rådgivningsföretag inom exempelvis bemanning- och konsultföretag, vilket resulterar i 
att konkurrensen blir bredare med fler storföretag. Eftersom branschen är i förändring 
kommer företagets strategi och mål att förändras. När företagets strategi samt mål förändras 
måste företagets styrsystem anpassas och därmed förändras budgeten. Budgeten kan även 
påverkas när omgivningen förändras och konkurrensen blir bredare (Lindvall, 2011). Även 
vilka funktioner som budgeten ger upphov till kan tänkas påverkas när budgeten förändras 
och branschen är under förändring. Det kan tänkas att budgeten kan fylla fördelaktiga 
funktioner i verksamheten, men även att budgeten kan ge upphov till bristande funktioner som 
eventuellt kan förhindra anpassningen till branschens förändringar. 
 

1.2 Problemdiskussion	  
Det råder delad mening om vilka funktioner budgeten som styrmedel fyller hos företag som är 
verksamma på en konkurrensutsatt marknad. I forskning av bland annat Weber och Linder 
(2005) samt Marginson och Ogden (2005) diskuteras budgeten och dess funktion där dels 
fördelar poängteras men även nackdelar betonas och diskuteras. Trots den omfattande kritik 
som existerar, enligt Ekholm och Wallin (2000), är ett mindre antal företag beredda på att 
överge budgeten. En anledning till varför endast ett fåtal företag är beredda att överge 
budgeten är enligt Hansen, Otley och Van der Stede (2003) att budgeten i stor utsträckning 
anses vara en viktig del inom företagets ledningskontroll och dess styrning. Ytterligare en 
anledning till att företag inte är beredda att överge budgeten är enligt Hansen et al. (2003) att 
budgeten ofta är djupt inrotad i företagets struktur. 
 
Budgetens funktion förespråkas av bland annat Anthony och Govindarajan (2007), Greenberg 
och Greenberg (2006) samt Libby och Lindsay (2010). Budgeten anses vara mer än bara 
siffror, där dess funktion innebär kommunikation av viktig information inom organisationen 
för att samordna och uppnå strategi- och verksamhetsmål (Greenberg & Greenberg, 2006). En 
annan synvinkel av budgetens funktion poängteras av De Waal, Hermkens-Janssen och van de 
Ven (2011), som menar att budgeten fyller en funktion vid strategisk planering och 
kostnadshantering. Även Kullvén (2009) poängterar budgetens funktioner, men inriktar sig 
främst mot tre olika huvudfunktioner, vilka är att budgeten ska skapa framförhållning, fördela 
ansvar och förmedla förståelse av verksamheten. En ytterligare funktion som budgeten kan ge 
upphov till är att den fungerar som ett kontrollverktyg, där budgeten kan användas till att 
kontrollera kassaflödet och skapa kostnadsmedvetenhet i företaget (Orlando, 2009; Marginson 
& Ogden, 2005; Shim et al., 2011). 
 
Att budgeten förväntas uppfylla flera olika värdefulla funktioner skapar problematik i sig 
själv och budgetering som styrinstrument har kritiserats intensivt (Lindvall, 2011). En 
gemensam nämnare är dess bristande funktion i företag som är verksamma på en alltmer 
konkurrensutsatt marknad, däribland revisionsbolag (Sandalgaard, 2012; Hansen et al. 2003; 
Ekholm & Wallin, 2000). Handelsbankens förre VD, Jan Wallander, har starka invändningar 
mot budget och är en förespråkare för ett budgetlöst system. Wallander (1999) menar att 
budgeten inte är ett hjälpmedel för planering av framtiden då den motiverar till ett 
tillbakasträvande beteende. Även Neely, Sutcliff och Heyns (2001) poängterar budgetens 
begränsningar, men menar istället att budgeten kan vara ett hinder för förändring och 
begränsar mottagligheten från omvärlden. Budgeten som ett hinder för förändring betonas 
även av Hansen et al. (2003) som hävdar att budgeten uppmuntrar till ett närsynt 
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beslutsfattande. Däremot, poängterar Lorain (2010) en annan sida av budgetens begränsningar 
och menar att budgeten inte är effektiv vid prestationsutvärdering.  

Det finns således ett stort antal olika åsikter om budgetens funktioner i företag. Forskning, av 
bland annat Hansen et al. (2003), visar att budgeten används i stor utsträckning för kontroll 
samt styrning av verksamheten och att budgeten fyller en viktig funktion. Däremot, visar 
forskning, av bland annat Wallander (1999) samt Sandalgaard (2012) att budgeten lätt kan 
tappa sin funktion och motivera till ett bakåtsträvande beteende. Det existerar således en 
skillnad om vilken funktion budgeten verkligen fyller i företag. Skiljaktigheterna gör att 
Marginson och Ogden (2005) efterfrågar mer kunskap kring budgetens funktion. Även 
Sandalgaard (2012) menar att framtida forskning bör fokusera på vilken funktion budgeten 
fyller och orsakerna till att behålla budgeten. I likhet med Marginson och Ogden (2005) samt 
Sandalgaard (2012), betonar Pierce och Sweeney (2005) behovet av ytterligare forskning, 
men riktar efterfrågan till mer forskning kring just revisionsbolag. Pierce och Sweeney (2005) 
hävdar att behovet av forskning kring revisionsbolag är större än någonsin på grund av den 
snabba förändringstakt som präglar marknaden där de är aktiva. Det finns därmed ett behov 
och en lucka i tidigare forskning avseende budgetens funktioner samt avseende 
revisionsbolag, vilket gör det särskilt intressant och motiverat att undersöka vilka funktioner 
som budgeten fyller i revisionsbolag.  
 

1.3 Problemformulering	  
Med hänsyn till den förändring som präglar revisionsbranschen och med avstamp i den 
problemdiskussion som gjorts blir vår frågeställning därmed: 

-‐ Vilka funktioner fyller budgeten i revisionsbolag? 
 

1.4 Syfte	  
Syftet är att beskriva och analysera budgetens funktioner i revisionsbolag. Vår avsikt är även 
att analysera varför budgeten ger upphov till funktionerna. 
 

1.5 Disposition	  
Arbetet disponeras enligt följande: Avsnitt två utgörs av arbetets teoretiska referensram, 
vilken beskriver budgetens flera funktioner samt dess begränsningar. Avsnitt tre redogör för 
arbetets tillvägagångssätt vid insamlingen av primär och sekundär data. I avsnitt fyra 
presenteras resultaten från de empiriska undersökningarna. Analysen återfinns i avsnitt fem, 
där utgångspunkten för resonemangen grundar sig på den teoretiska referensramen och 
empirin. Avslutningsvis består avsnitt sex av arbetets slutsatser. 
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2. Teoretisk	  referensram	  
I den teoretiska referensramen presenteras först vad som kännetecknar revisionsbolag 
eftersom dessa kännetecken kan påverka företagets sätt att styra och budgetera. Därefter 
följer en beskrivning av budgetens funktioner som kan tänkas vara aktuella i revisionsbolag. 
Sist återfinns en redogörelse för budgetens begränsningar samt hur den teoretiska 
referensramen kopplas samman och relaterar till vår frågeställning. 

2.1 Kännetecken	  för	  revisionsbolag	  	  
Ekonomistyrning kan inte ske på samma sätt i alla typer av företag, utan ekonomistyrning i 
tjänsteföretag skiljer sig åt från andra företag. Anledningen till att ekonomistyrningen skiljer 
sig åt beror på att flera faktorer påverkar tjänsteföretagens dagliga verksamhet. Faktorerna 
påverkar även revisionsbolagens verksamhet eftersom det är en gren inom tjänsteföretag. En 
av faktorerna är att tjänsterna i revisionsbolag varierar och inte ser likadana ut beroende på 
företag, vilket leder till att det blir svårare att planera tiden som behövs för revisionsbolagens 
tjänster, att sätta rimliga standarder för prestation samt att bedöma hur tillfredsställande 
tjänsten är. En ytterligare faktor som påverkar verksamheten är att förlorad försäljning idag 
inte kan säljas imorgon, eftersom tjänster inte går att lagra (Anthony & Govindarajan, 2007). 
Likt Anthony och Govindarajan (2007) menar även Ax et al. (2012) att tjänster inte är fysiska 
och att de inte kan lagras. Konsumtionen sker till viss utsträckning med produktionen. Således 
måste revisionsbolag arbeta med att minimera outnyttjad kapacitet och även försöka matcha 
efterfrågan med kapaciteten, vilket kan göras på två sätt. Det ena sättet är att sänka priserna 
vid lågsäsong och det andra sättet är att justera antalet arbetstimmar per dag. Anledningen till 
att matchningen bör göras beror på att det är företagets medarbetare och företagets kunder 
som bestämmer hur lönsamma tjänsterna är. Det är medarbetarna som är revisionsbolagens 
främsta resurs och revisionsbolagen bör således studera medarbetarnas samt kundernas 
beteenden för att uppnå en god matchning mellan kapacitet och efterfråga (Anthony & 
Govindarajan, 2007; Ax et al., 2012). Enligt Gundry och Liyanarachchi (2007) måste även 
revisionsbolag balansera mängd, tillvägagångssätt och tidpunkt för granskningen med de 
resurser som är tilldelade till uppdraget för att förbli konkurrenskraftiga. 

Personalkostnaderna inom revisionsbolag är en av de största kostnadsposterna eftersom 
företagen är personalintensiva. Därför är det viktigt att den ekonomiska planeringen beaktar 
personalens effektivitet samt hur tiden används (Ax et al., 2012). När det gäller personalen 
menar Anthony och Govindarajan (2007) att revisionsbolag är beroende av sin personal i hög 
utsträckning eftersom den är svårare att byta ut än till exempel maskiner. Vidare hävdar 
Anthony och Govindarajan (2007) att personalens karaktär inte är liknande hos revisionsbolag 
som inom andra företag. Personalens kunskaper på revisionsbolag tar många gånger överhand 
då de vill utföra ett professionellt arbete oavsett kostnad, i större utsträckning än personal på 
andra företag, vilket leder till bristfällig kostnadskontroll inom företagen. 

För att besvara vår frågeställning om vilka funktioner budgeten ger upphov till i 
revisionsbolag kommer resterande delen av referensramen behandla budgetens funktioner på 
ett djupgående plan. Funktionerna som kommer att poängteras är relaterade till 
revisionsbolagens verksamhet och kan tänkas passa in eller eventuellt strida mot hur det är i 
praktiken. 

2.2 Budgetens	  funktioner	  
Budgetens funktioner kan variera beroende på bland annat företagets storlek. I mindre företag 
är planeringen i fokus och likviditetsbudgeten utgör ofta en central del i budgeteringen, vilket 
beror på att mindre företag sällan har stora likviditetsbuffertar. I de större företagen fungerar 
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budgeten som ett verktyg som skapar insyn i företaget och därmed förståelse för hur företaget 
fungerar (Ax et al., 2012). Planeringen i de små företagen och insynen i de större är inte de 
enda bidragande faktorerna till varför budgeten fyller betydande funktioner, utan Weber och 
Linder (2005) menar att budgeten underlättar styrningen i högt diversifierade och 
multinationella företag. Vidare poängterar Weber och Linder (2005) att budgetens effektivitet 
beror på komplexiteten i det sammanhang som den används i och utifrån sammanhanget 
passar olika budgeter olika bra. Genom budgeten kan företag bli anpassade till den 
konkurrensutsatta marknad som de är verksamma inom.  

Budgetens effektivitet och således funktion varierar beroende på hur företaget är uppbyggt, 
dess storlek samt marknaden där företaget är verksam inom. Budgetens funktioner varierar 
även med hur förutsägbar marknaden är (Ax et al., 2012; Weber & Linder, 2005). Budgeten i 
företag som är verksamma på en konkurrensutsatt marknad används enligt Sharma (2002) i 
större utsträckning till att prognostisera framtiden och att förmedla utfall mellan 
organisatoriska nivåer. Vidare menar Sharma (2002) att budgeten inom revisionsbolag och 
andra bolag som är verksamma på en konkurrensutsatt marknad används i mindre 
utsträckning för kommunikation, utvärdering av prestanda samt kontroll. Det är främst 
chefernas uppfattning om hur konkurrensutsatt marknaden är som påverkar i vilken 
utsträckning budgetens information används. De Waal et al. (2011) betonar en annan sida av 
budgetens varierande funktion än vad Sharma (2002) gör och lägger stor vikt vid dess 
funktion som en central del i många ledningsprocesser, såsom vid kostnadshantering, 
verksamhetsstyrning samt strategisk planering. Den strategiska planeringen poängterar även 
Libby och Lindsay (2010) som menar att budgeten i många företag är relaterad till 
implementering av företagets strategi och spelar en central roll i företagets strategiutveckling.  

Några ytterligare funktioner, än exempelvis strategisk planering som betonats av De Waal et 
al. (2011), kommer att belysas eftersom de kan bidra till att besvara vår frågeställning. Några 
av de ytterligare funktionerna beskrivs av Kullvén (2009) som menar att budgeten främst 
fyller tre huvudfunktioner, vilka är att budgeten ska skapa framförhållning, fördela ansvar 
samt förmedla förståelse av verksamheten. Huvudfunktionerna beskrivs ingående i avsnitt 
2.2.1, 2.2.2 samt 2.2.3, där varje huvudfunktion bryts ned i delfunktioner. Delfunktionerna 
kommer att beskrivas i detalj eftersom de kommer ligga till grund för att besvara vår 
problemfrågeställning. Efter att delfunktionerna beskrivits ingående kommer referensramen 
att behandla budgetens funktion som kontrollverktyg, då både Marginson och Ogden (2005) 
samt Orlando (2009) poängterar att kontroll via budgeten är en viktig funktion. 
Kontrollfunktionen kan även tänkas ha en betydelse i revisionsbolag och således kommer 
även kontrollfunktionen ligga till grund för analys och för att besvara vår 
problemfrågeställning. 

2.2.1 Framförhållning	  
Inom framförhållning ska budgeten fylla fyra olika delfunktioner, vilka är planering, 
samordning, resursallokering samt dimensionering (Kullvén, 2009). Hansen et al. (2003) 
däremot, väver samman planering och samordning, där de poängterar att budgeten 
tillhandahåller möjligheter att väva samman hela företaget till en omfattande planering.  

Enligt Kullvén (2009) bidrar budgeten till planering och skapar en förståelse för både 
verksamheten i sin helhet samt för de olika avdelningarna som företaget består av. Budgeten 
ska bidra med underlag och kunskap för framtida planering av verksamheten och därmed 
skapa en överblick för företagsledningen. Bergstrand (2003) ger medhåll till Kullvéns (2009) 
beskrivning, där Bergstrand (2003) menar att budgeten ska frambringa underlag till 
planeringen. I motsats till Kullvén (2009) samt Bergstrand (2003) menar De Waal et al. 
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(2011) att budgeten inte bidrar med underlag för planering, utan att den tvingar fram 
planering. Planeringen som budgeten tvingar fram underlättar i sin tur för chefer att sätta 
realistiska ekonomiska mål för företaget. Även Shim et al. (2011) betonar budgetens 
planeringsfunktion, men poängterar särskilt att planering är alltmer viktigt hos företag som är 
verksamma på en konkurrensutsatt marknad. Eftersom personalkostnaden är den största 
kostnaden inom revisionsbolag, bör budgeten främst inkludera planering av personal samt hur 
personalen ska användas i företaget. Revisionsbolag bör enbart göra långsiktig planering av 
löner och faciliteter om de är säkra på att framtida klienter finns eftersom bolagen är beroende 
av deras kunder i hög utsträckning. 

Budgeten ska underlätta samordning av de olika avdelningarna, där avdelningarna får 
kännedom om vad övriga delar av företaget planerar och kan därigenom anpassa sin planering 
därefter (Kullvén, 2009). Enligt De Waal et al. (2011) bidrar budgeten främst till samordning 
eftersom den utformas genom samarbete mellan olika parter inom företaget, där 
avdelningarna få interagera, vilket kräver att hela företagets verksamhet samordnas. 
Samordningsfunktionen kan, enligt Kullvén (2009), ge olika mycket nytta beroende på 
företagets uppbyggnad och hävdar att samordningen brukar få störst nytta i företag där 
enheterna är beroende av varandra. 

Resursallokering är ytterligare en delfunktion inom funktionen framförhållning. 
Resursallokering avser hur resurserna i företaget fördelas (Kullvén, 2009). Enligt Bourne 
(2005) är dock inte resursallokering endast en delfunktion budgeten fyller, utan poängterar att 
resursfördelning är budgetens mest effektiva funktion. Resursfördelning kräver i sin tur 
ledningens medverkan och förhandling. Kullvén (2009) menar att budgeten ligger till grund 
för vilka avdelningar och vilka projekt som ska få mest resurser samt när resurserna ska 
tilldelas. Pengarna ska allokeras på ett sådant sätt att företagets nytta maximeras.  

Enligt Kullvén (2009) underlättar budgeten för dimensionering, vilket innebär att företaget 
kan anpassa sin kapacitet till de avdelningar som är i behov av kapacitet de kommande 
perioderna för att förbättra resursutnyttjandet inom företaget. Anpassningen av kapacitet 
mynnar ut i planering av personal, vart behovet av personal finns och ifall omplacering eller 
nyanställning bör ske. Likt Kullvén (2009), menar Gundry och Liyanarachchi (2007) att 
budgeten särskilt underlättar för revisionsbolag vid fördelning av personal till olika uppdrag. 
Budgeten underlättar då nya uppdrag tillkommer, men även vid nyanställningar. Även Shim 
et al. (2011) betonar budget som ett verktyg för dimensionering av kapacitet och menar att 
dimensionering via budget särskilt behövs i personalintensiva företag såsom revisionsbolag. 
Anledningen till att dimensionering är viktigt beror på att företagen förlitar sig till största del 
på medarbetarna, vilket kräver att kapaciteten dimensioneras på ett effektivt sätt för att 
medarbetarna ska kunna genomföra sitt arbete professionellt. 

2.2.2 Ansvar	  
Inom funktionen ansvar fyller budgeten främst tre olika delfunktioner, vilka är 
ansvarsfördelning, uppföljning och incitament (Kullvén, 2009). 

Ansvarsfördelning innebär att fördela ansvaret för budgeten samt att se till att budgeten 
inkluderar alla beståndsdelar som verksamheten består av. Vidare används budgeten ofta som 
underlag för chefer vilket gör att det genom budgeten skapas mål mot vilka utfallen sedan kan 
mätas. Ansvarsfördelningen har under senare år framstått som en viktig egenskap i företag då 
den tillhandahåller information om vem som bär ansvaret för avvikelser från budgeten 
(Kullvén, 2009). 
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Budgeten möjliggör även för uppföljning eftersom underlag till uppföljning erhålls via 
budgeten. När uppföljning genomförs kan underlaget jämföras mot utfallet (Marginson & 
Ogden, 2005). Även Kullvén (2009) menar att budgeten möjliggör uppföljning och poängterar 
att företag kan göra avstämning mot planen och budgeten under året för att kontrollera att 
avdelningen befinner sig i rätt fas och inte överskrider eller underskrider budgeten. De Waal 
et al. (2011) däremot, tar uppföljningsfunktionen ett steg längre och poängterar att 
kontrollerna som sker under året görs för att kartlägga om företaget är på god väg att nå de 
uppsatta målen. Enligt De Waal et al. (2011) leder uppföljningsfunktionen många gånger till 
att budgeten används som ett kontrollverktyg inom organisationen eftersom uppföljning och 
kontroll är nära relaterade. Kontrollfunktionen budgeten fyller kommer poängteras ytterligare 
i avsnitt 2.2.4. 

Den tredje delfunktionen inom huvudfunktionen ansvar är incitament. Incitament menas med 
belöningar, vilka kan vara kopplade till budgetens utfall (Kullvén, 2009; Marginson & Ogden, 
2005). När utfallet mäts mot budgeten kan företaget kartlägga hur väl företaget presterat samt 
hur medarbetarna presterat (Marginson & Ogden, 2005). Jämförelsen mellan utfall och budget 
poängteras även av Orlando (2009) och Kullvén (2009) som hävdar att budgeten fungerar som 
ett mätverktyg och att incitament kan erhållas genom en jämförelse mellan budgetens mål och 
dess utfall. Om medarbetarna gjort ett bättre resultat än budget kan någon form av belöning 
erhållas, till exempel bonus kopplat till en viss procent av intäkter över det som är budgeterat. 
Genom belöningsfunktionen sammanlänkas den anställdes lön till ansvarstagande. När utfallet 
jämförs med budgeten och när incitament är relaterade till jämförelsen fungerar budgeten 
även som ett hjälpmedel till resultatutvärdering, enligt De Waal et al. (2011) samt Gundry och 
Liyanarachchi (2007). Vid beräkning av incitament hävdar De Waal et al. (2011) att det 
faktiska resultatet inte ska jämföras med tidigare prestation eftersom det kan leda till felaktiga 
slutsatser ifall företagets omständigheter har förändrats väsentligt. Istället ska det faktiska 
resultatet jämföras med de marknadsförändringar som skett sedan budgeten utformades. 

2.2.3 Förståelse	  
Budgeten fyller fyra olika delfunktioner inom området förståelse. Delfunktionerna är 
kommunikation, medvetenhet, målsättning och motivation (Kullvén, 2009). 

Budgeten medverkar till bättre kommunikation inom organisationen, mellan olika enheter 
samt mellan chefsnivåer (Ax et al., 2012; Greenberg & Greenberg, 2006). Greenberg och 
Greenberg (2006) hävdar att kommunikationsfunktionen som budgeten ger upphov till 
möjliggör för den övre nivån i verksamheten samt den finansiella ledningen att kommunicera 
information, främst avseende strategi- och verksamhetsmål. Den övre nivån inom företaget 
har många gånger tillgång till smarta affärsinsatser och verktyg för att kunna hantera den 
konkurrensutsatta miljön. Den övre nivån tillhandahåller även värdefull information som i sin 
tur kan påverka företagets kortsiktiga och långsiktiga mål samt vilka prioriteringar som bör 
göras. Genom budgeten kan således ledningens smarta idéer förmedlas hela vägen ner till 
medarbetarna i företaget och bidra till att den lägre nivån i organisationen kan fokusera på rätt 
saker. Den lägre nivån i företaget behöver en process som kommunicerar interna och externa 
perspektiv på deras tilldelade arbetsuppgifter. Kommunikationen är nödvändig i företag 
eftersom informationsasymmetri präglar avdelningarna och nivåerna inom företaget. 
Greenberg och Greenberg (2006) menar att en god kommunikation via budgeten gör att 
verksamheten kan samordnas och sträva efter att uppnå de gemensamma mål som satts upp.  
Istället för kommunikation från ledningsnivå och nedåt i organisationen poängterar Kullvén 
(2009) de anställdas perspektiv. Kullvén (2009) menar att budgeten som 
kommunikationsmedel möjliggör för de anställda att framföra sina åsikter och idéer samt även 
att de anställda på olika nivåer inom företaget kan få en överblick om de övriga 
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avdelningarna. Under budgetarbetet kan en insikt i företagets övriga delar skapas bland 
medarbetarna och även en förståelse för nyttan av vad de anställda gör kan förmedlas. 
Bergstrand (2003) poängterar ytterligare en aspekt av kommunikationsfunktionen och menar 
att kommunikationen via budgeten sprider en ökad förståelse för företagets behov. 

Enligt Kullvén (2009) förmedlar budgeten en medvetenhet hos medarbetarna avseende vad 
som är viktigt att uppnå för att företaget ska nå sina mål och förbli framgångsrika. Budgeten 
kan underlätta för medarbetarna att förstå nyttan av hela företagets verksamhet och inte bara 
ägna fokus åt och förståelse för sin egen avdelning. Vidare underlättar budgeten förmedling 
av vad varje avdelning förväntas uppfylla, vilket kan gälla både enhetsnivå och individnivå. 
Medvetenhet som budgeten skapar går hand i hand med kommunikation, där budgeten i bägge 
fall frambringar en förståelse för hela verksamheten.  

Budgeten skapar motivation eftersom de anställda ofta är involverade i utformningen av 
budgeten. När de anställda är involverade i utformningen blir det som tas fram i budgeten 
något som företaget kommit överens om. Genom att budgeten ses som ett avtal kommer 
medarbetarna arbeta mot målen som satts upp, vilket uppfyller den fjärde delfunktionen 
målsättning (Kullvén, 2009). Eftersom motivation och målsättning är nära relaterade kommer 
delfunktionerna beskrivas tillsammans, vilket både Kullvén (2009) och De Waal et al. (2011) 
poängterar. De Waal et al. (2011) menar att eftersom budgeten utformas utifrån dialoger 
mellan olika ledningsnivåer resulterar budgeten ofta i ett överenskommet kontrakt, där precisa 
mål som ska uppnås poängteras. Genom att involvera de olika avdelningarna i framtagandet 
av budgeten kan en förståelse kring målen byggas upp inom företaget. Budgeten möjliggör för 
och bidrar således till motivation som kan ligga till grund för att hjälpa de anställda att uppnå 
målen. Det är både de anställdas mål och vad som är bäst utifrån företagets perspektiv som är 
i fokus vid motivation och målsättning. De Waal et al. (2011) poängterar ytterligare en aspekt 
avseende motivation och menar att budgeten motiverar till att tänka framåt i tiden. Det 
framåtsyftande tänket beskrivs mer ingående av Orlando (2009) som menar att budgeten är en 
slags kristallboll när företaget ska motivera för framtiden. Budgeten kan hjälpa till vid 
svårigheter som kan tänkas uppkomma i framtiden samt underlätta vid tänkandet för chefer 
när det gäller scenarion som avser ”tänk om”.  

2.2.4 Kontroll	  
Orlando (2009) hävdar att budgeten fungerar som ett kontrollverktyg och poängterar främst 
att budgeten är ett viktigt verktyg när det kommer till kontroll av kassaflödet. Genom kontroll 
av kassaflöde kan företag förutspå framtiden och därigenom förändra budgeten för att anpassa 
företaget till marknadens fluktuationer och förändringar. Budgeten kan, i många fall, utgöra 
grunden till marknadsanpassning. Att budgeten används för att kontrollera kassaflödet och 
anpassa sig till marknaden har av Orlando (2009) poängterats, men Marginson och Ogden 
(2005) betonar främst att budgeten i företag som är verksamma på en konkurrensutsatt 
marknad används som ett kontrollverktyg eftersom det är svårt att göra säkra prognoser 
avseende framtiden. Vidare hävdar Marginson och Ogden (2005) att budgeten inom företag 
kan ses som en källa till struktur och säkerhet i situationer med hög osäkerhet.  

Marginson och Ogden (2005) poängterar att budgeten kan skapa kostnadsmedvetenhet i 
företaget vilket bidrar till en form av kontroll inom företaget. Shim et al. (2011) betonar 
kostnadsmedvetenhet via budgeten mer ingående och menar att det är av största vikt att 
kontrollera kostnaderna inom revisionsbolag. Den kostnadspost som har särskilt stor betydelse 
i tjänsteföretag och således revisionsbolag är personalkostnaderna, vilka visar sig i löner, 
provisioner samt bonusar. För att uppnå god kontroll av personalkostnaderna bör budgeten 
inkludera hur personalen ska användas i företaget samt hur effektiv personalen är. 
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Tyngdvikten inom kontroll ligger således på arbetskraftens produktivitet och totalkostnad. Det 
kan dock vara problematiskt och svårt med kostnadskontroll inom revisionsbolag, enligt 
Anthony och Govindarajan (2007). Anthony och Govindarajan (2007) hävdar att personalens 
kunskaper inom revisionsbolag många gånger blir dominerande eftersom personalen är mer 
benägna, än personal på andra företag, att utföra ett professionellt arbete till vilket pris som 
helst, vilket kan leda till en bristande kostnadskontroll inom revisionsbolag. 

Utöver kostnadsmedvetenhet med hänsyn till företagets personal, som Shim et al. (2011) 
betonat, menar Marginson och Ogden (2005) att kostnadsmedvetenhet även skapas genom att 
budgetmålen fastställs av ekonomifunktionen. Dock bör inte budgetmålen vara strikta, utan 
målen bör kompletteras med toleransgränser, vilket innebär att målen kan överskridas i viss 
utsträckning. Cheferna ska kunna omförhandla budgeten regelbundet, mot bakgrund av 
utvecklingen i företaget. Marginson och Ogden (2005) hävdar att omförhandlingen måste 
kunna ske för att budgeten som kontrollmekanism ska kunna anpassas till de fluktuationer 
som marknaden består av och för att företaget ska kunna anpassa sig strategiskt till en 
konkurrensutsatt miljö. Genom att införa toleransgränser för budgetmålen kan de lönsamma 
möjligheterna frambringas, vilka blir alltmer viktiga på en globaliserad marknad.  

Budget som kontrollfunktion har enligt Libby och Lindsay (2010) blivit hårt kritiserad, vilket 
de ifrågasätter. Utifrån Libbys och Lindsays (2010) studie används budgeten i stor 
utsträckning för kontrolländamål och förmedlar mervärde till företagen. Flera företag som 
använder sig av budget för kontroll är framgångsrika och budgeten spelar många gånger, trots 
kritiken, en nyckelroll i företagens kontrollsystem. Nyckelrollen poängteras även av Hansen 
et al. (2003) som förstärker argumentet och menar att budgeten är en hörnsten i processen 
inom ledningskontroll i de flesta företag. Budgeten anses ofta vara den enda centralt 
koordinerade aktiviteten inom företag.  

Budgetens användning och funktioner varierar således efter företagets uppbyggnad och 
karaktär och bör anpassas efter dessa förhållanden (Ax et al., 2012; Weber & Linder, 2005). 
Trots budgetens mångsidiga och fördelaktiga funktioner finns det flera begränsningar när det 
kommer till budget som styrmedel (Sandalgaard, 2012; Lorain 2010). De begränsningar som 
är relaterade till vår problemfrågeställning kommer poängteras i avsnittet nedan. 

2.3 Budgetens	  begränsningar	  
Neely et al. (2001) har listat de mest citerade svagheterna med budget utifrån vetenskapliga 
artiklar där två av begränsningarna är att budgeten kan vara ett hinder för förändring samt att 
budgeten begränsar mottagligheten från omvärlden. De övriga begränsningar som Neely et al. 
(2001) poängterar är liknande de som Weber och Linder (2005) samt Sandalgaard (2012) 
hävdar. De menar att budgeten i många fall är kostsam, tidskrävande, strikt och inte länkad 
med strategin på ett tillfredsställande sätt. Vidare är vanligt förekommande argument att 
budgeten är internt orienterad istället för marknadsorienterad, bakåtblickande samt att den kan 
ge upphov till ett dysfunktionellt beteende (Weber & Linder, 2005; Sandalgaard, 2012). Även 
Wallander (1999) poängterar att budgeten är bakåtblickande och menar att budgeten inte 
säger något om företaget i dagsläget. Vidare menar Wallander (1999) att det är svårt att 
planera och förutspå framtiden genom att blicka tillbaka, vilket han hävdar att budgeten 
uppmuntrar till. Budgeten, enligt Hansen et al. (2003), uppmuntrar även till ett närsynt 
beslutsfattande och de menar att budgeten hindrar resurser inom företaget att prestera 
optimalt. 
 
Wallander (1999) kritiserar budgeten ytterligare och menar att en väl utformad budget kan 
göra att chefer följer samma trender som tidigare och att inget revolutionerande händer i 
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företaget. I de fall där chefen avviker från det traditionella arbetssättet kan chefen hyllas, men 
på grund av osäkerhet vågar chefer många gånger inte välja det avvikande arbetssättet då det 
kan leda till ett kraftigt misslyckande. Även medarbetarna påverkas av budgeten eftersom 
budgeten förmedlar att arbeta utefter något som anses vara standard, och inte något som är 
utvecklande för varken medarbetarna eller företaget.  

Användning av budget som prestationsmått har också kommit att kritiseras (Sandalgaard, 
2012). Funktionen prestationsutvärdering betonas även av Lorain (2010) som menar att en 
budget som knyter företag till ett års fast prestationskontrakt inte är lämplig då den inte tillger 
någon nytta i konkurrensutsatta miljöer. Vidare hävdar Lorain (2010) att det är svårt att uppnå 
en rättvis utvärdering av prestationer när marknaden är under ständig förändring eftersom 
resultatet kan påverkas av oförutsedda händelser.  

En ytterligare begränsning hos budgeten är att avvikelserna från budgeten kan ses som 
tillfälliga händelser och inte något som är bestående om alltför mycket tillit till budgeten ges. 
När avvikelserna betraktas som tillfälliga händelser kan det göra att företaget inte anpassar sig 
till de nya omständigheter som föreligger (Wallander, 1999). Budgeten, eftersom den är strikt, 
kan även bidra till att företag förbiser den föränderliga marknaden, vilket kan leda till att 
verksamheten blir mindre flexibel och mindre konkurrenskraftig (Marginson & Ogden, 2005). 
Även Weber och Linder (2005) bygger vidare på resonemanget om budgetens begränsning på 
en föränderlig marknad och menar att budgeten bör vara mindre detaljerad och komplex i 
företag som präglas av efterfrågesvängningar. Utöver att budgeten ska vara mindre detaljerad, 
menar Lorain (2010) att det är viktigt att ledningskontrollsystem tillhandahåller noggrann och 
tillförlitlig data, vilket kan vara problematiskt i konkurrensutsatta miljöer. För att utveckla 
tillförlitlig budgetinformation är viktigt med regelbunden information för att ledningen 
kontinuerligt ska kunna anpassa mål och ta passande beslut.  

Att budgetera för framtiden kan vara svårt i revisionsbolag på grund av 
omställningsförmågan. Förmågan att ställa om utbudet är ofta svårt eftersom personalen utgör 
en stor del av kostnaderna, vilka inte kan minskas enkelt eftersom personalen inte kan sägas 
upp eller nyanställas med lätthet (Bergstrand, 2003). Eftersom personalen är en stor kostnad i 
revisionsbolag förekommer en hög kostnadskontroll av personalkostnaden, vilket kan leda till 
något negativt. För att företagen ska förbli kostnadseffektiva utformas budgeten många 
gånger mycket strikt, vilket kan ge upphov till en stor press på medarbetarna och resultera i ett 
dysfunktionellt beteende (Svanberg & Öhman, 2013). Det dysfunktionella beteendet kan visa 
sig i ett otillräckligt arbete av revisionsstegen såsom exempelvis minskat urval (Gundry & 
Liyanarachchi, 2007; Pierce & Sweeney, 2005). 

De begränsningar budgeten medför, till exempel att den är bakåtblickande samt 
internorienterad, kan enligt Hansen et al. (2003) innebära att företag överger budgeten eller 
gör en kraftig förbättring av den. Tillämpningen av budgeten bör modifieras, vilket även 
poängteras av Libby och Lindsay (2010) som betonar att budgetens användning bör anpassas 
när problem uppstår. Däremot hårdras det inte i samma utsträckning som Hansen et al. (2003) 
delvis gör, utan Libby och Lindsay (2010) hävdar att företag inte ska överge budgeten. En 
annan sida av problemet med budget beskrivs av Bourne (2005) som poängterar att problemet 
med budget ofta ligger i att företag inte förstår svagheterna och styrkorna en budget innebär. 
Först när en förståelse har skapats, bör företagen komplettera budgeten med andra 
planeringsverktyg för att framställa de saker som budgeten inte är lämplig för. Weber och 
Linder (2005) är mer negativa än Libby och Lindsay (2010) samt Bourne (2005) till att 
anpassa och förbättra budgeten och menar att företag som befinner sig på en kraftig 
konkurrensutsatt marknad helt bör avskaffa budgeten. 
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Sammanfattning	  av	  den	  teoretiska	  referensramen	  
Budgetens funktioner varierar beroende på vad för slags företag som tillämpar budgeten samt 
vilken miljö företaget är verksamt inom. De huvudfunktioner som poängterats i vår 
referensram är hur budgeten kan ge upphov till framförhållning, ansvar, förståelse samt 
budgeten som ett kontrollverktyg. Inom varje huvudfunktion har delfunktioner brutits ner, 
vilka bland annat är att budgeten ska bidra till planering, samordning, uppföljning, 
kommunikation och kostnadsmedvetenhet. I delfunktionerna inkluderas i princip hela 
företaget som kan samordnas till en gemensam planering (Kullvén, 2009; De Waal et al., 
2011; Marginson & Ogden, 2005; Orlando, 2009). Anledningen till att funktionerna 
poängteras i referensramen beror på att de kan tänkas vara särskilt intressanta i 
revisionsbolag. Funktionen planering exempelvis kan tänkas vara viktig eftersom 
revisionsbolagen kan präglas av planeringssvårigheter som följd av att uppdragens karaktär 
skiljer sig åt. Funktionerna kan tänkas variera och antingen passa in eller eventuellt helt strida 
mot vad som egentligen gäller i praktiken hos revisionsbolag.  

Utöver funktionerna framförhållning, ansvar, förståelse samt kontroll, har budgetens 
begränsningar lyfts fram i referensramen. Begränsningarna syftar många gånger till budgetens 
bristande anpassning på en konkurrensutsatt marknad, där revisionsbolag är verksamma. 
Budgeten kan i vissa fall bidra till en bristande utveckling inom företaget. Ytterligare 
begränsningar är att budgeten anses vara internt orienterad, istället för marknadsorienterad, 
samt att budgeten är ett hinder för förändring och begränsar mottagligheten från omvärlden 
(Sandalgaard, 2012; Hansen et al., 2003; Weber & Linder, 2005). Vidare hävdas det även av 
bland annat Wallander (1999) att budgeten är tillbakablickande och att dess användning kan 
medföra problem vid samordning av affärsenheter och vid prestationsutvärdering. 
Begränsningarna kan tänkas uppkomma i mer eller mindre utsträckning i revisionsbolag. 

Budgetens huvudfunktioner och delfunktioner kommer ligga till grund för en djupare analys. 
Även begränsningar kommer att analyseras och jämföras för att se hur de uppfattas i praktiken 
hos revisionsbolag. I nedanstående figur 2.1 har den teoretiska referensramens två delar, 
funktionerna och begränsningarna, kopplats samman. Funktionerna filtreras genom budgetens 
begränsningar för att kunna kartlägga vilka funktioner som budgeten ger upphov i 
revisionsbolag samt även varför funktionerna förekommer. 
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3. Metod	  
I metodkapitlet introduceras läsaren för uppsatsens tillvägagångssätt vid insamling av teori 
och empiri. Metoden inleds med en beskrivning om ämnesval följt av bland annat val av 
undersökningsmetod samt val av empiri. Avslutningsvis innehåller avsnittet en redogörelse 
för uppsatsens validitet, reliabilitet samt källkritik. 

	  
3.1 Val	  av	  ämne	  

Under vår tid på Ekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad har vi bekantat oss med flera 
olika styrmetoder. Budget som styrmetod fångade snabbt vårt intresse och anledningen till 
varför beror på att budgeten genomgående betonats i våra studier, där både fördelar och 
nackdelar med budget som styrmedel lyfts fram. Valet att inrikta oss mot revisionsbolag 
gjordes på grund av att revisionsbranschen är under stora förändringar. Revisionsbolagen 
måste anpassa sig till marknaden vilket kan göra att bolagens rådgivningstjänster kan ta allt 
större plats, och att revisionstjänsterna kommer att bli mindre betydelsefulla. I och med den 
förändring som präglar revisionsbolagen tyckte vi att det var intressant att titta närmre på hur 
revisionsbolagen styr och planerar sin verksamhet. Med vårt intresse för budget som 
styrmedel och dess funktioner landade vi tillslut i att undersöka budgetens funktioner i 
revisionsbolag. 
 

3.2 Val	  av	  ansats	  
Initialt angrep vi vårt problem genom att utforma en teoretisk referensram om budgetens 
funktioner. En medvetenhet om att referensramen eventuellt skulle behöva kompletteras efter 
den empiriska insamlingen gjorde att vi inte upprättade referensramen i ett färdigt skick innan 
intervjuerna genomfördes. Efter skapandet av ett första utkast av referensramen undersökte vi 
vilka funktioner budgeten fyller i praktiken hos revisionsbolag. Därefter redigerades 
referensramen med ytterligare funktioner som vi ansåg var betydelsefulla för studien. Vi hade 
innan genomförandet av studien kunskaper om budget i allmänhet. Vi var även medvetna om 
att vi troligtvis skulle behöva komplettera referensramen med ytterligare funktioner efteråt. 
Därför kan vår ansats liknas med vad Patel och Davidson (2011) kallar en abduktiv ansats. En 
abduktiv ansats ger författaren en möjlighet att förbättra uppsatsen i efterhand och låser inte 
forskaren till det första utkastet av den teoretiska referensramen. 
 
 

 
 
Figur 3.1 Egenskapad figur av abduktiv ansats, tolkad utifrån Patels & Davidsons (2011) 
beskrivning. 
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3.3 Val	  av	  undersökningsmetod	  
För att vi skulle kunna svara på vår frågeställning ”Vilka funktioner fyller budgeten i 
revisionsbolag?”, behövde vi en djup förståelse för ämnet. För att uppnå ett djup har vi riktat 
in oss på ett fåtal företag och försökt vara mottagliga för ny information. Vi har även försökt 
fånga upp detaljer, skiljaktigheter samt det unika hos varje företag som har undersökts för att 
vi skulle få en djupare förståelse. Vi ville därmed genom vårt tillvägagångssätt få en empiri 
med många olika synvinklar för att kunna genomföra en intressant och djup jämförelse av 
budgetens funktioner mellan företagen. Därför föll valet på en kvalitativ metod. En kvalitativ 
metod, enligt Alvesson och Sköldberg (2008), har en empiri med olika synsätt och med 
utgångspunkt i studieobjektets perspektiv. Yin (2013) menar att en kvalitativ metod är 
passande när respondenternas åsikter och infallsvinklar undersöks och menar vidare att den 
kvalitativa metoden beaktar kontexter och förhållanden som kan påverka problemområdet, 
vilket är i likhet med det vi vill uppnå. Vi är medvetna om att en kvalitativ metod med enbart 
ett fåtal företag kan innebära att vi inte får fram en allmän slutsats. Vi anser dock att den 
kvalitativa metoden var mest lämplig för vår problemfrågeställning eftersom vår avsikt inte 
var att generalisera problemet till ett större fenomen och således inte få fram en slutsats som 
gäller för alla företag.  
 

3.4 Val	  av	  datainsamlingsmetod	  

3.4.1 Primärdata	  
Vår primära data, vilken utgörs av empirin i uppsatsen, har samlats in genom intervjuer med 
ett fåtal respondenter. Vår empiri har således samlats in direkt från respondenterna, vilket har 
gjort att vi har haft kontroll över det insamlade materialet och dess tillförlitlighet. Vi har även 
kunnat kontrollera att det insamlade materialet var direkt hänförligt till vårt syfte med studien. 
Enligt Jacobsen (2002) innebär primärdata att datan skräddarsys för en speciell 
problemställning och att forskaren samlar in upplysningar direkt från de aktuella personerna. 

3.4.2 Intervjuprocessen	  
Våra intervjuer genomfördes som personliga möten med var och en av respondenterna på 
respektive arbetsplats. Vi kände oss bekväma med att använda besöksintervjuer som 
tillvägagångsätt eftersom vi under våra tidigare studier samlat på oss goda 
intervjuerfarenheter. Vi kunde, genom besöksintervjuerna, skapa en bra relation med 
respondenterna vilket gjorde att vi fick en bra diskussion och utförliga svar på våra frågor. 
Besöksintervjuerna gjorde även att vi kunde fånga upp respondenternas åsikter och hur de 
resonerar kring vilka funktioner som budgeten fyller. Besöksintervjuer, enligt Jacobsen 
(2002) möjliggör att få fram respondentens inställning och uppfattning av ett särskilt 
fenomen, vilket är betydelsefullt för uppsatsens problem. Vi var medvetna om att 
besöksintervjuer är resurskrävande då mycket information tar tid att sammanställa, men 
eftersom vi ville få utförliga svar och få fram respondentens uppfattning ansåg vi att 
fördelarna översteg nackdelarna. 
 
Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide, vilken användes som en ämnesmall under 
intervjuerna. Intervjuguiden gick vi igenom med vår handledare för att få en objektiv 
bedömning av frågornas utformning, innehåll samt relevans för området vi avsåg att 
undersöka. Intervjuguiden inkluderade både öppna och fasta frågor, vilket beskrivs som en 
semi-strukturerad intervju av Bryman och Bell (2005). Vi ansåg att en semi-strukturerad 
intervju gjorde att vi fick fram maximal information från respondenterna eftersom de inte blev 
låsta till fasta frågor, vilket även styrks av Bryman och Bell (2005) som menar att en semi-
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strukturerad intervju kan få fram svar som på förhand varit svåra att förutsäga eftersom 
respondenten inte låses till fasta frågor. Vi inledde varje intervju med övergripande frågor om 
respondenternas bakgrund för att få en mer avslappnad miljö och en bättre stämning. Därefter 
ledde vi frågorna mot syftet med uppsatsen där vi gav respondenten stor frihet i att utforma 
svaret på sitt eget sätt. Genom att låta respondenten tala fritt önskade vi att få fram breda och 
innehållsrika svar. Enligt Bryman och Bell (2005) är det viktigt att låta respondenten tala fritt 
under intervjun för att få fram vad respondenten anser är betydelsefullt. 
 
Efter godkännande av respondenterna valde vi att spela in våra intervjuer. Inspelningarna har 
gjort att vi kunnat gå tillbaka och lyssna på vad respondenterna sagt för att kunna återge 
informationen på ett korrekt sätt i uppsatsen. Inspelningarna av intervjuerna har även 
underlättat under själva intervjun eftersom vi inte behövde anteckna, vilket gjorde det enklare 
för oss att upprätthålla en naturlig samtalskontakt. Vi var medvetna om att vissa personer kan 
störas av en inspelningsapparat, men eftersom respondenterna godkände att vi spelade in 
ansåg vi att det var bättre att spela in. Anledningen till att vi ansåg att det var bättre att spela 
in var eftersom inspelningen kunde underlätta vår sammanställning av intervjuerna, vilket 
även styrks av Bryman och Bell (2005) som menar att inspelning underlättar en mer noggrann 
analys av vad individerna presenterat. Inspelning av intervjuer förbättrar även minnet 
eftersom materialet kan gås igenom upprepade gånger. 
 

3.5 Val	  av	  empiri	  

3.5.1 Val	  av	  företag	  
Tid och kostnader var två avgörande faktorer vid val av empiri till vår uppsats. Faktorerna 
gjorde att vi valde att begränsa vårt empiriska urval geografiskt till Göteborg med omnejd. En 
ytterligare anledning till att vårt urval begränsades till Göteborg berodde på att 
Göteborgskontoren är större än exempelvis Halmstadskontoren. Vid större kontor kan det 
tänkas att organisationsstrukturen är mer komplex och att antalet medarbetare är betydligt fler 
vilket vi ansåg kunde bidra med en mer intressant empiri, med flera olika synsätt. Därefter 
inriktade vi oss på de större revisionsbolagen i Göteborg som utför revision- och 
rådgivningstjänster eftersom det kan tänkas att budgetarbetet i mindre företag inte är lika 
detaljerat och omfattande. För att kunna svara på vår problemfrågeställning krävs det att 
kontoret vi besöker utformar budgeten samt använder den i stor utsträckning. Därmed föll 
valet på EY och KPMG. Företagen har valts ut noggrant, vilket enligt Jacobsen (2002) är 
viktigt för att uppsatsen ska bli trovärdig och tillförlitlig. Vi var medvetna om att studien är 
begränsad till företagen vi undersöker eftersom vårt urval inte är tillräckligt stort för att kunna 
generaliseras till övriga revisionsbolag. Däremot ansåg vi att ett djup behövdes i större 
utsträckning än generaliserbarhet för att kunna svara på vår problemfrågeställning.  

3.5.2 Val	  av	  respondenter	  
Intervjuerna har skett med medarbetare som är involverade i budgetarbetet på företagen, 
vilket var ett val vi medvetet gjorde. Eftersom vi aktivt sökte oss mot respondenterna önskade 
vi att få en helhetsbild av hur budgeten används och vilka funktioner den ger upphov till. 
Gemensamt för alla respondenter var att de är djupt insatta och involverade i budgeten på 
respektive företag samt att de har en god inblick i hur budgeten uppfattas och vilka funktioner 
som den ger upphov till. Respondenternas erfarenheter och egenskaper gjorde dem särskilt 
intressanta. Eftersom vi aktivt har sökt oss mot de respondenter som ansåg sig vara mest 
lämpade för vårt problemområde var vi medvetna om att urvalet kan ha påverkat utfallet och 
att det eventuellt innebar en viss förvridning av resultatet. Däremot ansåg vi att vi inte kunde 
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tillämpa ett urval som baserades på en urvalsprocess där intervjupersonerna valdes ut 
slumpmässigt eftersom det var av största vikt för oss att komma i kontakt med de som har det 
övergripande ansvaret för budgeten för att vi skulle kunna besvara vår frågeställning. Därför 
gjordes valet av respondenter utifrån vår avsikt med uppsatsen, vilket bekräftas av Jacobsen 
(2002) som menar att det finns flera kriterier, såsom slumpmässigt och information, för vilka 
urval av respondenter som kan tillämpas, där kriterierna styrs efter avsikten med 
undersökningen och vilken information forskaren vill få fram.  
 
Samtliga respondenter som kontaktats beskrivs i nedanstående figur för att ge en bättre 
överblick av insamlingens tillvägagångsätt. Deras befattning, vart intervjun har ägt rum, 
datum samt vilken intervjumetod som används kan utläsas genom figuren. 
 

 
Figur 3.2 Egenskapad figur som beskriver respondenterna samt intervjuns plats och karaktär 
 

3.6 Val	  av	  teoretisk	  referensram 

3.6.1 Sekundärdata	  
Sekundärdata har i vår studie samlats in genom vetenskapliga artiklar och böcker. Den 
sekundära datan har möjliggjort att få tag på kvalitativ information i form av andra studier, 
utan att vi lagt ner onödigt mycket tid. Vi är dock medvetna om att tillförlitligheten vid 
användning av sekundärdata kan minska, men för att uppnå bättre tillförlitlighet och kontroll 
har vi kompletterat uppsatsen med primärdata i form av intervjuer, vilka är direkt relaterade 
till vårt problem. Att kombinera både primär- och sekundärdata är enligt Jacobsen (2002) 
fördelaktigt eftersom vid utnyttjande av enbart en form kan det leda till problem. Om både 
sekundär- och primärdata däremot används, kan de komplettera varandra och frambringa både 
likheter och skiljaktigheter. 

3.6.2 Litteratur	  och	  vetenskapliga	  artiklar	  
När litteratursökningen påbörjades hade vi inte en tydlig bild över hur vi ville göra vår 
undersökning utmärkande. Därför började vi processen med att söka på budgetens funktioner i 
allmänhet som senare mynnade ut till budgetens funktioner i revisionsbolag. Med problemet i 
fokus har vi sedan sökt efter relevanta teorier och synsätt i litteratur och vetenskapliga 
artiklar. Den teoretiska referensramen inkluderar synsätt som stärker varandra, men även 
synsätt som skiljer sig åt för att skapa en diskussion. De vetenskapliga artiklarna har funnits 
via databaser på Halmstad Högskolas bibliotek, där vi främst använt oss utav ABI/Inform, 
Emerald och Scopus. Alla databaser är inriktade på företagsekonomi. Genom 
artikelsökningen fann vi artiklar som är fokuserade på budgetens funktion och som således 
ligger till grund för vår problemfrågeställning. De huvudsakliga sökorden som vi har använt 
vid insamling till den teoretiska referensramen är budget, budget function, audit firm 
characteristics, budget function in audit firms, budget function uncertainty. De vetenskapliga 
artiklarna har även kompletterats med böcker som varit relevanta för att bygga vår teoretiska 
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referensram. Böckerna har funnits genom sökningar på biblioteket vid Högskolan i Halmstad 
samt Stadsbiblioteket i Halmstad. 
 

3.7 Validitet	  och	  Reliabilitet	  
Vi har genomfört semi-strukturerade intervjuer för att försöka öka uppsatsens validitet. Vi har 
även försökt öka uppsatsens validitet genom att vi har ställt frågor som är relevanta för 
uppsatsens ändamål, samtidigt som respondenterna har kunnat skildra och fått möjlighet att ge 
utförliga svar för vad de ansåg var väsentligt. Enligt Dalen (2008) ökas validiteten när 
möjlighet till att ställa följdfrågor finns samt när respondenterna får möjlighet att utveckla 
sina svar, vilket var i likhet med det vi försökte göra genom att tillämpa semi-strukturerade 
intervjuer. Den teoretiska referensramen har källkritiskt valts ut och den byggdes upp utifrån 
vad som var lämpligt och relevant i relation till vår frågeställning, för att öka validiteten. För 
att öka validiteten ytterligare har den teoretiska referensramen skildrats av olika källor från 
olika forskare. Olika forskare har använts för att undvika att enbart ett synsätt skildras samt att 
förvrängda åsikter används. Tillvägagångsättet har gett oss en mer djupgående förståelse av 
ämnet, vilket gör att studien inte är generaliserbar och det var något vi var medvetna om. 
Andra empiriska källor till problemet hade säkerligen medfört en annan bild av budgetens 
funktion som således mynnat ut i en annan slutsats. Men då uppsatsen inte har för avsikt att 
bli allmängiltig har inga försök avseende generalisering kring budgetens funktioner gjorts.  
 
För att öka studiens reliabilitet har vi genomfört intervjuerna i naturliga sammanhang där 
respondenterna är bekväma, såsom på respondenternas arbetsplats. Genom att intervjuerna har 
genomförts i en bekväm miljö för respondenterna har vi försökt minimera kontexteffekten, 
som enligt Jacobsen (2002) uppstår när miljön påverkar intervjun. Reliabiliteten har vi även 
försökt att öka genom att bifoga intervjuguiden till respondenterna samt genom att vi har 
spelat in intervjuerna för att behandla dem i efterhand. Vi var före intervjun noga med att 
respondenterna var bekväma med inspelningen, vilket vi ansåg var viktigt att göra för att 
minska kontexteffekten. Vi var även medvetna om att vår närvaro vid besöksintervjuerna 
kunde påverka den intervjuade, men eftersom vi strävade efter att ha ett avslappnat samtal 
med respondenten försökte vi minska intervjuareffekten. Intervjuareffekten innebär en 
påverkan på respondenten genom intervjuarens närvaro, enligt Jacobsen (2002). 
Intervjuareffekten har vi även försökt att minska genom att vi har varit objektiva under 
processen. Anledningen till att vi strävade efter att vara objektiva var att vi inte ville vinkla 
respondenternas svar efter hur vi betedde oss under intervjun. För att inte vinkla 
respondenternas svar försökte vi även vara medvetna om ämnet och således försökte vi ha ett 
öppet sinne med självdistans till ämnet, vilket styrks av Gillham (2008), som menar att det är 
av största vikt att ha självdistans till ämnet för att empirin inte ska vinklas åt ett specifikt håll. 

3.7.1 Respondentvalidering	  
Efter intervjusammanställningen lät vi respektive respondent att läsa igenom materialet för att 
validera och lämna eventuella kommentarer. Valideringen gjordes eftersom vi ville få fram en 
korrekt beskrivande empiri. Om det fanns något som respondenten anmärkte på, 
kontrollerades anmärkningen och antingen omformulerades den eller togs den bort. Därefter 
skickades intervjusammanställningen återigen till respondenten för validering. Bryman och 
Bell (2005) hävdar att respondentvalidering bekräftar forskarens intryck och kontrollerar att 
sammanställningen överensstämmer med respondenternas uppfattningar. Respondenterna har 
tillåtit oss att använda deras fullständiga namn i uppsatsen efter att de godkänt 
sammanställningen, vilket enligt Gillham (2008) visar på att respondenterna står för det som 
framkommit och även att den insamlade empirin är korrekt återgiven. 
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3.8 Källkritik	  
Under vår insamling av teori och empiri har vi förhållit oss kritiska till den information som 
har insamlats. Vi har genomgående under uppsatsen varit ifrågasättande till informationens 
tillförlitlighet och trovärdighet för att resultatet från vår studie ska vara pålitligt. För att öka 
trovärdigheten av uppsatsens sekundärdata inkluderar referensramen enbart publicerade 
vetenskapliga artiklar av författare som inte är anonyma. Vi har även kontrollerat de 
vetenskapliga artiklarna avseende vilken tidskrift de kommer ifrån och hur många gånger 
artiklarna har citerats. I de fall där en författare har refererat till en annan författares arbete har 
vi, i den mån det gått, sökt upp förstahandskällan för att jämföra innehållen. Dessutom har vi 
beaktat vilket årtal artiklarna samt annan litteratur har publicerats för att säkerställa 
aktualiteten i materialet. Uppsatsen inkluderar en äldre artikel av Wallander, vilken har 
använts eftersom Wallander är en framstående kritiker till budgeten. Källkritiken visar sig 
även i att all litteratur som har använts har utgivits av akademiska förlag och har jämförts med 
liknande litteratur för att kontrollera att innehållet överensstämmer med fler källor. Litteratur i 
form av böcker har endast använts som en grund till budgetens funktioner, och böckerna har 
inte legat till grund för en djupare diskussion. De vetenskapliga artiklarna har i den mån det 
gått förstärkt böckernas enkla bakgrund med djupare information. Vi har även försökt 
minimera användandet av digital information, såsom webbsidor, eftersom det är svårt att 
beakta deras äkthet. Därmed har vi försökt öka uppsatsens giltighet genom användning av 
vetenskapliga artiklar som största informationskälla. 
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4. Empiri	  
I avsnittet återfinns redogörelser för de två besöksintervjuer som har genomförts med en 
controller på EY samt en avdelningschef på KPMG. Utformningen av empiriavsnittet kommer 
att följa den teoretiska referensramen, där funktionerna kommer att betonas utifrån 
framförhållning, ansvar, förståelse samt kontroll. Avslutningsvis framförs företagens åsikter 
kring budgetens begränsningar. 

	  
4.1 EY	  

Ernst and Young, numera kallat EY, grundades 1989 då två framgångsrika revisionsföretag i 
USA slogs ihop. EY utmärkte sig snabbt genom snabb globalisering, utveckling av nya 
affärstekniker samt en konstant affärsutveckling. Idag är EY ett multinationellt och 
världsledande revisions- och konsultföretag. EY:s företagsområden är revision och 
redovisning, skatt, transaktioner samt rådgivning. De tjänster som företaget erbjuder ska bidra 
till att skapa förtroende och en hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen 
över. EY har 700 kontor i 150 länder och sammanlagt 190 000 medarbetare världen över. I 
Sverige uppgår antalet medarbetare till 2240 stycken. Under åren 2012/2013 uppgick 
omsättningen till 26 miljarder USD globalt sett och i Sverige till ungefär 3,3 miljarder kronor 
(EY, 2015). 
 

4.1.1 Respondent	  på	  EY	  
Karin Brodin började arbeta på EY i Göteborg 1984 och arbetade då inom 
revisionsverksamheten. Därefter har Brodin avancerat inom företaget och har under de 
senaste 25 åren arbetat som Controller. Brodin berättar att arbetet består av budgetering för 
hela Norden, då EY bedrivs från ett nordiskt plan. Brodin ansvarar över företagets direkta 
kostnader och hennes arbetsuppgifter inkluderar analys och bevakning av de direkta 
kostnaderna. De direkta kostnaderna består av bland annat av lönekostnader samt 
lönebikostnader för Client Serving- medarbetarna, vilka är de medarbetare i företaget som 
arbetar med företagets klienter. 
 

4.1.2 Budget	  
Brodin arbetar på Core Business Service tillsammans med företagets supportfunktioner. 
Brodin berättar att den budget som utformas på hennes avdelning utarbetas på årsbasis. Det är 
financeavdelningen som driver budgetarbetet och de använder information som förses av 
revisionsverksamheten. Brodin menar vidare att revisionsavdelningen tillhandahåller 
uppskattningar om till exempel antalet medarbetare, vad timpriset beräknas bli samt vad 
snittlönerna beräknas uppgå till. Budgeteringen sker på affärsområdesnivå och därmed inte 
ner på den gruppnivå som revisionsverksamheten är uppdelad i. Det är regionchefen som 
ansvarar och som även är involverad i budgetarbetet på varje kontor. Brodin berättar att i 
Göteborgsregionen finns det enbart ett kontor och att regionchefen i Göteborg är kontorschef. 
 
Budgeten är mycket detaljerad och görs på gross margin-nivå, vilket innebär 
bruttomarginalnivå. Utöver intäkter och kostnader, förstärks budgeten med kompletterande 
nyckeltal. Att budgeten utformas detaljrikt beror på att bolaget ska kunna följa upp nyckeltal 
på ett enkelt vis. Nyckeltalen är bland annat antal heltidsmedarbetare, antal debiterade 
timmar, lönekostnader samt beläggningsgraden (antalet debiterade timmar/antalet tillgängliga 
timmar). Brodin förklarar vidare att det är viktigt att det förekommer en balans mellan de 
indirekta kostnaderna, såsom lokalkostnader och kostnader för supportfunktionerna, och gross 
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margin, för att gross margin inte ska sjunka. En sjunkande gross margin medför att bolaget 
måste vidta åtgärder med de direkta kostnaderna, där åtgärderna exempelvis innefattar att dra 
ner på kostnader för supportfunktionen. 
 

4.1.3 Budgetens	  funktioner	  

4.1.3.1 Framförhållning	  
Enligt Brodin skapar budgeten en överblick av företagets verksamhet eftersom den bidrar med 
övergripande information om framtiden. Brodin berättar däremot att budgeten inte är 
tillräckligt flexibel för att fungera på en detaljerad nivå och bidra med en fullgod planering 
inom företaget, trots att den utformas detaljerat. Istället använder EY ett planeringsverktyg för 
att budgetera och planera för varje uppdrag. Planeringsverktyget är dock inte direkt kopplat 
till budgeten. Anledningen till frikopplingen beror på att budgeten utformas en gång per år 
och ligger långt fram i tiden, medan uppdragen tillkommer kontinuerligt. Varje uppdrag 
bemannas med ett visst antal medarbetare med olika nivåer av erfarenhet, vilket medför att 
varje uppdrag har rätt mängd kompetens samt rätt kompetens att tillgå.  
 
Brodin poängterar särskilt en fördel med budgeten, vilken är att den ger ett tillfälle per år då 
bolaget kan reflektera över dess förutsättningar, sina kunder, medarbetare och löner. Vidare 
kan företaget, vid utformningen av budget, reflektera om det finns behov av eventuella 
förändringar inom bolaget. När budgeten utformas är det enbart de ansvariga för varje 
avdelning som deltar.  
 
Brodin berättar att det är av stor betydelse att inventera sina kunder för att kontrollera om 
företaget har tillräckligt med kapacitet för att kunna ta hand om sina kunder. Under 
inventeringen, vilken görs med hjälp av företagsledningen, kontrolleras vad för slags kunder 
företaget har samt hur många företagets kunder är. Brodin berättar att EY löpande under året 
kontrollerar hur många medarbetare företaget har i nuläget samt uppskattar hur många som 
kommer att behövas framöver för att stämma av huruvida det finns ett eventuellt behov av att 
till exempel nyrekrytera. Brodin berättar vidare att det är viktigt att resurserna, vid eventuella 
förändringar, snabbt ska kunna fördelas dit behovet finns för att arbetsuppgifterna ska kunna 
utföras effektivt. Budgeten utgör ramarna för vart resurserna ska fördelas, men när 
fördelningen görs under året tillämpas planeringsverktyget istället för budgeten.  
 
Vid dimensionering av personal kompletteras budgeten med ett planeringsverktyg vid namn 
Retain, enligt Brodin. Anledningen till att planeringsverktyget används härstammar från att 
budgeten inte är flexibel och aktuell året runt. Kapaciteten inom EY dimensioneras beroende 
på hur arbetsbelastningen ser ut på de olika avdelningarna. Genom planeringsverktyget 
uppmärksammas vilka grupper som eventuellt har för hög beläggningsgrad och arbetar 
övertid samt vilka grupper som har för mycket kapacitet. Vid situationer där en avdelning har 
betydligt mer att göra än en annan hjälps avdelningarna åt och delar på resurserna, exempelvis 
kan redovisningsavdelningen hjälpa revisionsavdelningen vid mer intensiva perioder. Brodin 
påpekar att dimensioneringen är oerhört viktig eftersom det är mycket slitsamt för den 
avdelning som har för lite kapacitet och resurser samt att övertiden kostar mycket för 
företaget. Dessutom menar Brodin att det inte är bra för företaget att en avdelning har för lite 
att göra och har överflödig kapacitet. Brodin berättar vidare att det inte enbart är 
affärsområdena som hjälps åt, utan EY hjälps åt och delar på kapacitet över regionerna och 
även över hela Norden.  
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4.1.3.2 Ansvar	  
Brodin berättar att det är kontorschefen som ansvarig för budgeten och som ska se till att den 
uppfylls. Kontorschefen i sin tur delegerar till sina gruppchefer. Gruppcheferna har 
tillsammans ett gemensamt ansvar att leverera och nå budgetmålen. Om avvikelser 
uppkommer är det dock främst kontorschefen som står till svars för avvikelserna eftersom den 
personen handhar det övergripande ansvaret för budgeten. Brodin förklarar att det är enklare 
att nå rätt person vid eventuella frågor och avvikelser när ansvaret för budgeten delegeras. Om 
problem med en specifik post uppkommer vet företaget vem som ska nås för eventuella 
förklaringar på grund av ansvarsdelegeringen.  
 
Brodin berättar att när det gäller budgetuppföljning periodiseras budgeten månadsvis och en 
resultatrapportering utförs. Resultatrapporteringen gör att EY kan jämföra utfallet mot 
budgeten. Genom budgetuppföljningen kan företaget avläsa om målen är på väg att uppnås 
samt kontrollera vart företaget är på väg och hur det föregående räkenskapsåret har gått. 
Brodin poängterar att en budget som inte visar tillräckligt bra siffror och visar på en låg 
lönsamhet indikerar på att bolaget måste vidta åtgärder. Åtgärderna kan vara att öka timpriset 
samt produktiviteten hos de anställda. Avvikelserna som eventuellt uppkommer måste även 
förklaras och vid stora avvikelser engagerar den globala organisationen sig och vill veta vad 
för åtgärder som bolaget tänker göra. Brodin poängterar dock att en form av toleransgräns 
tillämpas, eftersom det kan hända saker under tidens gång som ingen kan råda över. Vidare 
berättar Brodin att det oftast finns godtagbara förklaringar till avvikelser och att det inte alltid 
sker kraftiga åtgärder. Förklaringarna brukar oftast härröra från medarbetarna och uppdragen, 
exempelvis att företaget mister ett uppdrag eller att en medarbetare slutar eller tillkommer. 
Dessutom påpekar Brodin att budgeten medvetet sätts med tuffa mål för att medarbetarna ska 
sträva och anstränga sig lite extra för att uppnå budgetmålen.  
 
Vad gäller positiva avvikelser från budgeten förklarar Brodin att EY tillämpar ett 
bonussystem. Brodin berättar att medarbetarna är väl medvetna om vilken nivå som behöver 
uppnås för att bonussystemet ska sätta igång. Bonussystemet menar Brodin är ett välanvänt 
och effektivt sätt att få medarbetarna att sträva efter budgetmålen. När bonusutbetalningen 
förbereds och innan den genomförs beaktas oförutsedda händelser som har hänt sedan 
budgeten utformades. Brodin berättar att oförutsedda händelser vid prestationsutvärderingen 
beaktas för att bonusutbetalningen ska bli rättvis.  
 

4.1.3.3 Förståelse	  
Brodin menar att eftersom budgeten är kopplad till bonussystemet används den för att 
kommunicera till medarbetarna vilken nivå de ska uppnå för att bonussystemet ska sätta 
igång. Kommunikation via budgeten sker främst mellan avdelningarna och medarbetarna 
inom varje kontor och används inte för kommunikation till övriga kontor i Sverige. Brodin 
poängterar att genom budgeten blir de anställda medvetna om företagets mål samt vad som 
ska uppnås inom företaget. Budgeten genererar även en inblick i hela verksamheten och inte 
enbart en specifik avdelning eller ett specifikt kontor. Brodin berättar vidare att budgeten 
skapar motivation hos de anställda och motivationen gör att de anställda strävar efter att 
uppnå såväl budgetens mål som företagets mål. 
 

4.1.3.4 Kontroll	  
Budgeten på EY fungerar och används, utöver att kontrollera kostnader och medarbetare, för 
att kontrollera bolagets likviditetsplanering och kassaflöde. En likviditetsbudget upprättas av 
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Brodins kollegor, vilka analyserar och kontrollerar när likviditeten är god eller behöver 
förbättras. Brodin berättar att budgeten skapar kostnadsmedvetenhet inom företaget eftersom 
målen som fastställs på högre nivå förmedlas genom företaget.  
 

4.1.4 Budgetens	  begränsningar	  
Brodin hävdar att flera medarbetare inom EY är motståndare till budgeten, men anser själv att 
budgeten inte begränsar företaget. Den kritik mot budget som förekommer inom företaget 
riktas främst mot att budgeten snabbt blir inaktuell på grund av att antalet uppdrag och 
medarbetare snabbt kan förändras. Det är posterna, antalet uppdrag samt antalet medarbetare, 
som enligt Brodin varierar mest och som även är de största och viktigaste posterna inom 
företaget. De medarbetare som är motståndare till budgeten menar dessutom att budgeten inte 
är tillräckligt flexibel och tidskrävande. Brodin berättar att EY motverkar budgetens 
begränsningar genom att tillämpa prognoser. Prognoserna utformas kvartalsvis, vilket gör att 
de är aktuella i större utsträckning än budgeten. Prognoserna görs däremot inte lika 
detaljerade som budgeten eftersom de enbart görs per affärsområde och land, och inte för 
varje kontor. 
 

4.2 KPMG	  
Det som idag är KPMG i Sverige grundades år 1923 av bland annat Lars Ture Bohlin, som 
var en av eleverna i den första årskullen på Handelshögskolan i Stockholm. 1989 valde 
Bohlins revisionsbyrå KPMG som internationell samarbetspartner och fick sedan 
firmanamnet KPMG AB. KPMG har idag en central roll som oberoende revisor och objektiv 
rådgivare där företaget medverkar till att bygga ett globalt välstånd utifrån tillförlitlighet och 
förtroende. KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt 
och rådgivning. Vidare är KPMG ett av världens ledande kunskapsföretag och bedriver 
verksamhet i 155 länder och har 162 000 medarbetare världen över. I Sverige uppgår antalet 
medarbetare till 1600 stycken och omsättningen är omkring två miljarder kronor i Sverige 
(KPMG, 2015). 
 

4.2.1 Respondent	  på	  KPMG	  
Kristoffer Nordström har arbetat på KPMG i Göteborg sedan 2008 och började då på 
revisionsavdelningen. Under Nordströms tid på KPMG har hans huvudområde varit revision, 
men Nordström har även arbetat med diverse arbetsuppgifter utöver revisionsområdet. Hösten 
2014 avancerade Nordström till chef för en av de fyra avdelningarna inom revision där han 
numera arbetar som avdelningschef. Som chef på avdelningsnivå utformar och ansvarar 
Nordström för budgeten som gäller för avdelningen. 
 

4.2.2 Budget	  
Nordström berättar att, utöver budgeten på avdelningsnivå, utformas en sammanfogad budget 
för hela Sverige. Den sammanfogade budgeten utformas i Stockholm, där KPMG:s 
huvudkontor för Sverige ligger. Det är både Nordström och huvudkontoret i Stockholm som 
bedriver budgetarbetet. Sverigekontoret använder information som förses av varje kontor. 
Vidare förklarar Nordström att budgeten används i stor utsträckning inom KPMG och kan 
många gånger vara komplex. Nordström berättar även att budgeten är detaljerad, vilket gör 
det enkelt att följa upp revisionsavdelningens budgetmål i sin helhet. Utöver 
revisionsavdelningens mål kan även hela Göteborgskontorets budgetmål utläsas, och 
däribland också revisionsavdelningens mål på enbart Göteborgskontoret. Nordström berättar 
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att det budgeteras för varje revisionsavdelning och även för varje uppdrag. Budgeten inom 
KPMG bidrar med en helhetsbild av alla viktiga mål och mått i Sverige. 
 
Budgeten behandlar bland annat företagets intäkter, de direkta kostnaderna samt diverse 
viktiga nyckeltal. I nyckeltalen ingår beläggningsgraden (antalet debiterade timmar/antalet 
tillgängliga timmar) vilken stäms av löpande för att kontrollera hur mycket av arbetstiden som 
är direkt ut mot klienter. Genom beläggningsgraden kan företaget enligt Nordström ”bolla 
med de budgeterade intäkterna”, vilket syftar till att kartlägga hur många anställda företaget 
har och hur mycket de arbetar. Även kapitalbildning nämner Nordström som en viktig del i 
budgeten. En del av kapitalbindningen avser fakturering och Nordström poängterar att det är 
viktigt att faktureringen sker i tid för poster som kundfordringar och pågående arbeten för att 
en rättvisande bild ska erhållas. Vissa större och återkommande poster, såsom hyreskostnader 
brukar periodiseras från år till år eftersom kostnaden i princip är desamma varje år.   
 

4.2.3 Budgetens	  funktioner	  

4.2.3.1 Framförhållning	  
Nordström berättar att budgeten på KPMG utformas mycket detaljerat och inkluderar en 
planering ner på uppdragsnivå. Trots detaljnivån använder inte den planeringsansvarige 
budgeten vid planering, utan ett särskilt planeringsverktyg används till den detaljerade och 
mer specifika planeringen. Den planeringsansvarige tar däremot del av budgeten innan 
planeringen på detaljnivå sker för att planeringen ska vara i linje med budgeten. 
Planeringsverktyget på KPMG är enligt Nordström bättre anpassat till förändringar än vad 
budgeten är, vilket är den främsta anledningen till varför verktyget används. Nordström 
berättar att eftersom budgeten utformas en gång per år tar inte budgeten hänsyn till de 
förändringar som uppstår löpande under året. 
 
Nordström berättar att medarbetarna inte deltar i budgetarbetet, utan att budgeten utformas av 
chefen för varje revisionsavdelning. Det enda som medarbetarna förmedlar till Nordström 
inför budgetarbetet är ifall de exempelvis avser att arbeta färre timmar på grund av 
föräldraledighet eller på grund av andra personliga skäl. När Nordström utformat sin budget 
skickas den för granskning och godkännande till överste kontorschefen som sedan förmedlar 
den vidare uppåt i organisationen.  
 
På KPMG sker resursfördelningen på avdelningsnivå. Nordström berättar att budgeten 
förmedlar en övergripande planering av vart resurserna bör fördelas, men eftersom budgeten 
enbart är aktuell precis när den upprättats används istället planeringsverktyget till grund för 
fördelning av resurser. Nordström menar vidare att det krävs att resurserna fördelas från de 
delar av verksamheten som har mycket resurser till de delar med lite resurser, då en jämnare 
resursfördelning medför att alla avdelningsgrupper kan tillgå de medel som krävs för att 
utföra ett professionellt arbete. 
 
Planeringsverktyget används även vid dimensionering av personal. Nordström berättar att 
budgeten inte är tillräcklig flexibel för att ligga till grund för dimensionering av personal. Den 
planeringsansvarige följer upp vilka anställda som har lite att göra och vilka anställda som har 
mycket att göra med hjälp av planeringsverktyget. Utifrån medarbetarnas planering delegeras 
sedan uppdragen till de medarbetare som enligt planeringsprogrammet har mindre att göra. 
Planeringsverktyget möjliggör för företaget att dimensionera och fördela företagets resurser 
till rätt avdelning. Nordström berättar att revisionsavdelningarna inte är isolerade från 
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varandra, utan att de ofta hjälps åt vid behov. Vidare menar Nordström att KPMG även hjälps 
åt och delar på kapacitet över regionerna, där exempelvis Göteborgskontoret många gånger 
hjälper Stockholmskontoret. Även IT-revisorer hjälper till ibland, främst vid de perioder som 
är mest intensiva såsom vid årsboksluten i januari och februari. 
 

4.2.3.2 Ansvar	  
Vad gäller ansvaret för budgeten på KPMG förklarar Nordström att ansvaret främst ligger hos 
medarbetarna. Varje anställd ansvarar för den budget som tilldelats uppdraget och ska se till 
att den efterföljs. Det är även de anställda som står till svars inför Nordström om eventuella 
avvikelser uppkommer. Om avvikelser uppkommer får Nordström i sin tur stå till svars inför 
högre nivåer i företaget. Nordström berättar däremot att det är av största vikt att de anställda 
uppnår sin budget eftersom det då är troligt att Nordströms budget även kommer att uppnås. 
 
Nordström berättar att budgeten fyller en viktig funktion eftersom den visar vart företaget är 
på väg samt hur föregående räkenskapsår har gått. Budgetuppföljningen på KPMG görs varje 
månad. Vid uppföljningen bryts budgeten ner på månadsbasis och en jämförelse mellan 
utfallet och budgeten görs. Om oförutsedda händelser uppkommer under årets gång brukar 
Nordström beakta dem vid uppföljningen. Budgetuppföljningen inriktar sig inte enbart på 
avdelningen i sin helhet, utan budgetuppföljningen inriktar sig även på hur det går för den 
enskilda individen. En dialog avseende avvikelserna från budgeten för den enskilda individen 
sker på avdelningsmötet som är varje månad. Således ska de avvikelser från budgeten som 
uppkommer förklaras och vid större avvikelser vidtas åtgärder. Om budgetuppföljningen visar 
att arbetet med en viss klient inte är tillräckligt lönsamt kan åtgärder behöva vidtas. 
Nordström berättar att åtgärderna i värsta fall kan vara att avsluta ett arbete med en klient. Till 
en början brukar dock den ansvarige för uppdraget försöka öka lönsamheten genom att 
antingen öka intäkten eller att effektivisera revisionen. 
 
Vad gäller positiva avvikelser från budgeten förklarar Nordström att KPMG tillämpar en 
bonusutbetalning. Bonusutbetalning kopplat till budgeten avser främst de medarbetare som 
arbetar under Nordström och förekommer inte i stor utsträckning på kontorsnivå eller 
Sverigenivå. Nordström berättar att eftersom budgeten utformas en gång per år och att 
förändringar sker mer frekvent, beaktas förändringar vid prestationsutvärderingen och 
bonusutbetalningen. 
 

4.2.3.3 Förståelse	  
Nordström berättar att budgeten på KPMG bidrar till kommunikation eftersom den förmedlar 
hur det går för kontoret i sin helhet. Genom budgeten kan avdelningsgrupperna se i vilken 
utsträckning de bidrar till företaget och kontoret i det stora hela. Medarbetarna brukar enligt 
Nordström inte ge mycket input till avdelningens budget. Däremot ger den budget Nordström 
upprättar input till Göteborgskontorets budget och viktig information kommuniceras via 
budgeten från avdelningsnivå upp till ledningsnivå.  
 
Nordström berättar att de anställda, genom budgeten, blir medvetna om vilka nyckeltal och 
mål som är extra viktiga att uppnå för att företaget ska förbli konkurrenskraftigt. Eftersom 
budgeten förmedlas ner på avdelningsnivå, skapas en medvetenhet och en förståelse för hela 
verksamhetens mål. Utöver att varje medarbetare blir medveten om företagets nyckeltal samt 
mål, poängterar Nordström även att en medvetenhet skapas eftersom nyckelpersoner inom 
företaget tar del av budgeten. Nyckelpersonerna godkänner budgeten, vilket genererar en 
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medvetenhet om vad som sker på varje avdelning. Även ledningen kan genom budgeten få en 
inblick i varje avdelning som kontoren består av eftersom en budget upprättas per avdelning. 
Budgeten bidrar även med underlag och kunskap till nästa gång budgeten ska utformas.  
 

4.2.3.4 Kontroll	  
Nordström förklarar att budgeten bidrar till kontroll av företagets medarbetare, uppdrag, 
intäkter samt kostnader. Budgeten inom KPMG bidrar även till kostnadsmedvetenhet inom 
företaget. Nordström berättar att den kontroll och kostnadsmedvetenhet som budgeten ger 
upphov till sker hela vägen ner till den enskilde medarbetaren, där den enskilda medarbetaren 
ansvarar för sin del av budgeten.  
 
Nordström berättar att kostnaderna och priset för revisionen måste pressas för att KPMG ska 
förbli konkurrenskraftiga. Eftersom budgeten på KPMG utformas per uppdrag går det enkelt 
att följa upp vad varje uppdrag genererar i form av vinst, och således även vad varje uppdrag 
kostar. Nordström förklarar att det är viktigt att följa upp vad varje uppdrag genererar för att 
företaget ska kunna vinna flera uppdrag. 
 

4.2.4 Budgetens	  begränsningar 
Nordström berättar att brister med budgeten inom KPMG, och inom revisionsföretag i sin 
helhet är att budgeten snabbt blir inaktuell. Budgeten blir enligt Nordström snabbt inaktuell 
eftersom revisionsbranschen präglas av hög personalomsättning, närmre 10 %, vilket gör att 
flera anställda slutar på arbetsplatsen direkt efter att budgeten utformats. Nordström berättar 
även att uppdragen varierar och när ett nytt uppdrag tillkommer krävs det ofta mer resurser, 
vilket budgeten ska fånga upp. Däremot, är inte omsättningen av uppdrag lika hög som 
personalomsättningen. Nordström menar att det inte är lika komplicerat att budgetera för 
uppdragen som för personalomsättningen eftersom inte uppdragen varierar lika mycket som 
personalen gör. Övriga begränsningar som budgeten kan tänkas ge medföra märks inte av i 
någon större utsträckning enligt Nordström. 
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5. Analys	  
Analysen inleds med en presentation av vår analysmodell, vilken kommer ligga till grund för 
avsnittet. Den insamlade empirin kommer i analysen att kopplas samman med den teoretiska 
referensramen, för att beskriva och analysera vilka funktioner som budgeten fyller i praktiken 
hos revisionsbolag. 

	  
5.1 Analysmodell	  

För att skapa en bra struktur och en överblick kommer analysen att delas upp i de fyra centrala 
huvudfunktioner (framförhållning, ansvar, förståelse, kontroll) som tidigare använts i den 
teoretiska referensramen och i det empiriska avsnittet. Under varje huvudfunktion kommer 
även budgetens delfunktioner beskrivas och analyseras, vilka framgår i figur 5.1. Var och en 
av funktionerna filtreras genom budgetens begränsningar, vilka exempelvis är att budgeten 
kan vara ett hinder för förändring, tidskrävande, strikt och tillbakablickande. Det empiriska 
materialet som tillhandahållits av EY och KPMG, kommer att tolkas och analyseras i relation 
till den teoretiska referensramen för att sedan mynna ut i budgetens funktioner i 
revisionsbolag. Analysmodellen, figur 5.1, kommer att ligga till grund för analysens 
uppbyggnad och används med motivet att strukturera och forma budgetens funktioner i 
revisionsbolag.  
 
 

 
 

Figur 5.1 Egenskapad figur av analysmodellen  
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5.2 Budgetens	  funktioner	  i	  revisionsbolag	  

5.2.1 Framförhållning	  
Huvudfunktionen framförhållning kan delas in i fyra delar, vilka är planering, samordning, 
resursallokering samt dimensionering (Kullvén, 2009).  

v Planering 

Budgeten ska bidra med underlag för framtida planering av verksamheten och för att en 
överblick ska skapas inom företaget (Kullvén, 2009). Brodin berättar att budgeten på EY 
genererar en överblick av verksamheten eftersom den bidrar med övergripande information 
om framtiden, vilket är i likhet med det Kullvén (2009) poängterar om att budgeten skapar en 
överblick av verksamheten. Brodin berättar däremot att budgeten inom EY inte används i 
särskilt stor utsträckning till detaljerad planering för avdelningarna, utan istället används ett 
planeringsverktyg för budgetering av varje uppdrag. Nordströms svar liknar det Brodin 
poängterar, men han betonar särskilt att det är den planeringsansvarige som tar del av 
budgeten innan planering på detaljnivå sker och således skapar budgeten en övergripande syn. 
Varken EY eller KPMG använder sig av budgeten för planering på en mer detaljerad nivå, 
trots att budgeten enligt Brodin och Nordström är mycket detaljerad. Varför ett 
planeringsverktyg tillämpas för planering i företagen kan tänkas bero på att planeringen 
behöver modifieras löpande eftersom verksamheten förändras kontinuerligt. En rimlig orsak 
till att den kontinuerliga förändringen inte beaktas i budgeten kan vara att budgeten är både 
tidskrävande och kostsam att redigera. Därav är budgeten inte användbar vid planering på en 
detaljerad nivå inom EY och KPMG, men budgeten förmedlar en överblick av hela 
verksamheten. 
 
Respondenterna berättar att det är personalen som planeringsverktyget främst beaktar. 
Planeringsverktyget hjälper till vid planering av hur personalen ska användas för de olika 
uppdragen. Shim et al. (2011) menar att planeringen i revisionsbolag främst bör beakta 
personalen eftersom det är den största kostnadsposten, vilket överensstämmer med 
respondenterna. Dock hävdar Shim et al. (2011) att det är budgeten som ska underlätta 
planeringen av personal, vilket till viss del strider mot respondenternas svar. Visserligen 
beaktar budgeten personalen på både EY och KPMG, men eftersom planeringsverktyget 
tillämpas som komplement för planering på en detaljerad nivå anses inte budgeten fullt ut 
fylla en planeringsfunktion såsom Shim et al. (2011) menar. 

v Samordning 

Enligt De Waal et al. (2011) främjar budgeten till samordning då budgeten utformas genom 
samarbete inom företaget. Genom samarbete integreras de olika avdelningarna, vilket kräver 
att företagets verksamhet samordnas. Brodin poängterar särskilt en fördel med budgeten, 
vilket är att den fyller en samordningsfunktion. 
 
”Fördelen med budgeten, det är ju att den ger ett tillfälle per år då vi faktiskt kan fundera hur 

det ska se ut nästa år, vad vi har för förutsättningar, vad vi har för kunder, vad vi har för 
medarbetare, vad vi har för lönenivåer och tänka över om vi bör ändra på någonting”  

(Karin Brodin, EY) 
 
Det Brodin berättar om samordning liknar i stor utsträckning det De Waal et al. (2011) menar 
om att budgeten leder till samordning. Det är enbart de ansvariga för varje avdelning som 
omfattas av samordningen eftersom de enskilda medarbetarna inte är med vid budgetens 
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utformning. Samordningsfunktionen inom KPMG förekommer inte i lika stor utsträckning 
och liknar inte den som finns på EY. Nordström berättar att avdelningschefen utformar sin 
egen budget med ytterst lite input från medarbetarna. Vidare förmedlas Nordströms budget till 
kontorschefen som godkänner den. Således kan det tänkas att det inte sker någon samordning 
via budgeten mellan de olika nivåerna i företaget eftersom det enbart är Nordström som 
reflekterar över sin egen avdelning. Den stora skillnaden mellan företagen ligger i att 
budgeten fyller en samordningsfunktion på EY, eftersom den utarbetas gemensamt, vilket den 
inte gör på KPMG.  

v Resursallokering 

Brodin berättar att det är av stor betydelse att inventera vilka kunder bolaget har för att 
kontrollera om det finns tillräckligt med resurser för att ta hand om kunderna. Inventeringen 
kan tänkas bidra med noggranna uppgifter som förenklar upprättandet av en detaljerad budget. 
Inventeringen på EY sker med hjälp av ledningen, vilket överensstämmer med Bournes 
(2005) åsikt om att resursallokering kräver ledningens medverkan och förhandling. På KPMG 
däremot, sker resursallokeringen på avdelningsnivå och inte med ledningens medverkan. 
Resursallokeringen på företagen utgår från budgetens ramar, men när resurserna behöver 
allokeras under året sker det via planeringsverktyget. Enligt respondenterna används 
planeringsverktyget för att allokera resurserna till samt planera för uppdragen på en detaljerad 
nivå. Således motstrider respondenternas svar Bournes (2005) åsikt om att resursallokering är 
budgetens mest effektiva funktion. 
 
Det kan tänkas att resursallokering är betydelsefullt för revisionsbolag eftersom det är av 
största vikt att uppdragen får tillräckligt med resurser samt medel för att revisionen ska kunna 
genomföras på ett effektivt sätt. Därmed behöver revisionsbolagen ett mer lätthanterligt 
allokeringsverktyg vilket kan tänkas vara en av anledningarna till att planeringsverktyget 
tillämpas. En ytterligare anledning till att planeringsverktyget kompletterar budgeten vid 
resursallokering kan tänkas bero på att planeringsverktyget är enklare att anpassa till 
verksamheten än vad budgeten är. Budgeten är mestadels aktuell precis vid startskedet av 
räkenskapsåret och således kan det tänkas att företagens budgeter enbart förmedlar en initial 
resursallokering och budgeten används inte till resursallokering löpande under året.  

v Dimensionering 

Respondenterna berättar att planeringsverktyget kompletterar budgeten vid dimensionering av 
personal, vilket vi inte anser överensstämmer med det Gundry och Liyanarachchi (2007) 
menar om att budgeten ska underlätta vid dimensionering och planering av personal till olika 
uppdrag. Brodin och Nordström berättar att kapaciteten på EY och KPMG dimensioneras 
genom planeringsverktyget beroende på hur arbetsfördelningen ser ut på de olika 
avdelningarna. Respondenterna påpekar att budgeten inte är tillräckligt flexibel för att kunna 
användas till dimensionering, vilket kan vara en rimlig anledning till att planeringsverktyget 
tillämpas vid dimensionering. Det kan tänkas att flexibilitet vid dimensionering är 
betydelsefullt för att arbetsfördelningen ska bli jämn och att revisionen ska kunna genomföras 
effektivt. Således kan det tänkas att en metod som enkelt kan anpassas efter företagens 
förändringar behövs. Eftersom budgeten upprättas årligen och företagens resurser samt behov 
förändras mer frekvent kan det tänkas att budgeten är trög och inte tillräckligt flexibel för 
dimensionering. Flexibiliteten hos budgeten betonas även av Hansen et al. (2003) som 
poängterar budgetens tröghet och menar att den hindrar resurser i företaget, vilket kan leda till 
ett närsynt beslutsfattande. Att budgeten hindrar resurser i företaget kan även tänkas vara en 
anledning till att planeringsverktyget tillämpas istället för budgeten vid dimensionering.  
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5.2.2 Ansvar	  
Huvudfunktionen ansvar delar Kullvén (2009) upp i tre delfunktioner, vilka är 
ansvarsfördelning, uppföljning samt incitament.  

v Ansvarsfördelning 

Genom ansvarsfördelning fördelas ansvaret för budgeten ut till de som berörs, exempelvis till 
företagets chefer. När ansvaret delegeras ut inom företaget kan avvikelser direkt kopplas till 
den som är ansvarig för det berörda området (Kullvén, 2009). På EY är det främst 
kontorschefen som är ansvarig för budgeten och som ser till att den uppfylls. Brodin förklarar 
vidare att det är kontorschefen som delegerar ansvar för budgeten till gruppcheferna vilka 
senare har ett gemensamt ansvar att leverera och nå budgetmålen. Det är emellertid främst 
kontorschefen som har huvudansvaret för att budgeten uppfylls och det är vidare den som får 
stå till svars för eventuella avvikelser. Till skillnad från Brodin menar Nordström att det 
främst är medarbetarna som ansvarar för att budgeten uppnås på KPMG. Det är således 
medarbetarna som står till svars inför Nordström vid eventuella avvikelser. Eftersom 
Nordström är avdelningschef står han till svars för avdelningar högre upp i den 
organisatoriska hierarkin och genom att se till att de anställda minimerar avvikelserna från 
deras budget är Nordströms budget på god väg att uppfyllas. Således liknar både Brodins och 
Nordströms beskrivningar det Kullvén (2009) betonar om ansvarsfördelning då ansvaret för 
budgeten på både EY och KPMG delegeras ut till antingen chefer eller medarbetare. Eftersom 
ansvaret för budgeten delegeras ut på båda företagen kan det tänkas att ansvarsfördelning med 
hjälp av budget är en viktig funktion. En anledning till att ansvaret för budgeten delegeras kan 
vara att ansvarsfördelningen hjälper företagen att härleda avvikelserna till rätt person, men 
även att företagen enklare kan styra medarbetarna mot företagens mål. Vidare kan en enkelhet 
i styrning av personal tänkas spela en central roll i revisionsbolag. Enkelheten kan behövas 
eftersom många av medarbetarna arbetar ute hos klienter, vilket kan tänkas försvåra styrning 
och kontroll av personalen.  

v Uppföljning  

”Det som budgeten ger, det är att vi kan göra en avstämning. Hur har året gått och vart är vi 
på väg?” 

(Kristoffer Nordström, KPMG) 
 
Det Nordström berättar om att budgeten visar vart företaget är på väg överensstämmer med 
De Waals et al. (2011) poängterande, som menar att budgetuppföljning genomförs för att 
kartlägga om företaget är på god väg att nå de uppsatta målen. Även Brodin påpekar att 
budgeten möjliggör för företaget att veta vart det är på väg och vart det befinner sig. 
Respondenterna berättar att budgetuppföljningen genomförs månadsvis, då budgeten bryts 
ned och en jämförelse mellan budgeten och utfallet görs, vilket överensstämmer med 
Marginson och Ogden (2005). Marginson och Ogden (2005) menar att budgeten möjliggör 
uppföljning eftersom att utfallet kan jämföras med budgetens underlag och dess mål. Att 
budgeten ger upphov till uppföljning inom revisionsbolagen kan tänkas bero på att företagen 
är verksamma på en konkurrensutsatt marknad, där strikt kostnadsmedvetenhet kan tänkas 
behövas. Genom att utföra uppföljning månadsvis kan företaget kontrollera om kostnaderna, 
och således vinsten, hålls inom ramarna. Uppföljningen kan således tänkas ha en central 
betydelse för bolagen eftersom den ger upphov till kontroll. Det kan däremot tänkas att 
budgetuppföljningen inte är enkel att genomföra då uppdragens karaktär varierar i stor 
utsträckning. Däremot verkar båda företagen ha hittat ett sätt att genomföra en noggrann 
uppföljning på, vilket kan bero på att budgeten är detaljerad och beaktar flera olika poster, 
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såsom personalen. De olika posterna kan säkerligen enklare kopplas till avvikelserna på grund 
av den höga detaljnivån i budgeten. 
 
Nordström berättar att eventuella avvikelser som uppkommer vid budgetjämförelsen ska 
förklaras av de berörda medarbetarna, därefter ska Nordström förklara för sina chefer. Vid 
större avvikelser vidtas åtgärder, vilka i värsta fall kan vara att avsluta ett arbete med en klient 
om det visar sig att resultatet för den specifika klienten aldrig blir lönsam. Åtgärderna vid 
eventuella avvikelser från budgeten på EY innebär däremot inte att avsluta ett arbete med en 
kund, utan Brodin betonar att åtgärderna kan vara att öka timpriset och/eller öka 
produktiviteten hos de anställda. Vid större avvikelser engagerar sig den globala 
organisationen som vill veta vilka åtgärder som ska vidtas.  Respondenterna berättar att när 
budgetuppföljning sker och avvikelserna utvärderas beaktas oförutsedda händelser som kan 
ha inträffat sedan budgeten upprättades. Enligt Wallander (1999) kan det föreligga en risk när 
oförutsedda händelser beaktas i stor utsträckning vid budgetuppföljning eftersom avvikelserna 
allt för ofta kan anses vara tillfälliga och inget som är bestående. Risken kan, enligt Wallander 
(1999), visa sig i att företagen inte anpassas till nya omständigheter om budgetavvikelserna 
ses som tillfälliga händelser. Respondenterna berättar att företagen diskuterar avvikelserna 
från budgeten och att det inte alltid vidtas några åtgärder trots att avvikelser förekommer. 
Varför det inte vidtas några direkta åtgärder kan tänkas bero på att avvikelserna enbart ses 
som tillfälliga händelser, och inget som är bestående. Ytterligare en risk med att se 
avvikelserna som tillfälliga är enligt Marginson och Ogden (2005) samt Weber och Linder 
(2005) att verksamheten kan bli mindre konkurrenskraftig och flexibel.  

v Incitament     

Incitament är många gånger kopplade till budgetens utfall (Marginson & Ogden, 2005). Även 
respondenterna förklarar att incitamentssystemet är kopplat till budgeten. Respondenterna 
berättar att positiva avvikelser från budgeten leder till en bonusutbetalning för de anställda, 
vilket liknar det Orlando (2009) hävdar om att budgeten fungerar som ett mätverktyg när 
företaget mäter sitt utfall och gör en bonusutbetalning. Respondenternas svar om 
bonusutbetalning överensstämmer även med Kullvéns (2009) poängterande, som menar att 
incitament kan erhållas vid en positiv avvikelse mellan budgetens mål och dess utfall. 
Nordström berättar att incitamentsutbetalningen kopplat till budgeten främst avser de 
medarbetare som arbetar under Nordström. Incitament relaterade till budgetmålen 
förekommer inte i lika stor utsträckning på kontorsnivå eller på Sverigenivå inom KPMG. Det 
kan tänkas att incitament på KPMG främst avser medarbetarna under Nordström eftersom 
ansvaret för budgeten delegeras till var och en av medarbetarna som personligen får redogöra 
för Nordström om avvikelser förekommer. Det kan även tänkas att incitament för 
medarbetarna används i stor utsträckning eftersom det är medarbetarna som kan påverka 
utfallet av hela kontorets budget. Anledningen till att medarbetarna kan påverka utfallet av 
hela kontorets budget beror på att det är medarbetarna som arbetar direkt mot företagets 
kunder, och som därmed kan påverka vinsten som varje uppdrag genererar. Således kan 
incitamentssystemet fungera som en morot för de anställda till att prestera bättre än budget. 
 
Budgetens funktion som prestationsutvärdering växte fram under analysens gång eftersom 
medarbetarnas prestationer inom revisionsbolagen utvärderas med utgångspunkt i budgeten. 
Bonusutbetalningen i respektive revisionsbolag grundas på en jämförelse mellan budgetens 
mål och hur väl medarbetarna nått målen, vilket gör att budgeten kan fylla en funktion som 
prestationsutvärdering i revisionsbolagen. Sandalgaard (2010) hävdar dock att det inte är 
effektivt att använda budgeten som prestationsmått. Däremot menar De Waal et al. (2011) att 
om oförutsedda händelser, som har hänt sedan utformningen av budgeten, beaktas kan 
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budgeten användas som ett effektivt prestationsmått. Brodin och Nordström berättar att 
budgeten används i stor utsträckning för att mäta prestation och att oförutsedda händelser 
beaktas vid prestationsutvärderingen. Det kan tänkas att prestationsmätningen fungerar 
effektivt eftersom budgeten används i stor utsträckning inom bolagen för ändamålet 
prestationsutvärdering, men även på grund av att bolagen beaktar oförutsedda händelser. 
Således överensstämmer De Waals et al. (2011) åsikter om prestationsutvärdering med hur det 
är på företagen. Det kan även tänkas att de oförutsedda händelserna beaktas vid 
prestationsutvärdering eftersom följderna av avvikelserna ska bli korrekta och likvärdigt 
utvärderade. Lorain (2010) menar dock att det är svårt att uppnå en rättvis utvärdering av 
prestationer när marknaden är under förändring samt när oförutsedda händelser sker. Lorain 
(2010) hävdar även att företagen knyts till ett års fasta mål när budgeten används som 
prestationsmått. Eftersom både KPMG och EY beaktar oförutsedda händelser vid 
prestationsutvärdering kan det tänkas att företagen inte är knutna till fasta prestationsmått och 
även att företagen genom de oförutsedda händelserna kan göra en mer rättvis utvärdering. 
Således anser vi att respondenternas svar inte stämmer överens med det Lorain (2010) menar 
om att företagen är knutna till fasta mål och att de inte kan utvärdera prestationerna rättvist. 
Visserligen är både EY och KPMG delvis knutna till fasta budgetmål eftersom budgeten 
enbart upprättas en gång om året, men genom att företagen beaktar oförutsedda händelser kan 
det tänkas att risken med de fasta målen begränsas.  
 

5.2.3 Förståelse	  
Kullvén (2009) menar att huvudfunktionen förståelse består av kommunikation, medvetenhet, 
målsättning samt motivation.  

v Kommunikation 

Budgeten medverkar till bättre kommunikation inom företaget (Ax et al., 2012). Brodin 
berättar att budgeten i första hand inte används för att kommunicera information, men 
eftersom budgeten är kopplad till bonussystemet används den till att kommunicera vilken nivå 
medarbetaren ska uppnå för att bonussystemet ska sättas igång. Det kan tänkas att budgeten 
inte används för kommunikation i stor utsträckning eftersom den inte är tillräckligt flexibel 
för verksamheten. Planeringsverktyget kan tänkas bidra med mer information och 
kommunikation än vad budgeten gör, vilket kan vara anledningen till att Brodin främst 
poängterar kommunikation i relation till bonussystemet. Således kan det tänkas att 
planeringsverktyget kommunicerar för andra viktiga delar i verksamheten inom EY. Däremot 
framkom det under intervjun med Nordström att budgeten på KPMG används i stor 
utsträckning för kommunikation och att den genererar en ökad förståelse för kontoret i sin 
helhet. Nordström berättar att budgeten inte enbart förmedlar hur det går för kontoret utan 
medarbetarna och avdelningen får genom budgeten en inblick i vad de bidrar med till 
verksamheten i sin helhet. Anledningen till att budgeten fungerar som ett 
kommunikationsverktyg på KPMG i större utsträckning än på EY kan tänkas bero på att 
ansvaret för budgeten delegeras ner till den enskilda medarbetaren, vilket det inte gör på EY 
där enbart kontorschefen är ansvarig. Således kan budgeten ge upphov till kommunikation på 
båda företagen, men i olika stor utsträckning. 
 
Den begränsade informationen budgeten bidrar till inom EY kommuniceras enbart inom varje 
kontor och budgetinformationen sprids inte till andra kontor i Sverige, vilket överensstämmer 
med det Greenberg och Greenberg (2006) poängterar om att budgeten främst möjliggör för 
kommunikation mellan olika nivåer och avdelningar i företaget. Även Nordström menar att 
den budget som han upprättar förmedlar input till kontorets budget och viktig information 
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kommuniceras via budgeten från avdelningsnivå till ledningsnivå. Greenberg och Greenberg 
(2006) hävdar däremot att kommunikationen främst sker från ledningen och nedåt i 
verksamheten, vilket inte stämmer överens med hur det är på KPMG där kommunikationen 
via budgeten främst sker uppåt i företaget. En rimlig anledning till att kommunikationen sker 
nerifrån kan bero på det ansvar som delegeras via budgeten. Det är medarbetarna som 
informerar Nordström om utfallet, där Nordström sedan kommunicerar informationen uppåt i 
verksamheten. 

v Medvetenhet 

Genom budgeten blir de anställda på KPMG medvetna om vilka nyckeltal och mål som är 
viktiga att uppnå för att företaget ska förbli konkurrenskraftigt. Även på EY blir de anställda 
medvetna om företagets mål genom budgeten. Brodin berättar att budgeten genererar en 
medvetenhet för hela verksamheten och inte enbart för avdelningen. Det respondenterna 
poängterar om att budgeten genererar medvetenhet stämmer överens med Kullvén (2009) som 
hävdar att budgeten skapar medvetenhet om företagets mål. En anledning till att budgeten 
inom revisionsbolagen skapar medvetenhet om verksamheten i sin helhet kan bero på att 
budgeten är detaljerad. Det kan även tänkas bero på att företagen gör månadsvisa 
uppföljningar där medarbetarna blir engagerade och medvetna om vad som krävs för att 
bonussystemet ska sätta igång. 

v Motivation och målsättning 

De Waal et al. (2011) menar att budgeten förmedlar motivation eftersom budgeten många 
gånger är ett överenskommet kontrakt mellan olika nivåer i företaget, där specifika mål som 
ska uppnås poängteras. Motivation och målsättning är således förknippade med varandra. 
Budgeten inom KPMG utformas inte med hjälp av medarbetarna, utan varje nivå arbetar fram 
sin egen budget och således är inte budgeten ett överenskommet kontrakt mellan nivåerna. 
Däremot beaktar Nordström medarbetarnas information om exempelvis föräldraledighet, vid 
upprättandet av budgeten, men medarbetarna är inte delaktiga i själva budgetutformningen. 
Enligt Kullvén (2009) kommer medarbetarna att arbeta mot målen om budgeten är något som 
företaget kommit överens om, dock menar Nordström att trots att medarbetarna inte är med i 
utformningen arbetar medarbetarna mot budgetmålen. Inte heller på EY är budgeten ett 
överenskommet kontrakt, men Brodin berättar att motivation att uppnå budgetens mål ändå 
existerar. En rimlig anledning till att medarbetarna är motiverade och strävar efter att uppnå 
företagets mål på såväl KPMG som på EY kan bero på att bonusutbetalningarna är kopplade 
till budgetens mål. Således försöker de anställda minimera de negativa avvikelserna och 
uppnå de mål som är uppsatta. På KPMG kan det även tänkas att motivationen och 
målsättningen härrör från det ansvar som delegeras ut, där varje individ bär ansvaret för sin 
budget. Genom ansvaret kan individen kontrollera om den enskilda budgetens mål uppfylls, 
vilket kan skapa motivation och målsättning. 
 
Budgeten motiverar och hjälper företag till att tänka framåt i tiden (Orlando, 2009; De Waal 
et al., 2011). Respondenterna berättar att medarbetarna blir medvetna om de framtida målen 
genom budgeten och således hjälper budgeten företaget att tänka framåt. Varför budgeten 
motiverar och underlättar för KPMG att tänka framåt kan bero på att varje avdelningschef 
upprättar budgeten, vilket kan tänkas skapa motivation och medvetenhet hos de involverade 
cheferna. Däremot kan det tänkas att det framåtsyftande tänket på EY främst genereras genom 
incitamentssystemet, som sätts igång när målen uppfylls, eftersom cheferna på avdelningsnivå 
inte är med i utformningen av budgeten. Således kan det tänkas att budgeten på KPMG bidrar 
med målsättning och framåtsyftande tänk i större utsträckning än vad budgeten genererar på 
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EY. Att budgeten motiverar till att tänka bakåt i tiden går inte att härleda från respondenternas 
svar, som enbart visade att budgeten genererar ett framåtsyftande tänk. Respondenternas svar 
stämmer således inte överens med det Wallander (1999), Weber och Linder (2005) samt 
Sandalgaard (2012) hävdar om att budgeten genererar ett bakåtsyftande tänk.  
 

5.2.4 Kontroll	  
Budgeten fungerar som ett viktigt verktyg när det gäller företagets kontroll av kassaflödet 
(Orlando, 2009; Marginson & Ogden, 2005). På EY fungerar och används budgeten för att 
kontrollera företagets likviditetsplanering och dess kassaflöde. Utöver kontroll av kassaflödet 
berättar Brodin att budgeten används för att kontrollera kostnaderna och medarbetarna. I 
likhet med EY, tillämpas budgeten på KPMG för att kontrollera företagets medarbetare, men 
även företagets uppdrag, intäkter och kostnader kontrolleras genom budgeten. Utifrån 
respondenternas svar framgår det tydligt att budgeten genererar en kontroll av företagets 
viktiga beståndsdelar. Kontrollen av verksamheten kan bero på att revisionsbranschen enligt 
Kempe (2013) är under stor förändring. Således kan det tänkas att revisionsbolagen behöver 
kontrollera sin verksamhet för att den ska anpassas till förändringarna och för att bolagen ska 
fortsätta vara framgångsrika. Kontrollen via budgeten kan även bero på att revisionsbolagen 
är verksamma på en konkurrensutsatt marknad där det kan tänkas att en strikt 
kostnadskontroll behövs för att bolagen ska förbli konkurrenskraftiga. Den strikta 
kostnadskontrollen som behövs kan även bero på att revisionsbolagen är personalintensiva, 
vilket gör att personalen är bolagens största kostnad som bolagen således måste ha kontroll 
över. Om personalens kostnad varierar lite grann kan det ge stora negativa effekter på 
företagens resultat och likviditet. En liten variation kan således ge stora effekter på grund av 
personalintensiteten, vilket kan förklara den starka kostnadskontroll som förekommer inom 
bolagen. Den konkreta kontroll av personal som förekommer hos revisionsbolagen avser 
kostnaderna, och inte huruvida medarbetarna gör ett bra jobb. Det kan tänkas bero på 
personalens karaktär, där personalens kunskaper många gånger gör att de vill utföra ett 
högkvalitativt arbete oavsett kostnad. För att inte kostnaderna ska skena iväg, kan 
revisionsbolagen således behöva kontrollera uppdragens kostnader och inte kvalitén eftersom 
bolagen är säkra på att medarbetarna genomför ett kvalitativt arbete. 
 
Kostnadsmedvetenhet skapas när budgetmålen fastställs av ekonomifunktionen (Marginson & 
Ogden, 2005). Budgetmålen på KPMG fastställs av avdelningscheferna och inte av 
ekonomifunktionen, men trots det förmedlar budgeten kostnadsmedvetenhet, vilket kan bero 
på att de anställda är väl medvetna om vad som ska uppnås. På EY däremot, fastställs 
budgetmålen av ekonomifunktionen och således på en högre nivå i organisationen. Den högre 
nivån förmedlar budgetmålen till övriga medarbetare i organisationen för att skapa 
kostnadsmedvetenhet. 
 
Företag kan förutspå framtiden och anpassa sig till marknaden när budgeten fungerar som ett 
kontrollverktyg (Orlando, 2009). Trots att budgeten används som ett kontrollverktyg, 
framkom det tydligt av respondenterna att budgeten inte ligger till grund för 
marknadsanpassning vilket kan tänkas bero på att budgeten inte är tillräckligt flexibel. Brodin 
berättar att budgeten snabbt blir inaktuell, eftersom oväntade händelser inträffar under året. 
Trots budgetens begränsningar avseende aktualitet och marknadsanpassning används den som 
kontrollverktyg. Det kan tänkas att budgeten används som kontrollverktyg eftersom den 
genererar struktur och säkerhet vid situationer som är osäkra, vilket stämmer överens med 
Marginson och Ogden (2005) som menar att budgeten många gånger används som 
kontrollverktyg för att skapa struktur och säkerhet. Däremot, kan det tänkas att det inte enbart 
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är budgeten som bidrar till struktur på EY eftersom företaget tillämpar prognoser, vilka även 
kan utgöra grund för struktur. Även på KPMG kan det tänkas att budgeten ses som en källa 
till struktur och säkerhet genom att företaget använder budgeten månadsvis för att kartlägga 
hur företaget ligger till. 
 
Libby och Lindsay (2010) poängterar att budgeten används som ett kontrollverktyg, men 
menar att kontrollverktyget starkt kritiserats trots att det används i stor utsträckning. Budgeten 
på EY och KPMG används för kontroll och respondenterna framför ingen kritik avseende 
budget som kontrollverktyg. Således bekräftas det av respondenterna att budgeten fyller en 
funktion som kontrollverktyg.  
 

5.3 Budgetens	  begränsningar	  i	  revisionsbolag	  
Under intervjuerna framkom det inte att budgeten är kostsam och inte länkad med strategin på 
ett tillfredsställande sätt, vilket Weber och Linder (2005) samt Sandalgaard (2012) betonar att 
budgeten är. Respondenterna berättar att budgeten är kopplad till strategin eftersom företagets 
mål, såsom tillväxtmål, beaktas vid upprättandet av budgeten. Således syns företagets strategi 
i form av mål i budgeten. Brodin berättar dock att det är många inom EY som är motståndare 
till budgeten, vilket kan tänkas bero på att budgeten är tidskrävande att utföra, men även att 
den inte är tillräckligt flexibel för verksamheten samt att den blir inaktuell fort. Enligt Weber 
och Linder (2005) samt Sandalgaard (2012) är förekommande kritik mot budgeten att den är 
strikt och tidskrävande. På KPMG däremot, är det oklart om budgetmotståndare finns. 
Nordström berättar att budgetmotståndarna inom företaget inte gör sig hörda trots att han 
tycker att budgeten snabbt blir inaktuell. Övriga begränsningar som budgeten kan tänkas ge 
upphov till på KPMG märks inte av i någon större utsträckning. Visserligen kan det tänkas att 
det finns budgetmotståndare inom KPMG, men eftersom budgeten utformas av Nordström 
själv ges det inte tillfälle att framföra de begränsningar som budgeten ger upphov till. Således 
sprids inte kritiken och missnöjet kring budgeten från en avdelningsnivå till en annan 
eftersom budgeten inte utformas gemensamt. 
 
Chefer vågar många gånger inte avvika från det traditionella arbetssättet på grund av risken 
att misslyckas (Wallander, 1999) och således kan budgeten innebära ett hinder för förändring 
(Neely et al., 2001). Brodin berättar att budgeten tillger mervärde till verksamheten och 
framför en positiv bild av budgeten. Brodin och hennes kollegor upprättar budgeten detaljerat 
år efter år, trots att det finns flera av Brodins kollegor som anser att budgeten har flera brister. 
En rimlig anledning till att budgeten upprättas varje år kan tänkas bero på att budgeten är 
starkt inrotad i företagets verksamhet och att de som upprättar budgeten gör likadant varje år 
utan någon större förändring, trots att budgeten inte är flexibel och snabbt blir inaktuell. En 
ytterligare anledning till att budgeten upprättas likadant varje år kan bero på risken att 
misslyckas om företaget väljer att ändra på budgetprocessen och använda sig av en annan 
metod. Om ett misslyckande hade framkommit genom att skrota budgeten kan det tänkas att 
det kan leda till konsekvenser för den chef som bär ansvaret för förändringen. 
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6. Slutsats	  
I följande avsnitt besvaras problemformuleringen samt syftet med uppsatsen. Således sker en 
redogörelse av uppsatsens slutsatser, vilka har framkommit utifrån jämförelse mellan den 
teoretiska referensramen och empirin. En diskussion av ämnet kommer inleda slutsatsen och 
därefter kommer de viktigaste bidragen att poängteras. Avslutningsvis presenteras förslag till 
vidare forskning. 
 
Syftet med vår studie är att beskriva och analysera vilka funktioner som budgeten fyller i 
revisionsbolag. Uppsatsen har haft utgångspunkt och tagit avstamp i två av de största 
revisionsbolagen i Sverige för att nå en förståelse kring vilka funktioner som budgeten främst 
anses uppfylla, men även vilka brister och begränsningar som budgeten ger upphov till. Vår 
avsikt är även att analysera varför budgeten fyller de funktioner som den gör. Med 
utgångspunkt i tankarna kring budgetens många olika funktioner, och även motstridigheter, 
har vi tagit fram följande problemformulering: 

- Vilka funktioner fyller budgeten i revisionsbolag? 
 

6.1 Slutsatser	  
Företagen i uppsatsen utformar budgeten på ett detaljerat vis. Den bakomliggande orsaken till 
detaljnivån i budgeten kan bero på att budgeten ska uppfylla flera olika funktioner i 
revisionsbolagen. Trots detaljnivån, har det framkommit att budgeten inte fyller alla behov 
och funktioner i företagen på ett tillfredsställande sätt, utan att budgeten många gånger 
behöver kompletteras med andra verktyg. Slutdiskussionen kommer således redogöra för de 
funktioner som budgeten ger upphov till, men även de funktioner som budgeten inte 
uppfyller. 
 
Den planeringsfunktion som budgeten förväntas ge upphov till är främst inriktad mot hur 
personalen ska planeras för. När det gäller planeringen av personal och även andra delar i 
företagen används kompletterande planeringsverktyg för den detaljerade planeringen av 
verksamheten. Även när det gäller resursallokering och dimensionering av personal används 
planeringsverktyget. Det beror på att budgeten inte enkelt går att anpassa till verksamheten 
eftersom företagens behov förändras från vecka till vecka. Visserligen är det budgeten som 
sätter ramarna för framtida planering och allokering, men ett kompletterande verktyg behövs 
för att verksamheten ska fungera effektivt. Den funktion budgeten ska ge upphov till avseende 
planering, resursallokering och dimensionering fungerar således inte fullt ut hos 
revisionsbolag. Samordningsfunktionen genom budgeten uppfylls på EY, men inte på KPMG 
eftersom bolagen upprättar budgeten på olika sätt. Således varierar samordningsfunktionen 
inom revisionsbolagen. 
 
I vår studie framgår det att budgeten fyller en funktion som ansvarsfördelning. För att styra 
personalen till att arbeta mot företagets mål delegeras ansvaret för budgeten till medarbetarna.  
Det gör att företagen enkelt kan följa upp vem som bär ansvaret för de avvikelser från 
budgeten som eventuellt förekommer, vilket underlättar för företaget att nå målen. Budgeten 
underlättar även för uppföljning och ligger till grund för incitamentssystemet. Eftersom 
företagen gör månadsvisa budgetuppföljningar där utfallen diskuteras med personalen 
engageras den enskilda medarbetaren vilket kan resultera i att medarbetaren blir motiverad till 
att nå företagets mål. Dessutom blir medarbetarna motiverade och engagerade till att nå 
företagets mål genom incitamentssystemet. Både uppföljning och incitamentssystem kopplade 
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till budgeten används således för att styra personalen mot företagets mål inom 
revisionsbolagen.  
 
Utifrån respondenternas svar fyller budgeten delvis en kommunikationsfunktion. Budgeten 
används inte i första hand till att kommunicera information inom företagen. Däremot, anses 
ändå kommunikationsfunktionen uppfyllas till viss del eftersom budgeten generar en 
förståelse för både företagets mål samt incitamentssystem. Eftersom medarbetarna blir 
medvetna och styrs mot företagets mål genom budgeten uppfylls funktionen medvetenhet. 
Även funktionerna motivation och målsättning uppfylls. Motivation skapas genom den 
medvetenhet budgeten genererar, men även genom incitamentssystemet och 
ansvarsfördelningen. När ansvaret delegeras kan avvikelser enkelt följas upp, och i 
kombination med att den enskilda medarbetaren är väl medveten om incitamentssystemet och 
vad som krävs för att det ska sätta igång har medarbetarna ett ansvar att prestera och således 
sträva efter de mål som satts upp av företaget. 
 
Budgeten fyller en funktion som kontrollverktyg inom revisionsbolagen eftersom budgeten 
ger upphov till kontroll av kassaflödet samt skapar kostnadsmedvetenhet i företagen. 
Kontrollen berör i stor utsträckning medarbetarna eftersom det är de som arbetar ut mot 
kunderna samt påverkar företagets framgång. Då företagen har en strikt kostnadskontroll 
genom budgeten kan medarbetarna kontrolleras på en detaljerad nivå. Kontrollen via 
budgeten sker även genom ansvarsfördelning och budgetuppföljning där företaget kan härleda 
eventuella avvikelser från budgeten till den som berörs. Således skapas en kostnadskontroll 
även genom ansvarsfördelning och uppföljning. Därför är funktionerna kontroll, 
ansvarsfördelning och uppföljning nära relaterade inom revisionsbolagen. 
 
En funktion som växte fram under vår analysprocess är budgetens funktion som 
prestationsutvärdering. Funktionen härleds från respondenternas svar om att 
budgetuppföljningen görs månadsvis och från att bonusutbetalning är relaterad till budgetens 
mål på revisionsbolagen. Utifrån respondenterna framkom det att prestationer mäts genom en 
jämförelse mellan budgetens mål och hur väl medarbetarna nått målen, vilket är anledningen 
till att budgetens funktion som prestationsutvärdering växte fram. Eftersom medarbetarnas 
prestationer utvärderas i relation till budgetens mål och hur väl medarbetarna nått målen fyller 
budgeten en funktion som prestationsutvärdering i revisionsbolagen. 
 
Sammanfattningsvis drar vi utifrån vår studie slutsatsen att budgeten fyller betydande 
funktioner. Funktionen som utmärker sig särskilt i revisionsbolagen är ansvarsfördelning 
vilket mynnar ut i att företagen ska kunna kontrollera personalen avseende bland annat 
kostnaderna för revisionen samt avvikelserna från budgeten. Även funktionen kontroll är 
utmärkande där företagen genom budgeten kan styra sin personal i enlighet med 
verksamheten och dess mål. Det konkreta som kontrolleras är kassaflödet, och inte kvalitén, 
vilket beror på bolagen är säkra på att de anställda gör ett professionellt arbete. 
Revisionsbolagen har därmed inte ambition att överge budgeten, trots att begränsningar 
avseende att budgeten är tidskrävande att upprätta, snabbt blir inaktuell samt att den är svår att 
anpassa har framkommit.  
 

6.2 Studiens	  bidrag	  
Resultatet av studien grundar sig på svaren från de delaktiga företagens respondenter. Vi är 
medvetna om att våra slutsatser inte fullt ut går att applicera på andra företag. Däremot önskar 
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vi att resultatet kan användas i andra revisionsbolag för att öka förståelsen av budgetens 
funktioner och för att uppmärksamma vilka brister som budgeten kan ge upphov till. 

v Budgeten fyller inte funktionen framförhållning eftersom budgeten inte är tillräckligt 
flexibel för att kunna anpassas efter verksamhetens förändrade behov.  

v Budgeten fyller funktionen ansvar eftersom budgeten medverkar till att delegera 
ansvaret för att få medarbetarna att sträva efter företagets mål. 

v Budgeten fyller funktionen förståelse eftersom företagets anställda blir medvetna om 
vad som ska göras för att nå budgetens mål och således företagets mål i sin helhet. 

v Budgeten fyller funktionen kontroll eftersom budgeten kontrollerar medarbetarna och 
ger upphov till kostnadskontroll. Kontroll via budgeten möjliggörs även genom 
ansvarsfördelning och uppföljning då funktionerna är nära relaterade. 

v Budgeten fyller en funktion som prestationsutvärdering eftersom medarbetarnas 
prestationer mäts genom en jämförelse mellan budgetens mål och hur väl 
medarbetarna uppnått målen. 
 

6.3 Förslag	  till	  framtida	  forskning	  
Vi har genom vår studie fått nya kunskaper och infallsvinklar som kan vara intressanta att 
undersöka ytterligare. En infallsvinkel är att istället för att analysera budgetens funktioner i 
två stora revisionsbolag kan det vara intressant att jämföra om budgetens funktioner skiljer sig 
mellan stora och små revisionsbolag. Det hade även varit intressant att göra en jämförande 
studie mellan revisionsbolag och andra branscher för att se om budgetens funktioner 
eventuellt skiljer sig mellan branscher. Avslutningsvis är ytterligare en intressant aspekt att 
intervjua fler anställda med olika befattning från samma företag för att se om funktionerna 
uppfattas liknande av var och en av respondenterna eller om uppfattningarna skiljer sig 
beroende på organisatorisk nivå inom företaget. 
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Bilaga	  1	  

Intervjuguide	  
 
Inledande frågor om respondenten och företaget 

1. Berätta om er nuvarande samt tidigare position och roll i företaget.  
2. Hur är företaget uppbyggt och hur fungerar avdelningsuppdelningen?  

 
Övergripande 

1. Vilka är delaktiga i budgetarbetet?  
2. Hur planerar ni för uppdragen? 

 
 Budgetens funktion 

1. Vilka funktioner fyller budgeten? 
 
Budgetens brister 

1. Tycker ni att budgeten medför några särskilda brister inom ert företag? 
2. Gör ni något för att minska budgetens brister? 
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