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1. Inledning 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till budgetlös ekonomistyrning samt de 

frågeställningar vi avser besvara. Dessutom redogör vi för syftet med denna uppsats 
samt de områden som vi inte ämnar behandla. Slutligen återges uppsatsens disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
 

”... budgeten är värdelös för den är ett kvalificerat lurendrejeri, den tillför inget 
värde…” 

(vice VD, Svenska Handelsbanken) 
 
Traditionellt sett har svenska  företag använt sig av budgetering som det mest 
framstående styrverktyget i jakten på lönsamhet. Vilka anledningar som ligger 
till grund för användningen av budgets varierar i stor utsträckning mellan olika 
företag. Vissa  sägs  använda  budgeten  som  en  kontrollfunktion medan  andra 
menar  att  budgeten  ökar  kommunikationen  mellan  medarbetarna  samt  gör 
företagets verksamhet mer begriplig. Dessutom framhävs ofta samordning och 
planering av verksamheten samt en mer effektiv resursfördelning som viktiga 
budgetsyften. 
 
Dagens företagande ser dock helt annorlunda ut i jämförelse med hur det såg ut 
för några decennier sedan. Verksamheter idag påverkas i större utsträckning av 
vad som sker  i  företagens omgivning. Därför har allt större krav börjat ställas 
på utvecklingen av den ekonomiska styrningen  i företagen eftersom den är en 
bidragande faktor för att skapa effektivitet och lönsamhet. Ett stort inslag bland 
företagens  internredovisning  och  styrsystem  är,  och  har  varit,  budgeten  och 
budgeteringsprocessen.  På  80‐talet  intensifierades  dock  kritiken  över  dess 
relevans och nytta. Johnson och Kaplan presenterade 1987 sin kritik i boken The 
rise  and  fall  of  Management  Accounting.  De  menar  att  företagen  styrs  med 
gammalmodiga metoder eftersom de hårda externa redovisningskrav som finns 
har stannat upp utvecklingen av internredovisningen, där budgeteringen ingår.  
 
Jan Wallander var en av de  första  förespråkarna  för det så kallade ”budgetlösa 
företaget”  och  genomförde  på  70‐talet,  som  verkställande  direktör  i  Svenska 
Handelsbanken, en stor förändring genom att helt ta bort budgeten i företagets 
ekonomistyrningssystem. Hans beslut grundades på att budgeten  i huvudsak 
baseras på ett antal osäkra prognoser om framtida händelser. Wallander (1995) 
menar att budgetens förmåga att stämma överens med verkligheten blir så pass 
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avhängig de underliggande prognoserna att själva budgeten inte alltid blir helt 
tillförlitlig. En del av faktorerna i dessa prognoser är nämligen, enligt Hertz och 
Mattsson (1998), inte något som företaget själva kan påverka då de kan komma 
att  förändras  radikalt  under  företagets  budgetår.  Således  gör  dessa  faktorer 
budgeten mer  osäker  eftersom  de  inte  kan  förutses  vid  upprättandet  av  en 
budget. Kontentan blir, enligt Wallander (1995), att företag med budget riskerar 
att råka väldigt illa ut då de byggt upp sin organisation och dess arbete kring de 
mål  som  angetts  i  budgeten.  Trots  den  tilltagande  kritiken  har  slående  få 
företag  verkligen  avskaffat  budgeten  som  en  del  av  sitt  formella  styrsystem. 
Istället för att ta bort budgeten har många företag kompletterat den med de nya 
styrverktyg  för  företagens  ekonomistyrning  som  på  senare  år  utvecklats. 
Begrepp  och  metoder  som  Balanced  Scorecard,  benchmarking  och  rullande 
prognoser syns därför numera i allt fler sammanhang.  
 
 

1.2 Problemdiskussion 
Vilka  kan  vara  de  bakomliggande  orsakerna  till  varför  budgeten  allt  oftare 
ifrågasätts?  Kan  det  vara  en  följd  av  svårigheten  att  förutse  ändrade 
marknadsförhållanden? Wallander  (1995) anser att det delvis kan  förklaras av 
förändrade organisationsstrukturer, exempelvis högre grad av decentralisering, 
vilket  inneburit  större  inflytande  för medarbetare  på  lägre  nivåer  och  ökade 
krav på genomförbara och tydligare mål. De mål som sätts med utgångspunkt i 
en  budget  anses  i  många  fall  vara  svåruppnåeliga  och  alltför  inriktade  på 
ekonomiska mått (Hope & Fraser, 2004).  
 
Alltfler företag upprättar  i dagsläget en budget bara för att ”det skall vara så” 
och  tänker  inte  efter  vad den  egentligen  syftar  till. Många  är  de  företag  och 
organisationer som i slutet av året märker att budgeten och det verkliga utfallet 
inte  stämmer  överens.  (Wallander,  1995)  Borde  fler  företag  ifrågasätta 
budgetens  relevans  som  styrningsmekanism  och  istället  enbart  fokusera  på 
andra  instrument  som  bättre  speglar  verkligheten?  Vilka  blir  i  så  fall 
implikationerna med att inte kunna ”luta” sig mot en budget vid styrningen av 
verksamheten?  
 
Frågan  är  hur  budgetlös  styrning  och  nyare  verktyg,  som  exempelvis 
benchmarking,  skiljer  sig  från  budgeten  när  det  gäller  att  styra  och  planera 
organisationens verksamhet. Har dessa metoder möjligen helt andra syften än 
vad en budget och dess process har?  
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Ovanstående resonemang får oss därför att ställa upp följande frågeställningar: 
  
Q1: Vad är karaktäristiskt för ett budgetlöst företags ekonomistyrning?  
 
Q2: Vad vill uppnås med budgetlös respektive traditionell ekonomistyrning? 
 
Q3: Varför bedriver företag budgetlös ekonomistyrning? 
 
Q4: Vilka styrmedel kan användas istället för budgets och vad har de för syften? 
 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur budgetlös ekonomistyrning skiljer 
sig  från  traditionell  budgetstyrning  och hur  ett  sådant  styrsystem  i  så  fall  är 
utformat. Vidare  ämnar vi  förklara vad orsakerna  till  sådan  styrning  är  samt 
presentera en generell modell för hur budgetlös styrning kan bedrivas.  
 
 

1.4 Avgränsningar 
De  resurser vi haft  tillgängliga möjliggör  inte  en bredare undersökning  om  i 
vilken utsträckning budgetlös  styrning används  inom  svenska  företag. Av de 
olika  typer  av  budgetlös  ekonomistyrning  som  finns  anser  vi  att  Svenska 
Handelsbankens  styrsystem  kan  utgöra  en  bra  grund  för  att  påvisa  de 
skillnader och  likheter som kan  finnas mellan budgetlös ekonomistyrning och 
traditionell  ekonomistyrning.  Det  är  också  anledningen  till  varför  vi  inte 
genomfört en vidare empirisk studie.  
 
 

1.5 Disposition 
I det nästkommande kapitel, kapitel 2, ämnar vi redogöra för på vilket sätt vi 
genomfört undersökningen  samt vilka  faktorer  som påverkat de val vi gjort  i 
denna studie. Vidare återfinns även en kritisk diskussion kring de gjorda valen 
och  de  källor  som  använts  som  grund  för  undersökningen.  Tilläggas  bör  att 
från och med detta kapitel används orden företag och organisationer synonymt. 
 
Kapitel  3, den  teoretiska  referensramen,  syftar  till att ge en bakgrund  till det 
problemområde  som  uppsatsen  behandlar,  nämligen  ett  företags 
ekonomistyrning. Anledningen är att det bör  ligga  i  läsarens  intresse att  få en 
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övergripande bild  och historia  över  ämnet  samt vilken plats  en budget har  i 
detta  styrsystem. Vidare  förs  ett  resonemang kring de  fördelar och nackdelar 
som budgeten, enligt  litteraturen, kan medföra  inom en verksamhet. Slutligen 
presenteras olika alternativa och kompletterande styrmetoder.  
 
I kapitel 4 redovisas de resultat som framkommit vid studien av vårt fallföretag, 
Svenska  Handelsbanken.  Efter  en  mer  allmän  företagspresentation  sker  en 
genomgång av bankens ekonomiska styrsystem samt anledningarna till varför 
de inte använder budgeten som ett styrinstrument. Genomgången är uppställd 
efter de  styrparametrar  som  Svenska Handelsbanken  använder  för  att nå  sin 
övergripande målsättning. 
 
I det efterföljande avsnittet, kapitel 5, analyseras resultatet som vår empiriska 
studie  genererat  jämfört  med  den  uppställda  teoretiska  referensramen. 
Analyseringen  sker  med  utgångspunkt  från  de  problemfrågor  som  ovan 
formulerats i kapitel 1. 
 
I  det  avslutande  kapitlet,  kapitel  6,  knyter  vi  an  uppsatsens  syfte  med  de 
analyserade  problemfrågorna  samt  presenterar  våra  slutsatser  av  den  gjorda 
undersökningen. Slutligen presenteras vårt egna förslag på en generell modell 
för budgetlös styrning.  
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2. Metod 
I nedanstående kapitel redogör vi för vår vetenskapliga ansats. Vidare belyser vi den 
metodologiska ansats som inverkat på vår uppställda problematik samt hur resultaten 
bör tolkas i uppsatsen. Därefter beskrivs undersökningens praktiska tillvägagångssätt. 
Slutligen förs en kritisk diskussion kring de metodologiska, litterära och empiriska val 

som gjorts.    
 

2.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
 
 

2.1.1 Angreppssätt 
Vid forskning kan två olika ansatser användas för att dra slutsatser och skapa 
ny  kunskap. Vid  induktion  dras  slutsatser  och  skapas  nya  teorier  genom  att 
studera  verkligheten.  Deduktion  tillämpas  i  de  fall  där  befintliga  teorier 
används  för  att  analysera  den  undersökta  verkligheten.  (Eriksson  & 
Wiedersheim‐Paul, 2001) Patel och Davidsson  (1994) menar att den deduktiva 
ansatsen  mer  går  ut  på  bevisning  av  teorin  med  hjälp  av  empirin  medan 
induktion används för att upptäcka nya förklaringar.  
 
Enligt Patel och Davidsson (1994) skall forskning efter den  induktiva ansatsen 
innebära  att  en  undersökning  av  verkligheten  sker  förutsättningslöst  och 
opåverkat av egna uppfattningar och åsikter. Det innebär även att inga direkta 
förkunskaper  på  området  skall  kunna  påverka  forskarens  tolkningar.  Den 
deduktiva ansatsen bör istället användas i de fall där forskaren i förväg skaffat 
sig teoretisk kunskap om det område som sedan skall studeras empiriskt. (Patel 
& Davidsson, 1994) 
 
Vårt sätt att arbeta har, enligt oss, en tydligare karaktär av deduktion eftersom 
vi  innan  den  empiriska  undersökningen  tog  till  oss  den  teori  som  fanns 
tillgänglig  inom  budgeteringsområdet. Anledningen  var  att  vi  ville  förstå  på 
vilket  sätt  en  ekonomisk  styrning med  eller utan  budgets,  enligt  litteraturen, 
påverkar ett företags verksamhet. Efter denna studie stod det klart för oss att vi 
ville undersöka hur ett budgetlöst styrsystem ter sig i förhållande till ett system 
med  budgets.  En  helt  deduktiv  undersökning  kan  anses  relativt  subjektiv 
eftersom den  förstuderade  teorin kan påverka de  tolkningar som görs av den 
studerade verkligheten. Men vi anser dock att  en  inledande  förstudie av vad 
litteraturen lyfter fram inom området var essentiellt för att kunna konkretisera 
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vår  studies  inriktning.  Vi  har  dock  inte  tillämpat  ett  fullständigt  deduktivt 
arbetssätt  eftersom  ett  syfte  med  undersökningen  var  att  studera  hur  ett 
budgetlöst  styrsystem  kan  vara utformat.  I det  fallet har  vi  arbetat  induktivt 
eftersom vi ämnat ge våra egna tolkningar av varför ett företag väljer att styra 
utan budgets. 

 
 

2.1.2 Objektivitet 
Enligt Nationalencyklopedin  (2002)  innebär begreppet objektivitet att något är 
opartiskt  och  sakligt.  Eriksson  och Wiedersheim‐Paul  (2001)  samt Molander 
(1988)  anser  att  fullständig  objektivitet  i  utredningsarbete  inte  går  att  uppnå 
eftersom  sakligheten  kompliceras  av  individens/författarens  personliga 
referensram.  Denna  referensram  är  påverkad  av  författarens  tidigare 
erfarenheter,  förförståelse,  värderingar  och  upplevelser.  Dock  framhäver  de 
ovan nämnda författarna att man bör sträva efter en så hög grad av objektivitet 
som möjligt. Utgångspunkten är, enligt Eriksson och Wiedersheim‐Paul (2001), 
att  uppfattningar  och  den  personliga  referensramen  gör  individen  subjektiv, 
vilket  påverkar  förhållningen  till  utredningsarbetet.  Uppfattningar  hos 
individen  skapas  genom  en  fortlöpande  process,  som  vi  alla  genomgår,  och 
präglas  framförallt  av  uppfostran,  utbildning  och  arbetsliv  (Eriksson  & 
Wiedersheim‐Paul, 2001).  
 
Vi anser, i  likhet med tidigare nämnda författare, att fullständig objektivitet är 
svår att nå, då uppsatsen kommer att påverkas av de värderingar och attityder 
vi har som författare och individer. Lundahl och Skärvad (1999) hävdar dock att 
det alltid bör finnas en objektivitetssträvan. Denna strävan anser vi underlättats 
genom att vi klart  försökt redogöra  för våra  teorier och perspektiv. Dessutom 
har vi hela tiden varit medvetna om att det föreligger en risk med att påverkas 
av personliga åsikter och erfarenheter, vilket vi haft i åtanke under processens 
gång. Vidare finner vi att den process som pågått under undersökningens gång, 
där  kontinuerlig  respons  på  vårt  arbete  ifrån  opponenter,  har  stärkt 
objektiviteten  för vårt  resultat. Anledningen är att de  förslag på angreppssätt 
och  tolkningar  som  vi  erhållit  från  opponenterna  har  tagits  i  beaktande  vid 
redogörelsen av uppsatsens utformning. 
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2.2 Metodologisk ansats 
 

2.2.1 Kvantitativ eller kvalitativ metod 
Vid  forskning  sker  insamling  av  data  genom  så  kallad  kvantitativ  eller 
kvalitativ metod. Valet skall ske med beaktande av undersökningens syfte och 
problem (Lekvall & Wahlbin, 2001). Den kvantitativa metoden, enligt Eriksson 
och Wiedersheim‐Paul (2001), går oftast ut på att sammanställa data i numerisk 
form  och  sedan  analysera denna  statistiskt.  Insamlad  och  sammanställd data 
kan  sedan  fungera  som  underlag  för  att  testa  olika  hypoteser mot  varandra. 
Exempel på  frågeställningar  som  förhoppningsvis kan besvaras genom denna 
metod  är:  ‐ Är X  ett mer  förekommande  svar  än Y?  Förekommer X  endast  om Z 
förekommer? (Eriksson & Wiedersheim‐Paul, 2001) En kvalitativ metod används 
istället när  insamlade data  inte kan omvandlas  till  siffror på  ett meningsfullt 
sätt.  Insamlingen  av  data  sker  då  främst  genom  intervjuer,  som  är  den 
vanligaste  typen av kvalitativa data vid  forskningsfrågor.  (Patel & Davidsson, 
1994) 
 
Vår undersökning bygger helt och hållet på kvalitativ data i form av intervjuer 
samt  sekundärdata,  främst  i  form  av  interna  dokument  ifrån  Svenska 
Handelsbanken. Anledningen till att vi använt oss av en kvalitativ metod är att 
svaren på de frågeställningar vi haft vid intervjuerna är sådana som inte går att 
sammanställa i en statistisk redogörelse. Dessutom är syftet med vår studie att 
påvisa  vad  som  kan  vara  karaktäristiskt  med  en  budgetlös  styrning,  vilket 
enligt  oss  är  svårt  att  påvisa  kvantitativt.  Därför  har  vi  haft  som  avsikt  att 
enbart  intervjua de personer som antas vara kunniga  inom området, vilket får 
anses som en förutsättning för en kvalitativ undersökning. Datainsamlingen har 
därför  skett  utifrån  en  intervjuguide  som  möjliggjort  djupgående  och 
uttömmande svar. 
 
 

2.2.2 Undersökningsansats 
En  kvalitativ  undersökning,  som  vår,  genomförs  ofta  genom  en  så  kallad 
fallstudieansats  (Merriam,  1994).  En  sådan  studie  innebär  att  ett  fåtal 
respondenter  studeras  med  avseendet  att  öka  förståelsen  för  den  valda 
problematiken med de enskilda studerade objekten (Lekvall & Wahlbin, 2001). 
Med det menas dock inte att en sådan fallstudie behöver undersöka ett enskilt 
fall. Den kan även riktas till flera olika objekt (Eisenhardt, 1989). Det studerade 
objektet används för att skapa förståelse för en viss företeelse eller för att testa 
och/eller skapa nya teorier (Eisenhardt, 1989 och Lekvall & Wahlbin, 2001).  
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Anledningen  till varför vi anser vår undersökning vara  en  fallstudie är att vi 
syftat  till  att  finna  information  om  och  anledningar  till  budgetlös 
ekonomistyrning.  Det  har  gjorts  genom  att  ingående  studera  på  vilket  sätt 
Svenska Handelsbanken bedriver sin ekonomiska styrning. Vidare hävdar vi att 
en fallstudieansats lämpar sig bättre i ett fall som vårt eftersom vi avser studera 
ett  visst  objekt  djupare.  Det  kan  i  så  fall  bli  lättare  att  återkomma  med 
följdfrågor om nya frågeställningar skulle framkomma under studiens gång.  
 
 

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt 
 

2.3.1 Teoretisk studie 
Vid  undersökningens  inledning  togs  utgångspunkt  i  teorier  som  finns  inom 
ekonomistyrnings‐ och budgeteringsområdena. Anledningen var att vi ämnade 
sätta  oss  in  i  de  syften  och  tankar  som  finns  med  den  traditionella 
budgeteringen och vilka delar  i  ett  företag  som påverkas av den  ekonomiska 
styrningen. Dessa områden är väldigt vitt beskrivna i litteraturen och det svåra 
var således att skilja på det som var relevant för vår undersökning och det som 
inte  skulle  tillföra  oss  något  i  större  bemärkelse.  Vidare  studerade  vi  den 
litteratur  som  behandlar  budgetlös  styrning  och  kritik  av  budgets.  Den 
budgetlösa  styrningen  är  i  relation  till  den  traditionella  budgeteringen  ny, 
vilket  gör  att  den  inte  alls  finns  behandlad  i  samma  utsträckning  som  den 
traditionella  budgeteringen.  Därför  kompletterade  vi  de  utgivna  böckerna  i 
ämnet med aktuella forskningsartiklar. Anledningen var dessutom att fånga en 
mer  internationell  syn på budgetlös  styrning. Dessa  forskningsartiklar  erhölls 
främst  genom  sökningar  via  bibliotekens  kataloger  samt  internationella 
databaser.  Den  genomförda  granskningen  låg  sedan  till  grund  för  den 
referensram vi avsåg att utgå ifrån. Efter denna inledande litteraturgranskning 
och  uppställande  av  den  preliminära  referensramen  formulerade  vi  våra 
inledande  problemställningar.  I  takt  med  att  vi  genomförde  intervjuerna 
framkom det till viss del andra områden som vi ansåg behövde komplettera vår 
inledande  referensram.  Det  innefattade  främst  teorier  kring  alternativa 
styrmodeller.  
 
Undersökningen ämnar studera vad  företeelsen med att styra en organisation 
utan budgets får för konsekvenser för ett företag och hur det i så fall skiljer sig 
ifrån  att  styra  med  hjälp  av  en  ”vanlig”  budget.  Det  gjordes  genom  att 
fallstudera Svenska Handelsbanken och deras rådande arbetssätt. Anledningen 
till att vi enbart valde att studera ett företag var att vi ville fördjupa oss inom en 



METOD 

 10 ARNESSON OCH LÖFGREN (2005) 

organisation och inte bara återge hur flera företag styr på ett övergripande plan. 
Dessutom  anses  Svenska Handelsbanken  vara  ett  företag  som  klarat  sig  bra 
med  ekonomisk  styrning  utan  budgets. Därför  fann  vi  att  de  på  ett  bra  sätt 
skulle belysa det karaktäristiska med budgetlös styrning.  
 
 

2.3.2 Datainsamling 
Alla empiriska undersökningar kräver noga överväganden angående metoden 
för  datainsamlingen.  Undersökningen  kan  utföras  med  utgångspunkt  i  två 
olika informationskällor, nämligen primärdata och sekundärdata. För att tydligt 
visa  på  varifrån  informationen  är  hämtad  krävs  det  att  författaren  skiljer  på 
dessa källor. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Vi  har  genomfört  ett  antal  intervjuer  för  att  erhålla  empiriskt  material, 
primärdata, att bygga vår uppsats kring. Vid insamlandet av primärdata i form 
av  intervjuer  finns det, enligt Lundahl och Skärvad  (1999),  tre olika alternativ 
att  välja  emellan.  Dessa  är  personliga  intervjuer,  telefonintervjuer  samt 
utskicksenkäter. Vi har  endast  arbetat med de  två  förstnämnda. Vi  ansåg  att 
våra  frågeställningar krävde mer djupgående  förklaringar och svar och därför 
har vi  strävat  efter personliga  intervjuer  eftersom vi  anser  att dessa  ökat vår 
egen  förståelse  för  budgetproblematiken. Anledningen  är,  enligt  oss,  att  det 
lättare går att ställa följdfrågor samt att situationen är mer avslappnad än vid en 
telefonintervju, vilken vi uppfattar som mer stressad. I det fall där geografiskt 
avstånd  begränsade möjligheten  till  personlig  intervju  genomfördes  dock  en 
telefonintervju. 
 
Vid  intervjuer  är  det,  enligt  Lundahl  och  Skärvad  (1999)  samt  Patel  och 
Davidsson  (1994), viktigt  att  skilja mellan  intervjuernas  standardiserings‐ och 
strukturgrad.  Våra  intervjuer  var  av  ostandardiserad  karaktär  eftersom  det 
fanns  utrymme  för  följdfrågor  samt  att  våra  frågeformulär  (se  bilaga  1‐3) 
innehöll  anpassade  frågor  utefter  intervjuobjektet,  främst  beroende  på 
respondentens  befattning  och  ansvarsområde.  Beträffande 
struktureringsgraden  genomfördes  intervjuerna  ickestrukturerat  eftersom  vi 
gav  respondenterna  frihet  i  att  tolka  frågorna  samt  att  svarsutrymmet  var 
relativt  stort.  Under  intervjuerna  framkom  aspekter  på  den  ekonomiska 
styrningen  som  vi  inte  tänkt  på  tidigare.  Därigenom  kunde  vi  revidera  vår 
intervjuguide för att vid nästa intervju kunna behandla den nya information vi 
upptäckt. 
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Inför  samtliga  intervjuer  tog vi kontakt med  respondenten och klargjorde vår 
avsikt. Därefter skickade vi per e‐post en intervjuguide för att personen skulle 
kunna sätta sig in i undersökningsområdet och på så sätt kunna vara förberedd 
inför  intervjun.  Dessutom  klargjorde  vi  för  respondenterna  att  det  fanns 
möjlighet  att vara konfidentiell. Något  som dock  ingen  av våra  respondenter 
önskade.  Dock  har  vi  valt  att  inte  presentera  någon  av  respondenterna  vid 
namn  då  det  inte  tillför  någon  relevans.  Vidare  har  även  respondenterna,  i 
efterhand,  fått  möjlighet  att  granska  och  godkänna  de  utskrivna  och 
sammanfattade intervjuerna. De personliga intervjuerna genomfördes på så sätt 
att samma person fungerade som ”huvudfrågeställare” vid samtliga intervjuer. 
Anledningen  var  att  vi  strävade  efter  en  liknande  typ  av  intervjuer  med 
samtliga  respondenter.  Att  arbeta  konsekvent  under  intervjuerna  anser  vi 
minskar risken att vissa frågor formuleras olika till olika undersökningsobjekt. 
Vid alla intervjuer användes bandspelare för att inte gå miste om information, 
vilket kunde ha blivit fallet om vi istället hade antecknat. Samtliga inspelningar 
sammanfattades sedan för att vara lättillgängliga vid vår empiriska redogörelse. 
Intervjuerna  som  genomfördes  var  av  varierande  längd,  vilket  vi  hävdar 
berodde  på  respondenternas  befattning  och  kunskap  om  det  övergripande 
ekonomiska  styrsystemet.  För  att  kunna  komplettera  den  information  vi  fick 
ifrån  våra  respondenter  tog  vi  del  av  sekundärdata,  främst  i  form  av 
årsredovisning,  hemsida  och  interna  dokument.  Anledningen  var  att  få  en 
bättre och mer heltäckande bild av hur Svenska Handelsbanken genomför sin 
ekonomiska styrning. 
 
 

2.3.3 Val av undersökningsobjekt 
Beträffande urvalet av respondenter i en fallstudieundersökning, likt vår, anser 
Lekwall  och  Wahlbin  (2001)  att  forskaren  noga  bör  överväga  vilka 
undersökningsobjekt som skall studeras. Beroende på vilken typ av analys som 
skall  göras  av  den  studerade  informationen  kan  urvalet,  enligt  Lekwall  och 
Wahlbin (2001), ske statistiskt eller strategiskt. Eisenhardt (1989) anser att det är 
viktigare  att  urvalet  väl  representerar  den  undersökta  populationen  än  att 
urvalet sker med hjälp av slumpen. Eisenhardt (1989) säger bland annat:  
 

”....cases are chosen for theoretical, not statistical, reasons...”  
(Eisenhardt, 1989, s.537) 

 
Vidare anser Eisenhardt (1989) att mängden respondenter är tillräcklig så länge 
ett nytt objekt tillför ny information till undersökningen. Enligt författaren finns 
det således ingen mening med att tillföra nya respondenter till undersökningen 
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bara för att öka antalet svarande objekt. Resonemanget kan exemplifieras med 
citatet: 
 

”…researchers should stop adding cases when theoretical saturation is reached...” 
(Eisenhardt, 1989, s.545) 

 
Då vår undersökning inte baseras på någon form av statistisk analys fann vi det 
inte nödvändigt att studera ett stort antal objekt  för statistiskt analysering. Vi 
genomförde  därför,  enligt  Lekwall  och  Wahlbin  (2001),  ett  så 
kallat ”bedömningsurval” eller strategiskt urval. Vid ett sådant urval bör varje 
objekt kunna uppfylla ett antal förutbestämda kriterier för att kunna studeras. I 
vårat  fall  hade  vi  som  kriterier  att  undersökningsobjektet  skulle  inneha  en 
position  inom  Svenska  Handelsbanken  som  innebar  ett  aktivt  utövande  av 
ekonomisk styrning. Således valdes enbart personer i chefsbefattning med egna 
ansvarsområden ut i undersökningen.  
 
Vi har strävat efter att få en omfångsrik bild över hur ett budgetlöst arbete går 
till  och  uppfattas  inom  Svenska  Handelsbanken.  Urvalet  av  respondenter 
skedde  med  tanke  på  de  olika  strukturnivåer  som  finns  inom  Svenska 
Handelsbanken  samt de  olika  geografiska  regioner  som  banken  är  indelad  i. 
Initialt  var  vår  avsikt  att  genomföra  ett  större  antal  intervjuer  än  vad  som 
slutligen blev fallet. I enlighet med Eisenhardts (1989) resonemang ovan ansåg 
vi  inte  att  det  tillförde  speciellt  mycket  att  intervjua  fler  respondenter. 
Anledningen  var  att  svaren  till  stor  del  överensstämde  inom  respektive 
undersökningsgrupp1. Därför beslutade vi oss för att minska antalet intervjuer 
på  den  lägre  nivån,  lokalkontoren. Även  om  utbudet  på  personer  i  ledande 
befattning  är  större  på  denna  nivå  ansåg  vi  inte  att  det  behövde  spegla 
undersökningens urval. Därav valde vi  att genomföra  ett  relativt  jämnt  antal 
intervjuer  på  central,  regional  och  lokal  nivå  inom  vårt  fallföretag.  Antalet 
respondenter i undersökningen blev slutligen sju stycken. Av dessa var två på 
central nivå, två på regional nivå samt tre på lokal nivå. Förteckning över dessa 
återfinns nedan. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Med undersökningsgrupp menas här en grupp av personer inom samma hierarkiska nivå, det 
vill säga lokal, regional och central nivå. 
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  Personliga intervjuer 
Person  Titel  Intervjutid  Datum 

A  vice VD  80 min.  2005‐04‐13 
B  vice VD  75 min.  2005‐04‐13 
C  vice VD  90 min.  2005‐04‐14 
D  Kontorschef   40 min.  2005‐04‐22 
E  Kontorschef   50 min.  2005‐04‐27 
F  Kontorschef  45 min.  2005‐05‐03 

 
  Telefonintervju 

Person  Titel  Intervjutid  Datum 
G  vice VD  25 min.  2005‐04‐15 

 
TABELL 1, Genomförda intervjuer 
 
 

2.3.4 Empirisk tolkning och analys 
Den information vi förskansat oss med genom respondenternas svar låg sedan 
till grund  för det empiriska underlag som kapitel 4 utgör. Framställningen av 
Svenska  Handelsbankens  ekonomiska  styrsystem  baseras  således  på 
beskrivningar och  svar  som  samtliga  respondenter givit oss. Där vi ansett att 
tydligare förklaringar behövts för att konkretisera beskrivningen har vi infogat 
citat  ifrån  olika  respondenter.  Citat  har  även  använts  i  de  fall  där  vi  velat 
framhäva information som varit relevant för undersökningens syfte samt då vi 
ämnat förtydliga innebörden av den information som presenterats. 
 
Den empiriska redogörelsen har sedan  jämförts med den valda referensramen 
för att kunna analysera de  fenomen vi upptäckt  i vår undersökning. Avsikten 
var,  bland  annat,  att  analysera  och  finna  samband  och  olikheter mellan  den 
budgetlösa och den traditionella styrningen. Därefter gjordes en genomgång av 
den  analysering  som  utförts,  vilket  lade  grund  till  de  slutsatser  och  svar  på 
problemformuleringarna.  
 
 

2.4 Kritisk metoddiskussion 
 

2.4.1 Källkritik 
I  avsnittet  om  budgets  i  den  teoretiska  referensramen  har  vi  valt  att  bygga 
skildringen på 3‐4 välrenommerade  författare  för att  sedan komplettera vissa 



METOD 

 14 ARNESSON OCH LÖFGREN (2005) 

delar  med  jämförelsevis  nyare  litteratur.  Budgetlitteraturen  är,  enligt  oss, 
mycket omfattande och likvärdig, därför ansåg vi att det var bättre att återge ett 
fåtal  författare  istället  för  att  endast  ytligt  beröra  ett  större  antal  författares 
åsikter. Den del  i  referensramen som behandlar den kritik som  framförts mot 
budgets samt förslag på andra arbetssätt är även den, i huvudsak, byggd på ett 
fåtal författares åsikter, främst Hope och Fraser. Anledningen är att denna del 
av teorin är relativt ny, vilket  innebär en avsaknad av författare med utförliga 
beskrivningar  av  problemet.  Därför  kompletteras  denna  del  av 
forskningsartiklar, vilka inte berör ämnet i lika bred omfattning.  
 
De två delarna i referensramen, budgetstyrning respektive budgetlös styrning, 
finns  som  tidigare nämnt behandlat  i olika  stor omfattning. Men de  två olika 
sätt  vi  valt  litteratur  efter menar  vi  dock  bör  skapa  en  god  trovärdighet  för 
referensramen.  
 
 

2.4.2 Kritik mot det empiriska materialet 
Uppsatsens referensram utgår till viss del från Jan Wallanders syn på budgetlös 
styrning.  Det  var  även  han  som  lade  grunden  till  Svenska Handelsbankens 
nuvarande  arbetssätt  och  ekonomiska  styrsystem.  I  och  med  det  föreligger 
också en viss risk för att de intervjuer som genomförts gett samma åsikter och 
resonemang som en del av referensramen, vilken undersökningen grundas på, 
framhävt. Vi är medvetna om att denna risk kan ha påverkat resultatet av vår 
undersökning men  vi  har  därför  haft  det  i  beaktande  vid  utformningen  av 
frågeformuläret samt i uppbyggnaden av den teoretiska referensram och analys 
som undersökningen bygger på. 
 
Vidare har vi reflekterat över en brist på objektiv data i den empiriska studien 
eftersom  de  intervjuer  som  genomförts  enbart  skett  med  personer  inom 
Svenska Handelsbanken. De  flesta  respondenterna har  länge arbetat  efter det 
nuvarande  styrsystemet  inom  Svenska  Handelsbanken  och  kan  således  ha 
blivit  ”färgade”  av det  rådande  arbetssättet. Därför  är det möjligt  att de  har 
svårt  att  förstå de nackdelar  ett  budgetlöst  styrsystem kan  innebära. Men då 
syftet inte är att bestämma vilket styrsystem som är det bästa anser vi att enbart 
respondenter  ifrån  vårt  fallföretag  inte  har  påverkat  resultatet  av 
undersökningen. Att vi enbart intervjuat personer med chefsbefattningar anser 
vi  inte  heller  har  påverkat  vårt  resultat  eftersom  det  är  de  personer  som 
verkligen  utövar  ekonomisk  styrning.  Intervjuer  med  övriga  medarbetare 
menar vi inte skulle tillföra undersökningen någon relevans. 
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Något som ytterligare kan ha haft  inverkan på vår undersöknings omfattning 
och  resultat  är  dess  tidsbegränsning.  Om  studien  gjorts  över  en  längre 
tidsperiod hade det varit möjligt att studera dels  fler  företag men även andra 
branscher, vilket hade kunnat  tillföra  en mer omfattande analysering av våra 
problemställningar.  
 
 

2.4.3 Validitet och reliabilitet 
Validitet syftar till att den information som studien bygger på verkligen mäter 
eller undersöker verkligheten på ett korrekt sätt (Merriam, 1994). Denna variant 
på validitet är den som enligt Lundahl och Skärvad  (1999) benämns som  inre 
validitet. Den yttre validiteten pekar istället på om den gjorda undersökningen 
går att applicera på andra  förhållanden och situationer än de som  förelåg vid 
undersökningstidpunkten  (Lundahl  &  Skärvad,  1999).  Med  det  åsyftas 
undersökningens generaliserbarhet (se avsnitt 2.4.4).  I vår undersökning anser 
vi att den  inre validiteten är hög, något  som dock  får anses  som en  subjektiv 
bedömning.  Anledningen  till  detta  påstående  är  att  de  uppgifter  som  vårt 
resultat  bygger  på  är  hämtat  direkt  från  dem  som  arbetar  inom  den 
organisation  som  undersökts.  Möjligheten  till  uppföljningsfrågor  vid 
intervjuerna  fanns  och  utnyttjades  vid  ett  flertal  tillfällen  för  att  komplettera 
ofullständiga eller oklara  frågor och svar. Dessutom har alla respondenter  fått 
ta del av de beskrivningar  som vi gjort utifrån de gjorda  intervjuerna. Därför 
anser  vi  att  risken  för missuppfattningar  från  både  vår  och  respondenternas 
sida har minimerats.  
 
Undersökningens  reliabilitet,  det  vill  säga  dess  tillförlitlighet,  syftar  till  att 
undersökningen som gjorts skall ge korrekta svar som inte kan ifrågasättas med 
hjälp av  slumpen  (Lekwall & Wahlbin, 2001). Dessutom  skall en hög grad av 
reliabilitet innebära att en ny, likadan undersökning skall ge samma svar. Den 
vanligaste  invändningen mot det empiriska datainsamlandet, vid en kvalitativ 
metod,  är  den  så  kallade  ”interjuareffekten”.  Denna  effekt  kan  uppstå  om 
intervjuaren  redan  har  en  etablerad  relation  med  respondenten  eller  om 
ledande  frågor  ställs  till  respondenten. Dessutom kan andra,  icke påverkbara 
faktorer,  inverka  på  respondentens  svar  som  exempelvis  trötthet  och 
motivationsbrist.  (Lekvall  &  Wahlbin,  2001)  Att  vi  använde  oss  av  en 
frågeformulär samt att samma person genomförde samtliga intervjuer anser vi 
bidragit  till en minskning av  faran  för  svar  som påverkats av  slumpen. Dock 
menar  vi  att  målet  med  denna  undersökning  inte  är  att  uppnå  fullständig 
reliabilitet,  exempelvis  att  i detalj  framställa  varje  intervjuobjekts  åsikter. Det 
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kan  innebära att en ny undersökning  inte skulle ge exakt  likadana svar som  i 
denna studie. 
 
 

2.4.4 Generaliserbarhet 
För  att  koppla  vår  undersökning  till  det  som  Lundahl  och  Skärvad  (1999) 
benämner  yttre  validitet  förs  nedan  en  diskussion  kring  undersökningens 
generaliserbarhet.  I  och med  att  vi  studerar  ett  fallföretag  är  det,  enligt  oss, 
nödvändigt med ett resonemang kring applicerbarheten på andra förhållanden 
än vår studies. Vi har ovan nämnt att vi anser att vår undersökning har en hög 
inre  validitet,  vilket  också,  enligt  Merriam  (1994)  är  vanligt  för  kvalitativa 
fallstudier. Ofta  finns det dock  en problematik med  sådana undersökningars 
generaliserbarhet eftersom de inte kan fastställas statistiskt (Merriam, 1994). 
 
Vad  som  framkommer  i  analysen  av  problemfrågorna  menar  vi  främst  är 
applicerbart på vårt fallföretag och liknande företag. Dock har vi som syfte med 
undersökningen  att den  skall  kunna motsvara  flera  olika  typer  av  budgetlös 
styrning. Därför presenteras, i det avslutande kapitlet, en generell modell över 
hur ett budgetlöst företags styrning kan utformas samt vad det bör syfta till. För 
att  kunna  applicera  denna  på  andra  verksamheter  anges,  i  anslutning  till 
modellen, de förutsättningar som vi anser bör vara uppfyllda för att modellen 
skall kunna  få användbarhet. Det viktiga med studien är därför  inte hur pass 
väl det går att generalisera våra resultat till alla företag. Vi menar istället att det 
är  viktigare  att  modellen  kan  vara  användbar  för  verksamheter  som 
överensstämmer med de förutsättningar som anges.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel avser vi beskriva de teoriområden vi funnit lämpliga för vår 
undersöknings problemområde. För att ge läsaren en bättre förståelse presenteras det 
ekonomiska styrsystemet och budgetens plats i detta. Därefter följer en mer detaljerad 
beskrivning av budgetprocessen och dess syften. Avslutningsvis redogörs för den kritik 
som riktats mot budgeten. Dessutom beskrivs de alternativa styrverktyg som kan ingå i 

ett ekonomiskt styrsystem. 
 

3.1 Ekonomisk styrning 
Redan i den gamla antikens Grekland var ordet ekonomi ett centralt begrepp i 
samhället.  Grekerna  ansåg  att  ekonomi  innebar  hushållning  med  knappa 
resurser.  Precis  som  antikens  hushåll  förbrukar  ett modernt  företag  resurser 
(arbetskraft,  råvaror,  och  kapital  med  mera)  för  att  åstadkomma  varor  och 
tjänster. Eftersom resurser inte finns i obegränsad mängd måste företag som gör 
anspråk  på  dem  också  hushålla  med  dem,  vilket  kräver  effektivitet. 
(Bernhardsson,  2002)  Lagerstedt  och  Tjerneld  (1991)  anser  att  effektivitet 
uppnås  genom  ett  styrsystem  som  innefattar  hela  företagets  verksamhet.  Ett 
företags  styrsystem  innefattar  de  arbetssätt,  tekniker  och  metoder  som 
organisationer  använder  för  att  styra  verksamheten mot  de  uppsatta målen, 
vilka kan vara av både ekonomisk och icke‐ekonomisk karaktär. Dessutom skall 
styrsystemet hjälpa företaget att förvalta sina resurser effektivt. De ekonomiska 
mål som det arbetas efter kan exempelvis vara resultat och omsättning medan 
produktkvalité  och  arbetstillfredsställelse  är  typexempel  på  icke‐ekonomiska 
mål. Det huvudsakliga syftet med styrsystemet är dock att alla  inom företaget 
skall arbeta mot samma mål. (Lagerstedt & Tjerneld, 1991)  
 
Samuelsson (1997) framhäver behovet av en god förståelse och hög motivation 
från medarbetarna  för att styrsystemet skall  fungera. Enligt  författaren bygger 
styrsystemets framgång framförallt på ett positivt deltagande från de anställda. 
Genom utbildning om företagets verksamhet och styrningssätt samt belöningar 
av bra prestationer skall önskat beteende uppnås. Samuelsson (1997) lyfter fram 
fyra  centrala  parametrar  i  styrsystemet:  organisation,  formella  styrsystem, 
informella  styrsystem  samt  belöningssystem.  Systemets  olika  delar  har  ett  starkt 
beroende mellan sig och dess utformning måste anpassas efter organisationen 
samt sträva mot dess mål, vilket illustreras i modellen nedan. Organisationens 
medlemmar  måste  dessutom  uppleva  styrsystemet  som  användbart.  Syftar 
exempelvis budgeten  till att ge högre motivation bör organisationen utformas 
så att ansvarsfördelningen inom organisationen blir tydlig. (Samuelsson, 1997)         
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FIGUR 1, Styrning av företag 
Samuelsson (1997), s. 23, Egen bearbetning 
 
 

3.1.1 Organisation 
Samuelsson (1997) anser att genom val av struktur, fördelning av ansvar samt 
val av metoder för verksamhetens samordning kan organisationen styras. Hur 
företaget organiseras får en betydande roll för styrsystemet. Det kan exempelvis 
vara en väsentlig skillnad på en centraliserad och decentraliserad organisations 
styrbehov.  Företagets  övergripande  struktur  brukar  vanligtvis  organiseras 
genom  exempelvis  en  funktions‐,  resultat‐  eller  divisionsorganisation.  Dessa 
olika former kan användas i en renodlad form men också som en kombination 
av  varandra.  Samuelsson  (1997)  betonar  vidare  vikten  av  att  organisera 
företaget med hänsyn  till  företagets omgivning och situation. Han  lyfter  fram 
verksamhetens  teknologi  samt  graden  av  osäkerhet  och  turbulens  i 
omgivningen som kritiska faktorer för hur organisationen bör struktureras.  
 
En  ytterligare  viktig  faktor  enligt  Samuelsson  (1997)  är  att  bemanna  olika 
positioner  inom  företaget  med  rätt  personer.  Valet  av  organisationsform  i 
kombination med  graden  av  hierarki  inom  organisationen  påverkar  givetvis 
styrsystemet.  Hur  organisationen  är  strukturerad  samt  hur  stort 
handlingsutrymme de underliggande  enheter har är  centrala delar  för  ett väl 
fungerande  styrsystem.  (Ford  et  al,  1988) Hur mycket  som  skall  fördelas  bör 
enligt  Samuelsson  (1997)  överensstämma  med  vald  struktur.  Child  (2005) 

 Verksamhet

• Organisation
• Formella styrsystem 
• Informella styrsystem 
• Belöningssystem 

Långsiktig ekonomisk överlevnad

Resurser Produkter

Betalningar Betalningar 
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menar  att  många  företag,  under  senare  tid,  försökt  sträva  efter  att  minska 
antalet  nivåer  i  organisationen,  vilket  innebär  en  delegering  av  ansvar  och 
beslutsfattande.  En  anledning menar Kouvelis  och  Lariviere  (2000),  är  att  en 
väldigt  stor  organisation  exempelvis  lätt  kan  föra  med  sig 
koordineringssvårigheter. Hur  ansvaret  fördelas  varierar,  dock  fastställs  ofta 
vissa målsättningar  som  den  ansvariga  enhetens  prestation  utvärderas  efter. 
Dessa målsättningar kan, enligt Merchant och van der Steede (2003), vara såväl 
av  ekonomisk  som  av  icke‐ekonomisk  art.  Exempel  på  sådana mått  är  antal 
producerade enheter, volym som används i produktionen samt produktkvalité 
och kundnöjdhet. 
 
Merchant  och  van  der  Steede  (2003) menar  att  ansvarsfördelningen  inom  en 
organisation skall ske med hänsyn till de förutsättningar som enheten själv kan 
påverka.  Författarna  konkretiserar  resonemanget  med  följande  exempel  på 
ansvarsenheter: 
 

• Räntabilitetsenhet,  ansvarar  både  för  enhetens  rörelseresultat  och  vilken 
avkastning  som  erhålls  på  det  kapital  som  används  för  att  uppnå 
rörelseresultatet.  Exempelvis kan ett dotterbolag få ansvar för att uppnå 
viss avkastning på deras egna kapital. 

 
• Resultatenhet, ansvarar  för enhetens uppnådda resultat, vilket mäts som 

skillnaden mellan  intäkter  och  kostnader.    Enheten  ansvarar  på  egen 
hand  för  de  uppgifter  som  innefattar  enhetens  område,  exempelvis 
marknadsföring,  tillverkning  och  personal.  Ett  väl  fungerande 
resultatansvar förutsätter att företaget har en effektiv internprissättning.  

 
• Intäktsenhet,  ansvarar  för  enhetens  försäljning  och  därmed  även 

intäkterna.    Dessutom  ansvarar  enheten  för  de  kostnader  som  kan 
hänföras till försäljningen. 

 
• Kostnadsenhet,  ansvarar  endast  för  enhetens  kostnader.  Dessa  enheter 

saknar  ofta  möjlighet  att  hänföra  intäkter  till  sin  verksamhet,  varför 
dessa ej heller ingår i enhetens ansvarsområde. 

 
 

3.1.2 Formella styrsystem 
Ett  företags  verksamhet  innefattar  en  mängd  olika  områden  som  personal, 
marknad, tillverkning, forskning och utveckling och så vidare. Dessa vitt skilda 
delar måste koordineras  för att  företagets olika delar  skall arbeta mot  samma 
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mål. Det  formella  styrsystemet  spelar  en  central  roll  för  att underlätta denna 
samordning, främst genom användningen av budgets eftersom den anses som 
det  viktigaste  och  mest  dominerande  inslaget  i  det  formella  styrsystemet. 
(Samuelsson,  1997)  Enligt  författaren  är  det  vanligt  att  de  ovan  nämnda 
områdena  grupperas  i  styrsystemet  efter  liknande  typ.  Det  formella 
styrsystemet kan exempelvis bestå av följande delar:  
 

• Strategiska  frågor,  behandlar  företagets  affärsidé,  inriktning  och 
framtidsplaner. 

• Verksamhetsplan, kan exempelvis behandla hur  företagets  inriktning och 
framtidsplaner skall realiseras under de kommande åren. 

• Budgetering,  visar  bland  annat  den  planerade  resursåtgången  och  de 
intäkter som dessa resurser skall generera.  

• Operativa frågor, innefattar exempelvis vad som skall tillverkas och säljas 
under den närmaste tiden. 

 
Anthony  och Govindarajan  (2001),  likt Merchant  och  van  der  Steede  (2003), 
anser  att  det  för  decentraliserade  organisationer  är  centralt  med  ett  väl 
fungerande  internprissystem.  I  de  fall  olika  resultatenheter  tillsammans  är 
ansvariga  för  den  slutgiltiga  produkten  behövs  det  en  rättvis  fördelning  av 
intäkterna  mellan  dessa.  De  förstnämnda  författarna  ovan  hävdar  att 
internpriset  kan  användas  som  ett  bra  verktyg  för  att  distribuera  intäkterna. 
Enligt Anthony och Govindarajan (2001) kan internpriset dessutom bidra till en 
kongruens mellan de enskilda resultatenheternas mål och företagets. Genom att 
internpriset är utformat så att den enskilda enhetens handlingar bidrar till den 
övergripande målsättningen  skapas  denna  överensstämmelse. Vidare  hävdar 
de att internpriset kan underlätta en utvärdering av varje enskild resultatenhet, 
dock  förutsätts  att  systemet  är  enkelt  att  förstå  samt  okomplicerat  att 
administrera.   
 
 

3.1.3 Informella styrsystem 
En verksamhet är beroende av att medarbetarna kan fatta bästa möjliga beslut i 
en viss situation. Att reglera och styra hur individen skall agera i varje enskild 
situation kan anses vara en nästintill omöjlig uppgift. Varje medarbetare måste 
därför,  enligt  Samuelsson  (1997),  på  eget  initiativ  kunna  fatta  beslut  som  är 
kongruenta  med  företagets  målsättning.  Många  företag  försöker  idag 
underlätta dessa initiativ genom att bygga en god företagskultur. Merchant och 
van  der  Steede  (2003)  anser  att  en  stark  företagskultur  kan  innebära  att 
individen inte vill avvika från mängden och därmed strävar efter att fatta beslut 
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som  ligger  i  linje med  företagets  normer  och  värderingar.  Kultur  är,  enligt 
Schein  (1985),  byggt  på  gemensamma  traditioner,  normer,  värderingar  och 
beteenden.   Han menar  vidare  att  företagskulturen  är  en  variabel  som  kan 
styras  och  påverkas  av  ledningen  genom  policys  och  regler.  Med  dessa 
förutsättningar  är,  enligt  Merchant  och  van  der  Steede  (2003),  kultur  som 
styrmedel  mest  effektivt  när  det  finns  bra  relationer  mellan 
gruppmedlemmarna. 
 
 

3.1.4 Belöningssystem 
En  bedömning  av  en  enhets prestation  kan  göras  efter  både  företagets  totala 
insatser och den enskilda individens prestationer. Utmaningen och svårigheten 
för ledningen är att lyckas utforma ett system som rättvist belönar prestationer 
samt  inte  innebär  någon  suboptimering2.  (Merchant &  van  der  Steede,  2003) 
Enligt  Wilson  (2003)  skall  det  primära  för  ett  belöningssystem  vara  att 
uppmuntra  och  stärka  de  nödvändiga  handlingar  som  gör  organisationen 
framgångsrik. Ett effektivt belöningssystem kan hjälpa  ledningen att skapa ett 
önskat  beteende  och  ökad  motivation  bland  de  anställda  (Svensson  & 
Wilhelmsson,  1988  och  Merchant  &  van  der  Steede,  2003).  Förmåner  som 
erbjuds  inom  belöningssystemet  kan  innefatta  både  monetära  samt  andra 
favörer såsom erkännande och uppskattning (Giles, 2004).  
 
 

3.2 Budgetens historia 
I Sverige förekom budgets i viss utsträckning redan på 30‐talet men det var inte 
förrän  under  50‐talet  som  den  fick  en  större  utbredning,  främst  i  syfte  att 
samordna och planera verksamheten på central nivå. Men även  för att kunna 
fungera  som underlag vid  företagens prissättning. Under  senare delen av 60‐
talet blev budgetarbetet  i de svenska börsbolagen allt mer populärt  i och med 
den  ökade  fokuseringen på  strategisk planering. Företagen började  sätta upp 
mål med verksamheten, både på central‐ och enhetsnivå, som användes för att 
konkretisera de framarbetade strategierna. (Arwidi & Samuelsson, 1991) Att det 
blev viktigare att  tänka på  framtiden och  framförhållningen ansågs, under 70‐
talet,  bero  på  de  stora  omvärldsförändringar  som  företagen  var  tvungna  att 
anpassa sig till, exempelvis de stora oljekriserna. (Samuelsson, 1997) 
 

                                                 
2 Med suboptimering menas i detta fall handlingar som bidrar till personlig vinning och inte till 
företagets bästa. 
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Under  80‐talet  insåg  alltfler  företag  att  de  var  tvungna  att  kunna  parera  för 
oväntade  händelser  likt de  ovan  nämnda  oljekriserna,  vilket  fick  till  följd  att 
flexibiliteten kom i fokus (Samuelsson, 1997). Det gjordes genom att se över de 
organisatoriska förhållanden som förelåg. För att snabbt kunna anpassa sig till 
ändrade  förutsättningar  blev  det  allt  viktigare  att  decentralisera  sin 
företagsstruktur.  Strukturförändringarna  samt  att  många  företag  och 
organisationer  fick  ekonomiska  svårigheter  medförde  att  budgeten  allt  mer 
började användas som kontrollverktyg. Dessutom ansågs det mer effektivt att 
inte låta all expertkunskap finnas i den centrala delen av företaget samt att den 
ökade  datoriseringen  i  hög  grad  underlättade  budgetarbetet.  (Arwidi  & 
Samuelsson,  1991)  Greve  (1996)  hävdar  att  som  en  konsekvens  av 
decentraliseringen  kom  även  belöningssystem  och  utbildning  upp  på många 
företags  agendor.  Enbart  formella  styrsystem  framstod  som  allt  mer 
otillräckliga för att kunna säkra ett önskat beteende hos de anställda. 
 
Under början av 90‐talet började allt  fler  ifrågasätta budgetens  roll  i samband 
med att ekonomistyrningens effekter utvärderas i förhållande till de kostnader 
som  de  krävde.  Den  långsiktiga  planeringen  utgick  från  företagets  strategi 
medan  det  kortsiktiga  arbetet  avsåg  att  konkretisera  dessa  strategier,  vilket 
innebar  att  utvärderingen  och  uppföljningen  blev  allt  viktigare  som 
styrinstrument. (Samuelsson, 1997) Samtidigt hade många företag börjat dela in 
organisationen i ansvarsenheter, vilket medförde att det blev enklare att se vad 
varje  enhet  tillförde  företaget.  För  att  undvika  kortsiktighet  i  arbetet  började 
därför  många  företag  beakta  allt  mer  icke‐finansiella  parametrar  i 
verksamhetsstyrningen  som  syftade  till  att premiera  långsiktighet. Ett  tydligt 
exempel  på  sådan  mer  långsiktig  fokusering  är  framtagandet  av  det 
balanserade  styrkortet  som  vi  kommer  att  behandla  senare.  (Arwidi  & 
Samuelsson, 1991) 
 
 

3.3 Definition av budgetbegreppet 
Budget är ett vida känt begrepp som kan ha skild betydelse och  innebörd  för 
olika  individer. Dess  varierande  betydelse  kan  bero på  i  vilket  sammanhang 
den används  samt dess  syfte. Budgetens utseende och  syfte kan även variera 
beroende  på  företagets  storlek.  Litteraturen  inom  ämnet  innehåller  olika 
alternativ  av  budgets  för  skilda  ändamål,  exempelvis  resultat‐,  investerings‐, 
och  likviditetsbudget.  (Bergstrand  &  Olve,  1996)  Nedan  presenterar  vi  två 
exempel på  budgetdefinitioner. Bergstrands  och Olves definition  är  betydligt 
mer  utförlig  medan  Lagerstedt  och  Tjerneld  använder  en  mer  kortfattad 
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förklaring. Den senare presenteras med anledning av att vi tror att den är mer 
lik gemene mans syn på begreppet och därmed  lättare att applicera. Dock  tar 
undersökningen utgångspunkt i den förstnämnda definitionen.  
 

”…Ett handlingsprogram för hela företaget med mål och handlingsramar för 
resultatenheter. Den skall omfatta förväntade konsekvenser uttryckta i ekonomiska 
termer. Den skall vara baserad på angivna antaganden och förutsättningar för en 

bestämd tidsperiod…” 
(Bergstrand & Olve, 1996, s. 11) 

 
”…Budget (av franska boagette = liten läderpåse) är en uppställning av inkomster och 

utgifter, som väntas infalla under en viss period...” 
(Lagerstedt & Tjerneld, 1991, s. 8)  

 
Bergstrand och Olve  (1996) anser att handlingsprogrammet även bör  innefatta 
beskrivningar  av  åtgärder  som  inte  är  av  ekonomisk  karaktär,  exempelvis 
marknadsandelar,  andel  nöjda  kunder  samt  deras  konsekvenser.  Dessa  kan 
självklart  ändå  vara  av  ekonomisk  relevans  eftersom  de  går  att  hänföra  till 
intäkter  och  kostnader.  Att  budgeten  innefattar  målsättningar  och 
handlingsramar  för  företagets olika enheter visar att den är ett viktigt verktyg 
för  ansvarsfördelning,  främst  inom  större  företag.  Konsekvenserna,  de 
förväntade utfallen,  skall  formuleras  i  ekonomiska  termer, det vill  säga vilka 
intäkter och kostnader som förväntas under perioden. Dessutom skall det visas 
hur  företaget  sköter  och  allokerar  resurser  inom  organisationen. De  angivna 
antaganden  och  förutsättningar  som  visas,  till  exempel  prisutveckling, 
konjunkturer eller räntenivåer, skall presenteras så korrekt som möjligt. Vidare 
skall budgeten omfatta en viss bestämd  tidsperiod.  (Bergstrand & Olve, 1996) 
Anthony och Govindarajan  (2001)  framhäver att  tidsperioden vanligtvis är ett 
kalenderår, dock kan varje enskild organisation bestämma vilken  tidshorisont 
som är relevant för deras verksamhet och anpassa tidsperioden därefter. 
 
 

3.4 Budgetens syfte 
Vi  anser  att  en  grundlig  genomgång  av  budgetens  användningsområde  och 
mening är nödvändig  för att kunna  föra diskussionen kring dess relevans och 
innebörd. Nedan kommer det därför att föras ett resonemang kring dessa frågor 
samt en diskussion kring budgetens övergripande syfte och delsyften.  
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3.4.1 Budgetens övergripande syfte 
Lagerstedt och Tjerneld (1991) anser att budgeten har en central roll i företagets 
styrsystem  och  ett  flertal  viktiga  syften.  Budgeten  skall  fungera  som  ett 
ledningsinstrument och dess huvudsakliga syfte är:  
 

”…att stödja genomförandet av företagets affärsidé…” 
(Lagerstedt & Tjerneld, 1991, s.15).  

 
Vidare anser Lagerstedt och Tjerneld  (1991) att budgeten skall utgöra den del 
av  styrsystemet  som  är  framtidsinriktad.  Företagets  externredovisning  utgör 
budgetens  tidsmässiga motsats,  det  vill  säga  redovisar  historisk  information. 
Bergstrand och Olve (1996) betonar att själva budgetarbetet kan vara betydligt 
viktigare än resultatet ‐ budgetdokumentet. Arbetet ger alltså en bra möjlighet 
att  genomlysa  verksamheten  och  klargöra  vad  som  förväntas  av 
organisationens olika delar. 
 
 

3.4.2 Delsyften 
Bergstrand och Olve (1996) förklarar budgetens skiftande funktioner med att de 
motsvarar  olika  delsyften,  vilka  tar  sig  uttryck  i  budgeteringsprocessen. 
Delsyftena  skall  tillsammans  underlätta  genomförandet  av  det  övergripande 
syftet, vilket framgår i modellen nedan. Budgeteringsprocessen visar tydligt ett 
flertal  användningsområden  samt  hur  processens  skilda  delar  påverkar 
varandra då det mellan delarna  finns en stark koppling. Att budgeten har ett 
flertal  delsyften  kan  dock  innebära  en  svårighet  att  skapa  kongruens mellan 
dessa  för  att  kunna  nå  det  övergripande  syftet.  (Bergstrand & Olve,  1996)  I 
modellen  nedan  visas  vilka  syften  som  täcks  in  under  respektive  del  i 
budgetprocessen. Därefter  sker  en mer utförlig  förklaring  av  respektive  syfte 
och arbetsmoment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEORETISK REFERENSRAM 

 26 ARNESSON OCH LÖFGREN (2005) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 2, Budgetprocessens delar 
Bergstrand & Olve (1996), s. 19, Egen bearbetning 
 
 
Syften för planering 
 

• Planering 
Som  tidigare  nämnts  har  planering  en  central  roll  i  den  traditionella 
budgeteringen.  Det  är  också  planering  som  framförallt  framhävs  som  det 
centrala syftet i den traditionella budgetlitteraturen (exempelvis Anthony et al, 
1999). Att  tvingas  tänka  framåt och  reflektera över vilka mål och möjligheter 
organisationen står  inför kan vara en betydelsefull  faktor  för en organisations 
framgång  (Anthony et al, 1999). I planeringen är det viktigt att  lyfta  fram vad 
som  är  betydelsefullt  för  verksamheten  och  därmed  vad  de  anställda  skall 
fokusera på.  I den  initiala  fasen av budgetprocessen, planeringen,  samarbetar 
ofta medarbetare som inte vanligtvis arbetar tillsammans, vilket innebär ett bra 
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tillfälle att skapa en bättre helhetsförståelse för företagets verksamhet samt för 
att  sprida  ledningens  strategiska  huvudtankar.  (Bergstrand  &  Olve,  1996) 
Planeringen  har  dessutom  en  viktig  roll  vid  framtagandet  av 
prissättningsunderlag  och  kalkyler  som  ligger  till  grund  för  budgeten. Priser 
och  anbud  gentemot  kunder  och  leverantörer  bör  grundas  på  förväntade 
kostnader  under  den  kommande  perioden.  Planeringen  bör  även  innefatta 
företagets framtida investeringar och dess finansiering. (Lagerstedt & Tjerneld, 
1991) 
 

• Prognostisering 
Prognoser har vanligtvis en betydligt kortare  tidshorisont än ett budgetår och 
skall  ge  en  beskrivning  av  förväntade  händelser  inom  den  närmaste  tiden. 
Prognosen skall  fungera som en  ledstjärna  i det dagliga arbetet och medverka 
till  att  företaget  blir  mer  uppmärksamt  på  förändringar  som  kan  påverka 
verksamheten. För att få goda prognoser måste skattningar göras av företagets 
kritiska  faktorer  som  exempelvis  prisutveckling  på  varor,  valutakurser  och 
marknadsräntor. (Samuelsson, 1997) 
 
 
Syften för löpande styrning 
 

• Samordning och kommunikation 
Budgeten  kan,  enligt  Bergstrand  och  Olve  (1996),  fungera  som  ett 
kommunikationsverktyg och få avdelningarna att anpassa sig till varandra och 
därmed  förbättra  verksamhetens  samordning.  Samuelsson  (1997)  framhäver 
budgetdialogen  som  kommunikationsfrämjande  för  organisationen.  Enligt 
honom  är  budgetuppställandet  delvis  ett  forum  för  medarbetare  från  olika 
enheter  att  utbyta  erfarenheter  och  värderingar.  På  detta  sätt  sker 
informationsutbyte  mellan  olika  nivåer  och  funktioner.  Att  sträva  efter 
samordning  tvingar  dessutom  fram  värdefulla  och  regelbundna  kontakter 
mellan  företagets  olika  avdelningar,  vilket  förhoppningsvis  innebär  att 
enheterna  agerar  mer  kongruent  och  med  tiden  kan  arbeta  mer  effektivt 
tillsammans (Bergstrand & Olve, 1996).  
 
Amerikanska  organisationsforskaren  Henry  Mintzberg  (1979)  framhåller 
betydelsen  av  samordning  som  central  för  ett  företags  framgång.  Budgeten 
betraktas som en ram som skall förena ansvarsmarkering och planering. Planen 
skall  endast  specificera  vilka mål  som  gäller  för  den  enskilda  enheten. Den 
enhetsansvarige  får  därefter  agera  efter  eget  initiativ  men  är  efter 
budgetperioden ansvarig för de uppnådda prestationerna. Ramen skall således 
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fungera som ett redskap för att klargöra förutsättningar och för att kunna följa 
upp prestationer. (Mintzberg, 1979) 
 

• Resursfördelning 
Budgeten  skall  fastställa  hur  resurser  skall  fördelas  och  användas  inom 
organisationen.  På  detta  sätt  skall  det  klargöras  vilka  resurser  som  finns 
tillgängliga under året.  (Samuelsson, 1997) Budgetens roll som resursfördelare 
är  speciellt viktig under  svåra ekonomiska  förhållanden  eftersom den då kan 
fungera  som ett underlättande verktyg  för  ledningen gällande hur  resurserna 
skall prioriteras mellan  enheterna. Ledningen måste då  aktivt  involvera  sig  i 
hela budgetprocessen och noga överväga olika handlingsalternativ. (Bergstrand 
& Olve, 1996) 
 

• Ansvarsfördelning 
Anthony och Govindarajan (2001) hävdar att en av budgetens viktigaste roller 
är  att  klargöra  vad  enhetens  ansvarige  skall  ansvara  för  samt  möjliggöra 
mätningar av utförda prestationer. Vidare menar författarna att budgeten skall 
klargöra  enhetens  befogenheter  att  förbruka  resurser  på  ett  förutbestämt 
område utan att behöva söka tillåtelse hos högre chef. Samuelsson (1997) menar 
att ansvaret kan  innefatta både ”hårda” och ”mjuka” områden. Vissa delar är 
väldigt tydligt preciserade och angivna i siffror exempelvis räntabilitet, resultat, 
intäkter och kostnader. Ansvar  för ”mjuka” områden kan  istället, exempelvis, 
innebära ansvar för produktutveckling eller kvalitetssäkring.  
 

• Motivation 
Merchant och van der Steede  (2003)  framhäver att budgeten möjliggör  tydliga 
ansvarsområden  och målsättningar,  vilket  verkar  som  en motivationshöjande 
faktor. Om medarbetarna har möjlighet att påverka budgetarbetet  innebär det 
en delaktighet, vilket kan generera en positiv motivationseffekt. Problemet är 
att budgeten ofta måste godkännas på högre nivå och därmed  finns risken att 
den  omarbetas,  vilket  kan  få  en  omvänd  effekt.  (Bergstrand  &  Olve,  1996) 
Beträffande målsättningar  anser  Samuelsson  (1997)  att  fastställda  budgetmål 
driver medarbetarna till att nå eller överträffa budgetmålet.  
  
 
Syften för budgetuppföljning 
Budgeten skall skapa en  jämförelsegrund  för att,  i efterhand, kunna  följa upp 
den  budgeterade  verksamhetens  genomförande  (Anthony  &  Govindarajan, 
2001). Vidare menar de att möjligheten för en jämförelse mellan det förväntade 
och  det  faktiska  innebär  ett  klargörande  av  utfallet  för  föregående  periods 
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prestationer.  Därefter  kan  den  ansvarige  chefen  utvärderas  för  perioden. 
Författarna anser därför att budgeten kan ses som en norm gentemot vilken det 
verkliga utfallet kan jämföras. Möjligheten att uppfylla normen påverkas av om 
de  faktorer  som  budgeten  bygger  på  förändras.  Enligt  Anthony  och 
Govindarajan (2001) utgör dock budgeten en bra norm att starta uppföljningen 
ifrån. Bergstrand och Olve  (1996) sammanfattar  fem huvudsakliga syften med 
budgetuppföljning: 
 

• Kontrollsyfte, att undersöka om de uppställda målen har uppfyllts. 
• Alarmsyfte, kunna slå larm i tid om arbetet inte överensstämmer med det 

budgeterade. 
• Diagnossyfte, att undersöka varför en avvikelse har inträffat.  
• Omplaneringssyfte, utnyttja den genomförda diagnosen som grund för ett 

åtgärdsprogram. 
• Rationaliseringssyfte, identifiera potentiella förbättringar i verksamheten. 

 
 

3.5 Budgetprocessen 
Enligt  Bergstrand  och  Olve  (1996)  är  budgeteringen  ett  bra  sätt  för 
organisationen att nå de uppställda målen. Genom att  involvera de anställa  i 
processen  skall  högre  arbetstillfredsställelse  uppnås  och  därigenom  bättre 
produktivitet.  Budgeteringen  har  även  en  understödjande  roll  vid 
beslutsfattande.  Genom  att  beslutsfattarna  tvingas  att  relatera  frågan  till  ett 
sammanhang  kan  bättre  beslut  fattas  eftersom  budgeten  ”tvingar”  till 
eftertänksamhet. (Bergstrand & Olve, 1996) Budgetprocessen kan delas in efter 
tre  huvudområden:  budgetuppställandet,  löpande  styrning  samt 
budgetuppföljning. 

 
 

3.5.1 Budgetuppställandet 
Enligt  Anthony  och  Govindarajan  (2001)  är  det  mycket  viktigt  att 
organisationens  olika  enheter  för  en  kontinuerlig  diskussion  under 
budgetuppställningen.  Annars  kan  det  lätt  uppstå  problem  när  de  olika 
enheternas  budgets  skall  sammanställas  till  en  gemensam  budget  för  hela 
företaget. Författarna menar att olika avdelningars budgets sällan samstämmer 
med  varandra  och  därför  blir  budgetdialogen  än  viktigare.  Under 
budgetuppställningen måste skillnaderna emellan de olika enheternas budgets 
identifieras och lösas. Processen med att framställa en budget för hela företaget 
medför  mycket  kontakter  mellan  de  ansvariga  för  organisationens  olika 
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avdelningar. Dessa kontakter kan enligt Anthony och Govindarajan  (2001) ge 
individen en stor inblick i företaget som helhet, vilket är mycket värdefullt.  
 
Hur  länge  framtagandet  av  budgeten  pågår  varierar  givetvis  mellan  olika 
organisationer. Det  finns  ingen given  startpunkt men  i  stället  ett  tydligt  slut, 
nämligen  det  färdigställda  budgetdokumentet. Hur  budgeten  skall  utformas 
samt  vad  som  bör  ingå  är  beroende  av  den  enskilda  organisationens  krav. 
Budgeten utgör mest nytta om den anpassas efter de mål och villkor som finns 
tydliggjorda för det aktuella företaget. (Bergstrand & Olve, 1996) Samtidigt bör 
budgeten  spegla  företagets  verksamhet  och  dess  förutsättningar  till  exempel 
tillgång  till  kapital,  andel  nöjda  kunder  och  personalutveckling  (Widebäck, 
1973). Mål och krav anges ofta  i olika  lönsamhetssmått, resultatet uppges då  i 
förhållande  till det kapital  som används  för att generera  intäkterna/resultatet. 
Ett mått som ofta används är exempelvis RE‐tal3. Detta tal är mer rättvisande för 
ett helt företag eller större avdelningar, mindre enheter inom ett företag kan ha 
svårigheter  att  identifiera  sig  med  kapitalmått.  Mindre  enheter  kan  istället 
använda  sig  av  absoluta  tal  som  exempelvis  intäktskrav,  kostnadskrav  eller 
försäljnings‐ och produktionsvolymer. (Merchant & van der Steede, 2003) 
 
För genomförandet av budgetarbetet används sedan länge framförallt två olika 
alternativ: uppbyggnadsmetoden eller nedbrytningsmetoden. Valet av metod skall, 
enligt Bergstrand och Olve (1996), härleddas till företagets syfte med budgeten 
(se avsnitt 3.4).  
 
 
Uppbyggnadsmetoden 
Enligt  denna metod  börjar  budgetuppställandet  lokalt  hos  olika  avdelningar 
och  funktioner.  Dessa  upprättar  budgetförslag  efter  de  förutsättningar  och 
tekniska  anvisningar  som  uttryckts  i  budgetdirektiven  från  central  nivå. 
Metodens fördel är framförallt att medarbetarna upplever en delaktighet, dock 
förutsätts en organisation med tydliga ansvarsgränser. Risker som upplevs med 
uppbyggnadsmetoden  är  att  ledningens  direktiv  kan  uppfattas  som  oklara, 
vilket kan  innebära att den  lokala avdelningen måste  lämna ett  flertal  förslag 
innan budgeten kan fastställas. (Lagerstedt & Tjerneld, 1991) 
 
 
 
 

                                                 
3 RE = resultat i förhållande till eget kapital 
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FIGUR 3, Uppbyggnadsmetoden 
Bergstrand & Olve (1996), s. 64, Egen bearbetning 
 
 
Nedbrytningsmetoden 
Inom denna metod  lämnar  ledningen,  genom  budgetdirektiven,  ett detaljerat 
förslag om hur verksamheten  skall bedrivas. Direktiven bryts därefter ner  till 
delmål  för  funktioner  och  olika  avdelningar.  Utefter  de  centrala  direktiven 
utarbetar enheterna sedan sina ändringsförslag så att riktlinjerna kan uppfyllas 
och därefter  rapporterar  enheterna  till  ledningen  för  att  få  ett  fastställande.  I 
denna metod är ledningen mer aktiv och skall ge stöd åt lägre nivåer och ska på 
så sätt försöka hindra onödigt arbete. Positivt med denna metod är framförallt 
att  den  medför  ett  snabbare  budgetframtagande  samt  kräver  mindre 
administration.  Det  negativa  med  nedbrytningsmetoden  är  att  den  medför 
mindre  delaktighet  för medarbetarna,  vilket  kan  verka motivationssänkande. 
(Lagerstedt & Tjerneld, 1991)  
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FIGUR 4, Nedbrytningsmetoden 
Bergstrand & Olve (1996), s. 64, Egen bearbetning 
 
 

3.5.2 Löpande styrning 
Den  fastställda  budgeten  har  en  viktig  roll  som  riktlinje  för  verksamheten 
under den aktuella  tidsperioden. Ledningen använder ofta budgeten som den 
tydligaste målsättningen för medarbetarna att arbeta mot. (Bergstrand & Olve, 
1996)  Som  bland  annat  Hertz  och  Mattsson  (1998)  framhävt,  är  allt  fler 
marknader mer  föränderliga och därmed svåra att  förutse. Förutom detta kan 
det,  enligt  Wallander  (1995),  även  inträffa  akuta  händelser  i  företagets 
omgivning  som  innebär  att  det  budgeterade  inte  alls  överensstämmer  med 
verkligheten. I sådana situationer när budgetens förutsättningar förändras kan 
budgeten  förlora  sin  funktionalitet  som  riktlinje.  För  att  undvika  stora 
skillnader mellan  verkligheten  och det  budgeterade  genomför många  företag 
nya  bedömningar  av  verksamheten  under  året. Hur  dessa  nya  bedömningar 
skall  benämnas  är  oklart,  litteraturen  inom  ämnet  använder  huvudsakligen 
begreppen prognoser och budgetrevideringar. (Bergstrand & Olve, 1996) 
 
 
Prognoser och budgetrevideringar      
En  budget  bygger  på  vad  som  förväntas  inträffa  under  dess  tidsperiod. 
Oberoende av om företagets marknad är stabil eller dynamisk är det nästintill 
omöjligt  att  förutsäga  allt  som kommer  att  ske.  (Wallander,  1995) Bergstrand 
och Olve (1996) nämner räntechocker och växelkursförändringar som exempel 
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på händelser vilka kan vara svåra att  förutse och dessutom kan  få dramatiska 
effekter för ett företag.  
 
Vid  sådana händelser  som påverkar  företagets omvärld kan budgeten  snabbt 
bli  inaktuell.  Genom  att  utforma  olika  budgetalternativ  vid 
budgetuppställandet kan ledningen delvis gardera sig mot sådana förändringar. 
En  rörlig  budget möjliggör  en  anpassning  av  olika  alternativ  efter  förändrade 
förutsättningar. Genom att exempelvis justera volymen för hög, normal eller låg 
(så  kallad  ”what‐if”‐budgetering)  produktion  blir  det  enklare  att  korrigera 
budgetvalet efter verkligheten, vilket kan vara en fördel när organisationen vill 
vara  förberedd på utvecklingar som sker externt. Metoden  innebär att det blir 
enkelt  för  den  ansvarige  att  bortse  ifrån  sitt  personliga  ansvar,  vilket  kan 
påverka verksamheten negativt. Går det inte som planerat finns ju möjligheten 
att byta budget. (Bergstrand & Olve, 1996)  
 
Att upprätta en fast budget är dock det vanligaste alternativet. En sådan budget 
skall fungera för att leda verksamheten tills förutsättningarna förändras. När en 
sådan  situation  uppstår  kan  företaget  antingen  välja  att  hålla  kvar  vid 
originalbudgeten  eller  att  omplanera  den  kvarstående  delen  av  budgetåret 
genom en så kallad reviderad budget. (Bergstrand & Olve, 1996) 
 
 

3.5.3 Budgetuppföljning 
I budgetprocessens sista del skall det, enligt Merchant och van der Steede (2003), 
göras  en  jämförelse  mellan  det  faktiska  utfallet  och  budgetens  förväntade 
resultat.    Författarna menar  att  budgetering  initialt uppstod  i  situationer där 
ledningen  behövde  utöva  en  sträng  kontroll  över  hur  allokerade  medel 
verkligen förvaltades. Anledningen var framförallt att övervaka att allt gick rätt 
till. Bergstrand och Olve (1996) betonar att ordet kontroll ursprungligen betyder 
sifferavstämning,  vilket  fortfarande  är  det  centrala  vid  budgetuppföljningen 
även om det numera givetvis  sker uppföljning av både ”hårda” och ”mjuka” 
områden.  Merchant  och  van  der  Steede  (2003)  anser  att  uppföljningen  är 
nödvändig för att kunna dra nytta av budgeten. De menar att det är viktigt med 
en analys av, och diskussion kring avvikelser  för att  förstå vad  som  fungerar 
bra  i  verksamheten  och  vad  som  fungerar  sämre  samt  hur  de  skall  kunna 
förbättra sig i framtiden.   
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3.6 Kritik mot budgeten som styrverktyg 
Användningen av budgets har under  lång tid  ifrågasatts. Orsakerna till varför 
varierar men den vanligaste  är  att budgeteringsprocessen kräver  alltför  stora 
arbetsinsatser  i  förhållande  till  dess  värde.  1987  presenterade  Johnson  och 
Kaplan  begreppet  ”Relevance  Lost”  som  kritiserade  den  traditionella 
ekonomistyrningen  för  att  sakna  relevans.  De  menade  bland  annat  att  den 
traditionella kalkyl‐ och budgetstyrningen,  som utvecklades  i början på 1900‐
talet,  innebar  stora  problem  för  att  på  ett  korrekt  sätt mäta  utfall.  Kritiken 
grundades  på  att mätningarna  baseras  på  ex‐post‐beräkningar  (avsåg  historisk 
information),  var  alldeles  för  förvrängd  (bland  annat  fördelades  de  indirekta 
kostnaderna med  schablonpålägg)  samt  att  de  var  för  aggregerade  (för  grova 
beräkningar).  Därigenom  blir,  enligt  Johnson  och  Kaplan,  budgeten  och 
kalkylen felaktiga verktyg i företagens arbete med planering och kontroll. Även 
om det  läggs ner mycket resurser på att skapa olika ekonomiska system visar 
således  dessa  sällan  det  verkliga  utfallet. Det  kan  då  uppstå  stora  problem, 
exempelvis  om  intäkterna  i  verkligheten  blir  betydligt  mindre  än  de 
budgeterade medan kostnaderna stämmer överens med budgeten. Vidare anser 
Johnson och Kaplan (1987) att den traditionella budgetstyrningen medför en för 
stor  strävan  efter  vinst  i  absoluta  tal,  vilket  enligt  författarna  kan  leda  till 
kortsiktig fokusering på lönsamhet.  
 
Efter  Johnson  och Kaplans  (1987) kritik  av de  traditionella  styrverktygen har 
det  trätt  fram  en  mängd  kritiker  som  utvecklat  och  framfört  sin  syn  på 
budgeten och budgetprocessen. Exempelvis Bunce och Fraser (1997) menar att 
budgeten och budgetprocessen är byråkratisk, för tidskrävande samt egentligen 
inte skapar något direkt värde  för  företaget. Samuelsson  (1997) går på samma 
linje som Johnson och Kaplan (1987) angående företagets framtid. De menar att 
framtiden  är  relativt  osäker  vilket  kan  få  till  följd  att  både  planeringen  och 
företagets fokus måste ändras om det sker stora förändringar inom och utanför 
företaget. Att ”stirra sig blind” på budgeten kan vara farligt eftersom felaktiga 
beslut  kan  tas  utan  övervägande  av  förändrade  förutsättningar  (Samuelsson, 
1997 och Myers, 2001). Samuelsson (1997) framhäver vidare att de flesta företag 
inte  är  tillräckligt  flexibla och  ”planerar  istället  för att parera”  (s.108). Liknande 
resonemang  för  Wallander  (1995)  som  även  han  anser  att  budgetens 
användning blir  irrelevant eftersom den ofta bygger på osäkra och  långsiktiga 
prognoser. Om  företagen  fortsätter  att  sträva  efter  de  planerade målen,  trots 
nya  förutsättningar,  finns det dessutom  risk  för att de beslut  som  tas medför 
handlingar  som  går  stick  i  stäv med  företagets  grundidéer  och  värderingar 
(Samuelsson, 1997).  
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Wallander (1995) pekar vidare på vikten av rätt information till rätt person för 
att inte medarbetarna skall ta felaktiga beslut. Företag måste hela tiden prestera 
bättre  och  billigare  produkter  samtidigt  som  omgivningen  förändras. Därför 
anser författaren att de ansvariga måste få den information som visar hur deras 
enhet presterar och utefter denna avgöra om de skall ”byta kurs” eller fortsätta 
arbetet som tidigare. Wallander (1995) beskriver därför budgetens, och speciellt 
årsbudgetens,  förmåga  att  lösa  de  informationsproblem  som många  företag 
trots allt hanterar med en budget, med följande citat:  
 

”…en ovanligt arbetskrävande, ineffektiv och direkt farlig väg att gå…” 
(Wallander, 1995, s.79)  

 
Andra kritiker,  som  exempelvis Hope  och Fraser  (2004),  anser  att det  största 
problemet med dagens budgetering är att den konstrueras med utgångspunkt 
från  företagets  ledning.  Budgeten  skapades  en  gång  i  tiden  för  att 
företagsledningen  skulle  kunna  kontrollera  verksamheten  centralt  men 
möjligheter för enheterna att skapa kundvärde  i budgetprocessen  ignorerades. 
Det förklarar Hope och Fraser (2004) med att budgeten saknar koppling mellan 
ledningens syn på verksamheten och den operativa personalens möjligheter att 
realisera  den.  Det  resultat  och  den  lönsamhet  som  ledningen  eftersträvar 
behöver inte alls vara möjlig för de operativa enheterna att uppnå. Risken finns 
också att ledningen inte vill skapa en realistisk budget och göra den utmanande 
eftersom  den  ofta  belönas  utifrån  budgeten  (Finney,  1993). Hope  och  Fraser 
(2004),  likt  Samuelsson  (1997)  och  Wallander  (1995),  anser  att  budgeten 
påverkas av  faktorer  som står utanför  företagets kontroll. Det kan  leda  till en 
minskad  motivation  hos  personalen  för  att  prestera  toppresultat.  Om 
budgeten  ”kräver”  något  som  inte  alls  är  möjligt  att  prestera  är  budgeten 
ganska betydelselös eftersom de mål som sätts upp inte är uppnåeliga. Därmed 
får inte budgeten någon relevans eftersom den motverkar syftet att kunna styra 
och leda personalen. Hope och Fraser (2004) menar dock att budgeten möjligen 
är  en  bra  måttstock  på  prestationer  vid  en  given  situation.  Författarna 
sammanfattar  sin  kritik  mot  den  otillräckliga  budgetprocessen  i  följande 
punkter: 
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• Budgetering är svårhanterlig och dyr trots att sannolikheten för att den skall slå 
in är väldigt låg. 

 
Den  genomsnittliga  tiden  som  används  för  budgeteringen  inom  ett  företag 
ligger mellan fyra till fem månader. Många företag anser också att de använder 
allt mer  tid  till  budgetuppföljning  istället  för  att  ägna  sig  åt  aktiviteter  som 
skapar värde för företaget. Exempelvis arbetar ekonomiavdelningarna numera 
mer  med  att  utveckla  redovisningssystemet  än  att  ge  information  till 
företagsledningen som gör att de kan ta bättre beslut. (Hope & Fraser, 2004) 
 

• Budgetering är  inte anpassat  för konkurrensen  i omvärlden och motsvarar  inte 
längre behoven för vare sig ledningen eller övriga i organisationen. 

 
Fokuseringen på att nå de, i budgeten, uppsatta målen kan innebära att viktiga, 
strategiska, beslut  fattas  för  sent. Arbetet med  att  finna nya vägar och  ta bra 
beslut kommer  i andra hand eftersom det anses viktigare att hålla de fastsatta 
planerna. Det är något som även Wallander (1995) anser vara en av de främsta 
anledningarna  till att budgeten har spelat ut sin roll som styrinstrument. Han 
hävdar  att  den  stora  skillnaden  mellan  budgeten  och  det  verkliga  utfallet 
berodde och beror på att vi som människor har väldigt svårt att ta till oss och 
förstå  förändringar.  Om  det  sker  en  stor  förändring  av  budgetpåverkande 
faktorer så inser vi inte konsekvenserna av dessa utan arbetar vidare efter den 
framtagna  planen. Det  förklarar  författaren med  att  i  all  framtidsbedömning 
finns  det  ett  stort  inslag  av  konservatism.  Vi  värjer  oss  således  från 
bedömningar som innebär en helt annan bild än den som tidigare  
varit den aktuella (Wallander, 1995). 
 

• Budgetarbetet har mer blivit ett ”siffertrixande” för att nå mål. 
 
Prestationsfokuseringen  blir  lätt  en  fälla  eftersom  allt  arbete  syftar  till  det 
löpande räkenskapsåret. Därför eftersträvas ”rätt” nyckeltal vilket kan medföra 
att  beslut  tas  på  helt  fel  grunder  och  istället  skapas  framtida  negativa 
konsekvenser.  Vad  som  anses  vara  ”rätt”  nyckeltal  bedöms  vanligtvis 
branschspecifikt och det gäller  att  inte ha  sämre nyckeltal  än konkurrenterna 
eftersom det ger en väldigt negativ bild av företaget. Wallander (1995) relaterar 
till det sociala  trycket som påverkar människans handlande vid bedömningar. 
Att gå helt emot den allmänna uppfattningen är svårt då det sällan  får gehör 
ifrån  andra. Det  innebär  en  form  av  grupptryck  där  resonemanget  ”att  göra 
som  alla  andra  företag”  blir  det  allmänna  arbetssättet.  Med  det  menar 
Wallander (1995) att många företag inte reflekterar över sitt budgetanvändande 
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och  hur  det  skall  effektiviseras.  Istället  arbetas  budgeten  fram  utan  att 
ifrågasätta vilken nytta som finns med den. 
 
 

3.7 Budgetlös styrning 
Enligt  Johnson och Kaplan  (1987) bör  företagen,  istället  för att använda sig av 
den ”tröga” budgeten som planerings‐ och beslutsunderlag, gå över till en mer 
operationell planering för att slippa beslut baserade på aggregerad information. 
På detta sätt  tros även medarbetarna  få en bättre  förståelse  för sin egen  insats 
och därmed ha  bättre  förutsättningar  att prestera  bra.  Samuelsson  (1997) har 
liknande  åsikter  angående  flexibiliteten.  Enligt  honom  bör  valet  av  styrmedel 
bero  på  hur  ledningen  resonerar  kring  strategi  (ledningsfilosofi)  samt  olika 
situationsfaktorer,  vilka  i  sin  tur  påverkar  hur  väl  de  uppsatta målen  nås.  Ett 
exempel på en  sådan  situationsfaktor är hur marknaden  som  företaget agerar 
på  ser  ut. Om  situationen  är  stabil  blir  formella  styrsystem, med  exempelvis 
traditionell budgetering,  lättare att använda och  förlita sig på. Detta på grund 
av  att  väldigt  lite  förändrar  sig  i  förhållande  till  hur  situationen  såg  ut  när 
budgeten fastställdes. Är däremot omgivningen mer turbulent och osäker blir ett 
formellt  system  svårare  att  arbeta  efter.  Beslutsfattarna  är  också  tvungna  att 
utforma  handlingsplanen  för  verksamheten  efter  företagets  strategi  och 
målsättning  samt  kunna  agera  om  dessa  inte  är  realistiska.  Därmed  är  det 
viktigt att organisationen, som tidigare nämnt, innehåller medarbetare som kan 
hantera dessa problem på ett  likartat sätt.  (Samuelsson, 1997) Av den orsaken 
underlättar  det  om  det  råder  ett  visst  etablerat  förhållningssätt,  en 
företagskultur,  inom  företaget. För att målen skall uppfyllas  i så hög grad som 
möjligt  krävs det  vidare  att  organisationen  är  strukturerad  så  att den passar 
organisationens  verksamhet.  (Samuelsson,  1997)  De  faktorer  som  ovan 
beskrivits påverka styrningens måluppfyllelse visas i modellen nedan.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
FIGUR 5, Styrningens bestämningsfaktorer 
Samuelsson (1997) s. 33 

Situationsfaktorer 

Ledningsfilosofi 

Styrmedel  Verksamhet Måluppfyllelse
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3.7.1 En flexibel styrprocess 

För  att  undvika,  de  tidigare  nämnda  (se  avsnitt  3.6),  punkterna  som  gör 
budgeten otillräcklig och istället skapa realistiska mål, flexibla processer samt få 
bort  ”siffertrixandet”  krävs  det,  enligt  Hope  och  Fraser  (2004),  att 
prestationsmåtten  i absoluta tal tas bort. Det  liknar fler författares (exempelvis 
Samuelsson, 1997 samt  Johnson & Kaplan, 1987) åsikter angående hur en mer 
effektiv styrmetod än budgeten bör utformas. Hope och Fraser (2004) har tagit 
fram en budgetlös modell med sex olika styrprocesser. Genom att använda sig 
av  dessa  processer,  vilka  beskrivs  nedan,  hävdar  författarna  att  personalen 
förbättrar sitt engagemang  till  företaget. De anställda kan därigenom  fokusera 
på  nuläget  och  framtiden  istället  för  att  ”stirra  sig”  blinda  på  sin  planering. 
Därför kan företaget bli mer flexibelt och få bättre möjligheter att kunna agera 
utefter rådande omständigheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 6, Anpassningsbar styrprocess 
Hope & Fraser (2004), s. 99, Egen bearbetning 
 
 
Modellförklaring 
Vid  målsättningen  bör  målen  sättas  i  förhållande  till  tidigare  år  och 
konkurrenterna samt vara utmanande och krävande för personalen, vilket sker 
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i  en  dialog  där  ”bästa  möjliga  resultat”  eftersträvas.  Det  viktigaste  med 
belöningssystem  som motivationshöjande  faktor  är  att  de  inte  knyts  till  fasta 
prestationsmått.  Istället  anser  Hope  och  Fraser  (2004)  att  de  bör  utgå  ifrån 
individens/gruppens  eller  företagets  relativa  prestation.  Belöningen  behöver 
inte  bestå  av  likvida  medel  utan  kan  istället  bestå  av  erkännande, 
rankningslistor  och  så  vidare.  Det  krävs  vidare  att  strategiimplementeringen 
flyttas  från  ledningen  till de ansvariga enheterna  för att kunna  skapa  så  stort 
kund‐ och aktieägarvärde som möjligt. Dock har  ledningen en viktig uppgift  i 
att  fastställa  förutsättningarna  för  strategin  som  exempelvis  värderingar  och 
andra riktlinjer. Processen syftar till att komma överens om en strategi som alla 
enheter  kan  arbeta  efter.  Även  denna  del  i  styrmodellen  antas  främja 
engagemang och högre ambition hos medarbetarna. (Hope & Fraser, 2004) 
 
För att prestationsansvaret och strategiimplementeringen skall kunna delegeras 
måste  de  nödvändiga  resurserna  överföras  till  berörda  enheter.  I  det  ingår 
resurser  som personal,  teknologi  samt delegering  av beslutsfattande  till  lägre 
nivå.  Hope  och  Fraser  (2004)  framhåller  vidare  ett  användande  av  så 
kallade  ”relationstal”, vilket  innebär  att  enhetscheferna  får  riktlinjer  för  inom 
vilka  gränser  de  kan  utnyttja  resurser.  Ett  exempel  på  ett  sådant  tal  är 
relationen mellan kostnader och  intäkter. Till skillnad från en ”vanlig” budget 
ger  denna  variant  cheferna  mer  handlingsutrymme  och  flexibilitet  för  de 
eventuella omgivningsförändringar  som kan uppstå. Ett  sådant krav minskar 
även risken för att ett eventuellt slöseri uppstår. (Hope & Fraser, 2004) 
 

När en  företagsomfattande budget  fastslås  får varje enhet direktiv  inom vilka 
ekonomiska ramar de skall hålla sig. I ett arbete utan budgets finns inga sådana 
planer utan varje  enhet måste  själv  fastställa vad  som kommer  att krävas  av 
både  dem  själva  samt  av  övriga  enheter.  Detta  samarbete  över 
avdelningsgränserna krävs  i många fall för att kunna skapa högre kundvärde, 
vilket  senare  antas  resultera  i  bättre  lönsamhet.  Samverkan  leder  även  till 
en  ”lagkänsla”  som  kan  vara  viktigt  att  ha  för  att  enheterna  inte  skall  agera 
enbart i självintresse. (Hope & Fraser, 2004) 
 
Det sista steget i modellen behandlar uppföljning och kontroll. Kontrollfunktionen 
bör  ligga  på  flera  nivåer  i  företaget  och  inte  enbart  utgå  ifrån  ledningen 
eftersom central kontroll, enligt Hope och Fraser  (2004),  innebär att enheterna 
anpassar  sig  till  fasta  prestationsmål.  För  ledningen  innebär  det  att  de  inte 
behöver  känna  till  allt  som  händer  utan  de  behöver  bara  ingripa  då  det 
verkligen behövs. De skall således fungera som ett stöd till det decentraliserade 
beslutsfattandet. Uppföljningen som utförs skall också medföra att all relevant 
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information  skall  kunna  spridas  snabbt.  Det  gör  rullande  prognoser  om 
framtiden till ett bra instrument eftersom de tas fram relativt enkelt och billigt. 
Dessa görs inte lika detaljerat som den ”vanliga” budgeten utan omfattar bara 
de viktigaste siffrorna och nyckeltalen. (Hope & Fraser, 2004)  
 
 

3.8 Alternativa styrsätt 
Efter  den  tilltagande  Relevance  Lost‐debatten  har  allt  fler  styrmetoder  tagits 
fram och utvecklats för att kunna lösa de problem som lyftes fram av Johnson 
och Kaplan 1987. Främst har dessa metoder syftat  till att sätta verksamhetens 
icke‐finansiella faktorer i centrum. Metoderna har inte bara setts som alternativ 
utan många menar även att de kan vara bra komplement  till den  traditionella 
ekonomistyrningen.  
 

3.8.1 Balanced Scorecard 
Idéerna om det balanserade  styrkortet presenterades 1992  i Harvard Business 
Review av Kaplan och Norton. De byggde denna nya styrmetod på den tidigare 
kritik  som  framkommit  mot  det  traditionella  sättet  att  styra  företag  på. 
Styrkortets huvudsyfte är att kunna beskriva en hel verksamhet med hjälp av 
ett antal mått på de prestationer och processer som sker. Författarna menar att 
en  verksamhets  målsättning  lättare  nås  om  de  relevanta  faktorerna  som 
påverkar  målet  verkligen  mäts  och  utvärderas,  även  de  icke‐finansiella 
faktorerna.  (Kaplan & Norton,  1992) Anledningen  till  att Kaplan  och Norton 
belyste  vikten  av  de  icke‐finansiella  parametrarna  var  att  de  flesta  företag 
utvecklar strategier för områden som inte går att mäta med siffror. Därför ansåg 
de  att dessa processer måste  kunna mätas på  samma  likvärdiga  sätt  som de 
finansiella. En ytterligare anledning var att de processer som mäts med de icke‐
finansiella måtten är de som  i framtiden kommer att generera vinster. Vanliga 
exempel på  icke‐finansiella mått är nöjdkundindex, nöjdmedarbetarindex och 
produktkvalitet. (Kaplan & Norton, 1999) 
 
Det balanserade  styrkortet bygger på  fyra  olika perspektiv  (kund,  finansiellt, 
processer  samt utveckling)  som  belyser  verksamhetens  vision  och  strategi ur 
olika tidsaspekter (nutid, dåtid och framtid) Dessa perspektiv hjälper sedan till 
att  skapa  olika  mått  med  hänsyn  taget  till  företagets  strategiska  mål  och 
framgångsfaktorer.  På  det  sättet  skall  det  bli  enklare  för  företaget  att 
konkretisera sina mål till direkta handlingsplaner. (Kaplan & Norton, 1999) 
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3.8.2 Rullande prognoser 
Att göra kontinuerliga prognoser om  framtiden är ofta  svårt på  lokala nivåer 
inom ett  företag. Därför genomförs dessa ofta på central nivå och ger en mer 
översiktlig bild av den kommande perioden eftersom den inte är lika detaljerad 
som  en  budget  (Samuelsson,  1997).  Johansson  (1999) menar  att det dock  bör 
göras  en  tydlig  distinktion  mellan  budgets  och  prognoser  eftersom  de  kan 
förefalla relativt lika varandra samtidigt som de utgör helt olika saker i företags 
styrarbete. Thoresen (1990) anser att budgeten räknar med många faktorer som 
inte går att påverka och definierar en prognos som: 
 
”…en bedömning av den framtida utvecklingen på områden som inte nämnvärt kan 

påverkas av företaget…” 
(Thoresen, 1990, s.245) 

 
Anthony och Govindarajan (2001) sammanfattar skillnaderna mellan budgeten 
och prognosen på följande sätt: 
 

• En budget måste presenteras i monetära termer medan en prognos inte 
behöver det. 

• Prognosen kan gälla för vilken tidsperiod som helst. En budget ställs ofta 
upp för bestämda perioder som exempelvis halvår eller år. 

• Oftast ligger det inget ansvar på prognosmakaren om den slår fel medan 
budgeten har en stark koppling till ett angivet ansvar. 

• En prognos uppdateras så snart ny information framkommer medan en 
budget i många fall förblir oförändrad. 

• Det sker inga periodvisa avvikelseanalyser av en prognos, vilket sker då 
utfallet inte stämmer överens med budgeten. 

 
Anthony  och  Govindarajan  (2001)  hävdar  att  budgeten  är  en  handlingsplan 
med målsättningar baserat på monetära termer. En prognos däremot, är mer en 
sammanställning över vad  företaget  tror kommer att hända  i  framtiden, både 
på kort och  lång  sikt. Till prognosen kopplas heller  inte några utvärderingar 
eller belöningar. 
 
 

3.8.3 Benchmarking 
I  slutet  på  80‐talet  började  många  företag  inse  vikten  av  att  vara 
marknadsledande inom landet för att på så sätt vinna stordriftsfördelar. Genom 
att jämföra sig med sina konkurrenters lönsamhet och resultat anses det lättare 
att genomföra nödvändiga förändringar för att kunna konkurrera bättre. Främst 
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beror det på att alla inblandade inspireras till att bli bättre och upprätthålla en 
ledande position. (Lindvall, 2001) 
 
Lindvall  (2001)  hävdar  att  hela  ”benchmarking‐tänkandet”  fokuserar  på  de 
processer  som pågår  inom  företagen. Det  riktas mycket uppmärksamhet mot 
hur arbetsmetoderna verkligen utförs och om det går att  förbättra dessa. Det 
lättaste  sättet  är då,  enligt Lindvall  (2001),  att  jämföra  sig med  andra  företag 
eller enheter inom den egna organisationen. Det behöver inte innebära att dessa 
företags eller enheters verksamhet liknar ens egen. Verksamheten kan helt skilja 
sig  åt men  i många  fall  är  flera  arbetsmoment  lika mellan de olika  företagen 
och/eller  enheterna.  (Simeone,  1999)  Således handlar  inte  benchmarking,  i de 
flesta  fall,  om  att  jämföra  hela  företag  utan  istället  olika  delar,  som  genom 
jämförelsen  kan  komma  att  effektiviseras  (Lindvall,  2001).  Dessa  delar  kan, 
enligt  Karlöf  (1997),  exempelvis  vara  kvalitetsfrågor  eller 
produktivitetsförbättringar. Camp (1993) menar att den stora skillnaden mellan 
budgetering  och  benchmarking  är  att  vid  det  sistnämnda  arbetas  en  ny 
målsättning  fram med  hjälp  av  de  främsta metoderna  som  används  i  andra 
enheter  och/eller  företag. Monroe  (2000)  beskriver  benchmarking  på  följande 
vis: 
 
“...the process of improving performance by continuously identifying, understanding 
and adapting outstanding practices and processes found inside and outside the 

organization...”   
(Monroe, 2000, s.44) 

 
En  användning  av  ”best  practice”  för  arbetsmetoderna  ger,  enligt  Monroe 
(2000),  därför  stora möjligheter  att  nå  de  prestationsmål  som  ställs  upp. Att 
jämföra sig med andras  resultat och arbetsmetoder anser dessutom Hope och 
Fraser (2004) skapar mer målinriktade och motiverade medarbetare. Författarna 
hävdar att en  jämförelse och utvärdering  i  förhållande  till någon annan enhet 
skapar en tävlan, vilket kan frambringa ett mer effektivt och målinriktat arbete. 
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4. Praktikfallet Svenska 
Handelsbanken 

Detta kapitel avser ge läsaren förståelse för hur Handelsbanken bedriver sin budgetlösa 
ekonomistyrning med avseende på exempelvis struktur, motivation och samordning. 
Inledningsvis presenteras företaget i korthet. Därefter visar vi hur banken organiserar 
sitt arbete samt anledningarna till just detta. Avslutningsvis sammanfattas syftet med 
Handelsbankens ekonomiska styrsystem. Om ingen annan information ges är materialet 
baserat på de intervjuer som genomförts eller interna dokument från fallföretaget. 

 

4.1 Företagspresentation 
Svenska  Handelsbanken  grundades  redan  1871  under  namnet  Stockholms 
Handelsbank, vilket  senare  skulle ändras  till Svenska Handelsbanken.  I 1900‐
talets början hade Handelsbanken blivit en storbank med en  landsomfattande 
rörelse,  tidigare hade banken varit organiserad som en  lokal huvudstadsbank. 
Kontakterna med landsorten hade upprätthållits genom samarbete med ett stort 
antal  lokalbanker.  Den  första  viktiga  sammanslagningen  skedde  1914  då 
Handelsbanken  övertog  Bankaktiebolaget Norra  Sveriges  rörelse.  Efter  detta 
följde  en  rad  fusioner,  exempelvis  Skånska  Banken,  Stadshypotek  och  SPP. 
Midtbank, med drygt 20 kontor på  Jylland  i Danmark,  förvärvades 2001. Vid 
årsskiftet  2004/2005  hade  företaget  573  kontor,  av  vilka  453  finns  i  Sverige. 
Antalet  anställda  inom  koncernen  är  9.150,  varav  cirka  7.100  i  Sverige. 
(Årsredovisning, Handelsbanken 2004) 
 
Handelsbanken  skall  vara  en universalbank,  vilket  innebär  att  företaget  skall 
täcka  hela  bankområdet.  Det  gäller  alltså  traditionella  företagsaffärer, 
Investment Banking  och Trading  samt privata  affärer  inklusive  livförsäkring. 
Bankens  övergripande  målsättning  är  att  ha  en  högre  lönsamhet  än 
genomsnittet  för  de  övriga  nordiska  bankerna. Den  högre  lönsamheten  skall 
komma  aktieägarna  till  del  genom  en  högre  tillväxt  i  utdelningen  än  andra 
jämförbara bolag. Lönsamheten skall hela  tiden  fokuseras, exempelvis vid  lån 
är  krediternas  kvalitet  viktigare  än  deras  volym.  Vidare  eftersträvas  en  stor 
decentralisering. Anledningen är att de personer som arbetar närmast kunden 
också är de som har den bästa kunskapen om kundens situation och efterfrågan. 
Därför  är  det  bättre  att  också  kunna  ta  beslut  så  nära  kunden  som möjligt. 
(Årsredovisning, Handelsbanken 2004 samt www.handelsbanken.se) 
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FIGUR 7, Handelsbankskoncernens organisation 
(Årsredovisning, Handelsbanken 2004) 
 
Eftersom  organisationen  är  decentraliserad  har  de  flesta mellannivåer  inom 
företaget  tagits bort. Numera  finns det endast  lokal,  regional och central nivå 
inom organisationen. ”Handelsbanksmodellen”, med nuvarande arbetssätt och 
struktur har också visat sig lyckosam. Företaget har 33 år i rad nått upp till sin 
övergripande  målsättning,  att  ha  en  högre  räntabilitet  än  konkurrenternas 
genomsnitt. Dessutom har de haft den högsta kundnöjdheten under de senaste 
15  åren,  vilket  bevisats  genom  oberoende  undersökningar  varje  år. 
(Årsredovisning, Handelsbanken 2004) 
 
 

4.2 Handelsbankens ekonomiska styrsystem 
 

”…Handelsbankens övergripande mål är att ha en högre räntabilitet på eget kapital än 
ett vägt genomsnitt för övriga börsnoterade nordiska banker…” 

(Årsredovisning, Handelsbanken 2004) 
 
Handelsbankens ekonomiska styrsystem är centralt i företagets verksamhet och 
används  i  första  hand  till  att  stimulera  och motivera  alla  enheter  och  dess 
personal att arbeta mot bankens övergripande mål. Målet skall uppnås genom 
nöjdare kunder  samt  lägre kostnader. För  att dessa båda parametrar, kunder 
och kostnader, skall utvecklas positivt har Svenska Handelsbanken  tagit  fram 
ett ekonomiskt styrsystem. Det innefattar inte bara mätningar, rapportering och 
uppföljning av verksamheten i ekonomiska termer. Systemet syftar även till att 
kunna  använda  alla  de  verktyg  som  hjälper  banken  att  utvecklas  i  en  viss 
riktning. Därigenom  omfattar  det  ekonomiska  styrsystemet  alltifrån  bankens 
organisationsstruktur  och  rådande  belöningssystem  till  hur mätningar  av  de 
olika enheternas resultat skall göras.  
 
Det ekonomiska styrsystemet består av tre viktiga beståndsdelar. Den första är 
bankens  struktur,  det  vill  säga  hur  ansvaret  fördelas  inom  företaget  och  hur 
verksamheten är organiserad. Handelsbanken har sedan 70‐talet haft en starkt 
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huvudkontorKontor

Centrala 
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utvecklad  decentralisering,  vilken  har  en  grundläggande  betydelse  för  hur 
banken fungerar och styrs.  
 
”…vi är en väldigt starkt decentraliserad organisation. Man kan inte beskriva vårt 

ekonomiska styrsystem, menar jag, utan att ha väldigt klart för sig hur vår organisation 
och arbetssätt ser ut…” 

(vice VD) 
 
I den mer operativa delen av styrsystemet har den interna marknaden för tjänster 
samt  dess  internprissättning  en  viktig  roll  i  att  styra  och  stimulera  de  olika 
enheternas agerande i rätt, och samma, riktning. Den sista beståndsdelen inom 
styrsystemet  är  den  ekonomiska utvärdering  och  analysering  som  kontinuerligt 
sker av och inom varje enhet. Denna löpande process är en viktig funktion för 
att  ständigt  förbättra  arbetet  i  verksamheten. Nedan  följer  en mer  ingående 
förklaring av de tre nämnda aspekterna i det ekonomiska styrsystemet.  
 
 

4.2.1 Strukturen 
Samtliga  enheter  inom  Handelsbanken,  såväl  stora  som  små,  har  ett  eget 
resultatansvar att råda över. Utöver dessa finns ett antal rörelseområden som i 
sin tur ansvarar för  lönsamhet och rörelseutveckling. Dessa rörelseområden är 
de  11  regionerna  (7  i  Sverige och  4 utomlands) och  affärsområdena Markets, 
Kapitalförvaltning,  Finans  och  Finansförvaltning.  Rörelseområdena  är  sedan 
uppdelade i flera olika resultatenheter med eget resultatansvar. Ett bankkontor 
är det tydligaste exemplet på en sådan resultatenhet.  
 
Verksamheten  inom Handelsbanken  fokuserar  i  första hand på kundansvaret. 
Därigenom  anser  banken  att  det  blir  naturligt  att  styra  verksamheten  med 
resultatenheter med  eget  kundansvar  istället  för  att  göra  en  utvärdering  av 
varje  dotterbolag  inom  koncernen  var  för  sig.  Denna  modell  medför  att 
resultatet  vid  försäljningar  av  exempelvis  fondandelar,  försäkringar,  bolån  et 
cetera,  till  största  del  redovisas  hos  respektive  bankkontor  som  utför 
försäljningen. 
 
Det dras även en tydlig gräns mellan rörelsedrivande och affärsstödjande enheter. 
En rörelsedrivande enhet bedriver egen affärsverksamhet med syftet att gå med 
vinst. Exempel på en sådan är ett lokalkontor. De affärsstödjande enheterna är 
istället  så  kallade  ”interna  resultatenheter”.  De  har,  likt  de  rörelsedrivna 
enheterna, också lönsamhetsansvar med det syftar dock inte till att generera en 
vinst  utan  ett  nollresultat.  Därigenom  har  de  inte  någon  vinstmarginal 
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inbyggda  i  priserna  på  de  interna  tjänster  som  de  tillhandahåller.  De 
affärsstödjande  enheterna,  som  exempelvis  Centrala  Utvecklings‐,  Data‐  och 
Ekonomiavdelningarna, skall sträva efter så låga kostnader som möjligt för att 
skapa  ett  nollresultat.  Det  finns  dock  enheter  som  både  fungerar  som 
rörelsedrivande och affärsstödjande, exempelvis Markets och Finans. 
 
 
Företag i företaget 
Grundidén  inom Handelsbanken är att en hög  lönsamhet skall uppnås genom 
att hela affärsansvaret  förs över  till de  enheter  som möter kunden. Det är de 
som  genomför  affärerna  och  känner  kunderna  bäst.  Därmed  fördelas  även 
ansvaret  för  de  risker  som  verksamheten  medför  ut  på  dessa  enheter. 
Anledningen  till  det  är  att  den  operativa  personalen  bättre  kan  bedöma 
kundernas  önskemål,  situation  och  krav  men  även  var  det  finns 
affärsmöjligheter.  
 
”…det är bättre att de som verkligen känner kunden och har kontakt med kunden tar 

affärsbesluten…” 
(vice VD) 

 
Därför  fungerar  varje  rörelsedrivande  enhet  i  realiteten  som  ett  eget  företag 
inom  företaget  Handelsbanken.  Detta  ”företags”  VD  är  på  lokal  nivå 
kontorschefen. Genom stark decentralisering hamnar alla enheter som påverkar 
bankens resultat, de rörelsedrivande, i fokus och bedöms efter uppnått resultat. 
Om dessa enheter  lyckas väl, eller  inte,  ser de  själva och de övriga enheterna 
detta  på  en  gång  genom  det  datasystem  som  används  vid  den  månatliga 
rapporteringen.  Därigenom  blir  det  en  stark  koppling  mellan  varje 
medarbetares  insats  och  resultatenhetens  resultat  samt  i  nästa  steg  till 
resultatområdets och Handelsbankskoncernens resultat.  
 
”... vi är ett eget företag, det vi gör här blir slutprodukten och vi behöver inte sitta och 
vänta på råd och besked uppifrån. Vi jobbar på vår marknad och vi skall bli kungar på 
vår marknad. Kunden skall ju helst inte märka att det finns andra inblandade än 

kontoret. Han skall känna att det är kontorschefen som är kungen…” 
(Kontorschef) 

 
Varje medarbetares  insats  skall bedömas  likvärdigt. Fördelningen av bankens 
resultatandelssystem,  Oktogonen,  sker  därför  jämnt  över  alla  anställda.  Till 
Oktogonen  avsätts  varje  år  en  viss  andel  av  koncernens  resultat  och  den 
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fungerar också som ett vikigt  instrument för att förmå alla anställda att arbeta 
efter samma mål – hög räntabilitet. 
 
”…äkta motivation skapas genom att man får en skälig ersättning för det arbete man 
gör. Det är ju summan av allas ansträngningar som skapat den här styrkan i företaget, 

det spelar ingen roll om du är koncernchef eller arbetar bakom kassan…” 
(vice VD) 

 
 

4.2.2 Den interna tjänstemarknaden 
Trots att alla kontor samt övriga  resultatenheter  i stort  fungerar som separata 
företag så behöver de köpa  in vissa  tjänster  för att kunna driva verksamheten 
och generera den vinst som eftersträvas. Anledningen är att de själva  inte kan 
producera  dessa  till  rimliga  kostnader.  Istället  producerar  koncernen  dessa 
tjänster  genom  de  affärsstödjande  enheterna.  Tjänsterna  kan  finnas  inom 
områdena försäkringar, värdepapper, leasing, hypotekslån, fondförvaltning och 
så vidare. Dessa  tjänster  får  exempelvis kontoren  ersättning  för  i  form  av  en 
intäktsandel, det vill säga en del av den intäkt som affären ger. Således ses denna 
betalning  som  en  ersättning  för  det  arbete  som  utförts,  exempelvis  för  att 
kontoret tillhandahållit kunderna som genererar intäkten.  
 
Vidare  finns  det  ett  behov,  i  resultatenheterna,  av  utvecklingsarbete  inom 
exempelvis  redovisning,  säkerhet,  ledningsfunktioner  samt  andra  stödsystem 
som tillhandahålls från centralt håll för att stödja de rörelsedrivande enheterna. 
Dock eftersträvas en princip om att inte driva några projekt eller produkter som 
inte  har  eller  förväntas  få  direkt  affärsmässig  betydelse. Därför  åberopas  ett 
system där de  lokala kontoren  (och andra rörelsedrivande enheter) betalar  för 
de interna tjänster som de använder sig av.  
 
 
Internpriser och dess debitering 
Det pris som tas ut ifrån de rörelsedrivande enheterna av de affärsstödjande är 
internpriser  som motsvarar den  självkostnad  som det krävs  för att producera 
tjänsterna.  Där  skiljer  sig  således  de  affärsstödjande  enheterna  ifrån  de 
rörelsedrivande  eftersom  ingen  vinstmarginal  tas  ut. Men  samtidigt  kan  de 
rörelsedrivande enheterna köpa tjänster ifrån externa leverantörer om de anser 
att priset eller kvalitén för en tjänst inte är acceptabelt.  
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”…om färre och färre kontor är intresserade av en produkt så är det viktigt att det 
uppstår ett minus där uppe som en signal om att det här gängets tjänster är det ingen 

som vill köpa, då får man ju avveckla det…” 
(vice VD) 

 
I så stor utsträckning som möjligt strävar banken efter att ta ut ett pris baserat 
på  rörliga  styckkostnader  (exempelvis  styck‐  och  timpriser  eller  procentuella 
pålägg). Detta system anses som mest rättvist och rättvisande eftersom det visar 
den  faktiska  användningen  av  en  tjänst.  Systemet  skapar  även  bättre 
prissättning  i  andra  ledet,  det  vill  säga  till  kunden,  samt  motverkar  en 
överanvändning av de interna resurserna.  
 

”…det är ju viktigt att kostnaderna alltid skall spegla verkligheten…” 
(vice VD) 

 
En ledande princip för internprissättningen är påverkbarheten, det vill säga att 
de  rörelsedrivande  enheterna  endast  skall debiteras  för  sådant  som de  själva 
kan  påverka  och  verkligen  utnyttjar.  Därför  fördelas  inte  några  kostnader 
av  ”övergripande”  typ,  som  exempelvis  koncernledningsersättningar  eller 
ledningsfunktionskostnader på de olika resultatenheterna.  
 
 
Varför används internpriser? 
I  praktiken  skulle  det  vara  möjligt  att  bara  fördela  ut  de  affärsstödjande 
enheternas  kostnader  jämnt  fördelat  på  alla  resultatenheter  och  andra 
rörelsedrivande  enheter.  Dock  finns  det,  enligt  Handelsbanken,  ett  flertal 
viktiga skäl till att de använder sig av internprissystemet. 
 

• Systemet  ger  en  mer  rättvis  kostnadsfördelning  och  ger  samtliga  en 
bättre  bild  av de  inblandade  enheternas  lönsamhet. De  som nyttjar  en 
viss  tjänst betalar självkostnaden  för den, vilket motverkar en eventuell 
överutnyttjning. 

 
• Om kostnaderna inte förs ut på dem som verkligen använder tjänsterna 

kan det  lätt  skapa  en  felaktig bild. Det  som  för  resultatenheten verkar 
vara  en  lönsam  affär  kan  för  banken  i  stort  vara  en  dålig  affär,  eller 
tvärtom. 
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• Systemet  sätter  också  press  på  de  tjänsteproducerande  enheterna  att 
erbjuda tjänster som efterfrågas samt att de håller en hög kvalité och till 
rimliga priser.  

 
”…i enstaka fall sker ju någon gemensam satsning i banken men det väljer ju vi själva 
om vi vill vara med på eftersom det kanske inte alls passar oss på det här kontoret…” 

(Kontorschef) 
 

• Systemet  påverkar  också  de  rörelsedrivande  enheterna  i  rätt  riktning, 
sett ur koncernens perspektiv. Om kontoren måste betala  för  en  tjänst 
producerad på central nivå så gör det att de stimuleras till att verkligen 
dra nytta av de förbättringar som tjänsten ger. Anledningen är att de vill 
kompensera för de ökade kostnaderna som uppstått.  

 
 
Planeringskommittén – en beslutsarena för internpriser 
I den så kallade planeringskommittén diskuteras och beslutas det varje år om 
de internpriser som skall gälla för det kommande året. Således fungerar denna 
kommitté  som  en  ”marknadsplats”  för  interna  tjänster. Denna  kommitté  har 
även ansvar för att granska de affärsstödjande enheternas verksamhet så att de 
tjänster  som  produceras  tillhandahålls  på  ett  så  effektivt  sätt  som möjligt.  I 
kommittén  sitter  representanter  för  de  olika  regionkontoren  och  andra 
rörelsedrivande  enheter,  det  vill  säga  ”köparna”  av  de  interna  tjänsterna. 
Dessutom  deltar  representanter  för  ”säljarna”,  de  affärsstödjande  enheterna, 
samt chefen för den centrala ekonomiavdelningen.  
 
 

4.2.3 Ekonomisk utvärdering 
Den  ekonomiska  styrningen  inom  Handelsbanken  innefattar  mätningar  av 
verksamheten  i  både  ekonomiska  och  icke‐ekonomiska  termer.  Varje 
resultatenhet  bidrar  till  hela  bankens  lönsamhetsmål,  därför  utvärderas  alla 
enheter, vilket  sker  i  relativa  termer. Exempelvis utvärderas varje  lokalkontor 
efter hur  intäkterna utvecklas  i  förhållande  till kostnaderna  (O/I‐tal). Eftersom 
fokus  alltid  ligger  på  att  nå  lönsamhet  i  varje  kundrelation  så  strävar  inte 
banken efter att ha  så många kunder  som möjligt eller att  sälja ett visst antal 
produkter.  
 

 



PRAKTIKFALLET SVENSKA HANDELSBANKEN 

 54 ARNESSON OCH LÖFGREN (2005) 

”…om det kommer in en kund här, en privatperson eller ett företag, så måste ju jag se 
till att man gör en lönsam affär, att jag inte säljer bort min marginal eller prutar bort 

mig för mycket, utan att jag har kvar en lönsamhet på den kunden…” 
(Kontorschef) 

 
Varje  resultatenhet,  exempelvis  lokalkontoren,  bedöms  i  förhållande  till 
föregående år, andra resultatenheter samt efter de verksamhetsförutsättningar 
som  förelegat  under  året.  Regionbankerna  jämförs  på  liknande  sätt  medan 
banken  som  helhet  jämförs  med  andra  banker,  både  nationellt  och 
internationellt. Att utvärdera prestationerna i relativa termer är även något som 
finns uttryckt  i  företagets  övergripande målsättning  –  att,  relativt  sett,  ha  en 
högre räntabilitet än snittet  för nordiska banker. Således kan även ett negativt 
resultat vara positivt om förutsättningarna varit dåliga och om konkurrenterna 
presterat ännu sämre.  
 
”…vi har ju någonting som kallas O/I‐tal, omkostnader i förhållande till intäkter. Där 
ser vi ju snittet i regionen och i Sverige. Men först måste man ju titta på hur de andra 
bankerna går. Jag menar om jag gör +2 och banken som helhet gör 0 medan de andra 
bankerna gör +20, det är ju klart att då är ju inte +2 inte något vidare det heller. Sedan 
måste man ju även titta på sig själv och den marknad man har, det kanske förväntas av 
den marknad jag sitter i att det skall gå bättre än i exempelvis Hultsfred eller Virserum 

eller vad det nu är. Man jämförs ju lite då med likartade städer…” 
(Kontorschef) 

 
Vidare mäts  kundnöjdheten  varje  år  i  Sverige,  uppdelat  på  regioner,  genom 
attitydundersökningar hos kunderna. Med detta system får alla berörda chefer 
möjlighet  att  analysera den  egna prestationen och utveckling. Därför betonar 
banken det ekonomiska styrsystemet som ett essentiellt verktyg  för att kunna 
nå de uppsatta målen. 
 
 
Resultatenheter 
Varje månad  får alla  resultatenheter en omfattande  rapport. Denna  innehåller 
allt ifrån resultat‐ och balansräkningar till detaljerade uppdelningar av intäkter, 
kostnader, marginaler och volymer. Utefter denna kan resultatenhetens ledning 
följa utvecklingen kontinuerligt.  I rapporten  finns även  flera nyckeltal där det 
tidigare nämnda O/I‐talet  finns. Talet anses vara det viktigaste  styrmedlet  för 
resultatenheterna  eftersom  det  visar  vilket  lönsamhetsbidrag  varje  affär  ger. 
Dessutom möjliggör det för en tydligare fokusering på intäkter och kostnader, 
vilket skall skapa en strävan efter att öka lönsamheten. 
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”…vi jobbar ju rätt så mycket med den enskilda affären, vi gör ju inte en långsiktigt 

dålig affär, då bidrar man positivt om man tänker på det sättet…” 
(Kontorschef) 

 
Centralt  finns det  inte några direkta  instruktioner om hur varje  resultatenhet 
skall analysera och jämföra sin verksamhet. Det är istället upp till varje enhet att 
själv  utforma  det  på  eget  sätt,  utefter  det  underlag  som  de  månatliga 
rapporterna ger.  
 
”… Räntabiliteten mäter prestationen mellan regionerna medan kontoren fokuserar på 

K/I‐tal eller O/I‐tal. Det positiva är då att inga pengar är bättre än andra…” 
(Regionchef) 

 
Vidare  har  kontoren  verktyg  för  att  kunna  analysera  lönsamheten  för  varje 
kund.  Dessa  visar  alla  intäkter  och  kostnader  som  kunden  genererar  inom 
koncernen. Verktygen fungerar även som ett underlag för prissättningen av de 
produkter som erbjuds till kunderna. Förutom de rent ekonomiska uppgifterna 
som ges till resultatenheterna får de även tillgång till mått på arbetsvolym och 
personalanvändning.  Arbetsvolymen  innebär  antal  använda  heltidstjänster  i 
timmar medan  personalanvändningen  visar  hur mycket  disponibel  personal 
som  funnits under perioden.  Instrumentet används  för att beräkna hur väl en 
enhet använder sina personalresurser samt för att signalera om det behövs mer 
eller mindre personal i framtiden.  
 
 
Resultatområden 
Som ovan nämnt utvärderas  regionbankerna och de övriga  resultatområdena 
utefter  räntabilitet  på  eget  kapital.  Därutöver  använder  även  dessa  enheter 
löpande  O/I‐tal,  volym‐  och  marginalutvecklingstal,  kundnöjdhet, 
kundlönsamhet  med  mera.  Dessutom  förekommer  det  en  löpande  dialog 
mellan  regionbankerna och bankkontoren. Främst  sker detta vid  stora affärer 
gällande  deras  prissättning  samt  lönsamheten  de  genererar.  Det 
styrningsverktyg  som  Handelsbanken  uttrycker  som  viktigast  för 
regionbankerna  är dock den  tävlan  som  finns  emellan dem. Denna drivkraft 
anses stark eftersom det stimulerar regionerna att hela tiden prestera så bra som 
möjligt.  
Den  verkställande  direktören  besöker  årligen  alla  regionbanker  samt  övriga 
resultatområden.  Inför  dessa  möten  tas  ett  omfattande  material  fram  med 
detaljerad information om resultatområdenas lönsamhet och utveckling. Denna 
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information  jämförs sedan med övriga resultatområden samt med  tidigare års 
uppgifter. Vid mötet diskuteras även de förutsättningar, tendenser, problem et 
cetera  som  resultatområdet  påverkas  av.  När  det  gäller  regionbankerna 
genomförs även en analys av de underliggande lokalkontorens utveckling. 
 
Varje månad håller VD:n ett  informationsmöte med de personer  som  innehar 
ledande befattningar inom banken. Bland dessa märks centrala bankledningen, 
regionbankscheferna samt cheferna  för de dotterbolag som  ingår  i koncernen. 
Detta möte  anses  som  ett  forum  för  information  och diskussion  i  strategiska 
frågor och fungerar således inte som någon beslutsinstans. 
 
”…mötet täcker upp frågor som berör central och regional nivå. Dock är det ingen som 

säger vad som i detalj skall utföras…” 
(Regionchef) 

 
Alla  ledamöter  i  bankledningen,  regionkontoren  samt  några  andra  ledande 
personer  inom  banken  får  varje månad  den  så  kallade  ”gula mappen”. Den 
innehåller  all  statistik  om  marknadsandelar,  volymutveckling,  kundnöjdhet, 
personalfrågor  och  nyckeltal  gällande  alla  resultatområden. Mappen  gör  det 
möjligt  för  dessa  personer  att  följa  upp  hela  bankens  och  resultatområdenas 
utveckling.  
 
 

4.3 Budgetlös styrning 
 
”…det här med att räkna upp det vi har i år med X procent och sedan blir det budgeten 

för nästa är ju lite konstigt…” 
(Kontorschef) 

 
Svenska Handelsbanken  har  sedan  70‐talet  tagit  ett  tydligt  avståndstagande 
från  att  styra  och  planera  utefter  budgets. Anledningen  är  att  banken  anser 
budgetstyrning som negativ samt att det främjar ett agerande som vill undvikas. 
De främsta anledningarna till att budgets inte används är: 
 

• Insikten om  framtiden är mycket  liten. Därför  tycker banken att det är 
bättre att analysera sin nuvarande position istället för att ”gissa” var man 
kommer att befinna sig om ett år. När förutsättningarna, som en budget 
bygger på, ändras blir  jämförelser med budgets  lätt missvisande. Enligt 
banken beror detta på att det antingen  inte  finns en rimlig chans att nå 
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upp  till  de  budgeterade målen  eller  att man  inte  skall  vara  nöjd  om 
företaget ”bara” når målsättningen i budgeten. 

 
”…vi tror ju inte att man kan sitta i förväg och sätta upp rimliga målsättningar för hur 
mycket intäkterna och kostnaderna skall öka nästa år och då vilken vinst vi kommer att 
göra. Anledningen är att den marknadsbild vi har idag kan vara ganska genomgripande 
förändrad redan om några månader och att det därför är, även om man skulle försöka 
göra en prognos eller en budget för det kommande året, väldigt otroligt att den skulle 

komma stämma särskilt bra…” 
(vice VD) 

 
• Budgets  tenderar  allt  mer  bli  en  produkt  av  förhandlingar  där 

kompromisser och taktiska anledningar styr vad målsättningen kommer 
att bli kommande år. Istället bör fokus fästas vid verksamhetens behov, 
möjligheter  och  begränsningar.  Det  tydligaste  exemplet  på  en  sådan 
situation är när det överdrivs i anslagsönskemålen för att få mer resurser 
än vad som egentligen anses nödvändigt.  

 
”…har man en budget så är det enkelt och även vanligt att bygga in manipulativa 

siffror som inte speglar verkligheten på ett bra sätt…” 
(vice VD) 

 
• Ett arbete utefter budgets tar fokus ifrån lönsamheten. Med det menas att 

de ofta självuppfylls eftersom arbetet anpassas efter de uppsatta målen 
istället för att prestera så bra som möjligt  i alla situationer. Ofta medför 
det att företaget drar på sig onödiga kostnader enbart beroende av att det 
finns utrymme för det i budgeten.  

 
”…att lägga ner tid under hösten när man som normalt sett har som mest att göra med 
kunder på att göra en budget som ändå inte riktigt kanske håller då under året känns ju 

lite fel. Det är ju bättre att fokusera på kunderna…” 
(Kontorschef) 

 
”…om man har en sådan plan som har man gjort upp i början av året som 
medarbetarna har ”committat” sig till och ”det här ska vi verkligen försöka att 
åstadkomma”. Då tror vi  att det rentav är en nackdel att ha en plan eller budget 

eftersom när det sedan kommer förändringar så kommer man ha svårare att anpassa sig 
till det när man har en plan som spökar i hjärnan hela tiden…” 

(vice VD) 
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• Om vissa kostnader inte tas med i den ursprungliga budgeten kan dessa 
avstås  trots  att  de  egentligen  skulle  medföra  en  bättre  lönsamhet  i 
framtiden. 

 
Dessa  anledningar  ligger  också  till  grund  för  att  banken  inte  använder 
målsättningar  i absoluta  tal som exempelvis hur stora  intäkterna eller vinsten 
skall  vara  under  kommande  period. Här  sker  dock  vissa  undantag  för  vissa 
aktiviteter  som  de  inblandade  enheterna  själva  bestämmer  över,  exempelvis 
antal genomförda kundbesök, antal privatrådgivningstillfällen, antal säljsamtal 
och  så vidare. Risken med mål  i absoluta  termer anser Handelsbanken är  att 
fokus ligger på att nå målsättningen snarare än att få ut bästa lönsamhet i varje 
affär. Sådana mål riskerar dessutom att bli orealistiska om förutsättningarna på 
marknaden  förändras,  vilket  ofta  stimulerar  till  volymtillväxt  snarare  än 
lönsamhetstillväxt. 
 
Det budgeteringssynsätt som Handelsbankens står för hindrar dock inte från att 
göra investeringskalkyler. Tvärtom anser de att det är av vikt att beräkna om en 
investering  kan  vara  lönsam  eller  ej.  Emellertid  skall  kalkylen  inte  vara  så 
pass ”låst” att den  inte kan ändras  i  takt med att nya  förutsättningar uppstår. 
Vidare hävdar banken att det trots allt är viktigt att räkna på hur mycket mer 
försäljning eller lönsamhetsökning en kostnadsökning kräver. Dock förutsätter 
det att det inte ställs upp några vinstmål i verksamhetsplaneringen som sedan 
följs noga. Banken är således mycket noga med att sätta verkligheten och  inte 
gissningar till grund för beslut.  
 
”…i en organisation som inte arbetar med budgets finns det inga ”funny money”. Att 
inte ha en budget innebär att man väljer bort en låtsasvärld, det finns bara ”riktiga 

stålar”…” 
(vice VD) 

 
 
Verksamhetsplaner 
I  banken  görs  årligen  verksamhetsplaner  för  olika  delar  av  organisationen. 
Planerna  fungerar som  ledstjärnor  för hur verksamheten skall bedrivas under 
det  kommande  året. Verksamhetsplaner  görs  för  exempelvis  kontor,  grupper 
samt individuella medarbetare. Ändras förutsättningar i omvärlden under årets 
gång  sker  en  revidering  av  planen  för  att  hålla  den  realistisk. 
Verksamhetsplanen  inkluderar  handlingar  av  både  ekonomisk  och  icke‐
ekonomisk karaktär. De ”hårda”  siffror  som anges  i planen är  framförallt det 
kommande  årets  planerade  kostnader.  Intäkterna  bortses  det  helt  ifrån  i 
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verksamhetsplanen,  att  räkna  på  förväntade  intäkter  anses  irrelevant  inom 
banken.     
 
”…en verksamhetsplan har vi men den är mer för arbetssätt och vad man skall jobba 
med och fokusera på under året så att säga. Det är inte en verksamhetsplan i den 

bemärkelsen att vi sätter siffror på massa saker. Det är mer att man sätter mål för vikiga 
saker som till exempel aktiviteterna som skall generera intäkter…” 

(Kontorschef) 
 
 

4.3.1 Andra styrmedel 
De styrmedel som banken använder sig av istället för budgets är i främsta hand 
benchmarking.  Andra  styrmedel  som  exempelvis  Balanced  Scorecard  finns 
representerade i viss mån men banken utgår inte ifrån något specifikt styrkort. 
Däremot  förekommer  det  vissa  delar  av  ett  sådant  i  verksamheten,  som 
exempelvis det icke‐finansiella nyckeltalet nöjdkundindex. Banken arbetar inte 
heller med de olika tidsperspektiv som ett balanserat styrkort förespråkar. 
 
”…Visst finns det vissa inslag av ett styrkort inom vår verksamhet men enligt mig är 

sådana termer bara gammal kunskap levererat i ny förpackning…” 
(vice VD) 

 
 
Benchmarking 
 

”…alla vet var vi ligger just nu, det går vi igenom varje månad…” 
(Kontorschef) 

 
Att alla resultatenheter utvärderas med relativa mått i förhållande till varandra 
fungerar som en drivkraft för de inblandade eftersom alla hela tiden vill slå sin 
tidigare prestation. Dessutom  ligger det en ”morot”  i att hamna  så högt över 
snittet  som möjligt  beträffande  lönsamheten  (O/I‐talet)  eller,  för  regionerna, 
räntabiliteten.  Det  gäller  även  banken  som  helhet  eftersom  man  som 
övergripande målsättning  jämför  sin  räntabilitet med  andra  banker. Om  alla 
enheter  resonerar  på  det  sättet  kan  också  det  gemensamma  snittet  öka. 
Benchmarking‐systemet  fungerar  även  som  en  varningssignal  eftersom  en 
enhet,  om  den  gått  dåligt, måste  reflektera  över  varför man  gått  sämre  det 
senaste  året  eller  ligger  under  snittet. Mer  konkret  fungerar  det  så  att  alla 
enheter får en månatlig rapport där allas prestation redovisas genom nyckeltal. 
Att  alla  skall  känna  till  hur  den  egna  enheten  ligger  till  lönsamhetsmässigt 
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anses som ett viktigt verktyg för att få medarbetarna motiverade och förstående 
för verksamheten. 
 
”…sen försöker vi ju egentligen benchmarka på alla nivåer vi kan. Till exempel hur ser 
vår centrala revisionsavdelning ut kontra Nordeas? Har vi mer folk och driver vi det 

mer kostnadseffektivt? 
(Regionchef) 

 
Anledningen till att banken vill öka förståelsen bland medarbetarna är att hela 
verksamheten är beroende av de människor som arbetar  inom  företaget. Utan 
dem  skulle  inte  någon  lönsamhet  eller  räntabilitet  kunna  genereras  och  det 
gäller då att de kan prestera det banken vill och förstår varför. 
 
”…uppnås inte målen man satt så är ju det oftast individer som inte har gjort det som 
de ska, sen kan det ju i och för sig bero på omvärldsfaktorer som gör att målet inte nås 
men till syvende och sist är det ju människor i en bank. En bank är ju mer beroende av 

människor än exempelvis en ICA‐butik. Här gäller det ju att sälja tjänster och 
produkter och arbeta förtroendefullt…” 

(Kontorschef) 
 
 
Sammanfattningsvis 
Handelsbankens styrsystem går ut på att få till stånd handlingar som sedan kan 
utvärderas i relativa mått. Dessa handlingar skall syfta till att bidra till bankens 
övergripande målsättning  –  att ha  en bättre  räntabilitet  i  förhållande  till  sina 
konkurrenter.  Genom  att  ha  en  decentraliserad  struktur  tror  banken  att 
handlingarna  kan  komma  att  utföras  på  bästa  och  effektivaste  sätt. 
Anledningen är att medarbetarna skall vara de som skapar en god relation med 
kunderna,  vilket  skall  resultera  i  en  nöjd  kund  och  därmed,  i  slutändan, 
lönsamhet och räntabilitet. 
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5. Budgetlös styrning 
Detta kapitel utgör vår analys och här sammanförs teorier från referensramen med den 
empiriska undersökningen för att vi skall kunna ge vår syn på budgetlös styrning. De 
huvudområden vi anser är de viktigaste inom ämnet belyser vi genom en jämförelse med 
den traditionella budgetstyrningen. Avsikten med nedanstående analys är att den skall 
utgöra en grund för de slutsatser och avslutande reflektioner som vi avser redogöra för i 

kapitel 6. 
 
Eftersom vi önskar förenkla vår analys för läsaren har vi valt att dela upp den 
efter de problemfrågor som formulerats i kapitel 1. Syftet är även att få till stånd 
en genomgående och sammanhängande struktur  för uppsatsen. De avsnitt av 
referensramen  som  vi  anser motsvarar  våra  problemfrågor  återfinns  således 
under respektive rubrik. 
 

5.1 Karaktäristika för budgetlös ekonomistyrning 
 

5.1.1 Ekonomisk styrning 
 
Organisation 
Bland det mest utmärkande för Handelsbankens styrsystem är, enligt oss, den 
höga grad av decentralisering som tillämpas. De mest lönsamma och effektiva 
besluten tas, enligt banken, på det operativa planet inom företaget eftersom det 
är där  som de mest  flexibla  och  snabba besluten bör  tas. Det  är  också  en  av 
orsakerna  till  varför  vi  tror  att  det  finns  så  pass  få  beslutsinstanser  som 
information skall flöda igenom. Vi tror även att den syn på ”lokalt företagande” 
som råder  inom banken kan vara en  förklaring  till varför Handelsbanken valt 
att styra efter denna typ av struktur. 

 
”… varje kontorschef direktrapporterar till koncernledningen, det finns inga 

mellanchefer inom Handelsbanken…” 
(vice VD) 

 
Strukturen  som  idag  används  inom banken  skiljer  sig markant  från det  som, 
enligt Ford et al (1988), anses som ”vanlig”, decentraliserad, struktur eftersom 
huvudkontoret och  regionkontoren  fungerar  stödjande  för de  lokala kontoren 
som i sin tur servar kunderna. Det har vi valt att illustrera med de stora pilarna 
i den vänstra figuren nedan. Strukturen ligger även i linje med den stora frihet 
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som de  lokala kontoren har  i att planera och utöva  sin verksamhet.  I  en mer 
vanlig, decentraliserad, struktur är det de  lokala enheterna som förmedlar och 
utför  de  direktiv  som mellannivån  och  den  centrala  nivån  beslutar  även  om 
deras handlingsutrymme är relativt stort  (Ford et al, 1988). Kunden  finns ofta 
inte  med  som  aktör  i  en  sådan  typ  av  struktur.  Resonemanget  går  att 
exemplifiera  genom  en  illustrering  av  Handelsbankens  organisationsschema 
kontra en vanlig, decentraliserad, struktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till vänster:  
FIGUR 8, Handelsbankens organisationspyramid 
Hope & Fraser (2004), s.176, Egen bearbetning 
Till höger:  
FIGUR 9, ”Vanlig” organisationspyramid 
Hope & Fraser (2004), s.176, Egen bearbetning 
 
Handelsbanken framhäver vidare vikten av rätt person på rätt plats, vilket även 
Samuelsson (1997) för fram som en viktig parameter att beakta vid styrningen 
av en organisation. Personer  inom banken som  tar  stora beslut på  lokalt plan 
kanske inte är de mest kompetenta på området. Men de anses ändå vara de som 
bäst känner  till  förhållandet  som  ligger  till grund  för en viss beslutssituation. 
Här  kan  det,  likt  Kouvelis  och  Lariviere  (2000)  hävdar,  uppstå 
koordineringssvårigheter  i de fall där anställda på olika ställen  inom företaget 
tar olika beslut vid  liknande  förhållanden. Därför menar vi att det är av  stor 
vikt att banken har uttalade policys som medarbetarna är medvetna om och kan 
relatera  till  i  beslutssituationerna. Av  undersökningens  respondenter  har  det 
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 Mellannivå
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”Vanlig”, decentraliserad, struktur”Handelsbanksmodellen”
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inte  framkommit  några  sådana  klargöranden.  Men,  enligt  dem,  finns  det 
ett ”rotat” arbetssätt inom banken som alla chefer känner till och skall förmedla 
till övriga medarbetare.  
 
Banken hävdar att ansvaret  till  största delen  fördelas ut på kontoren. Om  ett 
dåligt beslut tas är det kontoret som får ”ta smällen” genom ett sämre nyckeltal 
och  ranking.  Ändå  menar  banken  att  det  är  ett  hållbart  system  eftersom 
beslutsfattarna själva får stå till svars för sina beslut, vilket tros medföra mindre 
risktagande.  Dessutom  antas medarbetarna  känna  sig mer motiverade  inför 
sina  uppgifter  samt  kunna  öka  sin  förståelse  för  hur  deras  insats  påverkar 
företaget i stort, vilket även Johnson och Kaplan (1987) menar. Vi delar åsikten 
om att medarbetarna bör bli mer motiverade  ju mer ansvar de  får. Dessutom 
tror vi att ansvarig personal växer med uppgiften, vilket  i  längden  skapar en 
mer  kompetent  personalstyrka.  Dock  kan  det  föreligga  en  risk  för  felaktiga 
beslut,  trots  ett  rotat  arbetssätt,  eftersom  det  är  upp  till  den  enskilda 
medarbetaren att finna lönsamhet i varje affärssituation. 
 
I och med att det  råder nästintill  full ansvarsfrihet anser Handelsbanken, och 
även vi, att det är bättre att mäta enhetens helhetsprestation än att ha mindre, 
detaljerade, mål. Detta resonemang är likvärdigt det som Merchant och van der 
Steede (2003) för, det vill säga att en enhet skall utvärderas utefter ansvaret som 
den  har.  De  utvärderingar  som  görs  från  centralt  håll  är  lokalkontorens 
lönsamhetsmått  (O/I‐tal)  och  personalmått  samt  regionernas  räntabilitet  och 
nöjdkundindex. Lokalkontoren kan därför, enligt Merchant och van der Steedes 
(2003)  terminologi,  benämnas  som  resultatenheter  och  regionkontoren  som 
räntabilitetsenheter. 
 
 
Formella styrsystem 
Enligt oss har Handelsbanken två centrala delar i sin ekonomiska styrning som 
kan  hänföras  till  det  som  Samuelsson  (1997)  benämner  det  formella 
styrsystemet. 
 
Internprissystemet 
Bergstrand och Olve (1996) menar att det krävs samordning för att kunna förmå 
en  verksamhet  att  arbeta  mot  samma  mål.  Handelsbanken  använder 
internprissystemet  som  ett verktyg  för  samordning  eftersom det berör  i  stort 
sett alla enheter  inom  företaget. Systemet  fungerar samordnande eftersom det 
varje  år  sker  förhandlingar  där  alla  enheter  kan  framföra  sina  åsikter  och  få 
insikt  i andras verksamhet. Vi vill hävda att det  internprissystem som banken 
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använder  fungerar  som en  samordnande kraft  för  företagets enheter eftersom 
alla enheter mer eller mindre berörs av de priser som sätts. Dessutom tror vi att 
respektive verksamhet blir tydligare och enklare att förstå för andra enheter. Vi 
anser även att  internprissystemet har en viktig  roll genom att  fördela  intäkter 
och  kostnader  inom  banken,  vilket  överensstämmer  med  Anthony  och 
Govindarajans  (2001)  resonemang.  Huvuddelen  av  tjänsterna  säljs  av 
lokalkontoren  fastän  de  stödjande  enheterna  spelar  en  stor  roll  vid 
produktionen av varan.  
 
”…det finns en förhandlingsprocess som syftar till samordning och anpassning inom 
banken men det löser vi genom internprissättning. Den sker kontinuerligt mellan 
enheterna i banken och de priserna skall spegla de verkliga kostnaderna…” 

(vice VD) 
 
Verksamhetsplaner 
I verksamhetsplanerna kan mindre,  lokala, målsättningar  ställas upp men de 
fastslår även hur enheten skall arbeta under den kommande  tiden.  I planerna 
finns  inga  bedömningar  om  framtida  intäkter,  emellertid  kan  de  innehålla 
kostnader  som  förväntas uppstå under  året. Det  viktigaste,  enligt  banken,  är 
dock att det  inte krävs  in några ”intäktsplaner”  ifrån  ledningen. Det är också 
något som vi tror är karaktäristiskt för ett budgetlöst företag eftersom kostnader 
är lättare att förutse än de intäkter som kan komma att genereras i framtiden.  
 
”…budgetprocessen är ju även ett sätt att arbeta och planera sin verksamhet och på så 
sätt kanske vi har en form av budget. Men det finns inga direktiv från centralt håll…” 

(vice VD) 
 
 
Informella styrsystem 
Handelsbanken genomförde en fundamental förändring av hela verksamheten 
när  de  införde  det  budgetlösa  styrsystemet  (Wallander,  1995).  Systemet  och 
tankesättet  är något  som  fortfarande präglar hela  organisationen,  vilket  även 
många  av våra  respondenter medger. Flera  av dem hävdar  att medarbetarna 
tidigt sätts in i ”Handelsbanksmodellen” med ett tydligt kostnadstänkande och 
ansvarstagande. Alla medarbetare  skall  veta  att  organisationen  bygger på  en 
tilltro till individen, vilket innebär att rätt beslut skall tas av rätt medarbetare.  
 

”…Handelsbankens styrsystem handlar i första hand om tillit…” 
(vice VD) 
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Merchant  och  van der  Steede  (2003) menar  att  kulturen  är  avgörande  för  att 
individer  inom en organisation skall kunna  fatta beslut som  ligger  i  linje med 
organisationens målsättning.  En  företagskultur  är,  enligt  Schein  (1985)  något 
som  är unikt  för  varje  organisation  och därför  tror  vi  inte  att  en  viss  typ  av 
kultur  karaktäriserar  ett  budgetlöst  företag.  Dock  anser  vi  att  kulturen  bör 
präglas  av  den  budgetlösa  styrningen  eftersom  en  sådan  skiljer  sig  så  pass 
mycket  ifrån  traditionell  ekonomistyrning. ”Handelsbanksmodellen” är något 
som vi  anser präglar bankens  företagskultur  starkt.  I deras  fall  är den  starka 
tilltron till individen och den stora decentraliseringen två centrala faktorer inom 
dess kultur. 
 
 
Belöningssystem 
Precis  som  Merchant  och  van  der  Steede  (2003)  anser  Handelsbanken  att 
belöningssystemet både  skall  spegla  företagets prestation  som helhet och den 
individuella  prestationen.  Belöningen  består  både  av  ersättningar  i monetära 
medel  men  också,  som  Giles  (2004)  framhäver,  i  form  av  utmärkelser  och 
erkännanden.  Till  exempel  belönas  det  regionkontor  som  åstadkommer  den 
bästa  räntabiliteten  varje  år med  ett  vandringspris. Vidare  hävdar  vi  att  det 
givetvis  ligger  en  del  prestige  i  den  benchmarking  som  förekommer  inom 
banken. Att vinna ”O/I‐talsligan”  innebär med största sannolikhet stolthet och 
motivation för medarbetarna på det vinnande kontoret. 
 
Varje individs lön utgör grunden för de monetära belöningarna. Bankens policy 
är  att  ersätta  varje  medarbetare  efter  det  ansvar  denne  har.  Därmed 
förekommer det  inga  rörliga,  individuella, ersättningar. Här resonerar banken 
som  Merchant  och  van  der  Steede  (2003)  –  ett  sådant  system  skapar  bara 
suboptimering  och  utnyttjande  av  systemet.  Utöver  den  enskildes  lön  finns 
resultatandelssystemet  Oktogonen.  Varje  år  fördelas  koncernens  (eventuella) 
vinst  i  lika delar till ägarna, de anställda samt till en ”reservkassa”  i företaget. 
Medarbetarnas andel går till stiftelsen Oktogonen som förvaltar dessa pengar åt 
medarbetarna. Varje  andel  är  lika  stor,  således  räknas  allas  insats  som  lika  i 
detta system. När en medarbetare fyller 55 år finns möjligheten att börja plocka 
ut sin del av stiftelsens tillgångar.  
 
Att  ingen kan plocka ut pengar förrän  långt  fram  i karriären anser vi minskar 
risken  för  att  anställda  skall  suboptimera  och  agera  i  syfte  att  enbart  höja 
vinsterna på kort sikt. Ett sådant agerande  får  i så  fall negativa konsekvenser 
längre fram då vinsten kan bli lägre eller obefintlig i framtiden på grund av de 
tidigare besluten. Det system som idag används inom Handelsbanken anser vi 
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är  ett  sådant  som Merchant  och  van  der  Steede  (2003)  samt  Svensson  och 
Wilhelmsson  (1988)  benämner  som  effektivt  eftersom  det,  enligt  banken,  är 
svårt att manipulera samt belönar varje anställd på ett rättvist sätt. Det som kan 
vara negativt med  systemet anser vi är om omotiverade medarbetare  stannar 
kvar inom företaget enbart på grund av den ersättning som Oktogonen kan ge i 
framtiden. Av de intervjuade respondenterna är det dock ingen som har ansett 
denna risk som överhängande. 

 
 

5.2 Syften med budgetlös och traditionell styrning 
 

5.2.1 Begreppsinnebörd 
Handelsbanken  använder  inte  budgets  men  för  att  kunna  svara  på 
problemfrågan  om  de  skillnader  i  syften  som  föreligger  mellan  de  båda 
styrsätten  tycker  vi  det  behövs  en  jämförelse mellan  de  olika  begreppen. Vi 
anser nämligen att det som banken benämner verksamhetsplan i viss mån kan 
jämföras med  en budget. Den  största  skillnaden  som noteras mot Bergstrand 
och  Olves  (1996)  definition  är  framförallt  att  budgeten  innefattar  både 
förväntade  intäkter  och  kostnader  medan  verksamhetsplanen,  enligt 
Handelsbanken,  endast  innefattar  den  kommande  periodens  kostnader.  Att 
planera  vilka  intäkter  som  kommer  att  uppstå  betraktas  inom  banken  som 
en ”…farlig väg att gå…” (Wallander, 1995, s.79). 
 
”…framförallt planerar vi inte intäkter, det är fullständigt tabu. Vi vet liksom vad 

grejerna kostar men att budgetera intäkterna är ju omöjligt…” 
(Regionchef) 

   
Vad som antas givet i båda fallen är att budgeten och planen skall hålla sig till 
en  bestämd  tidsram,  vilket  underlättar  möjligheten  att  åstadkomma  en 
uppföljning,  enligt Merchant  och  van  der  Steede  (2003). Av  respondenternas 
svar framgår att inga givna förutsättningar anges i verksamhetsplanen utan den 
utgår från de förhållanden som gäller i nuläget. Vad som, enligt oss, förenar de 
båda  synsätten  är  främst  vikten  av  att  klargöra  målsättningar  för  hela 
organisationen men även för mindre enheter inom företaget. Vidare anser vi att 
båda  arbetsmetoderna  syftar  till  att  följas  upp  efter  att  utfallet  blivit  känt. 
Dessutom skall det  framgå vilka handlingar som skall genomföras under den 
bestämda tidsperioden.  
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5.2.2 De olika arbetsmetodernas syften 
I referensramen beskrivs,  förutom det övergripande syftet, en rad olika syften 
som  en  organisation  kan  sträva  efter  med  budgeten  och  budgeteringen. 
Tidigare har Bergstrand och Olve  (1996) påpekat  att olika organisationer kan 
använda budgeten för varierande funktioner beroende på hur deras omgivning 
ser  ut.  Det  kan  försvåra  vårt  klargörande  av  likheter  och  skillnader 
mellan  ”Handelsbanksmodellen”  och  budgetteorin  eftersom  olika 
verksamheter kan fokusera på skilda syften med sin ekonomistyrning.  
 
 
Övergripande syfte 
Vad som är det övergripande syftet med Svenska Handelsbankens ekonomiska 
styrsystem klargörs av nedanstående citat: 
 
”…Handelsbanken har ju i grunden en överlevnadsstrategi. Allt vi gör syftar till att vi 
skall vara starkare än de andra bankerna. Vad som än händer i vår omvärld så är vi 

de ”som skall släcka lyset”…” 
(vice VD) 

 
Vid en jämförelse av Handelsbankens syfte med det som ett budgetstyrt företag 
har med  sin  ekonomiska  styrning  liknar  de,  enligt  oss,  i mångt  och mycket 
varandra. 
 

”…att stödja genomförandet av företagets affärsidé…” 
(Lagerstedt & Tjerneld, 1991, s.15). 

 
Handelsbankens förklaring av det övergripande syftet anser vi även det syftar 
till  att  stödja  affärsidén,  vilket medför  att  vi  inte  kan  urskilja  några  direkta 
skillnader  i  det  övergripande  syftet mellan  budgetlös  respektive  traditionell 
ekonomistyrning. 
 
 
Syften för planering och budgetuppställande 
Vad  som,  enligt  oss,  bland  annat  skiljer  synsätten  åt  är 
att  ”Handelsbanksmodellen”  lägger  mindre  vikt  vid  planering  än  vad 
traditionell  budgetstyrning  gör.  Sådan  styrning  har,  enligt  bland  annat 
Bergstrand  och Olve  (1996),  ett  stort  inslag  av  just  planering.  Vidare menar 
författarna  att budgeten  skapar bättre måluppfyllelse  eftersom den bidrar  till 
eftertänksamhet samt att anställda på olika nivåer involveras i samma process. 
Handelsbanken  hävdar  inte  motsatsen  men  tror  ändå  inte  på  budgetens 
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betydelse. De anser  istället att bättre måluppfyllelse nås utan budgets. I teorin 
har vi uppfattat att många författare och förespråkare (exempelvis Bergstrand & 
Olve,  1996  samt  Anthony  &  Govindarajan,  2001)  för  budgetanvändning 
framhäver  planeringsarbetet  fram  till  det  färdiga  dokumentet  som  det mest 
essentiella  inslaget  i  budgeten.  Genom  att  både  ledningen  och  resterande  i 
organisationen tvingas tänka  igenom vad som bör göras och prioriteras under 
året sker ofta en nödvändig genomlysning av hela organisationen. Anthony och 
Govindarajan  (2001) poängterar vikten av  att kommunicera mellan  enheterna 
inom ett företag. De menar att hela budgetprocessen även skapar mer kunskap 
om och insikt för andra enheters verksamhet.  
 
Handelsbanken använder visserligen en verksamhetsplan som skall betona vad 
som bör främjas under året  inom respektive enhet. Men vi upplever dock  inte 
denna som en detaljerad plan utan det som tas upp i verksamhetsplanen är mer 
fokuserat kring övergripande målsättningar och handlingar. Det arbetssätt som 
banken  har  anser  vi  inte  får  samma  effekt  beträffande  den  kontinuerliga 
kommunikationen som vid en traditionell ekonomistyrning. Även om det sker 
fortlöpande dialoger mellan de olika enheterna  inom banken anser vi  inte att 
det  finns  samma  fasta  punkt  för  kommunikation.  Istället  verkar  sådan 
kommunikation ske då behov uppstår. 
 
Handelsbankens  planeringsprocess  anser  vi  liknar  det  som  Lagerstedt  och 
Tjerneld  (1991)  samt  Bergstrand  och  Olve  (1996) 
benämner ”Uppbyggnadsmetoden”. Inom banken startar planeringsprocessen i 
enheterna som själva ställer upp målsättningar och arbetsplaner. Det finns inga 
direkta direktiv ifrån ledningen som de måste rätta sig efter mer än att de skall 
agera med  lönsamhet. Därigenom  undviks  risken  för  att  ledningens  direktiv 
kan  missuppfattas  (Lagerstedt  &  Tjerneld,  1991).  Nedan  illustrerar  vi 
Handelsbankens planeringsprocess med inspiration av figur 3 (se avsnitt 3.5.1), 
Uppbyggnadsmetoden. 
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FIGUR 10, Handelsbankens planeringsprocess 
 
 
Under  verksamhetsplaneringen  ges  kontinuerlig  feedback  till  de  lokala 
enheterna,  både  från  regionalkontor  och  från  huvudkontor.  Stegen  ”stöd” 
består främst av informationsspridning till och mellan enheterna. Men där ingår 
även det gemensamt framtagna internprissystemet.  
 
 
Syften för löpande styrning 
Organisationer med olika styrsätt kan givetvis ha samma mål med styrningen, 
endast  tillvägagångssättet behöver variera. Samuelson  (1997)  samt Bergstrand 
och  Olve  (1996)  lyfter  fram  kommunikation,  samordning,  ansvarsfördelning 
och  motivation  som  viktiga  syften  med  den  löpande  styrningen.  Det 
överensstämmer  väl med  vad  respondenterna  ansåg  som  det  primära  syftet 
med Handelsbankens operativa verksamhet. 
 
Banken  sätter  stor  tillit  till  O/I‐talet  för  styrningen  av  den  operativa 
verksamheten. Genom  benchmarking  skall  framförallt  ansvarsfördelning  och 
motivation uppnås, vilket berörs i avsnitt 5.4.2. Nyckeltalets roll som en central 
faktor  har  framförallt  sin  förklaring  i  att  det  anses  som  lättförståeligt  för 
medarbetarna samt ger  insikt  i vilken  roll  individen har  inom organisationen. 
Att  uppleva  delaktighet  kan,  enligt  Bergstrand  och Olve  (1996),  innebära  en 
positiv motivationseffekt. Handelsbanken  framhäver  även  internprissystemet 
som en process vilken främjar kommunikationen inom organisationen. Men det 
innebär även en hög grad av samordning för att ena alla köpande och säljande 
enheter kring ett slutgiltigt pris. 

5. Utvärdering3. Verksamhetsplanering

Företagsledning

Region 

Lokal enhet 

1. Stöd 

2. Stöd 

4. Resultat 
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Beträffande den löpande styrningen av verksamheten på det lokala planet kan 
revideringar  göras  av  verksamhetsplanen.  En  anledning  kan  vara  att 
förändringar  på marknaden  kan  påverka  enhetens  verksamhet  i  nuläget  och 
framtiden.  
 
”… vi gör ju en verksamhetsplan varje år och den försöker vi ju då, om saker och ting 
inte ändras i omvärlden ‐ då får man ju ändra den, att följa under året. Den gör vi för 

både individer, grupper och kontor…” 
 (Kontorschef) 

 
Vi  anser  att den  löpande  styrningen  inom Handelsbanken  syftar  till  att  vara 
förberedd  på  oväntade  förändringar  som  kan  komma  att  ske  i  framtiden. 
Således  resonerar  de  likt  Samuelsson  (1997)  och  vänder  på  hans  generella 
påstående om företag i stort – ”de parerar istället för att planera”. 
 
 
Syften för budgetuppföljning 
Genom  kontinuerlig  uppföljning,  månadsvis,  kan  alla  enheter  inom 
Handelsbanken  utvärderas,  vilket  ger  information  om  hur  de  presterar. 
Nyckeltalet  (O/I)  ger  signaler  till  den  egna  enheten,  men  även  till  andra 
liknande enheter och till andra nivåer inom företaget, om vad som fungerar bra 
eller  dåligt.  Ett  stigande  eller  sjunkande  nyckeltal  kan  analyseras  efter  vilka 
förutsättningar  som  finns  på  den  lokala  marknaden  men  även  efter  vilka 
aktiviteter  och  åtgärder  som  har  genomförts.  En  utvärdering  av  nyckeltalet 
innebär också, enligt oss, en rannsakning av den egna enhetens verksamhet. Vi 
anser även att en avvikelse kan fungera alarmerande om den skiljer sig mycket 
från tidigare år eller mot liknande enheter, något som även Bergstrand och Olve 
(1996) menar kan vara ett syfte med budgetuppföljning. 
 
Handelsbanken  använder,  som  tidigare  nämnts,  O/I‐talet  för  att  klargöra 
enheternas  ansvar  och möjliggöra  för mätningar  av  prestationer. Detta  syfte 
menar vi kan likställas med det som Anthony och Govindarajan (2001) hävdar 
är en av budgetens viktigaste roller, nämligen förtydligande av ansvar.  
 
”… det enda kontorscheferna är ansvariga för är sitt O/I‐tal. Vi fäster ingen vikt vid 
vilka produkter som har genererat vilka intäkter eller hur kostnaderna har uppstått…” 

(vice VD) 
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I  och med  att  alla  enheter  inom  banken  har  fritt  ansvar  för  att  prestera  en 
positiv lönsamhet anser vi att den ”kontrollapparat” som Bergstrand och Olve 
(1996)  samt  Merchant  och  van  der  Steede  (2003)  pekar  på,  inte  behövs. 
Handelsbanken vill slippa så många övervakningssituationer som möjligt och 
istället,  som Merchant  och  van  der  Steede  (2003)  framhäver,  fokusera  på  en 
dialog  som  syftar  till  förbättringar  av  verksamheten.  Uppföljningen  inom 
banken är därför till för enheterna själva genom det benchmarking‐system som 
tillämpas. 
 
”…kan man lita på att de anställda gör ett bra jobb så behövs ingen budget eftersom alla 
hela tiden gör sitt bästa. Idén med budget faller i så fall då ingen kontrollapparat 

behövs…” 
(vice VD) 

 
 

5.3 Anledningar till budgetlös ekonomistyrning 
 

”... budgeten är värdelös för den är ett kvalificerat lurendrejeri, den tillför inget 
värde…” 

(vice VD) 
 
Bunce och Fraser (1997), likt Handelsbanken, ser inget värde för en organisation 
att  använda  budgetering.  Den  största  anledningen  till  det  anses  vara  att 
budgeten  tar mycket  resurser  i anspråk utan att generera motsvarande värde 
tillbaka. Enligt Hope och Fraser (2004) ägnar många företag allt för mycket tid 
åt budgetuppföljningen istället för att fokusera på de aktiviteter som verkligen 
ger  värde  åt  företaget.  Dessutom  anser  Bunce  och  Fraser  (1997)  att 
budgeteringen  är  alldeles  för  byråkratisk  och  stelbent.  Av  undersökningens 
respondenter  är  det  ingen  som  saknar  en  budget  för  att  kunna  styra  sin 
verksamhet. De  flesta av  respondenterna har visserligen arbetat  inom banken 
under  en  längre  tid  och  är  således vana vid budgetlös  styrning. Vi vill dock 
framhäva att ingen av de tillfrågade kan komma på något som en budget skulle 
kunna tillföra just deras verksamhet.  
 
Handelsbanken  har  prioriterat  en  enkel  struktur  med  få  nivåer  mellan 
ledningen och den operativa verksamheten. Framförallt  skall  information och 
samordning underlättas genom  en kort väg mellan de  olika nivåerna. Vi har 
uppfattat att signaler som ges från ”golvet” snabbt skall kunna spridas genom 
organisationen. Att  förlita sig på budgeten som  informationsinstrument anses, 
enligt  banken,  i  det  läget  hämma  informationsflödet.  Dock  ställer  vi  oss 
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frågande  till  varför  en  budget  inte  skulle  fungera  som  ett  bra 
kommunikationsverktyg. Istället tror vi att bankens decentraliserade struktur är 
den  största  anledningen  till  ett  väl  fungerande  informationsflöde  och  inte 
avsaknaden av budgets.  
 
Enligt Handelsbanken  är det  viktigt  att  kraften  riktas mot hur  verksamheten 
bedrivs  i nuläget. En omfattande planering, som budgeteringen  innebär, anser 
de flyttar fokus ifrån den dagliga verksamheten och kunderna. Vi upplever att 
banken  ser  betydande  planering  som mindre  flexibel  eftersom  verksamheten 
kan  ”låsas  fast”  vid  planen  och  därmed  uppmärksammas  inte  förändringar. 
Dessutom  understryker  banken  att  planering  för  framtiden  är  slöseri  med 
resurser  när den  ändå  är  osäker. Även Myers  (2001)  betonar  budgeteringens 
osäkerhet.  Han  menar  att  felaktiga  beslut  kan  tas  om  förutsättningarna 
förändras utan att det sker ett kursbyte för verksamheten.          
   
”…det här är bättre för att budgetera verksamheten ute på ett kontor är inte så lätt, för 
att det kan gå relativt kort tid och så förändras förutsättningarna rätt kraftigt och då 

har man lite grann suttit och gjort budgeten i onödan…” 
(Kontorschef) 

 
Johnson  och  Kaplan  (1987)  hävdar  att  den  traditionella  budgetstyrningen 
medför en för stor strävan efter vinst i absoluta tal, vilket kan leda till kortsiktig 
fokusering på lönsamhet. Inom banken används endast målsättningar i form av 
relativa tal som skall underlätta för jämförelser med konkurrenter och liknande 
enheter  inom  företaget. Vi,  liksom Merchant  och  van  der  Steede  (2003),  tror 
dock inte att risken med suboptimering försvinner endast genom att relativa tal 
används istället för absoluta. Enligt oss finns självklart risken att organisationer 
som  arbetar  mot  absoluta  tal  kan  nöja  sig  med  att  ”endast”  uppnå 
målsättningen. Men  å  andra  sidan  finns  det  en  fara  även  med  relativa  tal 
eftersom minskade  investeringar kortsiktigt kan  leda  till  förbättrade,  relativa, 
nyckeltal. Denna risk torde därför finnas inom Handelsbanken. Dock vill ingen 
av de  tillfrågade respondenterna hävda att det  föreligger möjligheter  för detta 
beteende.    
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5.4 Andra styrmedel och dess syften 
 

5.4.1 Balanced Scorecard 
Kaplan  och  Norton  (1999)  menar  att  grundtanken  bakom  det  balanserande 
styrkortet  är  att  kunna  skildra  ett  företags  verksamhet  genom  några  få  väl 
utvalda  nyckeltal.  Vidare  betonar  de  att  det  är  av  yttersta  vikt  att  finna 
nyckeltal  som  verkligen  har  en  stark  koppling  till  företagets  lönsamhet. 
Handelsbanken  lägger  stor vikt vid  styrningen  av  sin verksamhet genom  två 
centrala nyckeltal, nöjdkundindex och O/I‐talet.  
 
”…O/I‐talet är ett nyckeltal som är lätt att kommunicera ut. Hur uppnås då det? För 
det första måste man ha nöjda kunder och för det andra går det inte att få mer betalt för 

en tjänst än någon annan. Ska man då få en vinst måste man vara bättre på 
kostnadssidan. Klaras dessa parametrar så ökar sannolikheten för att uppnå vårt 

långsiktiga mål. Således finns två medel men bara ett mål…” 
(vice VD) 

 
Vid  styrning av verksamheten  framhäver Handelsbanken,  liksom Kaplan och 
Norton (1999), vikten av att använda såväl finansiella som icke‐finansiella mått. 
Författarna menar att den huvudsakliga anledningen till att styra efter ”mjuka” 
mått  är  att  dessa  ofta  bättre  speglar  företagens  strategier. Dessutom  hävdar 
Kaplan och Norton (1999) att denna typ av mått är de som i framtiden kommer 
genera intäkter. För Handelsbanken är det viktigt att kunden upplever att den 
har  fått en bra  service och  rådgivning. Produkten  som  säljs  sker  i  interaktion 
mellan bankens personal och kunden, vilket skall generera i lönsamma affärer. I 
och med att banken strävar efter lönsamhet i alla externa affärer som görs, anser 
vi att nöjda kunder är en förutsättning för att relationen bank/kund skall kunna 
förbli långsiktig. Således bedömer vi att banken gör rätt i att fokusera på nöjda 
kunder i sin utvärdering av verksamheten.     
 
”…vi styrs ju inte av produktförsäljning utan mer av så att säga en ”nöjdkundindex” 
som kommer varje år, det är viktigast. Nu bryts inte den ner på varje kontor utan på 
region men ändå. För att mäta om personen har gjort ett godtagbart jobb så krävs det 

både kvantitativa och kvalitativa variabler…” 
(Kontorschef)     

 
Enligt Handelsbanken använder de  inte ett balanserat styrkort. Men banken,  i 
likhet med oss, anser att det finns en del gemensamt mellan bankens styrsystem 
och  styrkortet. De  nyckeltal  som  ovan  nämnts  kan  enligt  oss mäta  det  som 
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Kaplan och Norton  (1999) benämner som kritiska  framgångsfaktorer eftersom 
dessa  är  avgörande  för  företagets  övergripande målsättning. Vidare  anser  vi 
att  ”Handelsbanksmodellen”  till  skillnad  från  ett  balanserat  styrkort  inte  har 
några uttalade perspektiv och skilda  tidshorisonter. Fokus  ligger som  tidigare 
nämnts på de utvalda nyckeltalen.  
 
 

5.4.2 Benchmarking 
Precis som Lindvall (2001) understryker Handelsbanken att  jämförelser mellan 
enheter och andra  företag gör att verksamhetens olika delar uppmärksammas 
tydligare. De kontinuerliga jämförelserna tror vi därför beror på att banken vill 
få  till  en  regelbunden  reflektion  över  den  egna  verksamheten  och  dessutom 
skapa en intern tävlan inom organisationen. Men denna tävlan tolkar vi som en 
form av ”indirekt” central kontroll. Ledningen lägger sig inte i verksamheten i 
detalj  men  enheterna  ser  kontinuerligt  över  sin  verksamhet  för  att  kunna 
förbättra  sin  lönsamhet.  Hela  benchmarking‐systemet  menar  vi  därför  kan 
medföra  en  automatisk  självkontroll  av  enheterna  inom  en  decentraliserad 
organisation.  På  grund  av  dessa  ”kontrollpunkter”  behöver  inte  ledningen 
sprida några direktiv om hur verksamheten bör genomföras och kontrolleras. 
Dessutom  förmodar vi att det kan  finnas problem med att göra utvärderingar 
med långa mellanrum eftersom medarbetarna lätt kan slappna av på grund av 
att målet ligger långt fram i tiden. 
 
 
”…vi får ju uppföljning varje månad då utav, vi har ju ett ekonomisystem, där vi bland 
annat får resultaträkning och balansräkning varje månad som vi kan följa. Sen får vi 
även uppföljning av de andra kontoren inom regionen. Det är ju den benchmarking vi 
jobbar med inom banken, det är ju att jämföra oss med oss själva och så hoppas man ju 
hela tiden att genomsnittet skall öka och alla vill ju hamna på den övre halvan…” 

(Kontorschef) 
 
Vi anser att det bästa sättet att jämföra enheter är att dela in enheterna i grupper 
som banken gör. Det skulle bli svårt  för ett  litet  landsbygdskontor att  jämföra 
sig  fullt  ut  med  ett  centralt  kontor  i  exempelvis  Stockholm  eftersom 
kundunderlaget ser helt olika ut. Genom användandet av grupper hävdar vi att 
en  tydligare utvärdering av enheternas och dess chefers prestation kan göras. 
Utvärderingarna blir så att säga ”marknadsrensade”. 
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”…varför går ett kontor med samma typ av marknad bättre än ett annat? Nåt kontor 
har ju alltid gått bättre. Det är ett bättre management helt enkelt. Lite kanske det kan 

bero på historien men ändå…” 
(Regionchef) 

 
I och med att alla enheter själva ansvarar för sina intäkter och kostnader är det 
redovisade  utfallet  resultatet  av  den  verkliga  prestationen. 
Inga ”overheadkostnader” läggs ut på enheterna. Det är en anledning till varför 
vi  anser  att  benchmarking‐systemet  fungerar  så  bra  som  det,  enligt 
Handelsbanken, gör. Det enheterna redovisar är bara ”real money” och sålunda 
kan  ingen hävda att  inget de  inte själva kan påverka gör  inverkan på utfallet. 
Skulle enheterna få ”ta” kostnader de inte råder över hävdar vi att systemet inte 
skulle  fungera  lika  bra.  Anledningen  är  att  ett  sådant  system  skulle  göra 
medarbetarna  mindre  motiverade  och  målinriktade  inför  arbetsuppgifterna. 
Hope och Fraser (2004) menar att det beror på att medarbetarna inte får en klar 
bild av vad de verkligen presterar.  
 
Även om Monroe  (2000) hävdar att benchmarking kan  förekomma mot andra 
företags  metoder  och  arbetssätt  är  inte  det  sättet  direkt  hänförbart 
till  ”Handelsbanksmodellen”.  Banken  som  helhet  jämför  sig  med  sina 
konkurrenter  när  det  gäller  räntabilitet  och  arbetssätt  men  Handelsbanken 
betonar dock att de inte vill ta efter andras framgångsrecept. 
  
 
”…vi har en filosofi i banken om att vara lite annorlunda, gör någon en viss sak gör vi 

det på ett annorlunda sätt…” 
(Kontorschef) 

 
Vi  hävdar  därför  att  deras  benchmarking  är  mer  inriktad  på  de  interna 
verksamheterna  än  mot  vad  som  händer  externt.  Dock  vill  vi  mena  att 
grundsyftena  med  benchmarking,  som  exempelvis  inspiration,  nytänkande, 
motivation,  tävlan  och målinriktning,  som  författarna  (bland  annat  Lindvall, 
2001 och Camp, 1993 samt Hope & Fraser, 2004)  i referensramen  framhäver,  i 
stort sett upp nås av Handelsbanken. 
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6. Slutsats och diskussion 
Följande kapitel avser ge våra avslutande slutsatser kring orsaker bakom, och 

karaktäristiska drag för, en budgetlös företagsstyrning. Då vårt syfte även är att ge ett 
teoretiskt bidrag inom budgetlös styrning presenteras slutligen en egen utarbetad 

modell. Den lyfter fram de, enligt oss, mest centrala syftena med sådan styrning samt 
de olika delar av en verksamhet som kan bidra till att dessa uppnås. 

 
Innan  vi  presenterar  våra  slutsatser  utifrån  den  analysering  som  gjordes  av 
problemfrågorna  i  föregående  kapitel  vill  vi  lyfta  fram  vårt  syfte,  vilket 
framkom i kapitel 1: 
 
”Syftet med denna uppsats  är  att  beskriva hur  budgetlös  ekonomistyrning  skiljer  sig 
från  traditionell  budgetstyrning  och  hur  ett  sådant  styrsystem  i  så  fall  är  utformat. 
Vidare  ämnar  vi  förklara  vad  orsakerna  till  sådan  styrning  är  samt  presentera  en 
generell modell för hur budgetlös styrning kan bedrivas.” 
 
Ett  exempel på hur  ett budgetlöst  styrsystem kan utformas  samt vad  som  är 
karaktäristiskt med ett sådant system, enligt Handelsbanken, presenteras  i det 
första  avsnittet nedan. Orsakerna  till  sådan  styrning  samt  en generell modell 
över budgetlös styrning lyfts sedan fram i det avslutande avsnittet. 
 
 

6.1 Budgetlös styrning – Svenska Handelsbanken 
För att beskriva ett budgetlöst företags styrning, i det här fallet Handelsbanken, 
använder vi Samuelssons  (1997) modell över styrningens bestämningsfaktorer 
(se figur 5). Enligt oss råder det ingen tvekan om att ett av bankens syften med 
sin budgetlösa styrning är att kunna agera mer flexibelt på marknaden. Bristen 
på  flexibilitet  vid  traditionell  ekonomistyrning  framkom  också  redan  genom 
Johnson och Kaplans kritik 1987. Handelsbankens strategi går ut på att sträva 
efter kostnadsminimering men samtidigt balansera det med nöjdast kunder på 
marknaden. De  själva uttrycker det hela  som  en överlevnadsstrategi – allt de 
gör  skall  syfta  till att vara effektivare än konkurrenterna. Samtidigt agerar de 
inom  en  turbulent  och  osäker marknad. Dessa  faktorer  har  lett  fram  till  en 
budgetlös  styrning  av  verksamheten med  fokus på  jämförelser mellan  lokala 
resultatenheter  inom  företaget. Verksamheten är också väldigt decentraliserad 
samt  genomsyras  av det  synsätt  som  Jan Wallander  införde på  70‐talet  –  att 
styra utan budgets. Allt detta, är enligt oss, medel som används  för att nå de 
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övergripande målen, att på lokalt plan vara lönsamma och på så sätt skapa en 
bättre relativ räntabilitet än sina konkurrenter. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 11, Handelsbankens bestämningsfaktorer 
Samuelsson (1997), s. 33, Egen bearbetning 
 
 
Handelsbankens  struktur  med  de  starkt  decentraliserade  enheterna  samt 
Wallanders  tankar,  det  vill  säga  tilliten  till  individen  och  därmed  stort 
ansvarstagande,  är  det  vi  upplever  som  mest  utmärkande  för  bankens 
budgetlösa styrning. Vidare anser vi att den kontinuerliga uppföljningen inom 
banken, genom benchmarking, skapar en tydligare fokusering på verksamheten 
i nuläget  och  inte på det  som  kan  komma  att  ske de närmaste  åren.  Således 
anser vi att det  inte är budgeten som dokument som är den största skillnaden 
mellan budgetlös styrning och traditionell ekonomistyrning. Det är snarare det 
sätt  som  en  verksamhet  organiseras  på  samt  de  grundtankar  som  ligger  till 
grund för det rådande arbetssättet, vilket vi vill illustrera med modellen ovan. 
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6.2 Budgetlös styrning ‐ Generell modell 
Innan  vi  presenterar  vårt  förslag  på modell  om  hur  budgetlös  styrning  kan 
bedrivas samt vad det syftar till vill vi peka på orsakerna varför företag önskar 
ta  bort  budgeten  som  styrverktyg.  Den  främsta  anledningen  tror  vi  är  att 
budgetprocessen tar mycket resurser i anspråk utan att egentligen skapa något 
direkt mervärde för företaget. Vidare upplever vi att budgeten som styrverktyg 
är  flexibilitetshämmande  eftersom  den  kan  låsa  fast  verksamheten  vid  den 
långsiktiga planeringen, vilket kan medföra att förändringar i omgivningen inte 
tas  i  beaktande.  Företag  som  tar  bort  budgeten  strävar  delvis  även  efter  att 
anpassa verksamheten  till de  lokala  förutsättningarna. Ytterligare en orsak  till 
varför  vi  tror  företag  inte  vill  använda  budgets  är  att  de  vill  undvika 
siffertrixande och risken att enheter spenderar mer pengar än vad som behövs 
för att inte förlora anslag inför nästkommande år. 
 
Vårt teoretiska bidrag med denna uppsats är nedanstående modell, vilken visar 
hur ett budgetlöst ekonomistyrsystem kan utformas med utgångspunkt  i  fem 
olika hörnstenar  (rektanglarna  i modellen). Enligt oss är dessa hörnstenar alla 
framträdande  faktorer  för  ett  effektivt,  budgetlöst,  styrsystem. Hörnstenarna 
syftar till att nå den övergripande målsättningen med verksamheten, vilken kan 
variera mellan  olika  företag. Modellen  tar  utgångspunkt  i Hope  och  Frasers 
(2004) modell för ett flexibelt styrsystem (se figur 6). Flexibilitet anser vi vara ett 
av de viktigaste syftena med en budgetlös styrning men vi vill även hävda att 
det  finns  andra  delar  som  genom  samverkan  bidrar  till  ett  väl  fungerande 
styrsystem. Således utgör alla delar ett viktigt moment  för att kunna driva ett 
effektivt  budgetlöst  företag.  Under  modellen  presenteras  dess  tillämpbarhet 
samt de olika delar och instrument i en verksamhet som kan bidra till de skilda 
hörnstenarna. 
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FIGUR 12, Budgetlös styrningsmodell 
 
 
Förutsättningar för modellens tillämpbarhet 
Förutsättningarna för att modellen skall kunna appliceras på en verksamhet är 
att företaget i fråga har en relativt stor organisation. Om företaget endast har en 
begränsad verksamhet faller mycket av nedanstående resonemang eftersom vi 
framhäver  decentralisering  som  en  förutsättning  för  budgetlöst  företagande. 
Vidare  anser  vi  att  denna  modell  främst  är  tillämpbar  på  företag  inom 
tjänstesektorn.  Anledningen  till  det  är  att  företag  inom  exempelvis 
tillverkningsindustrin i många fall behöver budgetering, för att kunna beräkna 
diverse  kostnader  på  produkter,  som  underlag  för  prissättningen.  På  vilken 
marknad  företaget agerar på har också betydelse  för modellens  tillämpbarhet. 
Som Samuelsson  (1997)  framhäver kan  formella  styrsystem  som budgets vara 
svårare  att  använda  om  marknaden  och  dess  omgivning  är  turbulent  och 
oförutsägbar. Därför menar vi att vår modell passar bättre för företag i en sådan 
situation.  Slutligen  är  en  självklar  och  grundläggande  förutsättning  att 
ledningen  tror  på  idén  och  verkligen  vågar,  att  fullt  ut,  genomföra  den 
förändring som trots allt budgetlöst företagande innebär. 
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Flexibilitet 
Genom  långsiktiga planer  för verksamheten ökar  faran  för att en organisation 
blir  statisk  (Wallander, 1995). Om  fokus är på  framtiden  snarare än vad  som 
händer i nuläget ökar, enligt oss, risken för felsatsningar eftersom osäkerheten 
om framtiden ter sig stor. Därför behövs kontinuerlig verksamhetsplanering för 
att kunna anpassa organisationen till ändrade förutsättningar. Dessutom anser 
vi  att  ledningen  bör  vara  sparsamma  med  centrala  direktiv,  som  berör 
verksamheten  i  detalj,  till  de  olika  enheterna  för  att  kunna  bibehålla  en 
flexibilitet.  Genom  att  etablera  övergripande  standards  och  policys  om 
organisationens arbetssätt krävs mindre ledning från högre nivå, vilket därmed 
skapar  större möjlighet  till  lokal  anpassning.  Därmed  förutsätter  en  flexibel 
verksamhet ett decentraliserat beslutsfattande med tydliga ansvarsområden.   
 
 
Ansvar 
Vi anser att det krävs ett  fritt ansvar vid budgetlös styrning. Vid avsaknad av 
budgets i en centraliserad organisation saknas en ledstjärna i det dagliga arbetet. 
Dessutom innebär en sådan strukturform begränsat utrymme för egna beslut på 
lägre  nivåer.  Vi  anser  att  en  sådan  situation  medför  en  handlingsförlamad 
verksamhet,  därför  hävdar  vi  att  en  budgetlös  styrning  förutsätter  en  stark 
decentraliserad  organisation.  Genom  en  decentraliserad  struktur  kan  ansvar 
förtydligas och delegeras, vilket har en primär roll i vår budgetlösa modell. Vi 
anser  att  alternativet,  en  centraliserad  struktur,  inte  möjliggör  en  lokal 
anpassning  till  eventuella  förändrade  förutsättningar.  Dessutom  kan  det 
medföra ett  resursslöseri eftersom den kompetens, på  lägre nivåer,  som  finns 
inom företaget då  inte utnyttjas. Tilltro till  individen samt att  ledningen vågar 
överlåta ansvar till  lägre nivåer bidrar dessutom till större handlingsutrymme, 
motivation och flexibilitet.  
 
 
Motivation 
För att organisationen skall erhålla motiverade medarbetare är det enligt oss av 
största  vikt  att  individerna  känner  att  de  får  en  rättvis  ersättning  för  sin 
arbetsinsats.  Genom  en  balans  mellan  gruppbaserade  och  individuella 
belöningar kan gruppen sammansvetsas, dessutom kan den enskilda individen 
få  en känsla av uppskattning. Att  företaget har  ett gemensamt mål att arbeta 
efter  som  är  utmanande  men  samtidigt  möjligt  att  uppnå  tror  vi  stärker 
motivationen  i  det  dagliga  arbetet. Hur målsättningen  utformas  har  givetvis 
påverkan  på  motivationen,  användandet  av  relativa  tal  som  måttstock 
underlättar då  jämförelser  såväl  inom  som utom organisationen. Vår  åsikt  är 
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dock  att  fokus  ligger  på  att  finna  en  målsättning  som  är  uppnåelig  och 
utmanande snarare än att välja mellan relativa och absoluta mått. 
 
 
Samordning 
Den samordnande funktion som en budget har måste lösas på ett annat sätt när 
budgets inte används. Tidigare har nämnts att en viss typ av företagskultur inte 
går  att  urskilja  för  budgetlösa  företag  eftersom  varje  företagskultur  är  unik. 
Dock vill vi mena att kulturen i ett budgetlöst företag bör speglas av det styrsätt 
som används eftersom hela  tankesättet  inom verksamheten  skiljer  sig  så pass 
från  traditionellt  företagande. Vi  anser  att  alla medarbetare måste ha  insikt  i 
varför ett företag styrs som det görs, först då tror vi att medarbetarna kan förstå 
verksamheten  som  helhet.  Kulturen  har  då  en  viktig  roll  i  att  underlätta 
beteenden som är kongruenta med företagets grundidéer. Vidare hävdar vi att 
enskilda mål  för  de  olika  enheterna,  oavsett  funktion, måste  överensstämma 
med  det  övergripande  målet  för  hela  företaget.  Vi  vill  mena  att  bättre 
samordning skapas mellan ett  företags olika delar om alla är  införstådda med 
att även de andra enheterna bidrar till den övergripande målsättningen. 
 
 
Kontroll 
De delar av det budgetlösa styrsystemet som syftar till kontroll och utvärdering 
av  verksamheten  är  viktiga  för  att  företaget  skall  kunna mäta  det  verkliga 
utfallet.  Kontroll  och  utvärdering  av  verksamheten  har  också  en  avgörande 
betydelse  för  att  kunna  inse  vad  som  görs  bra  respektive  dåligt  inom 
organisationen.  I  företag  med  budgets  används  ofta  budgeten  som 
utgångspunkt  för  att  utvärdera  prestationer men  det  finns  andra  verktyg  att 
utgå  från.  Exempel  är  benchmarking  eller  rullande  prognoser  om  framtiden. 
Dessa  metoder  möjliggör  en  mer  kontinuerlig  uppföljning  som  ger  de 
inblandade feedback om hur verksamheten fortlöper. I vårt fallföretag förekom 
inte rullande prognoser men vi hävdar ändå att det är ett  tillämpbart verktyg 
för att mäta utfall av enheters prestationer. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1  
 
Frågeformulär – lokal bank 
 
1. Vilken befattning har Du inom Handelsbanken? 
 
2. Skulle Du/Ni kunna ge en övergripande beskrivning av den ekonomiska 

styrningen inom Er lokala bank?  
 
3. Hur skulle Du definiera ordet och begreppet ”budget”? 

 
a. Försök definiera Er budgetlösa ekonomistyrningsmodell 

 
4. Av vilka anledningar använder Ni inte budgets som styrverktyg? 
 
5. Finns det idag vissa inslag av budgets i Er verksamhet? (exempelvis 

personal‐ eller investeringsbudget etc.) 
 
6. Vad har Ni för övergripande syfte med Er ekonomiska styrning? 
 
7. Vilka andra instrument används i Er ekonomistyrning? 

(Ex. BSC, rullande prognoser osv.) 
 

a. Anser Ni att dessa instrument är mer eller mindre resurskrävande 
än budgets? 

b. Finns det ett belöningssystem kopplat till dessa instrument och i 
så fall varför ja/nej? 

 
8. Vilken är Er (lokal bank) roll i Handelsbankens budgetlösa styrsystem? 
  

9. Anser Du att Ert sätt att styra Handelsbanken kräver en viss typ av struktur 
med avseende på ansvarsfördelning etc.? 
 

10. Vilka möjligheter har en enhet (el. liknande) att påverka en fastställd plan 
(ex. lokala styrverktyg)? 

 
a. Uppmuntras vanligtvis en anpassning till den lokala marknaden? 
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11. Anser Du att de styrverktyg Handelsbanken använder passar för Er 
verksamhet? 

 
a. Varför anser Ni att Ert nuvarande system passar just Er? 

 
b. Anser Du att budgets passar bättre/sämre inom vissa branscher? 

 
c. Kan styrningen förändras under styrverktygens begränsade 

tidsperiod? 
 
12. Vilka nackdelar och fördelar upplever Ni med Ert styrsystem? 
 

a. Vad är, enligt Er, nackdelarna och fördelarna med budgets? 
 
13. Sätter Ni mål för verksamheten och i så fall hur? 
 

a. Följer Ni upp dessa mål? 
b. Brukar målsättningen och utfallet stämma överens? 
c. Vad blir konsekvenserna om de inte överensstämmer? 
 

14. Anser Du att Ni skulle klara Er sämre med budgets som det ledande 
styrverktyget? 

 
Anser Ni att andra styrinstrument kan ersätta budgets fullt ut? 
 
 
Bilaga 2  
 
Frågeformulär – regionbank 
 

1. Vilken befattning har Du inom Handelsbanken? 
 

2. Skulle Du/Ni kunna ge en övergripande beskrivning av den ekonomiska 
styrningen inom Er region?  

 
3. Hur skulle Du definiera ordet och begreppet ”budget”? 

 
a. Försök definiera Er budgetlösa ekonomistyrningsmodell 

 
4. Av vilka anledningar använder Ni inte budgets som styrverktyg? 
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5. Finns det idag vissa inslag av budgets i Er verksamhet? (exempelvis 
personal‐ eller investeringsbudget etc.) 

 
6. Vilka skillnader och likheter finns det mellan Er styrning och en 

traditionell budgetbaserad styrning? 
 

7. Vad har Ni för övergripande syfte med Er ekonomiska styrning? 
 

8. En budget är inte bara en ”gissning” om framtiden utan även en 
förhandlingsprocess som syftar till samordning och anpassning till 
förändringar – hur ser Ni i Handelsbanken på denna process? 

 
9. Vilka andra instrument används i Er ekonomistyrning? 

(Ex. BSC, rullande prognoser osv.) 
 

a. Anser Ni att dessa instrument är mer eller mindre resurskrävande 
än budgets? 

b. Finns det ett belöningssystem kopplat till dessa instrument och i 
så fall varför ja/nej? 

 
10. Vilken är Er (regionbank) roll i Handelsbankens budgetlösa styrsystem? 
  
11. Anser Du att Ert sätt att styra Handelsbanken kräver en viss typ av 

struktur med avseende på ansvarsfördelning etc.? 
 
12. Vilka möjligheter har en enhet (el. liknande) att påverka en fastställd 

plan (ex. lokala styrverktyg)? 
 

a. Uppmuntras vanligtvis en anpassning till den lokala marknaden? 
 

13. Anser Du att de styrverktyg Handelsbanken använder passar för Er 
verksamhet? 

 
a. Varför anser Ni att Ert nuvarande system passar just Er? 
b. Anser Du att budgets passar bättre/sämre inom vissa branscher? 

 
c. Kan styrningen förändras under styrverktygens begränsade 

tidsperiod? 
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14. Vilken slags information grundas Era styrverktyg på? 
 

a. Hur påverkar Handelsbankens konkurrenssituation den 
ekonomiska styrningen? 

b. Finns det andra externa faktorer som påverkar Er 
ekonomistyrning? 

 
15. Vilka nackdelar och fördelar upplever Ni med Ert styrsystem? 
 

a. Vad är, enligt Er, nackdelarna och fördelarna med budgets? 
 

16. Sätter Ni mål för verksamheten och i så fall hur? 
 

a. Följer Ni upp dessa mål? 
b. Brukar målsättningen och utfallet stämma överens? 
c. Vad blir konsekvenserna om de inte överensstämmer? 
 

17. Anser Du att Ni skulle klara Er sämre med budgets som det ledande 
styrverktyget? 

 
18. Anser Ni att andra styrinstrument kan ersätta budgets fullt ut? 

 
 
Bilaga 3  
 
Frågeformulär – huvudkontor 
 
1. Vilken befattning har Du inom Handelsbanken? 

 
2. Skulle Du/Ni kunna ge en övergripande beskrivning av den ekonomiska 

styrningen inom Handelsbanken?  
 

3. Hur skulle Du definiera ordet och begreppet ”budget”? 
 

a. Försök definiera Er budgetlösa ekonomistyrningsmodell. 
 

4. Av vilka anledningar använder Ni inte budgets som styrverktyg? 
 

a. Hur länge har Ni använt/inte använt budgets? 
b. Har framtagandet förändrats under den senaste tiden? 
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5. Finns det idag vissa inslag av budgets i Er verksamhet? (exempelvis 
personal‐ eller investeringsbudget etc.) 

 
6. Vilka skillnader och likheter finns det mellan Er styrning och en 

traditionell budgetbaserad styrning? 
 

7. Vad har Ni för övergripande syfte med Er ekonomiska styrning? 
 
8. En budget är inte bara en ”gissning” om framtiden utan även en 

förhandlingsprocess som syftar till samordning och anpassning till 
förändringar – hur ser Ni i Handelsbanken på denna process? 

 
9. Vilka andra instrument används i Er ekonomistyrning? 

(Ex. BSC, rullande prognoser osv.) 
 

a. Anser Ni att dessa instrument är mer eller mindre resurskrävande 
än budgets? 

b. Finns det ett belöningssystem kopplat till dessa instrument och i 
så fall varför ja/nej? 

 
10. Hur sker framtagandet av dessa instrument?   
 

a. Är processerna top‐down‐ eller bottom‐up? 
 

11. Anser Du att Ert sätt att styra Handelsbanken kräver en viss typ av 
struktur med avseende på ansvarsfördelning etc.? 

 
12. Vilka möjligheter har en enhet (el. liknande) att påverka en fastställd 

plan (ex. lokala styrverktyg)? 
 

a. Uppmuntras vanligtvis en anpassning till den lokala marknaden? 
 

13. Hur upplever Du Er ekonomistyrning? 
 

a. Anser Du att de styrverktyg Handelsbanken använder passar för 
Er verksamhet? 

b. Kan styrningen förändras under styrverktygens begränsade 
tidsperiod? 
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14. Vilken slags information grundas Era styrverktyg på? 
 

a. Hur påverkar Handelsbankens konkurrenssituation den 
ekonomiska styrningen? 

b. Finns det andra externa faktorer som påverkar Er 
ekonomistyrning? 

 
15. Vilka nackdelar och fördelar upplever Ni med Ert styrsystem? 
 

a. Vad är, enligt Er, nackdelarna och fördelarna med budgets? 
 
16. Sätter Ni mål för verksamheten och i så fall hur? 

 
a. Följer Ni upp dessa mål? 
b. Brukar målsättningen och utfallet stämma överens? 
c. Vad blir konsekvenserna om de inte överensstämmer? 
 

17. Anser Du att Ni skulle klara Er sämre med budgets som det ledande 
styrverktyget? 

 
18. Varför anser Ni att Ert nuvarande system passar just Er? 

 
a. Anser Du att budgets passar bättre/sämre inom vissa branscher? 

 
19. Anser Ni att andra styrinstrument kan ersätta budgets fullt ut? 

 


