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Förord 

Vi vill börja med att framföra ett stort tack till alla som hjälpt och stöttat oss under arbetets 

gång. Först och främst vill vi tacka vår handledare, Jan Hemlin, som kommit med goda råd 

och synpunkter samt bidragit med värdefull litteratur. Vidare vill vi tacka vår respondent som 

tagit sig tid och ställt upp på intervjun. Utan honom hade uppsatsen inte varit möjlig att 
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Till sist vill vi tacka varandra för ett gott samarbete, den ena har visat sig komplettera den 

andra på ett utmärkt vis. 
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Sammanfattning 

Titel:  Budgetlös styrning – En fallstudie av Handelsbanken 

Examinationsdatum: Juni 2009 

Nivå: Magisteruppsats i Företagsekonomi D, Mittuniversitetet Östersund 

Författare: Pernilla Fahlman och Carina Hoffmann 

Handledare: Jan Hemlin 

 

Nyckelord:  Budget, budgetlös, budgetering 

Problem: Budgeten är ett vanligt förekommande styrmedel i företag idag, dock 
har dess roll och värde fått skarp kritik från flera håll. Det finns 
mycket forskning kring för- och nackdelar med budget, och även kring 
alternativa styrverktyg, men endast lite material kring vad budgetlösa 
företag använder i praktiken.   

Syfte: Syftet med uppsatsen har varit att beskriva och förklara den 
budgetlösa styrningen, samt varför företag frångår den fasta 
årsbudgeten. 

Metod: Uppsatsen har byggt på en kvalitativ studie av ett företag och det 
empiriska materialet har insamlats genom en personlig intervju. 

Resultat & slutsats: Undersökningen har visat att nyckeln till ett väl fungerande budgetlöst 
system är en decentraliserad organisation med tydlig företagskultur 
och mål samt med kostnadseffektivitet i centrum. Vi tror dock inte att 
en decentraliserad organisation är ett krav för att det budgetlösa 
systemet ska fungera, men att decentralisering i ett budgetstyrt företag 
inte är det ultimata förhållandet om målet är maximal lönsamhet.  



  

 

 

 

Abstract 

Title:  Beyond budgeting – a case study of Handelsbanken 

Examination date: June 2009 
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Keywords: Budget, beyond budgeting 

Problem: The budget is a regularly used means of control in today’s companies 
– even though its value has been strongly criticized from many 
directions. There have been a lot of researches about both the 
advantages and disadvantages of budgeting, as well as alternative 
means of control, but only little is documented about what sort of 
system the non-budget companies use in their organization.  

Aim:  The purpose of the study was to describe and explain the non-budget 
system, and why companies abandon the budget. 

Method: The thesis was based on a qualitative study of one company and the 
empirical material has been collected through a personal interview. 

Results & Conclusion: The study has shown that the key to a well functioning non-budget 
system is a decentralized organization with a well implemented 
company strategy, a well defined goal and where the focus lies on cost 
efficiency. However, we do not believe that an organization has to be 
decentralized for the non-budget system to work, but we do believe 
that decentralization in a budget organization is not the ultimate 
composition if the goal is to maximize the profit. 
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1 Inledning 

I avsnittet introduceras läsaren i budgetens syften och funktion, men även i dess problem. 

Vidare återfinns den kritik som riktats mot budgeten genom åren. 

1.1 Problembakgrund 

Alla företag behöver på något sätt planera sin verksamhet och då är budgeten ett viktigt 
verktyg i ekonomistyrningen. Budget har använts i svenska företag sedan 1950-talet och är 
väl utbrett. I en undersökning av Johansson utförd i Sverige 1996/1997 visade det sig att 97 % 
av de tillfrågade börsföretagen, samt ca 67 % av de små och medelstora företagen, 
sammanställde budgetar. (Johansson, 1999) En studie har vidare genomförts år 2005 i Kanada 
som visat på liknande resultat. (Libby & Murray, 2007) 

Budgeten som verktyg hjälper ledare både i dennes planering och i uppföljning. Den hjälper 
till i styrnings- och uppföljningsarbetet inte enbart genom att se framåt, utan även genom att 
se bakåt i tiden. Budgeten kan användas som en måttstock som tillåter ledarna att jämföra 
faktiska prestationer med beräknade eller önskvärda prestationer. (Horngren, Sundem & 
Stratton, 2002) 

Fördelar med budget:  

· Budgetering tvingar ledare att tänka framåt genom att formalisera sitt ansvar för 
planering. 

· Budgeteringen tillhandahåller förväntningar vilket är den bästa ramen för att bedöma 
prestationer. 

· Budgetering hjälper ledare att koordinera sina insatser, så att planerna för företagets 
avdelningar möter målen för organisationen som helhet. ( Horngren et al, 2002) 

Flertalet studier har visat att budgeten är det mest använda och högst rankade verktyget för 
kostnadsreducering och uppföljning. Förespråkare för budgeten hävdar att 
budgeteringsprocessen tvingar ledare att bli bättre administratörer och sätter planering i 
centrum för dennes fokus. Många företag som verkat ha en sund ekonomi har hamnat i 
ekonomisk kris på grund av att ledaren misslyckats med att skapa, övervaka och anpassa 
budgeten till förändrade omständigheter. (Horngren et al, 2002) 

Budgeten bör dock betraktas som ett verktyg med vilket man når uppsatta mål, snarare än ett 
mål i sig. Därmed undviker budgeten att, som några av kritikerna kallar den, bli ett fast 
prestationskontrakt. (Buhk, 2005) 
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Det har riktats mycket kritik mot budgeten från olika håll huruvida den är ett bra styrmedel 
eller inte. Jan Wallander kan ses som en av de största kritikerna med ord som ”i sämsta fall 

har man tagit budgeten på allvar och anpassat agerandet efter den och kan då råka mycket 

illa ut” (Wallander, 1995, s.12). Ekholm och Wallin (2000) anser bland annat att de snabba 
omvärldsförändringarna gör att budgeten snabbt blir inaktuell och förlorar sitt värde som styr- 
och uppföljningsverktyg. 

1.2 Problemdiskussion 

Johnson och Kaplan menade redan 1987 att ett system för ekonomistyrning bör stödja ett 
företags verksamhet och dess strategi. Alltför ofta fungerar systemen som ett missvisande 
medel för företagsledarens uppmärksamhet – systemen är inaktuella och fokuserar på fel 
information. Systemen skapar information som är snedvriden, alltför hopslagen, och för sen 
för att kunna användas i syfte att sänka kostnader eller för att förbättra produktiviteten. 
Rapporterna försämrar snarare produktiviteten då de kräver att företagsledaren spenderar tid 
på att försöka förstå och förklara varianser som inte har mycket att göra med den ekonomiska 
och teknologiska aspekten av verksamheten. Produkternas kostnader fördelas med hjälp av 
förenklade åtgärder, som inte representerar varje produkts krav på företagets resurser. Tack 
vare ökad konkurrens och teknologisk utveckling ställs allt högre krav på ett fungerande 
ekonomistyrningssystem. Systemet ska ge företaget aktuell information, och fungera som en 
kommunikationskanal mellan chefer på olika nivåer. (Johnson & Kaplan, 1987) 

Hope och Fraser definierar budgetering och budget som en process som beskriver ledningens 
prestationer och uppoffringar. Enligt Hope och Fraser har budgeten varit starkt 
otillfredsställande under en lång tid. Inom ekonomistyrningens gemenskap har nio av tio 
uttryckt sitt missnöje – de anser att budgetprocessen är felaktig och svår att hantera. Hope och 
Fraser menar att det finns tre primära faktorer till varför missnöjet med budgeten är så stort: 

· Budgetering är svårhanterlig och för dyr. 

· Budgetering är ur funktion med den konkurrerande omgivningen och möter inte längre 
företagsledarnas eller direktörernas behov. 

· Sifferlekens omfattning har stigit till oacceptabla nivåer. (Hope & Fraser, 2003) 

En annan kritiker är Jan Wallander, som menar att en budget inte är mycket annat än en 
siffermässig sammanfattning av en mängd antaganden - i bästa fall inte mer än en sifferlek. 
Då budgeten baseras på siffror från det förflutna kan den inte bli annat än en återgivning av 
tidigare erfarenheter och har därmed lika litet värde som de prognoser den bygger på. 
Wallander pekar även på vikten att kunna förutse brott i utvecklingen då det är just dessa som 
ställer krav på företaget. Dessa brott kommer aldrig att kunna förutses då budgeten visar på en 
utveckling helt i enlighet med vad vi tidigare varit med om. Ett för starkt betonat budgetmål 
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leder till manipulation från de som skall uppnå målen, samt undergräver budgetens betydelse 
ytterligare. Wallanders slutsats är att budgeten i bästa fall är onödig och dyr - i värsta fall 
direkt farlig för företaget. Farlig på så sätt att budgeten kan inge medarbetare och chefer 
känslan att de verkligen vet vart utvecklingen är på väg, en känsla av säkerhet som i sin tur 
försvårar anpassningen till verkligheten då de tror sig stå på säker mark. (Wallander, 1995) 

1.2.1 Forskningsfråga 

Varför väljer företag att använda sig av budgetlös styrning, samt hur fungerar den? Vi söker 
således efter orsaker som kan förklara användning av budgetlös styrning. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara den budgetlösa styrningen, samt varför 
företag frångår den fasta årsbudgeten.  

 1.3.1 Avgränsning 

Vi kommer i arbetet att särskilt betona ett styrmedel, det budgetlösa. Vi kommer således 
endast kortfattat att beröra övriga alternativa styrmedel, för att ge en bild av vad som kan 
användas istället för budget. Investeringsbedömning är något vi valt att utesluta i uppsatsen. 
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1.4 Disposition 

Nedan återfinns en överskådlig bild av uppsatsens totala disposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Uppsatsens disposition. 
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2 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen inleds med en beskrivning av budgeten och dess syften för att 

ge en inblick i den omfattande och kritiserade budgetprocessen. Vidare ges en redogörelse för 

den kritik som riktats mot budgeten genom åren. Kapitlet avslutas med beskrivningar av 

alternativ till den fasta årsbudgeten. 

2.1 Budgeten 

”En budget är 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) 

Budgeten kan täcka både finansiella och ickefinansiella aspekter av företagsplanen och 
fungerar som ett utkast för företaget att följa i en kommande period. En budget som täcker 
finansiella aspekter anger ledningens förväntningar på bland annat intäkter, kassaflöden, och 
ekonomisk ställning. I likhet med att finansiella rapporter skapas för tidigare perioder, kan de 
även skapas för framtida perioder - till exempel budgeterat kassaflöde. (Horngren, Foster & 
Datar, 2003) 

2.1.1 Budgetens syften 

Vilka som är de mest karaktäristiska dragen och centrala syftena med budgetering varierar 
mellan olika tolkare. Budgetens olika syften har även utvidgats med tiden men på ett 
övergripande plan handlar det om tre kategorier; framförhållning, ansvar och förståelse, i 
vilka de olika syftena kan fördelas, se figur 2. (Kullvén, 2009)  

 

                  

Figur 2: Egen bearbetning av budgeteringens olika syften. (Kullvén, 2009 s.25) 
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Beroende på företagets styrvision framhålls olika delar och olika stor vikt läggs vid dem. 
Rollen som planeringsverktyg och resursallokering kan vara det främsta syftet för vissa 
företagare, medan andra lyfter fram själva budgetprocessen och att dess främsta roll är att 
skapa kommunikation mellan företagets olika delar. (Johansson, 1999) Att fastställa 
avsikterna med de olika styrmedlen ökar förståelsen för varför styrningen i det specifika 
företaget ser ut som den gör och ger en nyanserad bild av nuläget (Ewing & Samuelsson, 
2002)  

Framförhållning 

Planering 

Planering är beslutsfattande i förskott. Många människor tenderar att vara upptagna i nuet och 
deltar inte utan uppmaning i det strategiska, långsiktiga tänkandet, vilket budgetering och 
planering inbjuder till. Dessa fungerar som en kraftfull form av handlingskontroll vilket 
tvingar beslutsfattare att tänka framåt och fatta beslut i förväg. I och med detta utvecklas en 
bättre förståelse för organisationens möjligheter och hot, styrkor och svagheter, samt 
effekterna av strategiska och operationella beslut. Denna framåtsträvande 
beslutsfattandeprocess skärper organisationens gensvar och reducerar risker. Beslut rörande 
strategi, anställda och operationella taktiker baserade på antaganden om framtida intäkter kan 
sedan anpassas innan organisationen hamnar i svårigheter. (Merchant & Van der Stede, 2007) 
Budgetering syftar till att planera verksamheten för kommande perioder, och med hjälp av 
framtidsbedömningar avgörs ifall företagets ekonomiska och personella resurser räcker till.  
Budgeten tar sin utgångspunkt i företagets strategier och anger vad som ska göras under 
kommande perioder för att uppnå företagets mål.  Genom att upprätta en plan för framtiden 
planeras bland annat för företagets framtida försäljning, inköp, produktion, lager, 
investeringar och personalbehov. (Arwidi & Samuelson, 1991)  

Samordning 

Med hjälp av budget kan de olika enheternas verksamheter samordnas på ett bättre sätt genom 
att de får insyn och kännedom om, samt kan anpassa sin egen verksamhet efter varandras 
aktiviteter. Störst värde har det då beroendet mellan avdelningarna är stort, till exempel 
avdelningar som levererar till varandra i flöde. (Kullvén, 2009)  

Resursfördelning 

Med hjälp av budgetarna fördelas företagets resurser ut till de enheter som har nytta av dem.  
Här fordras diskussioner och utredningar och de olika verksamheterna prioriteras i relation till 
varandra i syfte att fördela medlen på ett sätt som maximerar nyttan för hela företaget. 
(Kullvén, 2009) 
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Dimensionering 

Genom att budgetera skapas en möjlighet för företaget att anpassa verksamheten inför 
kommande perioder. Därmed blir budgeteringen ett sätt att jämföra verksamhetens olika delar 
gällande resursutnyttjande. (Kullvén, 2009)  

Ansvar 

Ansvarsfördelning 

Budgeten medför ett ömsesidigt åtagande där företaget å sin sida ska bidra med resurser enligt 
budget, och den ansvarige ska uppfylla budget genom att utföra de prestationer man enats om. 
Budgeten kan därmed ses som ett verktyg för att fördela ansvar, samt för att bedöma utförda 
prestationer och att målen uppfyllts. (Arwidi & Samuelson, 1991) Inom vissa fastslagna 
resursramar finns en handlingsfrihet vilken kan möjliggöra effektivisering och därmed 
snabbare beslutsfattande. (Bergstrand & Olve, 1996) 

Styrning och uppföljning 

En aktiv budgetroll innebär automatiskt att budgetens roll delvis blir kontrollinriktad, i 
synnerhet om ansvarsutkrävande sedan kopplas till företagets bonussystem. (Charpentier, 
1997) Budgeten kan användas som styrverktyg över verksamheten och det kan ske på olika 
sätt, bland annat genom att resultatansvar delegeras (Andersson, 1997), men även genom att 
kontrollera att de olika enheterna genomför det som överenskommits. (Ewing & Samuelson, 
2002) 

Budgetuppföljning innebär att man på olika sätt analyserar och jämför de budgeterade målen 
med det verkliga utfallet. Detta kan ske i olika former och med olika motiv, och fungerar som 
en slags kontroll. Budgeten utgör ett gott underlag för uppföljning av olika perioders utfall 
och genom att jämföra med verkligt utfall bedöms huruvida målen uppfyllts. 
Avvikelseanalysen blir sedan en bra grund för korrigeringsåtgärder. (Bergstrand & Olve, 
1996) 

Incitament 

En chefs prestation utvärderas ofta för att mäta hans eller hennes framgång gentemot 
budgeterade mål. I vissa företag ges en bonus som belöning på basis av anställdas förmåga att 
uppnå de budgetspecifika målen. (Drury, 2000) Skillnaden mellan budget och utfall är den 
relation som används som måttstock och de uppsatta målen i budgeten används ofta som 
underlag för arbetsinsatsen. (Buhk, 2005)  
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Förståelse 

Kommunikation 

Planerings- och budgeteringsprocessen tvingar delning av information mellan avdelningarna. 
Processen involverar en topp-botten-kommunikation rörande möjligheter, resursbehov, 
restriktioner och risker. Den medför även tvärgående kommunikation mellan organisationens 
enheter (såsom funktionella områden och administrativa enheter) vilket förbättrar förmågan 
att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Medarbetarnas åsikter och förslag tas tillvara, 
alla inblandade blir mer informerade och processen kommer mer troligt att resultera i beslut 
som omfattar alla perspektiv. (Merchant & Van der Stede, 2007) 

Medvetenhet 

Medvetenhet är ett syfte som har stora likheter med kommunikation. Budgeteringen skapar en 
medvetenhet om vilka mål som är viktiga att uppnå för företagets framgång Det kan ge 
medarbetare inom olika avdelningar insikter som annars saknas – möjligheten att se företaget 
som en helhet och inte bara den egna avdelningens verksamhet. (Kullvén, 2009) 

Målsättning 

En budget är en god grund då det gäller att klargöra för de olika enheterna vad som förväntas 
av dem.  Diskussioner går ibland ner till individnivå och skapar då ett underlag för 
decentralisering av verksamheten. (Kullvén, 2009) 

Motivation 

Planerna och budgetarna blir mål som påverkar ledningens motivation då målen är länkade till 
prestationsutvärdering och, i sin tur, varierande företagsbonus. Önskvärt vore naturligtvis att 
kunna motivera medarbetare till att göra sitt bästa utan belöningssystem, men uppmaningar 
fungerar inte som optimal motivering. Människor presterar bättre om de ombeds nå specifika 
mål som varken är för lätta eller för svåra att uppnå. (Merchant & Van der Stede, 2007) 
Budgetar som är utmanande har visat sig höja prestationerna hos medarbetare. En oförmåga 
att uppnå budgeterade siffror ses ofta som ett misslyckande. De flesta individer motiveras 
starkare av att undvika misslyckande än av att uppnå framgång. När individen närmar sig 
målet arbetar denne hårdare för att nå det. Av dessa anledningar sätter många chefer 
utmanande men utförbara mål – skapandet av viss ängslan förbättrar prestationerna. 
(Horngren et al, 2003) 

2.1.2 Budgetprocessen 

Budgeteringen är en del av den totala planeringsprocessen och är nödvändig för styrning och 
uppföljning, samt effektivt ledarskap i organisationen. För att budgeten ska kunna vara det 
verktyg den är tänkt att vara, måste den vara korrekt organiserad och administrerad. (Drury, 
2000)                    
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Planeringscyklerna 

Stora företag använder ofta tre formella, utmärkande planeringscykler: strategisk planering 
(strategic planning), årlig budgetering (operational budgeting) och investeringsbedömning 
(capital budgeting). (Merchant & Van der Stede, 2007) 

Strategisk planering (strategic planning) 

Strategisk planering inkluderar den relativt breda processen att tänka över företagets affärsidé, 
målsättning och strategi. Den medför en självklar medverkan av företagsledare vilka är de 
mest välinformerade. Strategisk planering innebär både analyser av det förflutna – genom att 
använda data rörande kända kvantiteter, kostnader och intäkter – och framtidsprognoser. Det 
leder till skapandet av hypoteser rörande hur företaget kommer att prestera inom vissa 
affärsområden. Generellt kan den strategiska planeringsprocessen beskrivas genom sex steg: 

· Utveckla en företagsvision, affärsidé och målsättning för företaget. 

· Förstå företagets nuvarande position, dess styrkor och svagheter, samt dess 
möjligheter och risker. 

· Besluta om en diversifieringsstrategi som identifierar den marknad på vilken företaget 
ska verka eller inte verka. 

· Välja en strategi för var och en av företagets enheter samt vilka åtgärder som skall tas 
för att bäst ta vara på varje enhets möjligheter och styrkor. 

· Förbereda den strategiska plan som representerar de strategiska aktioner som kommer 
att genomföras samt sannolikt resultat.  

· Övervaka insatserna och om nödvändigt uppdatera den strategiska planen. 

En komplett, formell och strategisk planeringsprocess leder till uttalanden om preliminära 
prestationsmål samt identifiering av resursbehov. Strategisk planering tillhandahåller ett 
ramverk för den mer detaljerade planering som sker i kommande planeringscykler. Vid 
cykelns slut bör ledningen ha enats om hur den egna strategin ska se ut. (Merchant & Van der 
Stede, 2007) 

Årlig budgetering (Operational budgeting) 

Den årliga budgeteringen involverar förberedelser för en kortsiktig finansiell plan, en budget, 
vanligtvis för det kommande året. Budgeten matchar organisationens ansvarsstruktur och 
tillhandahåller en passande mängd detaljer rörande intäkter, kostnader och tillgångar. 
Budgetering är näst intill en universell process. I de flesta tillgängliga undersökningar anger 
97 % av respondenterna att deras företag har en formell budgetprocess. Av dessa uppger 91 % 
att de har en årlig budget, 3 % halvårsbudget och 1 % kvartalsbudget. Varje effektivt ledd 
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organisation följer de tre planeringscyklerna – strategisk planering, årlig budgetering och 
investeringsbedömning, även om formaliteten och särskiljningen av cyklerna varierar stort 
mellan olika företag. (Merchant & Van der Stede, 2007) 

Budgetframtagande 

Det finns flera olika metoder att arbeta efter då det gäller att ta fram en budget, varav de två 
traditionella anses vara uppbyggnads- och nedbrytningsmetoden.  Vilken metod företaget 
väljer beror på företagets situation, samt syftet med budgeten. Det talas om tre huvudmotiv 
för budgetering; beslutsfattande, samordning och motivation. Beroende på om företaget till 
exempel vill uppnå motivation eller samarbete är det klart avgörande vilken metod de väljer. 
De olika syftena ställer helt olika krav på den ekonomiska precisionen i budgeten (Bergstrand 
& Olve, 1996) 

Ett budgetframtagande i enlighet med uppbyggnadsmetoden innebär att flera delbudgetar 
utformas lokalt och sedan ställs samman till ett slutligt, komplett budgetförslag för hela 
företaget. Detta medför ofta att processen går ”flera varv” i organisationen innan den avslutas.  
En fördel med denna metod är att den kan ha motiverande effekt på de inblandade vilket gör 

att de känner sig delaktiga och villiga att anstränga sig för ett genomförande. Risken med 

denna metod är att mycket arbete läggs på detaljer som sedan ändå är överflödiga i den 
färdiga budgeten, det vill säga tidskonsumerande. (Bergstrand & Olve, 1996) 

I samband med uppbyggnadsmetoden fungerar de budgetansvariga på lägsta nivå som grund i 
processen – deras förslag är utgångspunkt för dialogerna kring budgetarbetet. I ett företag 
med god lönsamhet vill man ge utrymme för nya idéer och initiativ, varför denna metod är att 
föredra. (Samuelsson, 1986)  

                             

Figur 3: Uppbyggnadsmetoden. (Samuelsson, 1986, s. 259) 

Ett budgetframtagande enligt nedbrytningsmetoden innebär att framtagandet sker uppifrån, att 
ledningen har ansvaret, och att ett detaljerat budgetförslag förs ut till de olika avdelningarna 
för att sedan komma tillbaka för ledningens godkännande, se figur 5.  Detta motverkar risken 
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för onödigt arbete men kan vara mindre lämpligt ur motivationssynpunkt. Det kräver även att 
ledningen har kunskap om de olika enheterna i företaget. (Bergstrand & Olve, 1996) 

Skillnaden mot uppbyggnadsmetoden ligger i att här måste varje avdelning upprätta en budget 
som innebär att de preciserade målen uppfylls. Får någon budgetansvarig chef svårt att nå 
målen, trots ingående diskussioner mellan berörda parter, kommer budgetförslaget i sin nya 
helhet tillbaka till ledningen och nya ställningstaganden kan bli nödvändiga. Till exempel om 
budgeten trots detta skall fastställas eller om resurserna bör omfördelas mellan avdelningarna. 
Nedbrytningsmetoden kan vara att föredra om företagets lönsamhet är pressad då strävan är 
att inte favorisera någon aktörsgrupp. (Samuelsson, 1986) 

                              

Figur 4: Nedbrytningsmetoden. (Samuelsson, 1986, s.259) 

Den iterativa metoden är i grunden en uppbyggnadsmetod där företagsledningen lämnat över 
initiativet till budgeterare på lägre nivå. Budgetförslaget diskuteras då på lokal nivå mellan 
enheterna i företaget och medför stora möjligheter till medbestämmande från medarbetarna. 
Företagsledningen yttrar sig sedan om budgetförslaget vilket ligger till grund för fortsatt 
bearbetning av budgeten. Genom den upprepade bearbetningen och efterföljande samordning 
kan man försäkra sig om en högre precision i budgeten än genom direktmetoderna. Den 
iterativa metoden leder å andra sidan till väsentligt mer arbete än direktmetoderna. 
(Bergstrand & Olve, 1996)  

Kombinationsmetoden är en kombination av uppbyggnads- och nedbrytningsmetoden och 
fungerar på så vis att företagsledningen tar stor aktiv del i inledningsfasen för att senare 
delegera ut arbetet till budgeterarna på olika nivåer, samt slutligen återfå ansvaret. Därigenom 
håller företagsledningen budgetarbetet under kontroll. Budgeten når en hög precision, men 
ledningen kan ändå bespara medarbetarna onödigt arbete som till exempel omarbetning, vilket 
den iterativa metoden ofta medför. (Bergstrand & Olve, 1996) 



 

  Teoretisk referensram 

 

 12 

Budgetuppföljning 

En av budgetens viktigaste roller är uppföljning där man på olika sätt jämför budgeten med 
verkligt utfall, så kallad avvikelseanalys. Jämförelsen budget – utfall kan ses som intressant 
feedbackinformation men för att det ska ha något egentligt värde måste feedbacken komma 
omgående och kopplas till en åtgärd, annars förlorar den sitt nyhetsvärde. (Bergstrand & 
Olve, 1996) 

Budgeten har även som syfte att markera prestationsansvar, och uppföljningstillfället är ett 
ypperligt tillfälle för den ansvarige att tillsammans med överordnad diskutera vilka mål som 
ställts upp, utfall hittills, förväntat utfall vid periodens slut samt eventuella åtgärder som bör 
vidtas för att målet ska uppnås. (Bergstrand & Olve, 1996) 

Precis som budgetering har ett syfte har även budgetuppföljning det genom: 

· Styrnings- och uppföljningssyfte – företaget vill se om de uppsatta målen har nåtts. 

· Alarmsyfte – genom uppföljning ska avvikelser upptäckas i så tidigt skede som 
möjligt så att lämplig åtgärd kan sättas in. 

· Diagnossyfte – med hjälp av uppföljningen reda ut när, var och varför avvikelse ägt 
rum. 

· Omplaneringssyfte – använda prognosen som underlag för val av åtgärd. 

· Rationaliseringssyfte – finna framtida förbättringar i verksamheten. (Bergstrand & 
Olve, 1996) 

Rapportören bör i sin avvikelseanalys använda sig av en kombinerad metod som beaktar både 
den procentuella och absoluta avvikelsen. Detta för att en avvikelse i antal kronor sett kan 
verka obetydlig tills den får en procentuell jämförelse. Orsaker till budgetavvikelser kan ses 
ur två vinklar, budgetvärde eller utfallsvärde. (Bergstrand & Olve, 1996) 

2.2 Kritik riktad mot budgeten 

”Budgeting, as most corporations practice it, should be abolished.”  

 (Hope and Fraser, Who needs budgets? 2003, s. 108) 

Ett ekonomistyrningssystem bör vara byggt för att stödja företagets handlingar och dess 
strategi. Johnson och Kaplan menade dock, redan 1987, att ekonomistyrningssystemen alltför 
ofta bidrar till att ledningens uppmärksamhet vilseleds. Systemens information produceras för 
sent, den är snedvriden och alltför hopslagen för att vara relevant i samband med ledningens 
planering och beslutsfattande. (Johnson & Kaplan, 1987) 
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Johnson och Kaplan hävdar i sin artikel att ekonomistyrningens utveckling avstannade redan 
år 1925, vilket är ett påstående de fått stor kritik för. Företagen fortsatte att utvecklas, medan 
ekonomistyrningen inte alls hängde med. Glappet som uppstod ledde därmed till 
ekonomistyrningens stora problem. Trots digitalisering av systemen fortsatte de gamla 
ekonomistyrningsssystemen att användas. Nya system slutade konstrueras och ingen 
ifrågasatte huruvida de gamla systemen fortfarande var relevanta. Johnson och Kaplan 
menade att budgeten blivit ett alltför invant system gällande mätning, styrning och 
uppföljning i företaget, den är kostsam och saknar vissa gånger ett egentligt syfte. (Johnson & 
Kaplan, 1987) 

Varje företagsledare vill ha konkurrensmässig framgång, den bästa ledningsgruppen, 
kontinuerlig innovation, låga kostnader, lojala kunder, samt hög kvalitet på styrning och 
uppföljning. För de flesta förblir dock dessa mål endast drömmar. Trots spendering av enorma 
summor på informationssystem, och en rad verktyg som exempelvis det balanserade 
styrkortet, förblir målen lika ouppnåeliga. Hope och Fraser (2003) menar att problemet inte 
verkar vara strategierna i sig, det finns åtskilliga exempel på idérika strategier - utan snarare 
utförandet av dem. Styrningsmodellen som används av de flesta organisationer idag 
designades för att möjliggöra för ledare att planera och kontrollera sin organisation från 
kärnan. Att låta affärsenheter och underavdelningar fokusera på att skapa ett värde för kunder 
och aktieägare var aldrig del av dess design. Budgetprocessen har mycket att svara för; att den 
är för lång, för dyr, och tillför ett litet värde finns det ingen tvekan om. (Hope & Fraser, 2003) 
Libby och Murray genomförde år 2007 en undersökning av ett antal företag i USA. 
Resultaten visade att 53 % ansåg att budgeten var alltför tidskrävande; 65 % tyckte att den var 
obrukbar för att upptäcka förändringar; 66 % menade att den inte var tillförlitlig som 
prestationsmått; och 49 % ansåg att den alltför snabbt var utdaterad. (Libby & Murray, 2007) 

Budgeten bestämmer i det stora hela hur människor uppför sig i en specifik situation. Den ser 
till att ledningen fokuserar på förvaltningen av aktieägarnas kapital och försäkrar att chefer 
kan följa upp företagets kostnader. Men budgeten har på senare tid blivit kapad av en 
generation finansiella ingenjörer som använt den som en fjärrkontroll för att ”styra med 
siffror”. De har gjort budgeten till någon form av kontrakt för fasta prestationer som tvingar 
chefer på olika nivåer att förplikta sig till att leverera specificerade finansiella resultat, trots att 
många av de variabler som ligger bakom dessa resultat ligger bortom deras kontroll. (Hope & 
Fraser, 2003) 

Wallander (1995) menar att budgeten är en siffermässig sammanfattning av ett antal 
prognoser, samt att dess realism helt beror på att de prognoser budgeten bygger på är 
realistiska. Ifall prognoserna slår fel blir budgeten i bästa fall endast en sifferlek – i sämsta 
fall kan den innebära stora problem för företaget. Wallander menar vidare att det finns en 
stark konservatism i all framtidsbedömning. Vi undviker bedömning som innebär en 
avvikelse från tidigare erfarenheter. Dessa bedömningar verkar ofta oseriösa och alltför 
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orealistiska. Det är naturligt för företagare att vara obenägna att satsa på en bedömning som 
går ut på att de ska göra något de inte har erfarenhet av, samt avveckla en del av en 
verksamhet de kanske varit med om att bygga upp. (Wallander, 1995) 

Det är viktigt för producenten av en viss vara att analysera vad som ligger bakom efterfrågan 
på varan – det kan ge bättre förståelse för vad som styr efterfrågan, samt ge idéer om hur 
denna efterfrågan ska kunna påverkas. Det hjälper dock inte för att förutse brott i 
utvecklingen, eftersom verkligheten faktiskt avviker från tidigare mönster och samband. De 
prognoser som görs kan aldrig bli annat än en återgivning av vad vi tidigare upplevt. I alla 
prognoser finns ett moment av osäkerhet, varför de endast kan anges som intervall av 
betydande storlek. Samtidigt tappar praktikern emellertid intresse för dem, då denne har svårt 
att arbeta med budgetar baserade på sådana prognoser. (Wallander, 1995) 

Erfarenheter och teoretiska överväganden tyder på att vi inte lyckas förutse brott i 
utvecklingen. Inte ens förändringar som borde kunna förutses, då tecknen redan funnits där, 
tycks finnas i prognoserna. Samma fenomen hittas i ett företag som börjar visa tecken på att 
framtidsbedömningen inte stämmer. Den som gjort dessa bedömningar tror förstås själv på 
dem och engagerar sig därmed även känslomässigt i dem. Börjar det sedan gå snett kritiseras 
de av beslutsfattarna som grundat sina beslut på bedömningarna. En naturlig respons från 
prognosmakarna blir då att förklara dessa fel som tillfälliga avvikelser som snart kommer att 
rätta till sig. Även beslutsfattarna erkänner ogärna att de fattat dåliga beslut. I företag och 
samhällsinstitutioner idag finns en tendens att med betydlig försening anpassa sig till 
verksamhetens förändrande förutsättningar. (Wallander, 1995) 

Avsikten med att upprätta en budget är att den ska leda till att medarbetarna handlar 
annorlunda än de skulle gjort om budgeten inte fanns. Om handlandet inte påverkas finns det 
heller ingen mening med budgeten, den blir endast ett slöseri med resurser. Som tidigare 
nämnts kan prognoserna och budgetarna anses komma att slå in om utvecklingen fortsätter 
som tidigare. Prognosarbetet består då av att dra ut dessa trender, och innebär att arbetet ska 
fortsätta ungefär som tidigare. Effekten av budgetarbetet blir däremot ointressant och i stort 
sett obefintlig. Det intressanta består alltså i att förutse brott i utvecklingen, vilket ställer krav 
på företaget och dess anställda gällande anpassning och förändring. Brotten kommer dock inte 
att förutses, utan budget kommer att visa en utveckling liknande vad som tidigare hänt. Under 
dessa omständigheter blir budgeten arbetskrävande och direkt farlig – den inger 
föreställningen att företaget vet vart utvecklingen är på väg, den ger en falsk känsla av 
säkerhet.  (Wallander, 1995) 
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2.3 Budgetlös styrning 

2.3.1 Hope och Fraser  

Hope och Fraser menar att om man kan bryta sig loss från budgetprocessen öppnas två 
möjligheter; en mer anpassningsbar uppsättning styrprocesser, samt en decentraliserad 
organisation. Den första möjligheten innebär att ersätta det fasta prestationskontraktet med ett 
utvecklingskontrakt. Chefer förväntas nå konkurrenskraftiga nivåer, men bedöms och belönas 
i efterhand efter hur de presterat. Den andra möjligheten innebär att cheferna får befogenhet 
att använda omdöme och eget initiativ för att nå sina mål, utan att begränsas av en specifik 
plan. Detta leder både till större motivation och till förbättrad prestation. (Hope & Fraser, 
2003) 

Hope och Fraser pratar om sex principer en företagsledare måste anta när ett företag ska 
decentraliseras: 

· Se till att skapa en ledningsstruktur som baseras på tydliga gränser och principer. 
Skapa ett gemensamt syfte för alla medarbetare. 

· Skapa ett högprestationsklimat där utvärdering och belöning baseras på relativa 
förbättringskontrakt, snarare än på fasta prestationskontrakt och en rädsla för att 
misslyckas.  

· Låt de anställda fatta beslut på en lokal nivå som överensstämmer med 
ledningsprinciper och organisatoriska mål. Engagera alla i strategiprocessen och ge 
grupper befogenhet till beslutsfattande. 

· Låt frontlinjens grupper ansvara för värdeskapande beslut. Mindre grupper är mer 
fokuserade på att skapa värde och att minska slöseri. Skapa ett nätverk av små grupper 
med fokus på kunderna. Basera nyrekrytering på att personen ska passa in i gruppen. 

· Låt de anställda ansvara för kundresultat. Grupper som har resultatansvar är mer 
intresserade av att tillfredsställa kundens behov. Uppmuntra grupperna att dela sina 
kunskaper genom hela verksamheten. 

· Fokusera på öppna och etiska informationssystem som ger en sann bild av hela 
organisationen. Se till att informationen är snabb och öppen. (Hope & Fraser, 2003) 
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Figur 5: Egen bearbetning av användandet av BLÖS för att decentralisera organisationen. (Hope & Fraser, 

2003, s. 144) 

Genom att ta bort budgetprocessen och de fasta prestationskontrakten ges företaget en 
möjlighet att förändra de anställdas attityder och beteenden på varje enskild nivå i 
organisationen. (Hope & Fraser, 2003) 

2.3.2 Jan Wallander 

Wallander har som alternativ till budgetsystemet utformat ett eget mer extremt budgetlöst 
system. Planering, kalkylering och beslutsfattande är ständigt pågående processer där 
uppföljning sker kontinuerligt. I det traditionella budgetsystemet betraktas samtliga dessa 
processer som knutna till en begränsad tidsperiod (Andersson, 1997) Figur 6 nedan visar en 
jämförelse mellan de olika komponenterna i ett budget- och ett budgetlöst system enligt 
Wallanders beskrivning:  
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Budgetsystem BUS Budgetlöst system BLÖS 
Verksamhetsperiod 

Året som verksamhetsperiod  Verksamheten ett ständigt 
pågående flöde  

Årsvis planering  Löpande planering och kalkylering  

Investeringsbeslut i samband 
med budgetarbete 

Löpande investeringsbeslut 

Uppföljning 
Redovisningsperiod för 
redovisningsperiod 

Snabb, detaljerad och noggrann 
redovisning för kontinuerlig 
uppföljning 

Mål 
Absoluta mål för resultat Relativa mål 

Filosofi 

  Beredskap för att upptäcka  
ständig framtidsbedömning 
Anpassningsberedskap 
Decentralisering 
Modelltänkande 

Effekter 

Konserverande Förändring underlättas 

Figur 6: Egen bearbetning av BUS vs BLÖS. (Andersson, 1997, s. 153) 

Årsresultatet är, enligt traditionellt budgetsystem, målet verksamheten ska styras mot. I det 
budgetlösa systemet är filosofin att arbeta mot förbättrad effektivitet och resultat i förhållande 
till vad som presterats tidigare period. Genom ständig framtidsbedömning och 
decentralisering skapas förutsättningar för att snabbt upptäcka trendbrott och ha beredskap för 
snabb anpassning. Det traditionella budgetsystemet anses konserverande medan det 
budgetlösa systemet underlättar förändring. (Andersson, 1997) 

2.4 Alternativa ekonomistyrningssystem 

Sedan publiceringen av den uppmärksammade artikeln The Rise And Fall Of Management 

Accounting, 1987, har flera studier kring de alternativa styrmedlens utbredning gjorts, då av 
bland annat författaren Robert Kaplan. Andra studier inom ämnet har vidare publicerats 
exempelvis av Drury, Braund, Osbourne och Tayler (1993); samt av Scapens, Ezzamel, Burns 
och Baldvinsdottir (2003). Resultaten är likartade och visar att alternativa styrmedel används 
om än inte med så stor utbredning, och då oftast som komplement till budgeten. Nedan 
redogörs kortfattat för några av de förekommande alternativen.  
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2.4.1 Balanserat styrkort (BSC) 

Det balanserade styrkortet förser ledningen med ett omfattande ramverk som kan översätta 
företagets visioner och strategier till en mängd mått som verksamheten måste uppnå för att 
förverkliga dessa. De finansiella måtten kompletteras med icke-finansiella och genom att 
använda styrkortet som en form av kommunikation, informationsverktyg och 
inlärningssystem för de anställda blir företagets strategier mer långsiktiga, tydliga och 
konkurrenskraftiga. (Kaplan & Norton, 1996) 

Med det balanserade styrkortet utgår grundmodellen från fyra integrerade målperspektiv som 
skall ge företaget riktlinjer om hur verksamheten skall handla i framtiden. Tillsammans med 
målperspektiv som 

· finansiellt perspektiv  
· kundperspektiv  
· processperspektiv samt 
· lärande och tillväxtperspektiv, 

hjälper det balanserade styrkortet företaget att ta fram mål inom varje enskilt perspektiv, hur 
målen skall mätas, samt fastställande av nyckeltal tillsammans med åtgärder på hur 
verksamheten ska nå sina specifika nyckeltal och samtidigt uppfylla sina framtida mål. 
(Kaplan & Norton, 1996)  

2.4.2 Aktivitetsbaserad kostnadskalkylering (ABC) 

ABC är en kalkyleringsmetod som, i dess originalform, fokuserar på att mäta kostnader för 
exempelvis aktiviteter och produkter.  ABC ger ofta en mer exakt produktkostnad jämfört 
med till exempel volymbaserad kalkylering eftersom kostnaderna fördelas i den mån 
produkten verkligen förbrukar företagets resurser. Med hjälp av resurs- och kostnadsdrivare 
spåras de olika kostnaderna från resurserna till aktiviteterna och vidare till kostnadsbäraren 
som förbrukat resursen. (Nehler, 2001) ABC spårar även övriga kostnader som inget 
kalkylobjekt drar nytta av, exempelvis outnyttjad produktionskapacitet, och redovisar dessa 
som separata kostnader. (Merchant & Van der Stede, 2007) 

2.4.3 Aktivitetsbaserad budgetering (ABB) 

Målet med ABB är att endast tillföra de tillgångar som behövs för att utföra de insatser som 
krävs för att möta den budgeterade produktions- och försäljningsvolymen.  Medan ABC 
tilldelar kostnader för aktiviteter och sedan använder aktivitetsbaserade kostnadsdrivare för 
varje kostnadsobjekt (till exempel produkter, service och kunder), fungerar ABB tvärtom. 
ABB börjar med att titta på resultatet och de aktiviteter som bidrog till det, kostnadsobjekten 
är därmed startpunkten. Den budgeterade produktionsvolymen styr de nödvändiga 
aktiviteterna för vilka åtgången av resurser uppskattas för budgetperioden. ABB involverar 
följande etapper: 
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· Uppskattning av produktions- och försäljningsvolym hos individuella produkter och 
kunder. 

· Uppskattning av behovet av organisatoriska aktiviteter. 
· Bedömning av nödvändiga tillgångar för utförande av de organisatoriska aktiviteterna. 
· Uppskattning av den kvantitet som måste tillhandahållas för var och en av tillgångarna 

för att möta efterfrågan. 
· Anpassning av kapaciteten för matchning av projekterat utbud. 

Användning av ABB tillhandahåller snabba och precisa finansiella rapporter och modeller 
baserade på produktionsnivå. Genom att under processen titta på kostnadsstrukturen i en 
organisation kan ledningen mer effektivt analysera produkternas och servicens vinstpotential. 
(Drury, 2000) 

2.4.4 Benchmarking 

Benchmarking kan beskrivas som ett verktyg för att nå maximala prestationer genom 
kontinuerliga förbättringar av företagets strategiska och operativa handlingar. Benchmarking 
handlar inte om att jämföra organisationers övergripande resultat, utan snarare om att 
systematiskt söka efter förbättringar för utvalda delar av företaget. Detta görs genom 
jämförelser mellan nyckeloperationer inom den egna verksamheten och branschens ledande 
företag. Målet är att finna skillnaderna, anledningen till dessa och att stänga prestationsgap, 
för att på så vis öka företagets konkurrenskraft genom en förbättring av till exempel 
lönsamhet, effektivitet och produktivitet. (Camp, 1989) 

Olika företag använder sig ofta av olika benchmarkingmetoder, men Camp (1993) framhåller 
tre steg i processen som mest viktiga: 

· Identifiera vad som ska ”benchmarkas”. 
· Identifiera konkurrerande företag, vilka ska “benchmarkas”. 
· Bestämma datainsamlingsmetod och insamla data.
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3 Metod 

I avsnittet presenteras hur undersökningen har genomförts, vilken metod som använts, samt 

varför. Läsaren får en bild av hur arbetet fortlöpt samt hur ämne, metod och litteratur har 

valts ut. Kapitlet avslutas med en reflektion kring den valda metoden. 

3.1 Val av ämne och förförståelse 

Under våren har studier genomförts i ekonomistyrning, där vi bland annat fick ta del av kritik 
mot budgeten och dess användande. Studierna bestod av att läsa och reflektera över ett antal 
artiklar, samt en bok skriven av Jan Wallander, tidigare VD för Handelsbanken. Boken, som 
handlade om Handelsbankens budgetlösa system, framförde stark kritik mot budgeten och 
dess användande i framförallt svenska företag. Ett intresse väcktes för hur den budgetlösa 
styrningen kan fungera, samt varför företag väljer bort budgeten och dess fördelar. 

3.2 Angreppssätt 

Det finns två olika metodmässiga angreppssätt; deduktion som beskrivs som bevisandets väg, 
samt induktion som sägs vara upptäcktens väg. I det deduktiva angreppssättet grundas studien 
på en teori som förklarar hur verkligheten ser ut, medan studien i det induktiva angreppssättet 
utgår från verkligheten för att sedan sammanföras till allmänna teorier. (Olsson & Sörensen, 
2007) I vår uppsats har vi använt oss av en hypotetiskt deduktiv metod, där hypoteser ställts 
upp som premiss. Vidare görs en deduktiv slutledning för att sedan undersöka ifall 
premisserna stämmer med verkligheten, vilket resulterar i ett användande av både empiri och 
teori. (Thurén, 2007)  

3.3 Val av metod 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod för att skapa en djupare förståelse för det 
problemområde som studerats. Studien har genomförts med hjälp av en intervju med utvald 
respondent samt tolkning av olika teoretiska källor. I det aktuella fallet är studien inriktad mot 
ett företag, Handelsbanken, i ett försök att få djupare förståelse för hur budgetlös styrning 
fungerar i praktiken. 

Enligt Jacobsen (2002) är den kvalitativa metoden mer flexibel, även om det finns både för- 
och nackdelar med metoden. En fördel är att tyngd läggs vid detaljer, nyanser och det unika 
hos varje uppgiftslämnare. I det aktuella fallet önskades en ökad förståelse för hur budgetlös 
styrning fungerar, varför det kan ses som en fördel med den valda metoden då vi tillsammans 
med respondenten kunde diskutera kring frågorna. Det flexibla med metoden består i att 
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problemfrågan kan ändras efter hand under skrivprocessens gång. Nackdelen enligt Jacobsen 
(2002) är att den kvalitativa metoden är mycket resurs- och tidskrävande. Uppsatsen var 
tidsbegränsad, vilket resulterat i en begränsning till ett företag.  

3.3.1 Fallstudie 

En fallstudie är en empirisk studie som undersöker ett fenomen på djupet samt inom dess 
verkliga sammanhang, och kanske främst när gränserna mellan fenomen och sammanhang 
inte är tydliga. (Yin, 2009) I vår studie studeras ett företag på djupet för att få en god insyn i 
dess budgetlösa system. I läroböcker i allmänhet är information om budgetlös styrning 
begränsad, varför fenomenet kan uppfattas som något oklart. Med hjälp av vetenskapliga 
artiklar och kritik mot budgeten kan vi dock skapa en lämplig referensram. Det finns fyra 
olika typer av fallstudier;  

· Enfallsdesign (holistisk design) – En intervju i ett fall. 

· Enfallsdesign (flera analysnivåer) – Flera olika intervjuer som ingår i ett fall. 

· Flerfallsdesign (holistisk design) – En intervju i flera olika fall. 

· Flerfallsdesign (flera analysnivåer) – Flera olika intervjuer i flera olika fall. (Yin, 
2009) 

 I studien har en holistisk enfallsdesign använts då Handelsbanken fungerar som en sorts 
ursprungskälla för det budgetlösa systemet.  
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Figur 7: Egen bearbetning av grundläggande typer för fallstudier. (Yin, 2009, s. 46) 

3.4 Tillvägagångssätt 

När ämne valts startade diskussioner med handledaren om hur studien skulle läggas upp. En 
kontakt etablerades med Handelsbanken för att säkerställa ett framtida samarbete för 
skapandet av den empiriska delen. Bland annat med hjälp av litteraturen från en kurs i 
ekonomistyrning valdes lämplig litteratur ut för studien. 

3.4.1 Informationsinsamling 

För att hitta lämpliga källor för studien har bland annat en artikel skriven av Ekholm och 
Wallin (2000) använts, där hjälp tagits av författarnas referenslista. Listan har resulterat i 
flertalet intressanta författare, därav exempelvis Hope och Fraser som givit ut både böcker 
och artiklar, samt Horngren et al. som givit ut ett flertal läroböcker världen över. Vidare har 
sökningar gjorts efter lämpliga källor med hjälp av databaserna Business Source Premier och 
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Emerald. Sökord som använts är exempelvis ”budget”, ”non-budget system”, ”budgetlös”. Vi 
har även fått stor hjälp från vår handledare, Jan Hemlin, med tips på böcker och artiklar, samt 
utlån av böcker vi inte lyckats få tag i på annat håll. 

3.4.2 Val av företag 

Tidigare nämnda studier visar att det är en liten andel svenska företag som använder sig av 
budgetlös styrning. Denna studie är inriktad på Handelsbanken som sedan många år tillbaka 
arbetat framgångsrikt utan budgetering. Banken förekommer även ofta som exempel i 
vetenskapliga studier om budgetlös styrning. Sedan tidigare uppsatsskrivande fanns en god 
etablerad kontakt med banken vilket underlättade valet av respondent. 

3.4.3 Genomförande av intervju 

Vi har utfört en förbokad intervju på respondentens arbetsplats. Respondenten kontaktades 
tidigt i arbetet via telefon där denne introducerades kort i uppsatsens ämne. Redan vid detta 
skede undersöktes möjligheten att använda bandupptagning under intervjun, vilket 
respondenten godkände. I god tid före utsatt möte har frågeformulär skickats via e-post till 
respondenten, för att denne skulle få möjlighet att sätta sig in i aktuell frågeställning. Vi har 
vidare använt oss av anteckningar gjorda under den en timme långa intervjun samt bandad 
upptagning för att så långt som möjligt eliminera risken för missuppfattningar.  

3.4.4 Bearbetning av intervju 

Intervjumanualen har delats in i olika temaområden för att lättare kunna sättas samman till en 
flytande text. När intervjun skrivits ner och ställts samman ombads respondenten att läsa 
igenom och kommentera materialet för att i största möjliga mån undvika felaktigeter och 
missförstånd. Därmed stärks även validiteten i studiens empiri och resultat. 

3.5 Metodreflektion 

I detta fall är alternativen starkt begränsade dels på grund av att det endast finns ett fåtal 
företag som använder budgetlös styrning, och dels på grund av att de som finns verkar inom 
olika branscher vilket gör att jämförbarheten försvåras. Ett alternativ skulle kunna vara att 
intervjua flera olika företag, men då Handelsbanken upplevts som ett fulländat exempel har 
valet gjorts att begränsa urvalet till ett företag. Genom att basera studien på ett företag kan 
mer djupgående kunskaper fås om hur just detta företag och dess ekonomistyrning fungerar. 
Generalisering är inte ett mål för kvalitativ forskning (Merriam, 1994), varför vi aldrig haft 
som syfte med uppsatsen att få ett generellt resultat.  

Funderingar fanns kring om en jämförelse hade kunnat göras mot SEB, som tidigare använt 
sig av BLÖS men sedan valt att gå tillbaka till budgeten. Denna form av studie har dock 
genomförts flertalet gånger tidigare varför inriktningen kändes inaktuell. I en sådan studie 
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riktas fokus snarare mot varför SEB valde att gå tillbaka till budgeten - snarare än hur ett 
budgetlöst system fungerar. En studie av flera olika företag kan kanske ge en bredare bild av 
budgetlös styrning i allmänhet, men i det aktuella fallet är det mer intressant med denna 
djupare form av studie.  

Som nämnts har våra tidigare studier inom ekonomistyrning innefattat läsning och reflektion 
av en del kritik mot budgeten, bland annat genom Jan Wallanders bok ”Budgeten – ett onödigt 

ont?”. Framförallt är boken i sig provocerande, och funderingar väcktes varför någon 
överhuvudtaget använder sig av budget. Detta har medfört att våra sympatier lutar mot det 
budgetlösa systemet, varför det upplevts aningen svårt att vara objektiva under studiens gång. 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten, eller tillförlitligheten, hos en studie innebär att mätningarna är korrekt utförda – 
att rätt respondenter har valts ut för att få ett så tillförlitligt svar som möjligt. En studies 
validitet innebär att man verkligen undersökt det man ville undersöka. (Thurén, 2007) I vår 
studie valde vi att studera Handelsbanken som i flertalet källor betraktas som det ultimata 
exemplet på hur det budgetlösa systemet fungerar. Vår respondent valdes ut på basis av sin 
långa och varierande erfarenhet inom banken, samt att han är en av kontorscheferna på 
Östersundskontoret – han ansågs vara en lämplig källa för studien. 
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4 Handelsbanken 

Kapitlet inleds med en presentation av Handelsbankens historik, från dess start 1871 till 

dagens verksamhet. Vidare ges en beskrivning av bankens starkt decentraliserade 

organisation där kunden står i centrum. Läsaren får en bild av hur bankens budgetlösa 

system fungerar, och kapitlet avslutas med funderingar från vår respondent Henrik Lindqvist. 

4.1 Historik  

År 1871 grundades Stockholms Handelsbank av ett antal framträdande företag och personer 
inom Stockholms näringsliv. Bankens inriktning skulle vara in- och utlåning med fokus på 
den lokala bankmarknaden, det vill säga Stockholms näringsliv. Banken fick omedelbar 
framgång och efter bara ett par år var Handelsbanken i toppen av Stockholms banker. 
Bankens framgångar växte och under 1910-talet expanderade verksamheten till Sveriges 
Handelsbank med kontor över hela landet. (http://handelsbanken.se, 090514) 

Under slutet av 1960-talet råkade banken i en allvarlig kris, med följden att ledningen avgick. 
Jan Wallander från Sundsvallsbanken rekryterades till ny VD, och därmed övergavs budgeten 
och ersattes av en planorganisation. Huvudidén var en decentraliserad organisation med 
bankkontor nära kunden. Banken kom att arbeta efter ett begrepp som kallas 
”kyrktornsprincipen” – ett kontors verksamhetsområde ska vara det område man kan se 
utifrån ett kyrktorn. (Henrik Lindqvist, Intervju, 090518) 

”… det är det som är bankens hemmamarknad, det är där kunderna finns.” 

Henrik Lindqvist (Intervju, 090518)  

För att klara behoven hos större kunder fördes kontoren ihop i större enheter, samt delades in i 
regionbanker om 70 kontor vardera. Regionbankerna fick en egen styrelse och en i stort sett 
självständig ställning. En stor del av det tidigare huvudkontorets uppgifter fördes ut till de 
regionala kontoren medan andra funktioner helt togs bort, till exempel budgetenheten. Från att 
ha haft en lägre lönsamhet än konkurrenterna nådde Handelsbanken upp till övriga bankers 
lönsamhet redan 1971. Sedan dess har banken uppnått målet att vara lönsammare än 
genomsnittet för övriga banker. Handelsbanken har idag ca 11 000 anställda och 702 kontor 
fördelade på 22 länder vilket gör banken till nordens mest internationella bank. 
(http://handelsbanken.se, 090514) 
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4.2 Organisation  

”Handelsbanken är kontoren och kontoren är Handelsbanken. Det är inte någon 

marknadsstrategi, inte något koncept eller någon annan tidsbestämd lösning som vi provar 

just nu. Det är något mycket mer.” 

Koncernchef Pär Boman (Handelsbankens Årsredovisning, 2006) 

Handelsbanken är en universalbank, det vill säga banken erbjuder tjänster inom alla olika 
bankområden; företagsaffärer, investeringar samt privata bankärenden. Koncernens 
affärsverksamhet är starkt decentraliserad där de viktigaste styrmedlen är en stabil 
företagskultur samt ett effektivt ekonomistyrningssystem. Bankens fokus ligger på att 
kontorens ansvar för den enskilda kunden ska ligga till grund för organisation och arbetssätt. 
(Handelsbankens Årsredovisning, 2006) Det ska vara lätt att komma i kontakt med banken, 
det finns kontor med anpassade öppettider. Stor vikt läggs vid en lättnavigerad hemsida med 
länkar till varje kontor som i sin tur har en personlig sida, direktnummer och mejladress till 
varje kontor och medarbetare. (Henrik Lindqvist, Intervju, 090518) 

” ... vi har en skriftlig instruktion att vårt råd alltid ska vara det bästa för kunden, även om 

rådet på kort sikt inte är det mest lönsamma för banken.” 

Koncernchef Pär Boman (Handelsbankens Årsredovisning, 2006) 

I Handelsbankens organisation är samspelet mellan kontor, stödfunktioner i form av 
specialister, samt rörelsedrivande centrala enheter essentiellt. Den ska ses som en samlad 
enhet med kunden i fokus och det lokala bankkontoret i spetsen. (Handelsbankens 
Årsredovisning, 2008) Koncernens organisation presenteras i form av en pil riktad mot den 
enskilda kunden och med det enskilda bankkontoret i spetsen:  

                                

Figur 8: Handelsbankens organisation som en samlad enhet (http://handelsbanken.se 090514) 

Varje kontor är en egen enhet i koncernen, vilket i praktiken innebär att banken på 
koncernnivå kan bryta ner koncernens resultat till ett enskilt kontor. Tack vare detta finns 
förutsättningar för banken att jobba utanför budgetens synsätt, och istället jobba med en 
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regelbunden uppföljning för varje kontors resultatutveckling. (Henrik Lindqvist, Intervju, 
090518) 

”Handelsbankens idé om hur man driver en framgångsrik universalbank bygger i grunden på 

en tilltro och respekt på den enskilde individen – såväl kund som medarbetare.”  

(Handelsbankens Årsredovisning, 2008)  

Anledningen till att det är så lätt att följa ett kontorsresultat är att Handelsbanken är en 
självförsörjande organisation. Banken har till exempel egna dataavdelningar, och köper sällan 
tjänster utifrån. Hela organisationen bygger på att det är en stark intern organisation. Vid köp 
av exempelvis datasupport betalar kontoret för vad de använder, varken mer eller mindre. 
(Henrik Lindqvist, Intervju, 090518) 

Handelsbanken har som mål att ha högre räntabilitet på eget kapital än genomsnittet för 
övriga nordiska banker. Detta sker genom att erbjuda kunden bättre service samt genom att 
hålla en lägre kostnadsnivå än i de andra bankerna. Lönsamheten är viktigare än volymen och 
ska gynna aktieägarna genom en hög utdelningstillväxt. (http://handelsbanken.se, 090514) 

4.3 Budgetlös styrning 

”Vi förstår inte varför man använder budgetar överhuvudtaget, med tanke på att budgeten 

alltid slår fel - den har sällan hög träffsäkerhet.”  

Henrik Lindqvist (Intervju, 090518) 

Handelsbankens arbetssätt har blivit ett naturligt sätt för medarbetarna att arbeta på. De flesta 
saknar kunskaper om budgetens funktion, och överlag råder en oförståelse för varför budgeten 
överhuvudtaget används. Begreppet används aldrig internt av den enkla anledningen att 
budgeten inte används, man följer därmed heller inga diskussioner rörande denna. (Henrik 
Lindqvist, Intervju, 090518) 

Det budgetlösa system banken idag använder följer Wallanders idéer till fullo. Med ett 
ständigt förbättrat resultat under de senaste 37 åren finns det ingen anledning att frångå ett så 
väl fungerande koncept. Grunden till den budgetlösa modellen kretsar kring organisationen 
och dess uppbyggnad – och framförallt decentraliseringen som medför effektivitet och 
möjlighet till snabba beslut. (Henrik Lindqvist, Intervju, 090518) 

”Hade banken inte haft en decentraliserad organisation hade den inte kunnat leva i den här 

budgetlösa miljön.”  

Henrik Lindqvist (Intervju, 090518) 
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4.3.1 Handelsbankens budgetlösa system 

Planering 

Varje kontor arbetar utifrån en verksamhetsplan där en plan för vad som ska hända under det 
kommande året återfinns. Kostnader planeras och fördelas för att få ett jämnt resultat under 
året, medan all spekulation om eventuella intäkter utelämnas – om dessa vet banken ingenting 
och kan därför inte planera för dem. All aktivitet planeras och bekostas av det enskilda 
kontoret och ett eventuellt positivt resultat tillfaller samma kontor. Således har varje kontor 
eget ansvar för både kostnader och intäkter. (Henrik Lindqvist, Intervju, 090518)  

Resursfördelning och samordning 

I och med att organisationen är så decentraliserad och varje kontor har ansvar för kostnader 
och intäkter sker ingen resursfördelning inom koncernen. Däremot sker en central samordning 
då det gäller inköp av till exempel större kontorsmaskiner. Även riktlinjer samordnas centralt 
för att spridas ut till varje kontor där det sedan är upp till varje kontorschef att styra 
verksamheten.  (Henrik Lindqvist, Intervju, 090518)  

Styrning och uppföljning  

Inom Handelsbanken sker ingen regelrätt styrning och uppföljning. Istället har varje enskilt 
kontor ansvar för den egna verksamheten. Kontoret gör egna jämförelser från föregående 
månad, eller från samma tidsperiod tidigare år, där de jämför siffror för i första hand 
kostnader men även intäkter. På så vis får kontoren en bild av huruvida den positiva 
utvecklingen håller i sig. I händelse av en nedgång på något område kan kontorets alla 
aktiviteter brytas ner till detaljnivå för att finna orsaken – exempelvis inlösta lån eller att en 
stor familj flyttat från ett mindre kontor. (Henrik Lindqvist, Intervju, 090518) 

”Just att det är så enkelt gör det så effektivt.” 

Henrik Lindqvist (Intervju, 090518) 

Ansvarsfördelning 

I koncernen finns tre nivåer; VD, regionchef, och kontorschef, där kontorschefen är den som 
har det yttersta ansvaret. (Henrik Lindqvist, Intervju, 090518) 

Följande figur visar en traditionell matrisorganisation i form av en pyramid, vilket ofta 
används i stora, globala företag. Högst upp sitter ledningen med underordnade och så vidare. 
(Bruzelius & Skärvad, 2004) Bredvid den traditionella organisationspyramiden återfinns 
Handelsbankens upp och nervända pyramid. VD och huvudkontor i basplanet fungerar som 
stöd till regioner och lokalkontor.  
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Figur 9: Egen bearbetning av en traditionell organisationspyramid vs. Handelsbankens pyramid. (Hope & 

Fraser, 2003, s 137) 

Kommunikation, motivation och incitamentssystem 

Handelsbankens belöningssystem Oktogonen innebär att varje anställd är delägare i banken i 
form av aktieinnehav och får därmed ta del av bankens framgångar. Bankens största enskilda 
ägare är således bankens personal vilket medför att de anställda arbetar i eget intresse och har 
som mål att banken ska nå ett så bra resultat som möjligt. Detta system fungerar som en 
kraftfull motivation och medför att samarbete och utbyte mellan samtliga medarbetare blir 
självklart. Varje individ bidrar med sin kompetens och har möjlighet att växa och utvecklas på 
sin arbetsplats, vilket gör att bankens medarbetare ofta stannar inom koncernen hela sin 
yrkesverksamma tid. (Henrik Lindqvist, Intervju, 090518)  

Alternativa styrmedel 

Balanserat styrkort, aktivitetsbaserad kostnadskalkylering, aktivitetsbaserad budgetering och 
benchmarking är alla okända begrepp inom banken. Förklaringen är att det aldrig funnits 
anledning att söka efter alternativa eller ens parallella styrsystem till det banken har i 
dagsläget, då det fungerat utmärkt genom åren. 

Lindqvists funderingar: 

Lindqvist tror att budgetering kommer finnas kvar i Sverige, utifrån ett generellt perspektiv. 
Detta eftersom budget/prognos redan är ett etablerat verktyg inom affärsvärlden, både bland 
noterade bolag som icke noterade bolag. Lika övertygad är han dock om att budgetering inte 
kommer införas i Handelsbanken.  

Under intervjun fick Lindqvist ta del av Hope och Frasers (2003) figur av decentralisering av 
en organisation. Han menade att den i det stora hela stämmer väl överens med 
Handelsbankens decentraliserade organisation. 
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5 Analys 

I kapitlet återfinns resultatet av den genomförda undersökningen. Läsaren får ta del av en 

analys där den teoretiska referensramen ställts mot empiriavsnittet. Avsnittet visar på likheter 

och skillnader mellan de olika delarna. 

5.1 Budgetlös styrning 

Drury (2000) menar att budgeteringen är en del av den totala planeringsprocessen och är 
nödvändig för styrning och uppföljning. I Handelsbanken kan man däremot inte förstå varför 
någon överhuvudtaget vill använda budget, vilket onekligen tyder på att det är fullt möjligt att 
styra en organisation utan budgeten.  

Handelsbankens budgetlösa system bygger på en starkt decentraliserad organisation där 
kunden står i centrum för all verksamhet. Fokus ligger på det lokala bankkontoret som får 
stöd av regionkontoret, vilket i sin tur får stöd av huvudkontoret. Många stora, globala företag 
är uppbyggda enligt en matrisorganisation där ledningen sitter högst upp och fördelar ansvar 
och resurser på sina underordnade. I Handelsbanken är det tvärtemot lokalkontoren som står i 
fokus, det är de som är närmast kunden och också de som ska ha ansvar för verksamheten. 
Med denna modell har banken lyckats uppnå sitt mål med högre räntabilitet än 
konkurrenterna. 

Enligt Kullvén (2009) har budgeten elva syften och vi ämnar se vilka Handelsbanken anser 
som viktiga i sitt styrsystem: 

Planering 

Budgeteringen syftar till att planera verksamheten för den kommande perioden och utgår från 
företagets strategi. Budgeteringen fungerar som en stark form av handlingskontroll där 
beslutsfattare tvingas tänka framåt och ta beslut i förväg. (Merchant & Van der Stede, 2007) 
Med hjälp av framtidsbedömningar avgörs ifall företagets ekonomiska och personella resurser 
räcker till. I planen återfinns bland annat planer för företagets framtida försäljning, inköp, 
produktion, lager, investeringar och personalbehov. (Arwidi & Samuelsson, 1991) 

Efter vår intervju ser vi hur planering kan fungera på olika sätt för olika ändamål. Hos 
Handelsbanken arbetar varje kontor utifrån en verksamhetsplan där kostnader planeras och 
fördelas för att få ett jämnt resultat under året. Banken menar att då man inte vet någonting 
om framtida intäkter kan man heller inte planera för dem. Vikten av planering för framtida 
intäkter verkar således inte stämma överens med det empiriska resultatet utan är en del i 
processen som kan utelämnas utan negativ inverkan. I Handelsbanken väljer man att istället 
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lägga fokus på nuet – på kostnadseffektivitet. Banken har en intern funktion där tjänster säljs 
till de olika kontoren, sedan är det respektive kontorschef som avgör vilka tjänster som 
behövs och köper in de som bäst lämpar sig för kontoret. Priserna på de interna tjänsterna är 
fasta och kostnadskontrollen blir maximal. 

Resursfördelning och samordning 

En stor skillnad mellan ett budgetsystem och Handelsbanken är att i banken har varje kontor 
en egen planering i centrum, verksamhetsplanen. Det finns ingen central ledning som 
bestämmer om utökade anslag eller inte. I och med att varje kontor fungerar som en enskild 
verksamhet med olika marknader och förutsättningar blir utgångspunkten olika för varje 
kontor. I Handelsbanken finns en utpräglad tradition att utbyta och dela med sig av kunskaper 
och idéer för att tillsammans effektivisera verksamheten. Det är en av grundpelarna i 
organisationen. I likhet med budgeten skapas en samordning för att arbeta mot gemensamt 
mål. Det är i första hand tillvägagångssättet som skiljer sig samt att det inte sker någon 
ekonomisk anpassning till varandra utan endast ett utbyte på mer central nivå. 

Ansvarsfördelning 

Arwidi och Samuelsson (1991) menar att budgeten innebär ett ömsesidigt åtagande, företaget 
ska bidra med resurser och den ansvarige ska utföra överenskomna prestationer. Därmed kan 
budgeten ses som ett verktyg för att fördela ansvar. 

I Handelsbanken är det däremot kontorschefen som har det yttersta ansvaret, och VD och 
huvudkontor fungerar som stöd till regioner och lokalkontor. Inom de gemensamma 
riktlinjerna är det sedan upp till kontorschefen att utifrån sin verksamhetsplan och kontorets 
förutsättningar styra verksamheten för att nå målen – ett styrsätt som upplevs betydligt mer 
nytänkande och som går emot den traditionella styrningen. 

Styrning och uppföljning 

Enligt Andersson (1997) kan budgeten användas som styrverktyg över verksamheten, bland 
annat genom att resultatansvar delegeras. Ett av budgetens viktigaste moment är uppföljning, 
vilket innebär att de budgeterade målen analyseras och jämförs mot det verkliga utfallet. 
(Bergstrand & Olve, 1996) 

Här skiljer sig Handelsbankens budgetlösa system tydligt från budgeten. I verksamheten sker 
ingen regelrätt styrning och uppföljning i jämförelse med budgeten, vilket sätter ett av 
budgetens allra viktigaste syften ur spel. Varje kontor fungerar istället som en egen enhet i 
koncernen vilket innebär att banken på koncernnivå kan bryta ner resultatet till ett enskilt 
kontor. På så vis kan de arbeta med en regelbunden uppföljning av varje kontors 
resultatutveckling, och kommer därmed ifrån budgetens synsätt. 
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Varje kontor har istället eget ansvar för den egna verksamheten och gör jämförelser från 
föregående månad eller samma tidsperiod tidigare år. Där jämförs sedan framförallt 
kostnader, men även intäkter, och kontoret får ett betyg på sin utveckling. På så vis är det lätt 
att analysera eventuella nedgångar; en stor familj kanske har flyttat och löst sina huslån. 

Kommunikation, medvetenhet, motivation och incitamentssystem 

Merchant och Van der Stede (2007) menar att budgeten är ett viktigt verktyg för 
organisationens kommunikation. Den möjliggör en tvärgående kommunikation mellan 
organisationens enheter vilket i sin tur skapar en förmåga att arbeta mot gemensamma mål. 
Enligt Merchant och Van der Stede kan det vara svårt att motivera medarbetarna utan ett 
konkret belöningssystem. Budgeten fungerar vidare som mål för att motivera medarbetarna att 
prestera bättre. En budget som är utmanande menar Horngren et al (2003) ofta höjer 
prestationerna; att undvika misslyckande motiverar många gånger mer än att uppnå framgång. 

Motivation är något som Handelsbanken lagt stor vikt vid. De har ett eget belöningssystem, 
Oktogonen, som innebär att varje anställd är delägare i banken i form av aktieinnehav. De 
anställda arbetar således i eget intresse och har som mål att resultatet ska bli så bra som 
möjligt vilket skapar en medvetenhet samtidigt som det fungerar som en kraftfull inspiration 
att prestera utöver det vanliga. I och med att det inte finns några budgeterade målsiffror att 
fokusera på finns heller inga siffror att manipulera utan medarbetarnas insats ligger på att 
förbättra effektiviteten och att hålla kostnaderna nere i jämförelse med föregående månads 
resultat.  

Målsättning 

Kullvén (2009) lyfter fram budgeten som ett gott hjälpmedel för att klargöra förväntningar 
och även för decentralisering. I Handelsbanken arbetar man inte efter växlande förväntningar 
utan en stadig målsättning – att vara bäst i branschen. Fokus ligger på att jämföra innestående 
månads resultat med föregående månad, för att på så vis bedöma utvecklingen. Målet är att 
vara så effektiv som möjligt, och det målet kan nås genom kostnadseffektivitet. Siffrorna 
ställs inte gentemot budgeterade förväntningar utan verkligheten analyseras i nuet.  

5.2 Alternativa styrmedel 

I banken upplevs det så självklart att arbeta efter det system som infördes av Wallander att 
man inte övervägt andra metoder. Det visar sig snarare att begrepp som BSC, ABB, ABC och 
benchmarking är okända begrepp för vår respondent. 
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5.3 Sammanfattande analys 

Vår analys visar tydligt att en traditionell budget inte är nödvändig för att styra en 
organisation. Handelsbanken är ett gott exempel på budgetlös styrning som mer än väl når 
utmärkt effektivitet, den man annars önskar nå med hjälp av budgeten.  

Analysen visar vidare att endast fyra av budgetens elva syften omfattas av Handelsbankens 
budgetlösa system; incitament, kommunikation, medvetenhet, samt samordning. Motivation, 
ansvarsfördelning och planering används delvis i styrningen, medan viktiga grundstenar som 
resursfördelning, målsättning, styrning och uppföljning, samt dimensionering helt förkastas. 
Detta torde tyda på att flera av budgetens traditionella syften är uråldriga och bör anpassas till 
den verklighet som företag befinner sig i idag. 
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6 Slutdiskussion 

I avsnittet görs ett försök att svara på uppsatsens problemformulering. Studien knyts ihop och 

läsaren får ta del av våra egna åsikter om resultatet. Kapitlet avslutas med förslag på 

fortsatta diskussioner inom ämnet. 

6.1 Handelsbanken 

I samband med intervjun förbluffades vi över hur enkelt och självklart det är för 
Handelsbanken att styra utan budget. Banken har arbetat på det här viset i snart 40 år, och 
medarbetarna saknar både kunskap om och förståelse för både budget och andra styrmedel. 
En jämförelse med vår referensram ger dock intrycket av att Handelsbankens budgetlösa 
system delvis liknar benchmarking – de försöker hela tiden överträffa resten av branschen. 
Banken verkar dock inte vara medveten om att fenomenet kallas benchmarking, vilket kan 
förklaras med att det är ett relativt nytt och okänt begrepp i praktiken.  

Under undersökningens gång fann vi några egenskaper som är särskilt framträdande och 
utmärkande för Handelsbankens styrsystem: 

· Starkt decentraliserad organisation 

· Väl förankrad organisation och företagskultur bland medarbetarna 

· Tydlig målsättning  

· Aktiv intern uppföljning av utvecklingen 

Dessa punkter lyfts även fram i Hope och Frasers modell över BLÖS från 2003, som några av 
de viktigaste delarna för en företagsledare att beakta vid decentralisering. Detta fick oss att 
fundera över om Handelsbankens styrsystem fungerat som ”modell för modellen”. 

I enlighet med vår analys finner vi att Handelsbanken lyckas uppnå de flesta av budgetens 
syften trots att de använder sig av budgetlös styrning. Banken har således inte förkastat allt 
som har med budget att göra och satt upp andra mål för sin styrning.  Det är snarare vissa 
delar som ansetts totalt överflödiga/ineffektiva/kostsamma och direkt skadliga, vilket gjort att 
man ifrågasatt genom vilket styrsystem man kan nå störst framgång och därmed skräddarsytt 
ett eget.  

6.2 Handelsbankens budgetlösa system 

Det Handelsbanken vill undvika är inte kalkylering i sig utan spekulationer om framtiden. 
Med bankens styrsystem slipper man de negativa inslag ett budgetframtagande medför. Man 



 

  Slutdiskussion 

 

 35 

sparar framförallt mycket tid som istället kan användas åt att vara tillgänglig för kunderna och 
att göra affärer. Bankens resultat har år efter år överträffat konkurrenternas vilket torde vara 
bevis nog för att deras system fungerar utmärkt. Det är därför svårt för oss att förstå att inte 
fler företag övervägt möjligheten att införa Handelsbankens modell. Några möjliga 
förklaringar skulle kunna vara de svårigheter en total omstrukturering skulle innebära både 
tids- och kostnadsmässigt samt brist på kunskap om hur ett budgetlöst system skulle kunna se 
ut. Vi har varit kritiska i vår granskning men har hittat få, om ens några, nackdelar med detta 
styrsystem. 

Efter att ha fått inblick i Handelsbankens styrsystem trodde vi först att en decentraliserad 
organisation är en förutsättning för den här typen av styrning, men vi är inte lika säkra på det 
längre. Vi trodde det främst på grund av den totala omstrukturering som skulle krävas vid en 
övergång till BLÖS. Då verkade det lämpa sig bäst att applicera på liknande typer av 
rikstäckande kedjor med en struktur liknande Handelsbankens. Numera anser vi snarare att en 
decentralisering inte nödvändigtvis är ett krav för budgetlös styrning, men däremot att det inte 
går att decentralisera under budgetstyrning, i vart fall inte om målet är maximal lönsamhet. 
Hope och Fraser (2003) stärker vårt argument, de menar att ett övergivande av budgeten bland 
annat öppnar möjligheten för en decentraliserad organisation. Detta medför även att vi får 
svårt att följa Kullvén (2009) i hans resonemang om att budgeten skapar ett underlag för 
decentralisering av verksamheten.  

Vidare krävs troligen stort mod att våga ta steget från en fungerande styrning i ett sunt företag 
till en total omläggning och att våga lita på dels sina egna kunskaper men även att 
medarbetarna förstår det nya arbetssättet och kan fatta rätt beslut. Kanske är det därför lättare 
att genomföra denna typ av omläggning för ett företag som hamnat i ekonomisk kris.  

Handelsbanken har genom Oktogonen skapat en hög arbetsmoral och arbetsglädje bland sina 
medarbetare vilket ligger som en solid grund i företagskulturen. Vi tror att det krävs just ett 
kraftfullt belöningssystem, liknande det som Handelsbanken har, för att motivera 
medarbetarna till maximal medvetenhet och effektivitet. Belöning och motivation är för övrigt 
en av de få gemensamma punkter som framförs av både förespråkare och kritiker mot budget. 

Allt eftersom arbetet fortskred och vi blev mer insatta i ämnet, desto svårare blev det för oss 
att förstå varför någon överhuvudtaget använder budget. Det blev om möjligt ännu tydligare 
att många företag har allt att vinna på att överge den traditionella budgetstyrningen till förmån 
för den budgetlösa. 

Att budgetlös styrning inte är mer utbrett bland andra företag och organisationer tror vi dels 
beror på de svårigheter en total omstrukturering skulle innebära både tids- och 
kostnadsmässigt, att det kan uppfattas som enklare med en omstrukturering för ett företag i 
kris än för ett sunt företag, men även att det kanske saknas kunskap om hur ett budgetlöst 
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system kan se ut. I viss mån kanske även ett uns av tänkandet ”vi har alltid gjort så” spelar in, 
några andra anledningar är svåra att se.  

6.3 Våra reflektioner 

Stundvis har det varit svårt att bena i Handelsbankens styrsystem då hela organisationen är så 
hoplänkad. Effektiviteten är så hög att allt flyter ihop och begreppen kan lätt förväxlas med 
varandra. Detta gäller särskilt medvetenhet, målsättning, kommunikation, motivation och 
incitamentssystem. På grund av den komplexa organisationsuppbyggnaden upplevdes det 
något svårt att svara på vår forskningsfråga. För att lyckas jämförde vi budgeten och dess 
syften med Handelsbankens budgetlösa system, för att på så vis få en bild av hur banken 
driver sin organisation. 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Intressant vore att utföra en studie mot företag som idag använder budget för att undersöka 
om de känner till BLÖS, samt ifall de kan tänka sig att överge budgeten. Andra intressanta 
frågor är om Handelsbankens budgetlösa system skulle fungera på ett centraliserat företag 
samt undersöka om det finns decentraliserade företag som styrs med en huvudbudget från 
huvudkontoret. 
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Intervjumanual 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara den budgetlösa styrningen, samt varför 

företag frångår den fasta årsbudgeten.  

A. Organisation 

1. Personlig presentation, namn, befattning, antal år inom Handelsbanken. 

2.a Vad anser Handelsbanken om de allmänna diskussionerna kring budgetstyrning? 
   b Vad anser Handelsbanken om de allmänna diskussionerna kring budgetlös styrning? 

3. Har Handelsbanken helt frångått budgeten eller finns vissa delar kvar? 

4. Varför övergav Handelsbanken traditionell budgetering? 

B. Budgetlös styrning 

5. Hur vill ni inom Handelsbanken beskriva begreppet budgetlös styrning? 

6. Följer Handelsbanken Wallanders idéer strikt eller utvecklas/anpassas de, och i så fall hur? 

7. Hur ser Handelsbankens budgetlösa modell ut? 

8. Hur skiljer den sig från den traditionella budgeten? 

9. Hur styr ni med den? 

10. Är det en generell modell eller är den specialanpassad för Handelsbanken?  

C. Planering 

11. Handelsbanken är försiktiga med att lägga upp framtidsplaner. Istället används en 
verksamhetsplan. På vilket vis skiljer sig dessa verksamhetsplaner från budget? 

12. Hur långa tidsperioder planerar ni för? 
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D. Samordning 

13. I den traditionella budgeten ses ju samordning av resurser som en viktig del, olika 
avdelningar i företaget är beroende av varandra och av en väl fungerande kommunikation med 
utbyte av idéer etc. Vid budgetframtagandet tvingas de göra just det, anpassa sig till varandra, 
utbyta information och så vidare. Hur fungerar det på Handelsbanken där varje kontor 
dessutom är en egen enhet? 

E. Resursallokering 

14. Hur fördelas resurserna inom Handelsbanken? Beskriv översiktligt. 

F. Ansvarsfördelning 

15. Beskriv Handelsbankens principer rörande decentralisering och ansvarsfördelning. 

G. Styrning och uppföljning 

16. Hur sker styrning och uppföljning inom verksamheten? (Budgeten beskrivs som ett sätt att 
kontrollera och följa upp verksamheten, bland annat genom att delegera resultatansvar, och 
genom att kontrollera att det som överenskommits genomförs.) 

17. Finns det någon form av uppföljning i ert budgetlösa system? I så fall, hur? 

18. Analyseras avvikelser? Hur spåras de? 

H. Kommunikation, motivation och incitamentssystem 

19. I och med att bankkontoren är så pass självständiga, nästan som företag i företaget, finns 
det då inte risk för konkurrens mellan kontoren för att nå bäst resultat? 

20. Motiverar budgetlös styrning de anställda? På vilket sätt, bättre eller sämre? 

21. Vad ligger till grund för eventuell bonus? 
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I. Alternativa ekonomistyrningssystem 

22. Har något av följande styrmedel varit aktuellt för Handelsbanken? 

· Balanced scorecard 
· Activity Based Costing 
· Activity Based Budgeting 
· Benchmarking 

J. Avslutning 

23. Tror du att budgetering i Sverige kommer att avvecklas helt i framtiden, eller kommer den 
att leva kvar? Motivera! 

 

Något annat du vill tillägga utöver det som sagts? 


