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Sammanfattning 

Budgetens roll i företaget har länge varit ett omdiskuterat ämne och mycket kritik har 
riktats mot den. Utgångspunkten i vår fallstudie var Handelsbankens arbetssätt som vi 
har börjat med att studerat närmare. Utifrån detta har vi sedan granskat de tre 
storbankerna Swedbank, Nordea och SEB. Syftet med vår undersökning var således att 
ta reda på vilka ekonomiska verktyg bankerna använder sig av för att styra 
verksamheten och mäta resultat.  

I vår fallstudie använde vi oss av en kvalitativ metod i form av djupintervjuer. För att få 
bakgrundsinformation har vi tagit del av tidigare forskning som visat att budgeten haft 
en stor roll i företagen, men samtidigt har det funnits nackdelar med den vilket har lett 
till att budgeten fått mycket kritk genom åren. Det i sin tur har gjort att nya sätt att styra 
verksamheter växt fram, ett av de sätten och som vi tittat närmre på är ”beyond 
budgeting” som baseras på tolv principer som ett företag behöver ha för att styra 
framgångsrikt utan budget. 

Resultaten från våra intervjer var något skiftande. Handelsbanken hade styrt utan budget 
länge och de använde sig av långsiktig strategiplanering och mätte resultat på olika 
nyckeltal. Deras arbetssätt stämde mycket överens med den teori som framkom under 
begreppet ”beyond budgeting”, där de ofta nämndes som ett föredöme. Swedbank hade 
sedan några år tillbaka övergett budgeten och använde sig, i likhet med Handelsbanken, 
istället av långsiktig strategiplanering och mäter på olika nyckeltal. SEB hade 
fortfarande kvar budgeten men hade utvecklat den så mycket att de främst använde den 
på kostnadssidan där de ansåg att den fortfarande fyllde sin funktion. På intäktssidan 
hade de som komplement till budgeten olika nyckeltal. Nordea var de som hade kvar 
budgeten i en form som mest påminde om den traditionella budgeten, men de hade 
utvecklat den till att inte vara lika tidskrävande och även Nordea hade olika nyckeltal 
som komplement. Gemensamt för samtliga banker var att benchmarkingen utgjorde en 
viktig del i styrningen och att de mätte på liknande nyckeltal. En analytisk tanke är att 
resultaten var något skiftande och utifrån det här kunde vi se att de två bankerna som 
styrde budgetlöst hade en ökad decentralisering och en större del av ansvaret och 
befogenheterna låg nere på de lokala kontoren. De övriga två hade fortfarande en mer 
traditionell toppstyrd organisation. Kortfattat blev resultatet att Swedbank hade valt att 
överge budgeten och deras arbetssätt påminde mycket om Handelsbankens budgetlösa 
styrmetod. Nordea och SEB hade fortfarande kvar sin budget men de hade utvecklat den 
och den hade numera en något minskad roll i verksamheten. 

 



 

Abstract 

The role of the budget in the company’s management has been a controversial subject 
for a long time, and much criticism has been directed towards it. The starting point of 
our case study was Handelsbanken's approach that we have begun by studying more 
closely. Based on this, we examined the three major banks in Sweden; Swedbank, 
Nordea and SEB. The aim of our study was therefore to find out what financial tools 
banks use to control the company and measure the results. 

In our case study, we used a qualitative approach through in-depth interviews. To obtain 
background information, we have taken note of previous research showing that the 
budget had a major role in business, but at the same time, there have been drawbacks to 
it, which has led to a lot of criticism against budget over the years. This led to a 
development of new ways to control the activities unfolded, one of the ways that we 
looked in to is the concept  "beyond budgeting", which is based on twelve principles 
that a company needs to work by in order to operate successfully without a budget. 

The results of our interviews were somewhat varied. Handelsbanken had ruled without 
budget for a long time and instead they used long-term strategy planning and they 
measured performance at different ratios. Their approach agreed very consistent with 
the theory that emerged from the concept of "beyond budgeting", where they are often 
cited as an example. Swedbank had for some years abandoned the budget and used, just 
like Handelsbanken, instead long-term strategy planning and measuring different ratios. 
SEB still worked with the budget but had developed it so much that they mainly used it 
on the cost where they considered that it still served its purpose. On the revenue side, 
they had supplement the budget with different ratios. Nordea were those who had left 
the budget in a form that most closely resembled the traditional budget, but they had 
developed it to not be as time consuming and even Nordea had different ratios as a 
complement. Common to all of the banks was that benchmarking was an important 
element in the governance and that they measured at similar ratios. An analytical 
thought is that the results were somewhat variable and based on this we could see that 
the two banks which had abandoned the budget were the ones who had increased 
decentralization and a greater share of the responsibility and powers in abeyance at the 
local offices. The other two still had a more traditional top-down organization. Briefly, 
the result was that Swedbank had chosen to abandon the budget and their approach was 
very similar to Handelsbanken's none budget control method. Nordea and SEB still had 
their budget but they had developed it and now it had a slightly reduced role in the 
company. 
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1 Inledning 
 

I detta kapitel kommer bakgrunden till uppsatsen att presenteras. Vi tar även upp 
problemdiskussion, forskningsfrågan och syftet med uppsatsen. 
 

1.1 Bakgrund 
På föreläsningarna har det pratats en del om budgeten och dess vara eller inte vara. 
Arwidi och Samuelsson (1993) beskriver i en artikel budgetens historia. De beskriver 
hur budgeten introducerades i ett antal svenska företag på 50-talet och att ledningarna i 
de stora företagen hämtade ofta idéer och inspiration från USA på den tiden. Budgetens 
roll var då att hjälpa till med planering, samordning och kontroll av företaget. På 60-
talet spred sig användandet av budgeten till fler och fler företag. Det var personal på 
huvudkontoren som uteslutande arbetade med att skapa, analysera och utvärdera 
budgeten. När företagen formulerade sina långsiktiga mål och visioner använde de 
budgeten som ett instrument för att implementera de kortsiktiga elementen på vägen 
mot målet. Författarna berättar också att med tiden förändrades arbetet och på 70-talet 
ökade intresset för långsiktig planering. Företag gjorde nu planer för flera år framåt i 
tiden och konstruerade budgeten efter detta. Oroligheter på marknaden och finansiella 
svängningar gjorde dock de här planerna osäkra. Många gick då till att skapa mer 
generella strategier och företagsidéer vid sidan om budgeten och använde dessa som 
input i budgetprocessen. Under slutet av 70-talet och början av 80-talet började 
företagen mer och mer använda sig av datorer i Sverige och det påverkade naturligtvis 
arbetet. Stora volymer av data kunde nu processas på ett helt nytt sätt och det öppnade 
för nya möjligheter i företagen. Simuleringar kunde användas i en helt annan 
utsträckning än tidigare. Arwidi och Samuelsson (1993) beskriver att företag började 
allt mer delas in i ansvarsområden under den här tiden och det medförde att fler 
personer i organisationen fick ta del av det ekonomiska ansvaret. Det ledde till att fler 
personer var engagerade i hur budgeten var utformad och hur de kunde påverka 
framtida vinster. (Arwidi & Samuelson 1993).  Budgeten är vanligtvis ansedd att vara 
en hörnsten i organisationernas ekonomisystem. Den var en av de allra första metoderna 
inom ekonomi som väckte forskares uppmärksamhet (Becker, Messner & Schäffer 
2009). 

Mycket kritik har riktats mot dess roll i företaget, att den är för långsiktig och osäker. 
En av de som gått i täten för den här kritiken är Jan Wallander, en man med ett förflutet 
som professor på Stockholms Universitet och chef på ett stort forskningsinstitut. Ett 
forskningsinstitut som framförallt arbetade just med framtidsprognoser. 

På 1970-talet genomgick Handelsbanken en stor kris (Wallander 1995). Lönsamheten 
var låg och de var i konflikt med myndigheterna. Flera i företagets ledning valde som 
ett led av detta att avgå. Styrelsen bad då Jan Wallander att ta över Handelsbanken. De 
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senaste tio åren hade Jan Wallander arbetat på Sundsvallsbanken och visat ett mycket 
gott resultat. Den stora förändringen han genomfört där var att han hade gått ifrån 
prognoser och långtidsplanering. Den här erfarenheten tog han med sig till 
Handelsbanken. Handelsbankens målsättning hade länge varit att vara den största 
banken i Sverige. Den målsättningen ändrades till att i stället vara den mest lönsamma 
och bästa banken i Sverige.   

Till att börja med delade han upp banken i åtta regionala divisioner och utrustade dessa 
så att de skulle kunna hantera i stort sett alla bankärenden självständigt. Ett mått på den 
decentraliseringen av makten som skett var att 50 procent av de anställda hade 
befogenhet att självständigt bevilja lån. Ett viktigt steg var också att införa nytt 
belöningssystem till personalen där de placerade en del av årets resultat i en 
vinstandelsstiftelse. Hur stor del som avsattes berodde på hur väl de hade presterat 
gentemot andra banker. Just att mäta olika nyckeltal mot andra banker var ett av de nya 
sätten att sätta mål och mäta resultat. 

1979 beskrev Wallander i tryck om Handelsbankens nya styr- och kontrollsystem. Han 
beskrev detaljerat deras system och orsaken till varför de övergett budgeten. Det här 
skapade naturligtvis en livlig diskussion. I boken han utgav 15 år senare 
uppmärksammar han, till sin egen förvåning, i förorden att ingen av de andra 
storbankerna följt Handelsbankens exempel. I boken försöker han analysera varför det 
finns sådant motstånd till att överge budgeten och prova andra metoder. Hans tankar är 
att budgeten ger styrelsen en känsla av makt och att de personer som arbetar med 
budgeten känner att budgeten är kopplad till deras position i företaget.  

Wallanders kritik mot budgetering grundar sig främst på den osäkerhet som finns i 
framtiden och att den är näst intill omöjligt att förutspå. Han anser också att budgeten 
ger en falsk säkerhet till företagen som gör att de är mindre benägna att reagera på 
förändringar. 

Två år efter första boken släppts var den slutsåld och en ny utgåva skulle ut. Nu 
noterade Wallander att fler företag ändrat inställning och hade övergett budgeten eller i 
alla fall var på god väg.  

Wallander (1995) tror att företagen fortsätter använda sig av budgetering för att de alltid 
gjort så och inte ser några andra alternativ. Budgetering är ett väl inarbetat arbetssätt 
och människan är av naturen inte förändringsbenägen. Han pekar på vad det egentligen 
är vi behöver för information för att kunna leda ett företag, är det intressant vad som 
hände för ett halvår sedan eller vad vi tror kommer hända om ett år? Nej, han tycker det 
är vad som händer just nu som är intressant. Han pekar också på vikten av att dela med 
sig av rätt information till rätt person. För mycket och ointressant information påverkar 
människors motivation negativt. 

Att organisationen är decentraliserad på mindre enheter med långtgående befogenheter 
är väldigt viktigt anser Wallander för att det här styrsättet ska fungera så bra som 
möjligt. Det ska vara kort väg till information och personalen ska känna sig delaktiga 
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för att skapa framgång. Att vara nära sin marknad gör det lättare att snabbt kunna känna 
av förändringar och reagera på dessa. 

En av de viktiga delarna med att använda budget är att det finns en tydlig målsättning. 
Utfallen mäts och jämförs månadsvis, kvartalsvis och per år. Överskrids budgeten går 
det bra, ligger resultaten under budgeten är det problematiskt. Även här ser Wallander 
(1995) ett stort problem. När företag ligger efter budget händer det att kortsiktiga 
lösningar tas till för att nå resultat. Resultat som kanske inte är långsiktigt lönsamma för 
företaget. I ställer förespråkar Wallander att använda andra mål för att mäta framgång. 
Det handlar om att skapa nyckeltal för lönsamheten som avkastning på investerat 
kapital och jämför det med andra i organisationen och andra liknande företag.  

Med utgång från Handelsbanken och de här tankarna vill vi granska hur det ser ut bland 
de tre storbankerna SEB, Swedbank och Nordea idag. Det har gått många år sedan 
Wallanders bok kom ut. Vi vill börja med att undersöka hur Handelsbanken arbetar för 
att sedan gå vidare till de övriga tre. Är det så att de har tagit efter Handelsbankens 
arbetssätt eller arbetar de vidare med budget som styrmedel? Om de håller kvar vid 
budgeten vill vi granska vilken roll den har i företaget. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Undersökningar visar att det finns ett stort missnöje kring budgeteringen i företagen 
(Hansen & Van der Stede 2003). Budgeten är något som kräver mycket tid, pengar och 
resurser i ett företag och många tycker att det värde den ger tillbaka är alldeles för litet, 
den kräver mer än den ger. Men ändå tycks den ha en så pass viktig roll i företagen, 
eftersom de ändå håller fast vid sitt arbete med budget måste det nog anses utgöra en 
viktig del i företagets styrning och planering. Om den används, hur och varför används 
den i så fall? För att lösa detta problem med budgeten så är det i dagens läge många 
stora företag som gått ifrån budgeten och styr istället budgetlöst bl.a. Handelsbanken 
som dessutom var en föregångare till att styra utan budget. Men hur de andra tre 
storbankerna arbetar är det ingen som vet för de har inte gjort något väsen av sig. Därför 
tycker vi att detta är ett mycket intressant område att gå in och undersöka. Är det så att 
de banker vi kommer besöka har lämnat budgetarbetet bakom sig, undrar vi så klart vad 
de använder istället och hur fungerar det sättet? Vi är även nyfikna på hur 
Handelsbanken styr ekonomiskt för att sedan kunna se om de andra följt efter.  

 

1.3 Forskningsfråga 
Använder storbankerna fortfarande budget, eller har de gått över till budgetlös styrning? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med undersökningen är att få kunskap om vad bankerna använder sig av för 
ekonomiska verktyg för att styra verksamheten och mäta resultat.  



4 
  

2 Metod 
 

I detta kapitel beskriver vi hur vi gått tillväga för att genomföra uppsatsen. Vilken 
metod vi använt och hur data samlats in och bearbetats. 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Vetenskapsteorin utgår huvudsakligen från två synsätt, hermeneutiken eller 
positivismen. I vårt arbete har vi utgått från hermeneutiken, det är ett tolkande synsätt 
som försöker finna svar på frågor som ” vad är det jag ser och vad betyder det?”. Den 
utgår från att det inte finns en absolut sanning och att tolkningen påverkas av personens 
värderingar och förförståelse (Thurén 2007). Dessutom är styrning av verksamheter ett 
socialt fenomen som kan vara svårt att fånga inom positivismen. Hermeneutiken 
passade bra i vår undersökning eftersom vi undersökte hur bankvärlden styr sin 
verksamhet och i det finns ingen absolut sanning. Vi undersökte även arbetssätt och då 
finns heller inga rätt eller fel, bara olika arbetsmetoder. Det hermeneutiska synsättet 
tillhör den kvalitativa ansatsen därför arbetade vi med en kvalitativ inriktning. 

 

2.2 Undersökningsansats 
Vi använde oss av intervjuer, det ansåg vi är det bästa sättet för att få det djupet i 
undersökningen vi ville ha. Enligt Bryman & Bell (2005) kännetecknas en fallstudie av 
en djupare undersökning av ett eller några få undersökningsobjekt för att få en mer 
detaljerad kunskap än vid en enkätundersökning. Hade vi i stället använt oss av 
kvantitativa metoder hade vi antagligen fått en större bredd på antalet intervjupersoner 
eftersom det är mindre tidskrävande att till exempel skicka ut enkäter. Men nu var vi 
inte ute efter bredd utan djup, vilket stöds av Bryman & Bell (2005) där de även säger 
att kvalitativ metod betonar ord och inte kvantitet när data samlas in och analyseras. 

Vi ville ha en chans att ställa följdfrågor och det hade vi inte kunnat med kvantitativ 
ansats. Kvalitativa metoder gav oss också möjlighet att få använda fler sinnen och på så 
sätt även ta del av intervjupersonens erfarenheter, känslor och tankar (Dalen 2008). 
Tillvägagångssättet vid kvalitativa metoder kan vara olika men gemensamt föra alla är 
att de vid analysen av det empiriska materialet använder ett tolkande synsätt till den 
insamlade datan och den bygger på att människor skapar sin egna sociala verklighet 
(Dalen 2008). På så sätt blir verkligheten inte entydig utan i stället mångfacetterad. Den 
blir också påverkad av den som ser på, i det här fallet vi. En kvalitativ metod har också 
den fördelen att i forskningssituationen påminner på många sätt om en vardaglig 
diskussion (Holme & Solvang 1997). 

 



5 
  

2.3 Datainsamling 
I vårt arbete valde vi att arbeta med kvalitativa metoder för att få det djup på 
undersökningen som vi önskar. Vår utgångspunkt i arbetet var Handelsbankens 
styrmetod då vi visste att de sedan länge arbetar utan budget. Vi hade däremot ingen 
aning om hur de andra bankernas arbetssätt ser ut, därför ville vi nu granska och 
jämföra de andra bankernas arbetssätt. Vi ville börja vårt arbete med att få en djupare 
förståelse för Handelsbankens arbetssätt för att få bekräftat att det vi läst stämmer med 
verkligheten och samtidigt ge oss en chans att ställa egna följdfrågor. För att få träffa de 
personer som arbetade och hade bäst insyn i bankernas ekonomiska styrning, vände vi 
oss till bankernas regionkontor i Västra Götaland. Vi riktade in oss på Handelsbanken, 
SEB-banken, Swedbank och Nordea, som är de fyra största bankerna i Sverige. 
Kontakten togs via telefon då vi trodde att det var större chans att få kontakt än att 
skicka mail, där vi lätt hade kunnat försvinna i mängden. Vi presenterade vårt ärende 
och beskrev så tydligt som möjligt vad syftet var med vår undersökning för att komma i 
kontakt med rätt person. Via växeln blev vi anvisade till företagets controller eller 
motsvarande befattning och på så sätt fick vi bokat våra intervjuer. Urvalet av 
intervjupersoner är en viktig aspekt som författarna bör ta ställning till innan en 
kvalitativ undersökning genomförs. Urvalet som görs bör göras med utgångspunkt från 
vad författarna vill att intervjun ska utbringa. Ett slumpmässigt val kan göra hela 
undersökningen värdelös (Holme & Solvang 1997). I stort sett har vi inte stött på några 
problem utom i ett fall där det var lite svårt att komma i kontakt med rätt person då 
personalen i växeln inte hade riktig kontroll på organisationsstrukturen. När vi väl fick 
kontakt så hade personen väldigt mycket att göra och intervjun inföll senare än de andra 
och än vad vi hade planerat, dock tyckte vi att det var värt väntan då vi verkligen ville 
ha med alla fyra banker för att få ett så bra underlag som möjligt.  

Inspiration till våra frågor har vi fått ur den teori vi tagit upp i vårt teoriavsnitt, boken 
Intervju som metod (Dalen 2008) och de föreläsningar vi varit på under vår tid på 
Högskolan Väst. Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer där vi skickade en del av 
frågorna till intervjupersonerna i förväg. Vi trodde det skulle vara bra för 
intervjupersonerna att kunna förbereda sig på ungefär vad det var vi skulle fråga om, 
kanske behövde de även ta fram eget material för att kunna besvara våra frågor på bästa 
sätt. Vi hade två uppsättningar med intervjufrågor beroende på om de arbetade med 
budget eller inte. Intervjuerna tog ungefär en timme vardera och vid alla intervjuer var 
vi båda med för att sedan kunna diskutera och bolla idéer när vi skulle göra våra 
analyser och slutsatser. Det var alltid en av oss som hade ansvaret för att ställa frågor 
från guiden och den andra kunde då koncentrera sig på att lyssna aktivt, så vi fick med 
allt vi ville ha svar på men även om det behövde ställas följdfrågor. 
 
Vi skickade ut guiden med budgetfrågor till alla banker utom Handelsbanken, detta 
ledde till att vi i ett fall fick byta guide under intervjun då det framgick att den banken 
sedan några år tillbaka övergett budgeten. I efterhand kan vi se att vi borde skickat ut 
båda guiderna till alla alternativt kollat upp om de verkligen använde budget eller inte. 
Detta var dock inget problem då vi intervjuade controllern på varje regionbank och i ett 
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fall regionchefen, dessa var enligt bankerna själva de som hade bäst insyn i bankernas 
ekonomiska styrning och ändå kunde svara på frågorna utan problem trots att de inte var 
förberedda. Intervjuerna spelades in för att vi inte skulle missa något viktigt och att 
intervjun skulle flyta på. Efter intervjun transkriberade vi den för att ha ett underlag när 
vi sammanställde för att undvika våra egna tolkningar kom med i redovisningen av 
empirin. Dalen (2007) anser att det är viktigt att författaren transkriberar sitt material 
själv, det ger en unik chans att lära känna materialet.  
 
När det gällde frågorna om de lokala kontoren har vi ställt exakt samma frågor till alla 
bankerna men mängden information i svaren var mycket varierande, det handlade 
främst om de anställdas befogenheter på kontoren som vi hade svårt att få en klar bild 
av. Samtidigt är detta en tolkningsfråga som kan vara svår att ge direkta svar på. I de 
fall vi upplevde att vi inte fått tillräcklig information tog vi i efterhand kontakt med 
intervjupersonen för att försöka fylla ut de luckor som fanns, trots följdfrågorna fick vi 
inte fram den information som vi hade önskat. Men eftersom styrningen på de lokala 
kontoren inte var avgörande för vår forskningsfråga valde vi att tolka utifrån den 
information vi fått. 
 

2.4 Analysmetoder 
Vetenskapligt arbete följer som regel två riktlinjer, deduktiv eller induktiv. Den 
deduktiva linjen utgår från teorin när verkligheten ska undersökas, den induktiva linjen 
utgår från empiriska erfarenheter och kopplar sedan detta till lämplig teori. (Thurén 
2007). Vi använde oss av deduktiv metod eftersom vi började studien med att läsa 
Wallanders bok Budgeten – ett onödigt ont. Sedan läste vi in oss på teori om både 
budget och beyond budget för att utefter detta kunna formulera intervjufrågor. Även i 
våra slutsatser utgick vi från teorin och kopplade den till vårt insamlade empiriska 
material. 

 

2.5 Källkritik 
I vår studie har vi vänt oss till de personer på regionnivå som arbetar med 
ekonomistyrningen för att det var där vi trodde att vi kunde få den bästa informationen. 
De vi intervjuat har antingen varit regioncontroller eller regionchef, dessa personer har 
mycket god insyn i bankens verksamhetsstyrning, vilket ger vår studie styrka. Det 
arbetssätt som vi fått till oss att de använder, skulle kanske visa sig fungera lite 
annorlunda i praktiken om vi hade ställt motsvarande frågor till de som arbetar ute på 
kontoren. Det kan också finnas en risk att de inte delat med sig av alla detaljer eftersom 
de vet att arbetet kommer bli offentligt och att andra banker, deras konkurrenter, också 
kommer ta del av det. Något som kan styrka att de faktiskt ändå delat med sig av 
detaljerna är att de visat oss inofficiella papper för att vi skulle få en bättre förståelse för 
det de förklarade, det hade de kanske inte gjort om de inte hade varit så öppna mot oss. 
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2.6 Tillförlitlighet 
För att göra vårt arbete tillförlitligt har vi noggrant och öppet redogjort för vårt 
tillvägagångssätt för studien i vår metod del. Vi har på ett detaljerat sätt beskrivit hur vi 
gått till väga för att få till stånd våra intervjuer och vem det är vi har intervjuat. Att de 
personer vi intervjuat inte är anonyma anser vi ger studien extra tillförlitlighet. 
Intervjupersonerna hade avsatt de 90 minuter som vi bad om och de föreföll vara väl 
förberedda. Detta gjorde att vi i lugn och ro kunde genomföra intervjuerna utan att 
känna oss stressade, vi fick också intrycket av att intervjupersonerna var avslappnade 
och kunde svara uppriktigt och fritt på våra frågor. Efter att intervjuerna sammanställts 
har vi låtit intervjupersonerna läsa igenom och granska texten för att se till så att 
beskrivningen av dem stämmer överens med den bild de vill ge. 

Om någon skulle gå tillbaka till våra intervjupersoner tror vi att sannolikheten är mycket 
stor att de får samma svar som vi fått och skulle kunna dra likartade slutsatser. Därmed 
inte sagt att tolkningarna skulle bli exakt likadana då vi troligtvis går in med olika 
förförståelse och förkunskaper. Det som kan skilja sig är framför allt sådant som inte är 
ren fakta som t.ex. hur makten är fördelad, där olika personer tolkar in olika faktorer på 
olika sätt. 

Om vi hade gjort vår fallstudie i en annan region tror vi att vi hade fått liknande svar, 
eftersom det vi har studerat är så övergripande, dock inte sagt att svaren kan skilja sig 
från de vi fått. 

Vi tror att vår studie till viss del är överförbar eftersom vi, på ett detaljerat sätt, beskrivit 
de olika ekonomiska styrmetoder som bankerna använder. Dessa metoder skulle kunna 
fungera i de flesta andra företag oavsett bransch eftersom större företag i någon mån 
behöver ha en ekonomisk planering. Vid en ev. överföring är det upp till läsaren att 
avgöra huruvida överföringen är lämplig eller inte för deras organisation.  
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3 Teori 
 

I detta kapitel kommer vi presentera hur vi gått till väga och valt litteratur, sedan 
redogör vi för den teori vi fått fram om budgeten och dess roll, men även kritiken mot 
den och efter det kommer en redogörelse för begreppet Beyond Budgeting. Sist kommer 
en analysmodell. 
 

3.1 Litteraturinsamling 
Teorin i form av artiklar har vi hämtat från databasen ABI Inform, vi har sökt på Google 
Scholar och i tidskrifter som publicerar vetenskapliga artiklar. Sökbegreppen har varit 
”budget”, ”Beyond budget”, ”budget + bank” och ”budget + planning”. Problemet var 
att ”budget” självklart gav alldeles för många träffar så där fick vi avgränsa våra urval 
efter datum och ämnesområde. Mycket av teorin om Beyond Budgeting begreppet är 
hämtat från Jeremy Hope och Robin Frasers bok ”I stället för budget” som även är en 
stor källa till många forskningsrapporter. Därför har delar av vår teori hämtats härifrån. 
Böckerna är lånade från Högskolan Västs bibliotek och från ekonomiska biblioteket på 
Handelshögskolan i Göteborg. När det handlar om budget, kritiken mot den och 
alternativen till den så hade vårt material kunnat bli oändligt stort med tanke på hur 
många olika styrmodeller och förklaringar som presenterats genom åren. Det finns 
oändligt mycket information hitta på detta område, därför har vi valt att avgränsa oss så 
pass mycket till bara budgeten, kritiken mot den och beyond budgeting. Till stor del 
består vår teori av arbetssättet ”Beyond Budgeting” eftersom detta tar upp många av de 
saker som behöver finnas i ett företag för att kunna styra helt utan budget, plus att vårt 
arbete utgår från Handelsbankens styrmetod och de anses vara en förebild för detta 
begrepp. 

Eftersom många av de både nyare och äldre vetenskapliga artiklarna har hämtat mycket 
av sin information från J. Hope & R. Frasers bok Beyond budgeting, anser vi att den är 
en ytterst tillförlitlig källa för oss att använda. Det vi dock kan fundera över är om det 
som står där fortfarande är aktuellt eftersom den är skriven 2003, vilket är tio år sedan. 
Vi vet egentligen inte så mycket om Social Science Research Network (SSRN) – sidan, 
där vi hämtat artiklen ”The Evolution of a Management Accounting Idea: The Case of 
Beyond Budgeting” (Becker, Messner, Schäffer 2009), mer än det vi läst oss till och då 
framgår det att det är en sida som snabbt sprider vetenskaplig forskning och att även 
författarna kan ladda upp sina PDF direkt. I ekonomi är alla papper först publicerade 
som ”preprints” på SSRN innan de överlämnats till en vetenskaplig tidsskrift. Då det 
står att denna artikel är från 2009 men publicerad 2010 kan det vara så att det är deras 
”working paper” som finns tillgängligt, men samtidigt anger de på sidan att det går att 
referera till artikeln 2010, så det kanske inte gjorts några ändringar. Å andra sidan så är 
sidan år 2011 rankad som nr.1 bland 1222 öppna databaser i världen av The Ranking 
Web of World repositories, en forskargrupp som tillhör det spanska nationella 
forskningsrådet och har som ett villkor att en webbsida ska bestå av mestadels 
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vetenskapliga artiklar. Vi kan se att en av författarnas referenser är den ene 
medgrundaren av Beyond Budgeting Round Table (BBRT) R. Fraser. Det vi skrivit om 
från artikeln har dock ingen större tyngd som skulle påverka våra analyser och 
slutsatser, utan det är mer bakgrundsinformation om begreppet beyond budgeting.  

 

3.2 Budgetens roll 
De Waal, Hermkens-Janssen & van de Ven (2011) beskriver i en artikel vad de anser är 
budgetens roll i företagen. De anser att den är en överenskommen plan som är uttryckt i 
finansiella termer och att dess innehåll i framtiden kommer att mätas och utvärderas. De 
anser att budgeten är en beskrivning av verksamhetens plan för det kommande året 
vilket i sin tur är en nedbruten del av de långsiktiga strategiska målen. Arbetet med att 
skapa budgeten är en interaktiv process mellan högre och lägre chefer som ska resultera 
i en form av avtal som föreskriver de mål som ska uppnås. Organisationen kontrolleras 
sedan noggrant, oftast månadsvis, så att budgeten följer sin väg mot målet. Budgeten 
används, enligt författarna, således ofta som kontrollverktyg i företagen. I huvudsak har 
den traditionella budgeten fyra fördelar enligt De Waal, Hermkens-Janssen & van de 
Ven (2011); den tvingar fram planering för att kunna nå sina målsättningar, den främjar 
till att tänka framåt i tiden för att få svar på frågor som ”vad händer om”. Budgetering 
främjar också till samordning och kommunikation inom organisationen när den skapas 
eftersom alla delar av budgeten ska koordineras ihop till en helhet. Kommunikation 
behövs också för de delar av verksamheten som påverkar varandra.  Budgeten är ett 
hjälpmedel för att kunna utvärdera verksamheten, istället för att jämföra sig med 
tidigare prestationer som kan ge missvisande slutledningar eftersom omständigheter kan 
ha förändrats. Till sist är budgeten, enligt dem ett motivationsverktyg och ett hjälpmedel 
för personalen att nå uppsatta mål. 

Bourne (2005) beskriver i en artikel att han anser att budgeten är tänkt att vara en plan 
men att den görs för komplicerad. Han anser att det ofta integreras för många olika delar 
som inte är kompatibla med varandra. På senare tid har ett flertal problem tillkommit, 
först och främst globaliseringen. Företag kan inte längre lita på att marknaden och 
konkurrenterna är samma år in och år ut. Dessa snabba förändringar i omvärlden kan 
snabbt göra en budget inaktuell. För det andra är risken med att presentera en felaktig 
budget större nuförtiden. Han presenterar en undersökning där PriceWaterhouseCooper 
och Ernst & Young i början av 2000-talet kommit fram till att vinstvarningar kan 
reducera aktievärdet med så mycket som upp till 20-25%. Till sist nämner han också 
kvartalsrapporteringen som skapar ytterligare press på företaget att prestera resultat på 
kvartalsbasis. Det här leder fram till hans fråga ”Hur utvecklar vi vår planering och 
budgetprocess så att vi kan planera, förutspå framtiden och motivera ledningen inom 
den korta tidsram som önskas?”. 

Som svar på sin egen fråga föreslår Bourne (2005) att en lösning till problemet är att 
inte förlita sig till budgeten i alla lägen. Det gäller att lära sig förstå budgetens styrkor 
och svagheter och att i stället komplettera med andra mekanismer där budgeten brister. 
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Först och främst anser han att belöningssystemet ska tas bort om det är kopplade till 
budgeten. Detta för att undvika att skapa problem vid målsättning, de anställda vill vara 
säkra på att få sin bonus medan ledningen vill sätta högre mål för att nå bättre resultat. 
Ett sätt att undvika detta är att i stället låta bonusen vara kopplad till lönsamhetsnivå. Ett 
annat är att låta bonusen vara kopplad till hur väl organisationen presterar gentemot 
konkurrenterna. Författaren menar också att budgeten bör skiljas från 
framtidsprognoserna. Budgeten bör främst användas till resursfördelning. Den kräver 
mänsklig hantering och involverar ofta förhandlingar. Prognoserna däremot kan göras 
med hjälp av ekonomiska modeller och körs på korta intervaller när förhållanden 
förändras. För att fastställa kostnadsmål är det, enligt Bourne (2005) bra att använda sig 
av extern benchmarking. Det här hjälper till att skapa realistiska mål och undviker 
negativ förhandling vid budgetprocessen. Finansiella mål är lätta att manipulera därför 
rekommenderar författaren att sätta både finansiella och icke finansiella prestationsmått. 
Kortsiktiga resultat är lätta att skapa men det kan bli på bekostnad av till exempel 
kundnöjdheten. Under författarens observationer har han uppmärksammat att många 
ledande företag tar krafttag för att förändra sitt budgetarbete. De lägger ner både tid och 
resurser på att förändra och utveckla arbetet för att passa de egna behoven. 

 

3.3 Kritik mot budgeten 
Trots att det finns mycket positivt med budgeten och arbetet med den så har det riktas 
mycket kritik mot den från olika håll. Både Hope & Fraser (2003); Neely, Bourne & 
Adams (2003); Goode & Malik (2011) beskriver att den största kritiken är att budgeten 
är mycket tidskrävande och kostar därmed mycket pengar, delvis eftersom det är många 
personer som enbart utför budgetarbetet och dessutom tar den lång tid att slutföra. För 
att i slutändan upptäcka att den inte ger så mycket värde tillbaka i förhållande till all den 
tid, resurser och pengar som företagen lägger på budgetarbetet. (Hope & Fraser 2003; 
Neely, Bourne & Adams 2003; Goode & Malik 2011). 

En annan kritik de har lyft fram är att en budget ska arbetas fram och fastställas flera 
månader innan den börjar gälla och sen ska den hållas, ofta i ett helt år. Detta leder, 
enligt författarna, ofta till att den blir inaktuell redan efter några månader in på det nya 
året eftersom omvärlden förändras hela tiden och det är svårt att göra korrekta 
bedömningar, att förutspå och planera vad som ska hända i framtiden. Det vanligaste 
sättet är traditionell budgetering, alltså att budgeten byggs upp med föregående års 
siffror som bas för att sedan justeras för att passa kommande år. Justeringarna bygger på 
bedömningar och antaganden om hur de tror att framtiden kommer se ut. Dessa ”gamla” 
siffror tillsammans med antaganden och spådomar om framtiden, som dessutom görs 
långt innan budgeten börjar gälla, gör att tillförlitligheten blir låg och likaså förmågan 
att reagera på de förändringar som sker. Om de istället använder noll-baserad 
budgetering, alltså börjar om på noll varje år och använder nya siffror, blir den lite mer 
tillförlitlig enligt författarna men det sättet kräver å andra sidan ännu mer tid, pengar 
och resurser än vad traditionell budgetering gör. (Hope & Fraser 2003; Neely, Bourne & 
Adams 2003; Goode & Malik 2011). 
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Att det blir svårt att reagera på förändringar tror Hope & Fraser (2003); Neely, Bourne 
& Adams (2003); Goode & Malik (2011) delvis kan bero på att ett företags 
konkurrenter pressar priser, marginaler och kostnader och för att kunna konkurrera 
behöver de följa efter. Men det är inte så lätt eftersom det ofta krävs snabba beslut, som 
kanske inte alltid är så genomtänkta eller grundar sig på fel saker. Nu när omvärlden 
förändras så fort som den gör idag är det lätt att göra felbedömningar. Samtidigt finns 
en budget att hålla sig till och den vill ingen helst inte riskera att spräcka. Därför anser 
författarna att det kan vara svårt att hänga med på marknaden och vara 
konkurrenskraftig gentemot sina mer snabbrörliga konkurrenter (Hope & Fraser 2003; 
Neely, Bourne & Adams 2003; Goode & Malik 2011). De tar även upp att den ökade 
användningen av de fasta prestationskontrakten har gjort att många chefer handlar på ett 
annat sätt. De är bundna att leva upp till de mål som är satta och gör nästan allt för att 
det ska bli så genom att använda olika budgetknep och manipulera med siffrorna. 
Exempel på vanligt förekommande budgetknep är att de försöker senarelägga 
nödvändiga utgifter, få godkännande efter att pengarna spenderats och att hyra in 
arbetskraft på kontrakt istället för att anställa för att inte överskrida gränsen för antal 
anställda. Det kan även bli så att överordnad går med på att sätta lägre mål för att få så 
lite negativa budgetavvikelser som möjligt och då är kritiken att budgeten inte är 
tillräckligt motiverande för att nå högre mål, den gör istället att målen sätts något lägre. 
Författarna anser också att den kan framkalla ett negativt beteende som visar sig att när 
målet väl är nått är risken stor att de känner sig nöjda och stannar kvar på den nivån, 
trots att det kanske finns utrymme för mer förbättringar. Detta beteende med att luta sig 
tillbaka när målet nås är ännu starkare om det finns belöningssystem och bonusar med i 
spelet. Är det så att målen överskrids finns ju en stor risk att de sätts högre nästa år och 
det blir då svårare att nå målen och få belöning eller bonusen. (Hope & Fraser 2003). 

 

3.3.1 Varför ändras inte budgeten? 
De senaste åren har ett antal alternativ till budgeten introducerats men ändå är det inte 
många företag som enligt De Waal, Hermkens-Janssen & van de Ven (2011) radikalt 
ändrat sin budgetprocess. Anledningen till det kan vara den höga kostnad det medför för 
företaget. En förändring kan betyda att ekonomisystemet behöver bytas ut och att 
eventuellt konsulter behöver hyras in. Även den egna personalen behöver lägga mycket 
tid på förändringsarbetet. Enligt författarna är det få företag som vill ta risken att lägga 
ner så mycket tid och pengar utan att veta att de får någon vinning ut av det. Det är inte 
bara kostnaderna som hindar organisationerna från att ändra budgetprocessen. Budgeten 
har oftast en central roll i hela verksamheten och framförallt i ledarskapet och därför 
påverkar en förändring många olika faktorer. En sådan förändring är tidskrävande och 
ofta saknas kunskapen i organisationen. Enligt författarna så ser högsta ledningen ofta 
budgeten som ett bra verktyg att koordinera och kontrollera verksamheten. Förlorar de 
kontrollen är risken att maktstrukturen ändras. Därför tror de att en förändring av 
budgeten ofta nedprioriterad. (De Waal; Hermkens-Janssen; van de Ven 2011). 
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3.4 Beyond budgeting 
Beyond budgeting är det mest radikala begreppet som växt fram efter all kritik som 
varit mot den traditionella budgeten. Begreppet utvecklades mer under slutet av 1990 
talet av bl.a. Hope och Fraser som är medgrundare av The Beyond Budgeting Round 
Table (BBRT), som också är den organisation som ligger bakom begreppet Beyond 
Budgeting. Det är en öppen nätverksorganisation vars medlemmar är olika företag som 
är intresserade av andra alternativ till budgeten och deras forskning finansieras av 
medlemsavgifter. (Becker, Messner & Schäffer 2009). De arbetar med att utveckla 
alternativ till budget för de företag som vill avskaffa den helt eller delvis och de har 
arbetat med detta sedan 1998. De har gjort besök och intervjuat många olika företag 
som har övergett budgeten på ett eller annat sätt och tillslut tagit fram en generell 
modell baserad på tolv principer. Det perfekta Beyond Budgeting företaget har infört 
alla de principerna. (De Waal 2005). Alla studier resulterade sedan i en bok skriven av 
Jeremy Hope och Robin Fraser 2003 (Becker, Messner & Schäffer 2009). 

Goode & Malik (2011) anser att begreppet Beyond Budgeting tar fram de bästa 
egenskaperna ur ett budgetsystem, det handlar om att vara flexibel, kunna samordna och 
reagera på förändringar. Det är inte bara ett verktyg utan kräver att hela företagets kultur 
och ledarskap ses över. Fokus bör vara på både finansiella och icke finansiella åtgärder 
och de behöver titta mer på hur det går för konkurrenterna istället för att bara fokusera 
på de internt satta målen. När den strikta budgeten är borttagen öppnas det upp 
möjligheter för att kunna fatta bättre beslut i företaget. Författarna anser att Beyond 
Budgeting är en mer anpassningsbar strategi för verksamhetsstyrning och hierarkin och 
centraliseringen blir istället här en decentralisering. Det leder till att ansvaret skjuts ned 
i företaget och beslutsfattandet sker då på lägre nivåer, ökad produktivitet och 
motivation är effekten av dessa åtgärder. Medan budgeten syftar till att eliminera alla 
oförutsedda händelser så vill de här istället att dessa händelser ska tas emot och ses som 
en möjlighet till förbättring. För att kunna dra full nytta av dessa möjligheter behöver 
medarbetare på lägre nivåer ha befogenhet att fatta strategiska beslut. (Goode & Malik 
2011). 

Hope & Fraser (2000) menar att omvärldens ständiga förändringar gör att konkurrensen 
är oförutsägbar och kunderna är ombytliga, därför behöver företag hitta en ny 
styrmodell som kan ge chefer möjlighet att baserat på aktuell information kunna fatta 
snabba beslut. Beyond Budgeting modellen står för mycket information om 
organisationens uppbyggnad, effektiv ledning, decentralisering av ansvar och 
befogenheter, planering och verksamhetsstyrning som ledande företag använder för att 
kunna svara snabbare på kundernas krav. Om framgång ska skapas behövs både 
fördelarna med effektiv decentralisering och effektiv verksamhetsstyrning, detta 
påpekades av Handelsbankens dåvarande chef Jan Wallander redan för mer än 30 år 
sedan. Det finns tonvis av ledarskapsböcker och tidskrifter som berättar om flera 
framgångar som företag gjort som stöds av en styrmodell eller liknande, men ingen kan 
visa ett företag som hela tiden slår sina konkurrenter under 30 år utan att vara 
dominerande på marknaden. Orsaken till framgången och det som gör Handelsbanken 
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så speciell tror författarna är kombinationen av effektiv decentralisering och 
verksamhetsstyrning. Det är fler företag som gått i deras spår och det har underlättat för 
dem att förenkla sina verksamhetsstyrningsprocesser, minska kostnader och därmed 
skapat ett företag som är mer innovativa, strategiskt inriktade och lyhörda. (Hope & 
Fraser 2000). 

Becker, Messner & Schäffer (2009) anser att meningen med Beyond Budgeting är att 
frigöra duktiga medarbetare från den strikta modell som en top-down styrd budget och 
dess medföljande prestationskontrakt är. Som alternativ föreslår författarna de tolv 
principerna som företagen ska följa för att komma ifrån de problem som budgeten 
skapar. Principerna är uppdelade i två grupper, en grupp handlar om flexibel 
organisationsstruktur och decentralisering och den andra om verksamhetsstyrning. De 
förespråkar bl.a. rullande prognoser, benchmarking och ett mer decentraliserat 
beslutsfattande för att kunna lösgöra och använda den kunskap och de resurser som 
finns i företaget för att tillfredsställa kundernas behov och hela tiden slå konkurrenterna. 
(Becker, Messner & Schäffer 2009). 

De här tolv principerna har tagits upp i en artikel av André A. De Waal (2005) där han 
stödjer dessa principer och tycker att företagen absolut bör överväga Beyond budgeting, 
om inte annat för att se sin budgeteringsprocess ur ett annat perspektiv. Innan ett 
eventuellt genomförande av Beyond Budgeting föreslår han också en Beyond 
Budgeting Entry Scan, för att se om personalen tycker det nuvarande systemet fungerar 
dåligt och behöver förändras. På så sätt skapas en diskussion om företaget bör införa 
Beyond budgeting. Den största fördelen med att ifrågasätta en implementering av 
Beyond budgetering är att personalen kommer känna sig delaktiga i beslutsprocesser 
och andra interna processer. (André A. De Waal 2005). 

Även Hope & Fraser (2003) kommer fram till, efter studier i några företag som gått 
ifrån budgeteringen, att nyckeln till mer ambitiösa mål och att få bort trixandet med 
siffror är att få bort det fasta prestationskontraktet som finns. 

 

3.4.1 Sex principer för att få en anpassande ledningsprocess 
De sex principerna för att styra med anpassningsbara processer handlar dels om att sätta 
ambitiösa mål med sikte på relativ förbättring. Hope & Fraser (2003) anser att målen 
bör vara fria från utvärdering och belöningar och sättas efter vad avdelningarna själva 
tror att de kan uppnå. Viktigt är att målen inte är fasta. De förespråkar att målen kan 
sättas i förhållande till externa konkurrenter inom samma bransch eller i förhållande till 
interna konkurrenter t.ex. andra avdelningar. Målen mäts ofta genom olika nyckeltal 
som avkastning på eget kapital och kostnader vs. intäkter. Meningen är, enligt 
författarna, att komma ifrån prestationskontrakten och dess fasta mål som bestämts i 
förväg. (Hope & Fraser 2003). 

Att utvärdering och belöning bör baseras på relativ förbättring mätt i efterhand har 
fördelen att ingen vet i förväg vet hur det gått. Hope & Fraser (2003) förespråkar även 
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att prestationerna inte mäts mot ett enstaka mått utan mot flera olika faktorer bl.a. 
konkurrenter, marknaden eller föregående period. De anser också att företagen ska 
försöka komma bort från utvärderingen av individens prestationer och istället behandla 
bonusen genom att utvärdera medarbetarna i grupp. Granskningen görs genom att i 
efterhand se i fall gruppen presterat sitt bästa utifrån de möjligheter de haft och sen 
jämförs de med konkurrenternas prestationer. En nackdel kan vara att det är lättare för 
en enskild individ att bara ”hänga med” utan att prestera och ändå få samma belöning 
som de andra. (Hope & Fraser 2003). 
 
Företaget behöver även försöka göra åtgärdsplanering till en kontinuerlig och 
fullständig process enligt Hope & Fraser (2003). Det finns, istället för kalenderåret, två 
olika planeringscykler att följa, en operativ som är kortsiktig och en strategisk som är på 
medellång sikt. Kalenderåret har en förmåga att skapa ett negativt beteende hos chefer 
då de i slutet får bråttom med att försöka nå sina mål. Planeringen är informell och görs 
kontinuerligt då resultatgrupperna hela tiden har kontroll på signaler som kan tyda på 
olika förändringar. Trots att mycket av ansvaret har delegerats nedåt så har ledningen 
fortfarande kvar mycket av sitt ansvar när det gäller strategiutvecklingen för 
verksamheten. (Hope & Fraser 2003). 
 
För att kunna ha ett delegerat ansvar anser Hope & Fraser (2003) att de lägre cheferna 
behöver ha snabb tillgång till resurser. I många företag ges tillgång till operativa 
resurser, som t.ex. personal, genom KPI-baserade riktlinjer där de tar fram ekonomiska 
relationstal. Relationstalen fungerar som budgetens självreglerande kontrollfunktioner, 
med den stora skillnaden att cheferna nu får större utrymme och flexibilitet att kunna 
välja hur de vill utnyttja sina resurser. Det är också viktigt att, istället för de årslånga 
beslutsprocedurerna för större projekt, försöka minska ner tiden det tar att få igenom ett 
godkännande för ett större projekt. (Hope & Fraser 2003). 
 
Det finns inga planer för ekonomiska åtaganden vid styrning utan budget, vilket leder 
till att cheferna måste samordna företagsomfattande åtgärder med aktuell 
kundefterfrågan allt eftersom denna inkommer. Ett exempel som Hope & Fraser (2003) 
anger på företagsomfattande åtgärder är att företagen erbjuder sina kunder 
skräddarsydda lösningar. Frågar kunden efter något som inte just den enheten har får de 
vända sig till en annan enhet internt eller en extern leverantör. Företagen kan även 
försöka koppla ihop behovet av resurser till hur kundefterfrågan ser ut just nu. De tycker 
även att det är viktigt att medarbetarna är uppdaterade med information om företagets 
kundlönsamhet när beslut om kundlösningar ska fattas. (Hope & Fraser 2003). 

 

Enligt Hope & Fraser (2003) behöver ett företag också kunna basera kontrollerna på en 
effektiv ledning och på flera relativa indikatorer. Det handlar om att de lokala enheterna 
stöds av en effektiv ledning och att kontroller finns på flera nivåer där de vet vad som 
händer, men agerar bara när det verkligen är nödvändigt. Detta kontrollsystem behöver 
stöd från olika faktorer som en effektiv ledning, som utmanar cheferna att försvara 
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risker och nyckelantaganden innan ett viktigt investeringsåtagande görs. På så sätt får de 
större delaktighet från grupperna. Författarna betonar också att alla också snabbt 
behöver kunna få fram ekonomiska uppgifter genom ett ständigt, i realtid, uppdaterat 
redovisningssystem. Datan begränsas till relevanta siffror vilket leder till relevanta och 
snabba analyser. Det gör det lätt att ta fram rullande prognoser, som visar snabba 
översikter av en framtida prestation och täcker de viktigaste siffrorna. De hjälper 
ledningen, cheferna och ekonomipersonalen att styra aktieägarnas förväntningar, 
likviditetskrav och att fatta olika beslut. Tanken är att de ska vara mer förberedd på 
framtida händelser, förändringar och de konsekvenser de får. Författarna tror att det 
t.o.m. kan vara det viktigaste underlaget för att börja åtgärda. Men det blir även lätt att 
ta fram trendanalyser, som ofta är tolvmånaders rullande översikter med glidande 
medelvärde, ett medelvärde som baseras på andra medelvärden, de är kontinuerliga och 
gör det lättare att hålla nere kostnaderna. Uppgifterna kan även länkas till rullande 
prognoser för att se den kontinuerliga trenden. Nyckeltal, eller Key Performance 
Indicator (KPI) som de också kallas, har blivit en av de viktigaste kontrollfunktionerna i 
vissa företag. De ska hjälpa till att se tidiga varningssignaler om något är på väg att gå 
snett och de kan användas både i företagets interna och externa prestationsrankning, 
som ofta läggs fram varje månad. Hope & Fraser (2003) anser att de även kan vara till 
hjälp när ledningen letar efter ovanliga mönster eller trender som skulle kunna visa på 
en förändring i kundbeteende eller kontorets prestation. (Hope & Fraser 2003). 
 

3.4.2 Sex principer för en mer decentraliserad och flexibel organisation 
Hope och Fraser (2003) tar även upp de resterande sex principerna som berättar hur 
ledarstilen bör utvecklas och arbeta. Det handlar om att försöka ha en ledningsstruktur 
som är baserad på klara värderingar, gränser och principer för att alla medarbetare ska 
veta vad de kan göra och inte göra. Det ska finnas skäl för att nå mål istället för en plan 
eller budget. Ledarstilen bygger på ett förtroende från båda håll och som fungerar mer 
som en coach. Här väntar de högre med att ingripa även om de ser att något håller på att 
gå åt fel håll, ingriper de är det via mail eller telefonsamtal för att fråga hur det går. Det 
är den lokala chefen som ska agera och inte de på högre nivå. (Hope & Fraser 2003). 

En styrning utan fasta mål anser Hope & Fraser (2003) skulle ge en vinnarkultur som 
baseras på relativa framgångar, vilket kan leda till bättre och starkare prestationsnivåer 
eftersom höga förväntningar ofta leder till konkurrenskraftig framgång. Att verka för en 
decentraliserad kultur genom att ta bort de fasta kontrakten och istället använda relativa 
mått och hela tiden ha som mål att slå konkurrenterna är en av de viktigaste faktorerna. 
Författarna anser att för det behövs ledare med höga ambitioner som hela tiden arbetar 
för att stimulera och motivera medarbetarna att prestera bättre och samarbeta. Det 
behöver också finnas en intern konkurrens som inte går till överdrift. (Hope & Fraser 
2003). 

För att få engagemang bör ledaren ge medarbetarna på lokalnivå befogenhet och frihet 
att fatta beslut som stämmer överens med organisationens mål enligt Hope & Fraser 
(2003). Den friheten krävs för att de ska kunna vara ansvariga för sina resultat. Ledarens 
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roll blir att aktivt utmana, istället för att utveckla, de olika strategierna och se till att det 
är det bästa alternativet de fått presenterat. Att behöva bevisa för ledningen hur målen 
ska uppnås gör att medarbetarna verkligen måste tänka efter och sätta sig in situationen 
och på så sätt fås det bl.a. ett nytänkande men även ett risktänkande. Men författarna 
påpekar också att för att våga fatta viktiga och snabba beslut behöver medarbetarna veta 
att de inte kommer bli bestraffade för ett ev. misslyckande, utan att det ses som ett 
lärande istället. (Hope & Fraser 2003). 

Frontlinjens grupper bör ha ansvar för de värdeskapande beslut som tas, det ansvaret 
ska inte ligga på en kontrollerande ledare enligt Hope & Fraser (2003). Detta för att öka 
förmågan att anpassa sig och minska slöseriet och att även alla ska känna att de har ett 
personligt ansvar. Detta kan göras genom att ha mindre grupper som är ansvariga för 
sina resultat och att ge dem det stöd de behöver istället för att kontrollera dem. Det är 
också en fördel att redan från början anställa den person som bäst passar in i gruppen 
och kan hantera den ledningsstil som företaget har. (Hope & Fraser 2003). 

För att vara lönsamma när det gäller att bemöta kundernas krav bör medarbetarna vara 
ansvariga för kundresultaten istället för att försöka uppfylla ett budgetmål. Hope & 
Fraser (2003) anser att om medarbetarna själva engagerar sig och vill ta ansvar kan 
företaget då ta ner prestationsansvaret och lägga det på de kundfokuserade grupperna. 
Ledarna behöver även få grupperna att samverka genom att dela med sig av 
information, kunskap och metoder så att de bästa metoderna används i hela företaget. 
(Hope & Fraser 2003). 

För att ett företag ska få ett lojalt och ansvarsfullt beteende bör företaget enligt Hope & 
Fraser (2003) försöka ha öppna informationssystem som visar samma information för 
alla samtidigt istället för att cheferna ska ”sitta på” den och bara göra den officiell när 
det finns behov. Informationen bör, enligt författarna, vara öppen men också snabb för 
att kunna fungera som underlag för beslut, metod och kunskapsdelning inom företaget. 
Det är också viktigt att dåliga nyheter sprids och behandlas av en grupp direkt, på så sätt 
vågar cheferna även ta upp den dåliga nyheten och inte bara de bra. (Hope & Fraser 
2003). 

 

3.4.3 Handelsbanken som praktiskt exempel 
Lindsay, Libby (2007) beskriver i en artikel Svenska Handelsbankens, enligt dem, 
ganska unika sätt att styra företaget utan budget. De beskriver hur Handelsbanken på 
60-talet hade ambitioner att bli Sveriges största bank och hur företaget på den tiden 
leddes. Budget användes som primärt verktyg att planera, koordinera och hantera 
kapital.  Kostnaderna ökade kraftigt under den här tiden som ett led av ökad byråkrati, 
hanteringen av många småkonton och ökade marknadskostnader. Banken ansågs också 
ha låg förmåga att vara lyhörd mot sina kunder. I slutet av 60-talet led de stora 
kapitalförluster och företaget var i kris. 1970 anställdes Jan Wallander för att hjälpa 
Handelsbanken ur krisen. Han förändrade bankens styrmetoder radikalt. 
Först och främst tog han bort budgeten, eftersom han ansåg den vara ett onödvändigt 
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ont. 
Bankens målsättningar ändrades från att bli bäst i Sverige till att bli den mest lönsamma 
banken. Det här målet skulle han nå genom radikal decentralisering, bättre kundservice 
och ha lägre kostnader än konkurrenterna. För att få decentraliseringen att fungera fullt 
ut var det avgörande att de högre cheferna inte la sig i de lokala chefernas arbete om det 
inte var akut. De skulle istället verka som coacher som fanns där för stöttning och som 
bollplank. Att inte lägga sig i och kontrollera arbetet var den svåraste delen att 
genomföra. Det här arbetssättet har gjort att Handelsbanken ofta tas upp som exempel 
på hur en organisation arbetar budgetlöst. 

I Hope & Frasers (2003) bok förekommer det många praktiska exempel på hur 
Handelsbanken arbetar med de tolv principerna. Bl.a. kan vi läsa att alla medarbetare i 
Handelsbanken har tillgång till den information som finns om de olika produkternas 
kundlönsamhet. De kan då sälja en förlustprodukt men ändå få en total vinst från andra 
mer lönsamma produkter hos samma kund genom att de kan erbjuda kunder en 
skräddarsydd lösning då de har befogenhet att göra det. Det är också så att alla kontor 
äger sina kunder oberoende av deras storlek till skillnad från andra företag där 
beslutsfattarna sitter på region- eller huvudkontor. De har interna rankningslistor för att 
mäta prestation och företagets vinstdelningspool har dels gjort så att grupperna 
motiverar varandra att vinna och kundägandet ledde till att de delade med sig av sina 
kunskaper. Alla nyanställda lär sig fort att tänka efter själva, bedöma och använda 
information på rätt sätt för att ta värdeskapande beslut eftersom de redan från början får 
eget ansvar och befogenheter (Hope & Fraser 2003). 

 

3.5 Analysmodell 
Teorin börjar med budgetens historia, men det är inget som vi kommer ha användning 
för utan vi har främst med det för att få en förståelse för vilken roll den har haft i 
företagen. Det vi kan utläsa är att den har haft en stor roll och det är en del av vår 
problemfråga, att ta reda på om så fortfarande är fallet. När det gäller budgetens roll i 
företagen talar teorin om de fyra fördelarna den har; den tvingar fram planering, främjar 
till samordning och kommunikation, används för utvärdering och är ett 
motivationsverktyg. Vissa delar av detta, framförallt att budgeten ska vara ett 
motivationsverktyg ställer vi oss lite kritiska till, för våra tankar är att om budgeten 
används på ett sätt som gör att företagen lägger för stor vikt vid den, tror vi att de här 
fördelarna lika gärna skulle kunna bli dess nackdelar för de som ska leva upp till de 
uppsatta målen. Men oavsett om våra fallföretag har budget eller inte vill vi gärna veta 
vilka för- och nackdelar de ser med denna. 

Bournes (2005) tankar om hur budgeten kan utvecklas tycker vi är intressant då vi vet 
att många av dagens företag inte har kvar den i samma traditionella mening som 
tidigare. Utifrån de här teorierna och tankarna behöver vi ta reda på i vilken 
utsträckning de har utvecklat budgeten och vilka alternativa metoder de har valt att 
komplettera den med.  
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När det gäller kritiken som riktats mot budgeten, att den är tidskrävande och därmed 
kostsam, den blir fort inaktuell, det sägs vara svårare att reagera på förändringar och att 
den kan leda till negativt beteende när målen ska sättas. Vi tror att kritikdelen kommer 
utgöra en stor del i vårt arbete då vi utgår ifrån Handelsbanken. Eftersom vi inte vet 
något om de övriga tre så utgår vi ifrån att de fortfarande använder budget på ett eller 
annat sätt. Även om de skulle övergett budgeten så vill vi ändå veta vad deras tankar om 
kritiken är och ev. anledningar till att de övergett den, för att på så vis få reda på om det 
finns fog för kritiken. Eftersom våra tankar är att samtliga banker har utvecklat sin 
budget tror vi att det negativa beteendet inte är aktuellt längre, om det ändå är det 
kommer vi kanske inte att få ett uppriktigt svar om vi frågar, därför lägger vi ingen 
större vikt vid det. 

Eftersom vår frågeställning utgår från Handelsbankens sätt, handlar stora delar av vår 
teori om beyond budgeting och hur Hope & Fraser (2003) rekommenderar hur företag 
bör arbeta vid budgetlös styrning. En grundläggande faktor i detta arbetssätt är att en 
decentralisering av företaget bör göras för att flytta ner makt och ansvar ända ner till 
kontoren och de anställda där. Därför behöver vi gå in och undersöka hur de olika 
bankernas organisationsstruktur ser ut för att få en bild av hur decentraliserade de är, 
för att sedan kunna jämföra bankerna med varandra. I en helt decentraliserad 
organisation ska de lokala kontoren i stort sett klara sig själva, men är det möjligt i 
sådana här stora företag? En annan viktig faktor i budgetlös styrning är hur målen 
formuleras och hur resultaten mäts eftersom dessa är en del av det som ska ersätta 
budgeten, det här är en stor del som vi behöver undersöka för att uppfylla syftet med vår 
studie. Hope & Fraser (2003) har skrivit om tolv principer som utgör riktlinjer för det 
budgetlösa arbetet och utifrån dessa principer kommer vi formulera våra frågor inom 
detta område. En del av principerna behandlar samma områden och därför tror vi de 
kommer kunna besvaras med en gemensam fråga. När det gäller principen som talar för 
snabbt informationsflöde tror vi att den tekniska utveckling som skett sedan 2003 redan 
gett företagen en lösning på detta, men vi kommer ändå fråga på vilket sätt.  

Utifrån de teman vi belyst ovan och för att kunna besvara vår forskningsfråga har vi 
utformat en analysmodell där vi ska undersöka följande områden; 

• Bankernas organisationsstruktur 
• Bankernas ekonomiska styrmetod 
• Deras åsikter om budgeten 
• Målsättningar och mätningar 
• Lokala kontorens styrning 

När studien är genomförd kommer dess syfte vara uppfyllt och vår forskningsfråga 
besvarad. Vår analysmodell med förklaring finns bifogad som bilaga. 
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4 Empiri 
 

I detta kapitel kommer vi redovisa all data vi samlat in som utgör grunden för våra 
analyser och slutsatser. 
 

4.1 Empiripresentationens struktur 
I empirin har vi valt att presentera varje bank för sig för att vi tror att det kommer ge ett 
mer lättöverskådligt resultat. Vi börjar med en kort presentation av varje banks 
organisation för att visa läsaren organisationsstrukturen efter det redovisas insamlad 
data från våra fyra intervjuer. All redovisad data, inkl. organisationspresentationen, 
kommer från respektive respondent. Efter presentationen sammanfattar vi empirin och 
belyser de viktigaste resultaten vi fått fram. 

 

4.2 Presentation av empirisk data från Handelsbanken 
 

4.2.1 Organisationsstruktur 
Handelsbanken är uppdelad på sex regionbanker i Sverige och alla regioner har ett 
regionbankshuvudkontor. På varje regionbank finns en regionbankschef som har ett 
antal rörelsechefer under sig, antalet kan variera lite mellan regionerna, dessa har i sin 
tur hand om ca 20 kontor var. I Västra regionen finns totalt 77 kontor och varje kontor 
har en egen kontorschef. I alla regioner finns även en affärsstödavdelning som bl.a. kan 
hjälpa till med förmögenhetsrådgivning och valutahandel, administrationsavdelning, 
ekonomiavdelning och en kreditavdelning. Totalt i Sverige finns 461 kontor. 
Kontorschefen rapporterar till rörelsechefen som rapporterar till regionbankschefen som 
i sin tur rapporterar till VD. Rent formellt är det bara tre nivåer, för rörelsechefen är som 
en stabsfunktion till regionbankschefen. Regionbankschefen är direkt ansvarig för alla 
kontoren men till sin hjälp att leda dessa har regionbankschefen ett antal rörelsechefer 
som i det dagliga arbetet har kontakt med kontoren. Meningen är att organisationen ska 
vara platt. 

Förutom bankfunktionerna finns för privatpersoner en private bankingavdelning som 
består av jurister, förmögenhetsrådgivare, skatterådgivare och distriktionär förvaltning. 
För företag finns affärsstödsavdelning som kan hjälpa till med betalningslösningar, att 
starta internet- handel, kreditupplägg som t.ex. leasing och valutahandlare. Om ett 
företag vill ge ut obligationer tas det om hand högre upp i Stockholm. Då de har väldigt 
mycket egna resurser internt tar de sällan hjälp utifrån, men ibland tar de in jurister 
utifrån om t.ex. en stor affär ska sys ihop eller på datorsidan som när bank-på-telefon 
kom. Eftersom de inte arbetar med konsulter på det sätt som många andra företag gör så 
anställer de personer när det kommer nya affärsområden. 
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Respondenten vi träffat har arbetat länge i Handelsbanken och är controller i regionen. 
Han är ansvarig för att ta fram resultaten, sammanställa och analysera dem och sedan 
skicka till ledningen. Eftersom västra regionen inte är en egen juridisk enhet utan ingår i 
Svenska Handelsbanken AB gör de inga egna bokslut. 

 

4.2.2 Ekonomisk styrmetod 
Handelsbanken använder inte några som helst budgetar och har inte gjort sedan 1973 då 
Jan Wallander tog över och gjorde radikala förändringar i banken. Den ekonomiska 
styrmetoden är att kontoren gör egna verksamhetsplaner, filosofin är att de ska arbeta 
utifrån sina kunder och se till deras behov och på så sätt utveckla verksamheten. 
Verksamhetsplanerna för kontoren görs på årsbasis, men regionen kan göra längre. 
Arbetssättet har inte förändrats utan är i stort sett detsamma som det alltid har varit 
sedan de gick ifrån budget. Det de främst fokuserar på är att varje kontor ska ha ett så 
lågt KI- tal som möjligt, genomsnittet är i dagens läge ungefär 40. Förutom KI- talet ska 
kontoren också visa upp en god revisionsrating som visar på ordning och reda, den mäts 
på en skala mellan 1-5 där ett är det bästa. Revisionsratingen grundas på att vartannat 
eller vart tredje år utvärderar interna revisorer, som är centralt anställda av banken, de 
enskilda kontoren. De tittar t.ex. på att processen kring en lånesituation har gått till på 
ett korrekt sätt, att det finns skuldebrev, att det är underskrivet av rätt person och att 
pantbrev är intaget. I det stora hela handlar det om att det ska vara ordning och reda på 
kontoret, att allt är bokfört rätt och att alla handlingar finns på plats och är korrekta. 
Handelsbanken strävar också efter att ha de nöjdaste kunderna, deras Nöjd Kund Index 
(NKI) ska vara så högt som möjligt. NKI mäts på kontorsnivå och är en del i den totala 
bedömningen, det räcker inte för kontoren att ha låga KI-tal och någorlunda ordning och 
reda men samtidigt ha missnöjda kunder. Respondenten anser att de är mer flexibla och 
snabbare att reagera på förändringar när de styr utan budget, eftersom de inte har några 
fasta mål för 2013 kan de hela tiden göra det som är mest lämpligt utefter vad som 
händer med räntor och liknande. Om det inträffar större förändringar eller oväntade 
händelse kallar de snabbt samman de berörda till telefonkonferens och utvecklar en 
handlingsplan. De större ekonomiska kriserna har de klarat bra och en av anledningarna 
kan vara att de i grunden är konservativa när det gäller belåningsgrader, eftersom de är 
mer försiktiga får de också lägre kreditförluster.  

En brist kan vara den långt drivna decentraliseringen kan vara när de möter en motpart 
som är mer centraliserad och ska verka på flera ställen. Ta t.ex. ett utländskt företag 
med flera enheter i Sverige, där då varje enhet får vända sig till det lokala kontoret 
eftersom de äger sina egna kunder. Det här kan uppfattas som besvärligt eftersom 
många företag gärna vill vända sig direkt till högsta chefen istället för till flera lokala 
kontor. 
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4.2.3 Målsättningar och mätningar 
Handelsbanken har väldigt tydligt mål som de också kommunicerar externt, det är 
räntabilitet på eget kapital där de vill vara bättre än konkurrenternas genomsnitt. Det här 
styrs sedan nedåt så att varje regionbank fiktivt får ett antal miljarder av bankens totala 
kapital beroende på hur mycket utlåning de har sen tittar de på regionens vinst i 
förhållande till det kapital de fått tilldelat, det här är intern räntabilitet. På kontorsnivå är 
det kostnader i relation till deras intäkter som är målsättningen. Ett exempel som visar 
på att fasta mål kan ställa till det är att en bank har ett mål på hur många krediter som 
måste lånas ut varje månad eller år, detta kan leda till för hög utlåning som i sin tur är 
en risk för banken att inte få tillbaka sina pengar eller för den enskilde som kan få det 
sämre ställt. 

Kundnöjdheten mäts genom Svenskt Kvalitets Index (SKI) som kvartalsvis ringer upp 
en del av kunderna och sedan sammanställer de en rapport som i sin tur skickas till 
banken. 

Handelsbanken arbetar i stor utsträckning med benchmarking, de jämför sig med 
konkurrenter både när det gäller räntabilitet och KI-talen. Det anser de är det enda sättet 
att få reda på om de är bra eller dåliga. De har även interna rankningslistor där både 
kontoren regionerna jämförs med varandra. 

De använder inte rullande prognoser och trendanalyser, varken på regions- eller 
kontorsnivå, men hur det ser ut på högsta nivå vet inte respondenten. Nyckeltal och 
prestationsranking däremot är något de arbetar mycket med eftersom de ser det som ett 
sätt att skapa motivation och de strävar hela tiden efter att vara bättre än genomsnittet. 

När det gäller rapporter av olika slag går det att få tag på statistik över i stort sett alla 
aktiviteter som sker i deras system, men alla skrivs inte ut längre. De rapporter som de 
använder sig mest utav är en resultatrapport som kontoren får varje månad, de får även 
revisionsrapporten när det varit revision och NKI- talet som är med på rankningslistan. 
Tillsammans med NKI- talet får kontoren också reda på mer specifikt vad kunderna är 
nöjda och missnöjda med. Sedan gör controllern en rapport varje månad som heter 
finansiell information och den innehåller en resultaträkning, balansräkning och 
benchmarking mot de andra regionerna. De andra regionerna gör liknande 
månadsrapporter och dessa skickas sedan upp till ledningen, de blir som ett litet internt 
bokslut. 

Det lönesystem som Handelsbanken har är på årsbasis och grundas mycket på kontorets 
egna verksamhetsplan för året och utifrån den gör varje anställd, under ett 
utvecklingssamtal, sin egen handlingsplan på hur denne kan bidra till att kontoret 
uppnår sina mål. Handlingsplanen ska sedan följas upp ett antal gånger under året, 
beroende på hur kontorschefen vill ha det, för att se hur det gått och i slutet av varje år 
har kontorschefen ett individuellt lönesamtal med varje anställd där individens 
måluppfyllnad är en av de lönegrundande faktorerna. 
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Det belöningssystem som finns heter oktogonen och ger alla anställda lika mycket 
oavsett anställningstid och arbetsuppgifter i banken. Varje år som Handelsbanken har en 
bättre räntabilitet än snittet av de andra bankerna så sätts ett antal tusenlappar per person 
in som ett slags pensionssparande som kan tas ut när personen blir 60 år. 
Pensionssparandet består av aktier i just Handelsbanken, vilket gör de anställda till de 
största ägarna i företaget. 

 

4.2.4 Lokala kontor 
Varje kontor har en kontorschef som är ansvarig för kontoret, att det är ordning och reda 
och verka för nöjda kunder, det är lite som att driva ett eget företag. Det finns inga 
riktlinjer för hur de ska arbeta utan tanken är att varje kontor ska verka lokalt och titta 
på sin lokala marknad, hur det ser ut där och vilka förutsättningar och möjligheter som 
finns och utefter det bestämma åt vilket håll de vill arbeta t.ex. om de vill rikta in sig på 
bolån eller på företag. Varje kontor har en investeringslimit som de själva bestämmer 
hur den ska användas, är det däremot större inköp får de ta det med 
administrationsavdelningen först. När kontoren får en större kund finns det centrala 
specialister som de kan få hjälp av t.ex. hjälp att förbereda och utreda en stor 
kontraktsskrivning eller kredit. 

Det är väldigt ovanligt att kontorschefer rekryteras externt, detta arbetssätt genomsyrar 
hela organisationen, det börjar ofta som ett sommarjobb och sedan arbetar de sig uppåt. 
Alla i kontorsrörelsen har en egen beviljandekredit som är olika från anställd till 
anställd, som nyanställd får de en lägre limit och sedan höjs den i takt med att de 
utvecklas. Tanken är att privatrådgivarna själva ska kunna bevilja sina kunders bolån 
och inte behöva ringa till chefen. Kontorschefen ska ändå ha koll på sina anställda och 
hur det går för dem. Även om de tar besluten själva så görs en eftergranskning för att se 
att allt gjorts på rätt sätt. Om den anställdes kreditlimit inte räcker till så tar de hjälp av 
en kollega när pappren ska skrivas på, vilket betyder att den anställde inte behöver 
lämna ifrån sig några kunder. Företagsrådgivarna har ofta lite högre limiter och 
kontorschefen är den som har högst limit på kontoret. Limiterna skiljer sig åt mellan 
olika kontorschefer och den baseras främst på deras erfarenhet men också på vilket 
behov som finns på orten. När det gäller räntor och priser är det upp till varje rådgivare 
vad de vill sätta för pris, men det finns en tanke om vilket priset ska vara men de har 
eget ansvar. Alla anställda är mycket medvetna om produkters lönsamhet, det är tanken 
med Handelsbankens decentralisering och det ansvar som var och en har i 
organisationen. Det finns en intern prislista där de anställda kan se det rekommenderade 
priset och vad kostnaden är för varje produkt, som anställd ser de då lätt vad marginalen 
är. De kan i stort sett ta vilket pris de vill men de vet vad det kommer kosta dem, för 
samtidigt är de ansvariga för att leverera ett så lågt KI- tal som möjligt, därför säljer de 
förmodligen ingen förlustprodukt utan att den på något sätt genererat en vinst hos 
samma kund. Alla dessa uppgifter finns i en databas som alla har tillgång till. 
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Handelsbanken strävar efter att vägen till beslut ska var så kort som möjligt, ett bolån 
där rådgivaren själv kan ta beslut kan genomföras redan samma dag, såvida denne inte 
känner några tveksamheter och vill tänka över det till nästa dag. På företagssidan kan 
kontorschefen i viss mån ta ärendena själva, blir det större ärenden kommer det upp till 
kreditavdelningen på regionkontoret. En kreditberedare tar ärendet och drar det för 
rörelsechefen som har en större limit än kontorscheferna. Kan inte rörelsechefen ta 
beslutet går det upp till den regionala kreditkommittén där regionbankschefen, 
rörelsecheferna och kreditchefen sitter med. Kan det inte lösas på regional nivå finns det 
en central kreditkommitté där bl.a. VD:n sitter med. Redan på förhand kan de se på 
vilken nivå besluten kan tas och då vänder de sig dit direkt, allt för att beslutet ska tas så 
fort som möjligt. 

Handelsbanken har en egen skrift som de kallar ”Mål och medel”, som varje anställd får 
ett eget exemplar av när de börjar i banken. Jan Wallander skrev den här på 70- talet och 
den är en viktig skrift när det gäller de grundläggande saker de ska tänka på som 
anställd i Handelsbanken, den handlar om bankens grundvärderingar. Den uppdateras 
löpande, oftast vid tillsättande av ny VD. 

Respondenten tror att Handelsbankens framgångar beror på deras företagsfilosofi, att de 
har en så decentraliserad organisation som de har. Kontoret är banken och har hela 
ansvaret för kunden, de utgår från kundens behov och tittar alltid på lönsamhet före 
volym. Respondenten uttrycker också att den allra viktigaste delen i framgången är att 
de haft samma organisation sedan 1973. Att de rekryterar internt leder till att de slipper 
få in nya VD:ar som ska sätta sin egen prägel på företaget. 

 

4.3 Presentation av empirisk data från SEB 
 

4.3.1 Organisationsstruktur 
Den svenska divisionen är uppdelad i tre regioner, en telefonbank och business support. 
Till varje region hör en controller. Resten av den ekonomiska funktionen finns i 
Stockholm och Vilnius. Varje region har en regionchef som har fyra till åtta 
distriktschefer under sig och varje distriktschef har ca tio-tolv kontor med kontorschefer 
under sig. Genomsnittskontoret har ca tio anställda. Förutom bankfunktionerna har SEB 
även en del andra funktioner så som jurister, skatterådgivare och private banking. 

Respondenten vi har intervjuat är business controller för region väst och telefonbanken 
och sitter även med i ledningsgruppen för dessa. Hans arbetsuppgifter består av att 
lägga upp planer för verksamheten och göra uppföljning av hur verksamheten går. Varje 
månad träffar han två distrikt med deras kontorschefer för ekonomisk uppföljning, på så 
sätt träffar han varje kontorschef var tredje månad. 
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4.3.2 Ekonomisk styrmetod 
SEB använder sig av budget och har gjort det sedan länge. Det finns en budget på 
koncernnivå och den handlar mycket om förväntningar, som i sin tur går vidare ner till 
regionen. Budgeten läggs av controllern för hela regionen, denna förankrar han med 
distriktscheferna och därmed skapas distriktsförväntningar. Dessa förväntningar 
förankrar sedan distriktscheferna med sina kontorschefer. Respondenten anger att det 
ibland kan bli en del stretch i budgetarbetet. Regionens budget är mer detaljrik och 
kräver ungefär en månads arbete, medan den för kontoren tar ungefär en timma. När den 
skapas börjar de om från noll men tar ändå hänsyn till föregående års siffror. Budgeten 
lägger de inte störst vikt vid utan den används mest som strategiplanering som berättar 
vart vill de vara om tre till fem år. Han tittar på vilka styrkor och svagheter som finns, 
hur marknaden ser ut och vilka förutsättningar som finns. Den här planeringen bryts 
sedan ner på årsbasis och detta görs på hösten innan den börjar gälla. Även om de inte 
lägger så stor vikt vid budgeten så fungerar den som en kostnadsram, eftersom det inte 
är bra att överskrida sina tilldelade resurser. Budgeten revideras endast om det sker 
förändringar som kommer påverka kontoren som t.ex. när staten införde bolånetak. På 
intäktssidan däremot är inte budgeten den enda pusselbiten utan där är det 
benchmarking och utveckling som är det viktigaste. 

Under några år i början av 2000- talet gjorde de ett försök att styra utan budget och 
använde istället rullande prognoser, vilket var väldigt ”inne” just då. De hyrde in 
konsulter men de fick det ändå inte att fungera på ett tillfredställande sätt, för de hittade 
inget bra sätt att hantera dem, utan det blev istället mera arbete. De försökte ett år eller 
två med prognoserna men i slutändan blev prognoserna ändå en budget.  

 

4.3.3 Åsikter om budget 
Respondenten säger att han och hans chef vill komma bort helt från budgeten och 
istället bara ha långsiktiga strategiska planer. De vill heller inte ha med budgetindex i 
årsredovisningen överhuvudtaget, men anger att de har en bra bit kvar innan de är där. 
De tänker att det förmodligen skulle vara en vinst om de minskar ned budgetens 
betydelse, med tanke på de förändringar som sker. En av nackdelarna med budget 
tycker han är att en del fäster för stor vikt vid den och då blir det inte bra t.ex. att 
belöning är kopplad till budget. Han anser att budgeten fungerar bättre på kostnadssidan 
än på intäktssidan, som ett exempel nämner han telefonbanken som är ett 
kostnadscenter och där tycker han budgeten fungerar bra. På kontorsverksamheten 
däremot föredrar han benchmarking på intäktssidan. Respondenten minns tillbaka på 
90-talet då de hade ett system för att skapa budgeten som gjorde att de nästan stängde 
ned verksamheten i två veckor för att skapa budgeten. Systemen var mycket ineffektiva 
och de fick vänta i flera dagar för att se så att allt blev korrekt. Han anser att det gäller 
att våga förenkla system för att det ska bli bra, men samtidigt får det inte bli för enkelt 
och det är en konst i sig.  
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4.3.4 Målsättningar och mätningar 
De fem målsättningarna de har är: förhållandet mellan kostnad-intäkter (KI-tal), 
avkastning på eget kapital, kundupplevelser, antal kunder på privat sidan och antal 
kunder på företagssidan. Målsättningarna formuleras utifrån de förväntningar som 
kommer uppifrån i organisationen. 

Budgeten utvärderas med hjälp av ett index och detta sker per rad varje månad så att de 
kan se hur de ligger till. Det gör det lättare att förklara avvikelser. 

Månadsvis mäter de antal kunder, både företag och privat. De mäter alla segment på 
företag för att se så de växer i den takt de vill och att de tar tillräckligt med 
marknadsandelar. 
Kundnöjdheten, som är väldigt viktig, mäts med Net Promotion Score (NPS) där skalan 
är 1-10, den procent som svarar 1-5 dras bort från den procent som svarat 9-10 och från 
detta får de fram ett procenttal som indikerar kundnöjdhet och där kan de sedan följa 
utvecklingen. 

Sedan använder de sig mycket av benchmarking och då endast inom SEB, eftersom de 
anser att redovisningen inte är jämförbar mellan de olika bankerna. Det är det som 
driver kontorscheferna och distriktscheferna mest, de jämför då alla kontor i Sverige, 
alla distrikten och regionerna mot varandra och hur väl de presterat och förändrat sig. 

SEB använder sig av prestationsrankning och mäter på KI, intäkt/ FTE (Full Time 
Employment) och RoBE (Return on Business Equity), dessa tre vägs sedan samman i en 
trendanalys. 

De har ett system som varje månad levererar ut en resultaträkning. Controllern gör 
månadsvis en rapport på alla de faktorer som mäts. Kontoren har också ständigt tillgång 
till all den information de behöver, men de brukar bara ta fram den veckovis. 

SEB har inga individuella belöningssystem utan en koncernbonus som faller ut en gång 
om året om det går bra för koncernen och den får alla ta del av. Ingen vet på förhand 
vad bonusen blir, utan bankens VD jämför deras nyckeltal med de andra bankernas. 
Respondenten anser att om ett belöningssystem ska fungera måste det vara bra 
uppbyggt, för han tycker att det som mäts blir gjort. Risken med detta kan vara att det är 
bara det som mäts som blir gjort. Han tror därför att samarbete och ett sätt där alla blir 
belönade är det bästa. Samtidigt kan det vara svårt för en högpresterande nyckelspelare 
att gå igång på det systemet, denne vill nog hellre ha individuell belöning. 

 

4.3.5 Lokala kontor 
De lokala kontoren i SEB har mycket egna mandat hur de vill styra sin verksamhet och 
fördela sina resurser, behöver de mer resurser får de vända sig till sin distriktschef. De 
lokala kontoren lägger själva sina volym- och marginalmål. De utvärderas efter de fem 
målsättningarna som regionen har, vill de sedan utöver dessa mäta andra resultat är det 
upp till distrikt- och kontorscheferna. Kontoret använder sig av ”lean thinking” och 
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utvärderar sin verksamhet veckovis med ett tavelmöte där de går igenom förra veckans 
resultat. De tittar på vilka problem som finns och vad de har för lösningar. Månadsvis 
följer distriktscheferna upp kontorschefernas resultat.  

När det gäller krediter och olika produkters lönsamhet har personalen på de lokala 
kontoren tillgång till ett kundkalkylinstrument som kalkylerar på hela kundens affär och 
kundens totala avkastning innan krediten ges.  

 

4.4 Presentation av empirisk data från Swedbank 
 

4.4.1 Organisationsstruktur 
Bankverksamheten i Swedbank är uppdelad i sex geografiska regioner. Varje region har 
en regionschef och en regioncontroller och dessa sitter båda i ledningsgruppen. De 
rapporterar direkt till Swedbanks VD Mikael Wolf. Under regionchefen finns, i västra 
regionen, 28 kontorschefer som ansvarar för de 51 bankkontoren. Före årsskiftet fanns 
ytterligare en funktion mellan regionschefen och VD, Retail, dit regionscheferna då 
rapporterade. Den har de nu alltså slopat. Förutom själva bankfunktionerna har 
Swedbank interna jurister och en juristbyrå som arbetar med juridik för deras kunder. 
De har även en fastighetsbyrå samt funktioner som cash management, 
generationsskifteplanering och köp och sälj av företag. De anser sig ha den mesta 
kompetensen inom företaget så det är sällan de köper in kompetens utifrån. 

Respondenten vi intervjuat är region controller och hennes främsta arbetsuppgifter är 
ekonomisk uppföljning men också mycket med utbildning och att lära de anställda 
sambanden med ekonomi, hur allt hänger ihop. Det är mycket som hänger ihop, 
ekonomi är mer än bara en resultaträkning. 

 

4.4.2 Ekonomisk styrmetod 
Swedbank använder inte budget längre, utan den övergavs för tre år sedan. Istället följer 
de upp kontorets egna målsättningar dels med Key Result Indicator (KRI) som är ett 
resultatmått där de mäter förändring av resultat efter skatt, RAROC (Risk Adjusted 
Return Of Equity), intäktsförändring, KI-tal före kreditförluster och kostnadsförändring. 
De använder även Key Performance Indicator (KPI) där de mäter hur stor del av sina 
kunder de träffat under året, både privata och företag. De följer också mycket på trender 
som hur kontoren utvecklas och utvecklingen gentemot andra kontor, framför allt inom 
den egna regionen. Trender och benchmarking är en viktig del och något som Swedbank 
använder sig mycket av.  

Budgeten finns inte heller längre upp i Swedbanks organisation. Anledningen till att de 
tog bort budgeten var att de tyckte det var svårt att göra budgeten, speciellt på 
intäktssidan eftersom omvärlden förändrar sig så snabbt. Det är svårt att förutspå hur 
börsen och räntorna kommer att utveckla sig och det är inget de själva kan påverka. Det 
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som troligtvis fick dem att ta steget att överge budgeten var att det kom in nya personer 
i ledningen med andra erfarenheter, då kom tankarna om budgeten verkligen var ett bra 
sätt att arbeta på. Övergången gick snabbt och lätt och inte heller märktes något 
motstånd från de anställdas sida. Det hade varit ett mycket tidskrävande arbete att göra 
budget för 28 enheter och några ytterligare funktioner, sen skulle dessa summeras ihop 
och gå upp till regionen för att sedan kanske komma tillbaka för att något blev fel.  

Deras långsiktiga planering av strategiska mål sätts på koncernnivå där de anger vart de 
vill vara om tre år, de sätter även strategiska mål på årsbasis. På regionnivå handlar den 
långsiktiga planeringen om att de ska ha en viss avkastning på det egna kapitalet och 
den utformas av ledningsgruppen i regionen. De lokala kontorens målsättningar används 
som underlag, men det är inte alltid de hänger ihop och då får de gå en runda till. Något 
kontor kanske har tänkt lite fel som t.ex. i år då kontoren hade varit lite väl optimistiska 
när det gällde intäkterna, då går de in och korrigerar de målen. Det arbetssätt de har nu 
hade de även tidigare parallellt med budgeten, skillnaden är att de finslipat det för att 
kunna använda det på ett bättre sätt så de har alltså inte tagit in några nya metoder. 
Respondenten ser inga nackdelar med deras nya arbetssätt utan ser mest fördelar, hon 
tillägger att system alltid kan utvecklas men det befintliga är tillräckligt bra för att 
kunna arbeta på ett tillfredsställande sätt. 

 

4.4.3 Åsikter om budget 
Respondenten uttrycker att det finns ingenting hon saknar med budgeten och hon tror 
inte att någon annan heller gör det eftersom den bara skapar en massa merarbete. På 
frågan om hon såg några fördelar alls med budgeten hade hon svårt att komma på 
någonting men uttrycker att det fanns säkert någonting som var bra med den. Hon anser 
att sättet att styra nu är mycket bättre, det är lättare att anpassa sig om något händer och 
flexibiliteten ökar. Budgeten var i stort sett inaktuell innan den ens började gälla, men 
nu kan de istället styra om vid oväntade händelser och då underlättar det att inte ha en 
budget att förhålla sig till. 

 

4.4.4 Målsättningar och mätningar 
När det gäller målsättningar arbetar regionen med något som de kallar strategikarta, den 
arbetas fram i samarbete med kontorscheferna. Strategikartan handlar om tre 
utmaningar; att ha de nöjdaste kunderna, ha de bästa och nöjdaste medarbetarna och 
cheferna och de ska vara lönsamma och effektiva. Utifrån de här tre utmaningarna har 
kontorscheferna tagit fram vilka som är de viktigaste utmaningarna t.ex. hur gör de för 
att få de nöjdaste kunderna och hur gör de för att bli lönsammast. Allt de gör ska passa 
in i någon av de här tre kategorierna och ofta hänger detta ihop.  

När det gäller att mäta lönsamhet använder Swedbank en resultaträkning med kostnader 
och intäkter där de tittar på förändringar, förändringar från föregående år och hur de står 
sig mot andra kontor, resultaträkningen följs månadsvis. Kundlönsamheten mäts med ett 
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system som heter KRES (KundRESultat), där kan resultat utläsas på enskild kund, en 
rådgivares-, hela kontorets- eller regionens hela kundbas. Även detta mäts på 
månadsbasis. 

Kundnöjdheten mäter Swedbank med NPS där de kunder som varit inne på rådgivning 
rings upp och får sätta betyg på en skala från 0-10, sedan jämförs resultatet mellan de 
som sätter högst och lägst betyg. Här strävas efter att ha mer ambassadörer än kritiska 
kunder. 

Swedbank använder sig av benchmarking för att jämföra dels de egna kontoren mot 
varandra men också regionerna mot varandra. Swedbank anser att det inte fungerar att 
jämföra sig med andra bankers kontor då de anser att de inte redovisar resultat på 
samma sätt. Det är endast företaget i sin helhet som jämförs med andra banker och det 
görs en gång i månaden. 

Prestationerna utvärderas i samarbete med kontorscheferna varje månad, varannan 
månad träffas de fysiskt och varannan på telefon. De tittar då på hur kontoren har 
utvecklat sig, dels i relation till det egna målet och dels på trenderna, går det år rätt håll 
eller inte. Är det något som inte går bra så kollar de på hur problemet kan åtgärdas. 
Skulle någon större förändring ske korrigeras målen om de tror att den kommer påverka 
verksamheten t.ex. om de skulle tappa en stor kund så minskar de intäkterna i samma 
proportion eller som nu när ränteläget förändrats så ändras målsättningarna. Dessa 
korrigeringar görs kvartalsvis för att det inte ska bli för mycket arbete, hade de inte 
utfört de här förändringarna hade det varit precis som att ha en budget anser 
respondenten. 

När Swedbank använder prestationsrankning använder de sig av förändringstal, som är 
baserade på egen förändring. Kontoren är inte jämförbara med varandra i absoluta tal 
eftersom det ena är litet och det andra är stort. 

Varje månad samlar de ihop alla de viktiga rapporterna till en månadsrapport för 
kontoren i regionen och där mäts de saker de tycker är viktigast att följa, det handlar om 
allt från intäktsutveckling och marginaler på krediter till hur många kunder de har 
träffat, det enda de inte tar fram rapporter på är de mjuka värdena. 

Swedbank har ett kollektivt incitamentsprogram som de kallar ”eken” där sätts en viss 
procent av månadslönen in om de når ett på förhand fastställt mål som baseras på 
avkastning på eget kapital i jämförelse med de andra storbankerna. Pengarna sätts av i 
aktier i Swedbank där de står bundna i tre år innan de faller ut. I övrigt finns det väldigt 
få individuella belöningssystem, de som arbetar mot större företag eller private banking 
kan ha egna bonussystem men aldrig de på kontoren. Respondenten anser att det är bra 
med belöningssystem om de är riktigt upplagda, rätt kommunicerade och att det går att 
se hur de kan påverkas. 
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4.4.5 Lokala kontor 
Numera har det lokala kontoret långtgående befogenheter, varje kontorschef rapporterar 
nu till sin regionchef som sitter med i ledningen. Tidigare fanns ett led däremellan, 
retail, som från årsskiftet är borttaget och därmed är beslutsledet förkortat. De sätter 
sina egna mål både finansiella och andra mål som t.ex. nöjda kunder. Det de har att 
förhålla sig till är en kostnadsram och den får de använda som de själva vill. Alla 
kontorschefer har samma befogenheter, det som kan skilja dem åt är deras kreditmandat 
och den varierar i förhållande till kontorets storlek och kontorschefens kompetens. 
Kontorschefen tillsammans med kreditchefen är de som avgör vilken kreditlimit de 
anställda har. Även övriga mandat är det kontorschefen som delegerar till de anställda, 
det baseras på vilken kompetens medarbetaren har och vilka behov av befogenhet denne 
har. När det handlar om lönsamhet har de anställda tillgång till all information de 
behöver, de har både förkalkyler och bra uppföljningssystem att tillhandahålla för att 
också kunna se kunden ur ett helhetsperspektiv. Har de t.ex. ett bolån kan de få någon 
annan tjänst i banken lite billigare, ju fler produkter kunden har i banken desto bättre 
villkor kan denne få. 

Vägen till beslut har efter årsskiftet förkortats. Kontorschefen vänder sig främst till 
regionchefen om denne vill bolla idéer och tankar eftersom dennes egna befogenheter är 
långtgående. När det gäller krediter vänder de sig direkt till en kreditkommitté och där 
vet de direkt vem de ska vända sig eftersom de på förhand vet vilka beloppsgränser som 
gäller. 

 

4.5 Presentation av empirisk data från Nordea 
 

4.5.1 Organisationsstruktur 
Nordea är uppdelat på tre affärsområden som arbetar ut mot kund, det är Wealth 
Management som arbetar med placeringar och liknande, Wholesale Banking som 
erbjuder tjänster och finansiella lösningar till stora företagskunder och Retail som har 
hand om privat och företagskunder. Retail är strukturerat i fyra led med en högsta chef 
som har ansvar för alla Retail i hela världen, under honom är Retail uppdelat per land, 
under Retail Sverige finns 17st. regioner och där under ligger alla de lokala 
bankkontoren som totalt i Sverige är ca 400st. Västra Götaland i sin tur är indelat i tre 
regioner, en företagsregion och två mot privatpersoner, en mot söder och en mot norr. 
Den sistnämnda fördelningen har gjorts på senare år för att mer koncentrerat kunna 
arbeta med varje affärsdel. Utöver detta finns i verksamheten Market, som arbetar med 
ränte- och valuta affärer, Cash Management som arbetar med betalningsflöden, Trade 
Finance som arbetar med handel med utlandet, Shipping som arbetar med skepps 
finansieringar, Private Banking som arbetar med förmögenhetsrådgivning och IT.  

En av respondenterna är regionchef och den andra är regionchefsassistent. 
Regionchefen har ansvar för den totala regionen och för att detta ska kunna fungera har 
han en liten stab runt sig där regionchefsassistenten är den största funktionen. 
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Regionchefsassistenten arbetar bl.a. med budgetfrågor, uppföljning och regionala 
projekt.  

 

4.5.2 Ekonomisk styrning 
Nordea använder sig av budget och det arbetet börjar, på regionkontoret, i september 
månad varje år. På Sverige nivå börjar budgetarbetet redan på sommaren och på denna 
nivå används förutom budget, RFF (Rolling Financial Forecast) som de gör kvartalsvis. 
När budgeten arbetas fram utgår de från tredje kvartalets siffror. De budgeterar i alla 
leden men på lite olika sätt beroende på hur långt ned de kommer i leden, ju längre ned 
desto mindre detaljerad är den. De arbetar efter principen ”keep it simple”. När 
budgeten skapas använder de sig både av top-down och bottom-up. De följer ett givet 
schema för hur de ska arbeta, i september börjar de skicka ut anvisningar för ”taget 
setting” (budgetläget) alltså hur de ser på den kommande ränte- och 
konjunkturutvecklingen. De börjar titta på vilka förutsättningar som finns och på så sätt 
kommer de fram till vilka mål de ska arbeta mot. När det här är klart får de berörda 
komma med input och på det sättet går budgetprocessen uppåt i leden igen. Det är inte 
alltid att de kommer fram till beslut under första vändan utan då får de ta det så många 
vändor som behövs. Så långt som möjligt försöker de hålla de lokala kontoren ifrån 
budgetprocessen, de ska i huvudsak koncentrera sig på sina kunder. När processen är 
färdig, oftast strax innan årsskiftet, har de fått fram en balans och resultaträkning som 
ska gälla framöver, denna kommunicerar de sedan vidare till bankkontoren. Förutom 
budgeten kommunicerar de nyckeltalen som de sedan ska följa upp kontoren på varje 
månad. Tidigare var budgetprocessen mycket mer intensiv och trögrörlig, men det har 
de allt mer gått ifrån till att numera bolla idéer fram och tillbaka och på så sätt skapar de 
lättare ett personligt engagemang. De ser budgeten främst som en lärande process där de 
får anledning att titta igenom tidigare perioder och utifrån de se hur de kan utvecklas. 
Budgetens syfte är främst att kunna planera verksamheten.  

På regionnivån ändrar de inte budgeten när den väl är lagd, medan på nivån över så 
utvärderas den varje kvartal och ändras vid behov. Budgeten ses inte som ett fast 
prestationskontrakt utan den är bara en liten del i den totala bedömningen, här väger de 
även in t.ex. hur prestationerna är jämfört med andra och hur deras kundnöjdhet ser ut. 

 

4.5.3 Åsikter om budget 
Nordea har aldrig funderat på att avskaffa budgeten, kanske har det pratats om det men 
de vill ha kvar någon form av planeringsverktyg. Nackdelen de ser med budgeten är att 
den är statisk. De skulle önska att den var mer levande. En eventuell utveckling de 
skulle kunna se är att de tar revideringen av budgeten ett steg nedåt i leden och även 
låter de på regionnivå justera budgeten vid behov. En avvägning av för- och nackdelar 
får nog avgöra det, eftersom det kostar både tid och resurser. Kritiken som riktats mot 
budgeten, att den skulle vara tidskrävande, håller de inte med om så som den ser ut nu 
utan de anser att de arbetat fram den till ett hanterbart skick. De ser inte heller att det 
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skulle vara ett bekymmer att någon försöker ”kohandla” för att få ett bättre utgångsläge, 
det var kanske vanligare förr när budgeten hade en mycket större roll i företaget. De 
framhäver att det naturligtvis inte alltid går att vara överens i förhandlingen och ibland 
får någon vika sig. Tidigare var det vanligt att ha målsättningar på utlåning med så är 
det inte längre, nu har de istället intäktsmål. Intäkterna kan i stället komma från t.ex. 
sparande. Ansvarsdelegeringen är också formulerad så att det krävs minst två personer 
för att godkänna ett lån, vilket förhindrar att de lånar ut på ett oansvarsfullt sätt.  

 

4.5.4 Målsättningar och mätningar 
Nordeas värderingar består av tre delar, ”positiva kundupplevelser”, ”det handlar om 
människor” och ”ett Nordea team”. Positiva kundupplevelser handlar om att de tänker 
och agerar med kunden i fokus och att de agerar på ett professionellt sätt. Det handlar 
om människor betyder att personalen är företagets viktigaste tillgång och de vill främja 
till initiativ och effektivitet. Ett Nordea team betyder att de skapar ett värde genom att 
arbeta tillsammans över hela organisationen och att de visar förtroende och tar ansvar. 

Nordea använder sig av olika KPI för att mäta resultat. De använder sig då av totala 
intäkter där de främst tittar på förändringar, RAROCAR (Risk Adjusted Return On 
Capital At Risk) som är deras mått på lönsamhet och sen mäter de även FTE (Full Time 
Employment) som är personalkostnader. På sista tiden har de även börjat arbeta med ett 
nytt nyckeltal kallat Asset Productivity, som är lika med summan av alla intäkter genom 
utlåningsvolymen, det visar hur mycket banken anstränger balansräkningen. 
Traditionellt arbetar banker med KI-tal men det gör inte Nordea i samma utsträckning 
för de tycker det är för trubbigt att mäta med eftersom det involverar internprissättning, 
som inte är verkliga kostnader. Förutom dessa nyckeltal så följer de även resultatet på 
resultaträkningen. Dessa uppföljningar och mätningar gör varje månad. 

Nordea använder sig mycket av benchmarking och då använder de sig av både budget 
och nyckeltal och bara inom Nordea. Det är först längre upp i leden som de anser att det 
fungerar att mäta sig med andra banker och där försöker de även jämföra 
marknadsandelar. 

Kontoren får varje månad ett rapportpaket med resultat- och balansräkning och de 
nyckeltal som de mäts på, för att de ska se resultaten. 

Nordea har två stycken belöningssystem, en del som baseras på hela koncernens resultat 
som alla anställda får ta del av. Bonusen sätts undan i aktier i Nordea och de får plockas 
ut efter fem år. De har även en rörlig lönedel för kontorscheferna som baseras på dels 
det egna kontorets resultat men också på det gemensamma regionmålet. Regionchefen 
anser att det enbart är positivt med det belöningssystemet som de har. 
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4.5.5 Lokala kontoren 
På varje kontor finns en kontorschef som har det totala ansvaret för kontorets 
utveckling. Kontoren har en egen budget och framför allt nyckeltal som de driver 
verksamheten med. Hela kontoret bygger på en delegerad beslutsrätt, det är delegering 
hela vägen ned som talar om hur mycket de får lov att göra. Det är väldigt klart och 
tydligt vad de får och inte får göra, vilka ramar de har att arbeta med. Det är allt från 
kreditgivning till utgifter som ett exempel kan nämnas att det alltid är två personer som 
måste godkänna en låneansökan. När det gäller mindre belopp kan det räcka med 
kontorschefen, men är det större belopp måste det upp till regionchefen.  

Kontorschefernas befogenheter är individuella, de beror dels på chefens kompetens men 
också på hur kontoret och marknaden ser ut. Samtliga kontorschefer rapporterar till 
regionchefen. Budgeten används inte speciellt mycket i det dagliga arbetet utan 
kontorschefens ka koncentrera sig på att arbeta i nuet och ta hand om sina kunder, 
budgeten är bara en planering för verksamheten. Varje månad följs de upp med ett 
kortare samtal av regionchefen, varje kvartal blir samtalet lite längre och mer detaljerat. 

I varje kundrelation görs en kundkalkyl för att få en överblick över lönsamheten och det 
här har de bra system för att kunna utföra. Utifrån den här kalkylen kan de fatta beslut 
om att t.ex. ge viss subvention på ett för att få in en kund med mycket betalningsflöden.  

Nordea anser att beslutsprocessen inom organisationen är relativt kort. Det som tar tid 
och också ska ta tid är krediter, ju större desto längre tid tar det. När det gäller krediter 
och storleken på dessa, så vet personalen på förhand till vilken nivå de ska vända sig 
eftersom olika beslut tas på olika nivåer får. 

 

4.6 Sammanfattning av empiriska data 
Vi har fått reda på att alla bankerna har använt budget, men Handelsbanken övergav den 
på 70-talet, Swedbank för tre år sedan, SEB och Nordea har fortfarande kvar den. 
Nordea är de som lägger störst vikt vid budgeten och processen runt den. SEB lägger 
inte så stor vikt vid budgeten på intäktssidan utan använder den främst som en 
långsiktig planering på kostnadssidan. Swedbank övergav sin budget efter att nytt folk 
hade kommit in i ledningen och övergången gick smidigt utan större motstånd. 
Handelsbanken har arbetat på samma sätt utan budget i väldigt många år och deras 
arbetssätt har inte förändrats nämnvärt. När det gäller kritiken mot budgeten är samtliga 
överens om att det inte är bra att lägga för stor vikt vid budgeten. Den var också väldigt 
tidskrävande, men det har SEB ändrat på genom att anpassa den efter den egna 
verksamheten. I Nordea tar den fortfarande mycket tid i anspråk, men de tycker ändå att 
de har arbetat fram ett mycket mer hanterligt arbetssätt än hur det var tidigare. SEB, 
Swedbank och Handelsbanken har kommit långt i deras decentralisering av 
verksamheten och mycket av makten har flyttats ner till kontoren, längst i utvecklingen 
har de som styr budgetlöst kommit. Det här gäller inte Nordea, där ligger makten 
fortfarande kvar högre upp och kontorscheferna är heller inte delaktiga i 
budgetprocessen. De anställda på kontoren har inte heller lika stora befogenheter att 
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fatta beslut som de har på de övriga tre bankerna. Samtliga banker använder sig av 
långsiktiga strategiplaneringar på tidsperioder mellan tre till fem år, för att mäta resultat 
använder sig samtliga av benchmarking, där de tittar på relativ förbättring. De två 
viktigaste nyckeltalen i bankerna är avkastning på eget kapital och KI- tal, förutom i 
Nordea där de väljer att mäta Asset Productivity istället eftersom de tycker att KI är lite 
trubbigt att mäta med. Kontoren har snabb tillgång till all information de behöver för att 
kunna ta egna beslut och skapa lönsamhet. 
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5 Analys 
 

I detta kapitel kopplar vi ihop vår presenterade teori med vår presenterade empiri och 
analyserar det vi fått fram. 
 

5.1 Organisationsstruktur 
I den budgetlösa styrningen är decentraliseringen en väldigt viktig del enligt Hope & 
Fraser (2003), ansvaret ska ligga ute på de lokala kontoren som är de som är närmast 
marknaden och bäst känner sina kunder. Handelsbanken ses som ett föredöme när det 
gäller att arbeta utan budget och får ofta statuera exempel i den teori som rör begreppet 
beyond budgeting. Vid intervjun fick vi insyn i hur deras organisation styrdes och det 
mesta stämde överens med det vi läst i teorin. Över kontorschefen finns bara två ansvars 
led i organisationen, dessutom vänder de sig ofta till sin övre chef för att bolla idéer, 
detta tycker vi visar tydligt på att de är en decentraliserad organisation. Även Swedbank 
visar på en strävan mot decentralisering eftersom de dels har övergett budgeten och 
även slopat ett led i beslutshierarkin och har numera bara tre, vilket vi tycker visar på att 
även de är en decentraliserad organisation. SEB har fyra led i sin beslutshierarki och här 
är organisationen inte riktigt så decentraliserad som de andra, men i våra intervjuer 
framkom det heller inte att det var någonting de strävade efter. Nordea har fem led i sin 
beslutshierarki och de har också valt att hålla de lokala kontoren utanför 
budgetprocessen. Det gör att vi kan konstatera att Nordea är de som är minst 
decentraliserade, å andra sidan har de heller inte uttryckt att de har en strävan efter att 
ha färre led. Vi är något överraskade av hur olika bankernas organisationsstruktur ser ut. 
Vi var införstådda med att Handelsbanken skulle sticka ut men inte att det skulle skilja 
så mycket mellan de andra tre som det faktiskt gör. Att Nordea är de som har flest led i 
sin organisationsstruktur kan hänga ihop med verksamhetens storlek, de är ju i särklass 
den största banken av de fyra vi studerat. Det kan även vara så att en så stor organisation 
behöver fördelas på till fler led för att den ska bli hanterbar i praktiken och i det dagliga 
arbetet. Redan nu kan vi ana att Handelsbanken och Swedbank kanske liknar varandra 
mer, medan SEB och Nordea troligtvis kommer skilja sig dels från varandra och dels 
från de andra två. 

 

5.2 Ekonomisk styrning 
I intervjuerna framkom det att alla bankerna någon gång har använt budget som 
styrmetod, men olika länge. Handelsbanken har sedan 70-talet arbetat utan budget, 
Swedbank övergav den för ca tre år sedan, SEB använder den fortfarande men den har 
mindre betydelse nu än tidigare och Nordea har också kvar budgeten men de har 
utvecklat den så den är mindre tidskrävande nu. Becker, Messner & Schäffer (2009) 
nämner att budgeten anses vara en hörnsten i organisationernas ekonomisystem. Detta 
tror vi kan vara en av anledningarna till att det tagit så olika lång tid för bankerna att 
komma fram till beslutet att överge eller utveckla den, eftersom de också behöver hitta 
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en lika stark och användbar styrmetod. En annan anledning som vi ser det, kan vara att 
stor förändringar kan vara svåra att genomföra och människan är ofta av naturen 
motvillig till förändringar, ”vi gör som vi alltid gjort”. Att ta bort budgeten kan ses som 
ett stort ingrepp vilket kan skapa osäkerhet i organisationen om det inte finns ett säkert 
alternativ. 

De Waal, Hermkens-Janssen & van de Ven (2011) skriver i en artikel om de fyra 
fördelar som de anser att budgeten har och de är följande: den tvingar fram planering, 
den främjar till samordning och kommunikation, ett hjälpmedel för att utvärdera 
verksamheten och ett motivationsverktyg. I Nordea har budgeten fortfarande en stor roll 
och de använder den främst till planeringen och en del i den processen leder till 
organisatoriskt lärande. Budgeten ligger till stor grund för deras utvärdering och 
eftersom resultaten delvis mäts på den så bör den, antar vi, vara tänkt som ett 
motivationsverktyg. Här kan vi se att Nordea sticker ut lite eftersom de försöker hålla de 
lokala kontoren utanför själva processen och därmed har kontoren inte något direkt 
mandat att utforma sina egna mål, utan det är främst på regionnivå som de kan påverka 
budgeten.  Vi tycker också att Nordea är den bank vars budgetanvändande påminner 
mest om den traditionella budgeten. Om det här är positivt eller negativt beror på hur 
målsättningarna formuleras och hur stor vikt som läggs vid att målen måste nås. Vi tror 
även att det är extra viktigt att kontorscheferna uppfattar resultaten som nåbara eftersom 
de inte är delaktiga i beslutet och det kan då vara svårt att hitta motivation till något de 
inte varit delaktiga i att utforma. 

SEB använder sin budget främst som långsiktig strategiplanering. Eftersom alla chefer 
är delaktiga i processen bidrar det till en viss samordning och kommunikation. 
Budgeten utvärderas främst på kostnadssidan och då med hjälp av budgetindex. Vi 
anser inte att det är en nackdel att använda budgeten till planering bara det inte läggs för 
stor vikt vid den eller är beredd att revidera den vid större förändringar. Det är positivt 
att alla är delaktiga i processen för det skapar ett organisatoriskt lärande, men har de inte 
tillräckligt mandat att påverka i den utsträckning de vill kan det istället få negativa 
effekter. Just delen med det organisatoriska lärandet tror vi är den allra viktigaste delen i 
hela budgetprocessen, det är där företagen har sin chans att se tillbaka och utvärdera hur 
verksamheten har fungerat och därmed dra lärdomar inför framtiden. Både SEB och 
Nordea poängterar att detta är en väldigt stor del i helheten. Vi anar att besluten i SEB:s 
budgetprocess till stor del kommer uppifrån som i en top-down styrd organisation.  
Däremot kan vi inte se att den är ett motivationsverktyg i SEB eftersom de på 
intäktssidan istället använder nyckeltal.  

Mike Bourne (2005) har gett förslag på hur budgetarbetet kan utvecklas för att dra nytta 
av dess styrkor och komplettera dess svagheter med andra alternativ. Nordea anser sig 
ha utvecklat budgeten, men de har fortfarande kvar den till fullo både på kostnads- och 
intäktssidan, dock har de kompletterat den genom att använda KPI. Både budgeten och 
KPI används vid benchmarking. De har även till viss del budgeten kopplad till 
belöningssystemet. Även om de anser att de har utvecklat budgeten påminner den, 
enligt oss, mycket om hur den traditionella budgeten beskrivs. Det positiva i 
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utvecklingen är ändå att budgeten bara är en viss del i mätningen av resultat och att de 
kompletterat den med nyckeltal. SEB som är den andra banken som fortfarande har kvar 
sin budget verkar ha insett dess styrkor och svagheter eftersom de främst använder den 
på kostnadssidan, som resursfördelning, där de anser att den fyller en funktion. De har 
heller inte sitt bonussystem kopplat till budgeten. Budgetens svagheter på intäktssidan 
har de främst kompletterat med nyckeltal där de i stor utsträckning använder sig av 
benchmarking. Eftersom SEB fortfarande har kvar budgeten tycker vi att det är bra att 
de ändå har utvecklat och ersatt den på de områden de såg att den inte fungerade, detta 
är ju vad teoretikerna förespråkar. Men vi kan inte låta bli att fundera över hur stor 
betydelse den egentligen har i verkligheten. 

Både Swedbank och Handelsbanken arbetar utan budget, de skapar istället långsiktiga 
strategiplaner. De använder sig av nyckeltal för att utvärdera verksamheten och då tittar 
de främst på förändringar, dels gentemot sig själva och dels gentemot andra kontor och 
regioner inom den egna banken. Kontoren utformar sina egna målsättningar och det är 
sedan de här som de följs upp på. Hope & Fraser (2003) förespråkar att det skulle bidra 
till en vinnarkultur om företaget istället för fasta prestationskontrakt mäter på relativa 
framgångar. Detta är precis vad dessa två banker gör. Vi anser att de har utvecklat ett 
bra system för att följa upp och utvärdera verksamheten. Det var intressant att höra om 
Swedbanks omorganisation eftersom de så nyligen övergett budgeten och lätt kunde 
jämföra före och efter. Det fanns ingenting de saknade med den och därför kan vi ställa 
oss frågan om vilken funktion den tidigare hade. Eftersom Handelsbanken inte har 
några fasta mål att sträva efter är deras målsättningar att hela tiden förbättra sina 
nyckeltal. Vi tyckte först det verkade svårt att inte ha några mål att sträva mot, men efter 
att ha fått en bättre insyn ser vi att deras arbetssätt faktiskt fungerar och dessutom ger 
mycket bra resultat. Vi kan se det som både en fördel och en nackdel att inte ha några 
fasta mål. Fördelen är att de hela tiden har något att sträva mot, men det kan också vara 
en nackdel eftersom den där ”målkänslan” aldrig infinner sig. 

 

5.3 Åsikter om budget 
Kritiken mot budgeten i teorin handlar om att den är tidkrävande och dyr. Dessutom blir 
den lätt inaktuell när det sker förändringar i omvärlden, eftersom det är svårt att förutspå 
vad som kommer hända i framtiden. Budgeten gör det svårare att reagera på 
förändringar och är ett hinder för snabbt beslutsfattande. Även fasta prestationskontrakt 
kopplade till en budget förekommer ofta. (Hope & Fraser 2003; Neely, Bourne & 
Adams 2003; Goode & Malik 2011). Swedbank som ganska nyligen övergett budgeten 
nämner just dessa nackdelar när vi talade om dess för- och nackdelar, framförallt 
betonar respondenten all den tid som lades ned på något som blev inaktuellt innan den 
ens började gälla. SEB som har utvecklat sitt budgetarbete anser inte att det är speciellt 
tidskrävande, men respondenten kommer ihåg hur lång processen var när den hade en 
större roll. Budgeten revideras vanligen inte om det inte inträffar någon större händelse.  
Swedbank och SEB verkar vara överens med kritikerna och har anpassat sin styrmetod 
efter detta. Vi anser dock att det, i SEB:s fall, blir lite som ett prestationskontrakt ändå 
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eftersom det är uttalat att det inte är så bra att överskrida den. Det kan vara så, att då 
SEB vanligen inte reviderar sin budget styrker påståendet att de faktiskt inte lägger så 
stor vikt vid den. 

Den enda nackdelen Nordea ser med budgeten är att den är statisk, de anser inte längre 
att den är så tidskrävande eftersom de tycker att de har utvecklat den på ett bra sätt. De 
tycker att budgeten fyller en viktig funktion som planeringsverktyg och skulle inte vilja 
vara utan den. Vår åsikt är att trots att de säger sig ha utvecklat budgeten så är den enligt 
oss fortfarande mycket tidskrävande då de bara på regionnivå lägger ner tre till fyra 
månader på att färdigställa den. Det är positivt att de reviderar budgeten kvartalsvis på 
Sverigenivå. Kvartalsvis är ett bra intervall som gör det möjligt att se om förändringen 
är bestående, dock kan vi anse att de borde revidera budgeten även på regionnivå 
eftersom de till viss del mäter resultat ifrån den. Än så länge tror vi inte att de tycker det 
är värt den kostnad det medför att ta ner revideringen till regionnivå. 

När det gäller Swedbank har de övergett budgeten och respondenten kunde inte komma 
på något positivt alls med den. Eftersom hon tyckte att budgetarbetet mest var 
tidskrävande och inte gav så mycket tillbaka, tycker vi det verkade vara ett bra beslut att 
avskaffa den. Vi funderar dock på varför de inte gjort det tidigare, men en av 
anledningarna kan vara att den traditionellt sett har setts som en viktig del i företaget.  
Enligt Swedbank gick övergången från budgetstyrning snabbt och lätt och de mötte 
heller inget direkt motstånd. Som vi kan se i teorin har De Waal; Hermkens-Janssen; 
van de Ven (2011) kommit fram till att det är både tidskrävande och kostsamt att byta 
styrmetod. En av anledningarna till att Swedbank inte upplevde detta var antagligen att 
de redan arbetade med de alternativa styrmetoderna parallellt med budgeten. Så när de 
väl avvecklade budgeten hade de redan ett fungerande arbetssätt och det var bara för 
dem att utveckla och finslipa detta. Vi tänker att vid en så omfattande förändring som 
att gå ifrån budgeten så är det ett bra sätt att arbeta fram nya metoder parallellt med de 
gamla. Det här tror vi ger organisationen en bra chans att hinna lära sig ett nytt system 
och hinna utvärdera det innan den slutgiltiga förändringen görs. Detta skulle också 
kunna vara ett bra sätt, att smyga in en förändring, för att undvika ev. motstånd. En 
annan anledning enligt De Waal; Hermkens-Janssen; van de Ven (2011) till att 
företagen inte så lättvindigt avskaffar budgeten är att ledningen ofta ser den som ett bra 
verktyg att koordinera och kontrollera verksamheten, förlorar de det riskeras 
maktstrukturen att ändras. Det här skulle kunna vara en anledning till att SEB ännu inte 
övergett den helt trots att controllern och hans chef gärna skulle se att budgeten 
avvecklades. Detta kan även gälla Nordea, där vi ser att kontorscheferna inte alls har 
lika långtgående befogenheter som de i Handelsbanken och Swedbank har. 

Handelsbanken styr sedan länge utan budget och respondenten har heller ingen tidigare 
erfarenhet av att ha arbetat med budget och kunde därför inte ge några synpunkter på 
för- och nackdelar med den. Det var synd att han inte hade någon tidigare erfarenhet av 
budget för det hade varit intressant att höra hans jämförelser. 
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5.4 Målsättningar och mätningar 
Det är också viktigt enligt Hope & Fraser (2003) att alla snabbt kan få fram ekonomiska 
uppgifter, det här ska göra dem bättre förberedda på framtida händelser, förändringar 
och de konsekvenser de kan tänkas få. En av de viktigaste kontrollfunktionerna är 
nyckeltalen och dessa kan användas för jämförelser både internt och externt. Det verkar 
som alla bankerna har tillräckligt bra system eftersom de kan få ut statistik på alla 
mätetal de önskar när som helst. Dessutom tar controllern ut en månadsrapport som de 
sedan använder som jämförelsegrund i sin interna benchmarking som förefaller vara en 
mycket viktig del för samtliga banker. Hope & Fraser (2003) förespråkar att relativa 
förbättringar sätts i förhållande till en jämförbar konkurrent. Både Handelsbanken och 
Swedbank mäter förändringar på kontorens nyckeltal, utifrån dessa skapar de interna 
rankningslistor där kontoren rankas mot varandra och även deras regioner mot varandra. 
Vi tycker att det är ett bra sätt att arbeta och kan hålla med controllern i Handelsbanken 
när han säger att det är det enda sättet att få reda på om de är bra eller dåliga. Då 
bankerna följer på förändringar är det lätt för dem att uppfatta negativa trender vilket 
leder till att åtgärder kan vidtas på ett tidigt stadie. Det måste underlätta för bankerna 
när de gör så frekventa uppföljningar. Två viktiga nyckeltal i Handelsbanken, 
Swedbank och SEB är avkastning på eget kapital och KI- talen, det är också just dessa 
två tal som de använder sig av när de jämför sig med konkurrenterna. Nordea mäter 
också avkastning på eget kapital, men tycker inte att KI är det perfekta verktyget utan 
använder sig istället av Asset Productivity. Vi fann det överraskande att just Nordea, 
som i våra ögon var den mest traditionellt styrda banken, inte använde KI- talen som 
verkade vara ett av de självklara nyckeltalen inom banksfären. Trots att Nordea inte 
tycker det är ett fullvärdigt mätetal så används det ändå av alla banker och det gör det 
lättare att jämföra bankerna med varandra. 

Varken Handelsbanken, Swedbank eller SEB har bonussystem kopplade till budget utan 
alla har bonus baserad på hela organisationens resultat. I Nordea finns ett 
belöningssystem för kontorscheferna som till viss del är kopplat till budgeten. Men de 
har ytterligare ett belöningssystem för hela koncernen, precis som de andra bankerna, 
som är baserat på hela koncernens resultat. Alla banker gör också sina mätningar i 
efterhand, vilket betyder att ingen vet i förväg hur det gått. Vi kan se att bankerna 
arbetar på det sätt som både Bourne (2005) och Hope & Fraser (2003) förespråkar när 
det gäller bonussystemen och att de inte ska vara kopplade till budgeten. Undantaget är 
Nordeas bonus till kontorscheferna. Vi förstår tanken att Nordea vill premiera 
kontorscheferna, som har ett större ansvar. Samtidigt kan vi tycka att det finns en 
orättvisa för de anställda som ändå är delaktiga i att skapa det resultat som chefens 
belöning grundar sig på. 

När det gäller framtidsplanering och strategiska mål använder samtliga banker ett 
tidsperspektiv på mellan tre och fem år, där de utvecklar vart de då önskar vara. 
Swedbank uttalar även att de formulerar strategiska mål i den långsiktiga planeringen 
och då kan det handla om att de vill ha en viss avkastning på det egna kapitalet. Vi 
tycker det är väldigt viktigt att ha lite längre planering, än bara kalenderåret att sträva 
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mot, med den fördelen att det inte är något fast mål och att det går att justera efterhand. I 
teorin talar Hope & Fraser (2003) om fasta mål som sätts på kalenderåret, dessa kan 
skapa ett negativt beteende då de mot slutet av perioden kan känna press på sig att 
prestera för att nå målen. Detta anser vi att bankerna eliminerar genom att ha planer som 
justeras med tiden och de förändringar som sker. 

Hope& Fraser (2003) förespråkar att kontoren snabbt måste ha tillgång till de resurser 
de behöver för att beslutsprocessen inte ska bli för utdragen. Samtliga bankers kontor 
har en kostnadsram att förhålla sig till och den får de bestämma själva hur de vill 
använda. Vi tänker att det är bra att kontoren får bestämma mycket själva, då det är de 
som vet vad de behöver och känner sina kunder och marknaden bäst. Det här är troligen 
ett bra sätt att skapa ansvarskänsla och motivation på kontoren. Det framkommer inte 
med tydlighet att Nordeas kontorschefer har samma befogenheter som de övriga 
bankerna att styra över hur kostnaderna fördelas, vilket vi tolkar som att de antagligen 
inte heller har. 

Bankerna har de flesta funktioner som de kan tänkas behöva för att kunna skapa 
skräddarsydda lösningar inom den egna organisationen, vilket innebär att de sällan 
köper in tjänster utifrån. Om det är något som köps in är det mest externa jurister som 
kan behöva hjälpa till vid större företagsaffärer. Hope & Fraser (2003) anser att det är 
viktigt att eftersom det inte längre finns några ekonomiska åtaganden så måste bankerna 
samordna de åtgärder som uppstår vid kundefterfrågan. Det här anser vi att bankerna 
redan löst eftersom de redan har de flesta funktionerna i företaget. 

 

5.5 Lokala kontoren 
Vi kan även läsa oss till i teorin att Hope & Fraser (2003) tycker att organisationen 
behöver ha klara värderingar och gränser för att alla ska veta vad de får göra och inte. 
De anser också att ledarstilen bör bygga på ett förtroende från båda håll och ledaren bör 
fungera mest som en coach. Både Handelsbanken och Swedbank uttalar att de lokala 
kontoren är väldigt självständiga i sitt styrande och vänder sig främst till sina chefer för 
att bolla idéer. I intervjuerna med SEB och Nordea framkommer inte detta lika tydligt 
och det tolkar vi som att deras befogenheter inte är riktigt lika långtgående som de andra 
bankernas. Handelsbanken visar också upp ett informationsblad där alla deras viktigaste 
värderingar och principer finns angivna. Den här delar de ut till varje nyanställd för att 
redan från början för att skapa förståelse för bankens kultur.  

Hope & Fraser (2003) säger att för att få en vinnarkultur baserad på relativa framgångar, 
bör företagen sträva mot decentralisering och ta bort de fasta prestationskontrakten. För 
att istället ha som mål att slå konkurrenterna och mäta prestationer med relativa mått. 
Som vi nämnt ovan använder sig alla banker av benchmarking i stor utsträckning. De 
jämför sig främst med sig själva inom den egna banken, men på koncernnivå även med 
andra banker. Handelsbanken och Swedbank har ju heller inte några fasta mål, utan 
deras mål är att hela tiden slå sina konkurrenter. När det gäller bankernas rankning, som 
vi även den nämnt innan, och benchmarkingen tror vi att det är positivt för 
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medarbetarnas motivation då de hela tiden ser kontorets utveckling och kan jämföra sig 
med andra och därmed sporras att prestera bättre. Att dessutom sträva efter att slå sina 
konkurrenter ser vi som en extra utmaning då de aldrig i förväg kan veta hur det gått för 
de andra. Dessutom vet vi att bankerna jämförs på en rad olika faktorer som sedan 
redovisas i olika medier, detta tror vi bidrar till extra mycket motivation att slå sina 
konkurrenter. SEB uttrycker inte att de just nu strävar efter att slå sina konkurrenter utan 
de satsar istället på att ta marknadsandelar. För att uppnå detta sänker de sina priser och 
därmed blir deras KI- tal sämre än de andra bankernas. Vi anser att det är ett sunt tecken 
att de inte sätter orealistiska mål eftersom det har motsatt effekt på motivationen. 
Nordea uttrycker ingen strävan efter vare sig ökad decentralisering eller att ta bort de 
fasta prestationskontrakten, utan anser sig ha arbetat fram en metod som fungerar 
tillfredsställande i deras stora organisation. Prestationskontrakt i sig kan vara negativt 
men i Nordeas fall utgör det endast en del i den totala bedömningen av kontoren, så i 
detta fall behöver det inte vara negativt. Gemensamt för all målsättning, anser vi, är att 
för att den ska vara lyckad så bör den vara så realistisk som möjligt. 

För att skapa engagemang är det viktigt att ge medarbetarna befogenhet och frihet att 
själva fatta beslut. Det är också viktigt att de känner ett personligt ansvar för de beslut 
de fattar. Ledarens främsta roll är då att aktivt utmana istället för att kontrollera. (Hope 
& Fraser 2003). I Handelsbanken och Swedbank kan vi se att de kommit långt när det 
gäller att delegera ansvar nedåt till sina anställda. Handelsbanken uttalar dessutom att 
alla anställda har fullt ansvar för sin egen kund. Även om de själva inte har 
befogenheter att fatta beslut så är det ändå de som har den personliga kontakten med 
kunden. I Handelsbanken har vi fått reda på att kontorschefen har utvecklingssamtal 
med sina anställda regelbundet och då gör den anställde en egen handlingsplan för hur 
denne utvecklas och på så sätt hjälpa kontoret att nå sina mål. Denna handlingsplan följs 
sedan upp på nästa samtal för att se hur det gått. Det här tror vi är väldigt motiverande 
för den anställde eftersom denne får påverka sin utveckling och känna att ”går det bra 
för banken, går det bra för mig”. Detta arbetssätt som Handelsbanken och Swedbank 
använder sig av, tror vi, gör att medarbetarna lättare känner sig som en viktig del i 
organisationen vilket kan leda till att de får en större ansvarskänsla och att de verkligen 
vill vara delaktiga i processen att skapa resultat. Vi tänker att det inte behöver vara 
något negativt att de anställdas ansvar på de olika bankerna skiljer sig åt eftersom 
människor motiveras av olika faktorer. 

I alla bankerna har personalen tillgång till all information de kan tänkas behöva i sitt 
dagliga arbete t.ex. olika produkters lönsamhet. I och med att de har tillgång till den här 
informationen kan de skapa kundlösningar och sälja en förlustprodukt för att i slutändan 
ändå göra vinst på samma kund. Hope & Fraser (2003) anser de att det här är viktigt för 
att kunna skapa lönsamhet, det ger också ett lojalt och ansvarsfullt beteende hos de 
anställda. Alla banker använder kalkyler men de använder sig av olika faktorer. Vi 
tolkar de svar vi fått som att i Swedbank och Handelsbanken är personalen lite friare att 
sätta sina egna priser och själva ta ansvar för de resultat de skapar. I Nordea och SEB är 
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fler personer inblandade när beslut fattas och det här tolkar vi som att antingen får de 
använda det pris kalkylen visar eller så leder det till en kompromiss.  

Som vi nämnt i datainsamlingen hade vi svårt att få fram information om de anställdas 
befogenheter. Både Handelsbanken och Swedbank förklarade utförligt om att 
kontorscheferna i stort sett driver sina kontor som ett eget företag och att de anställda 
har ansvar för sina handlingar och kunder. I SEB och Nordea däremot har det varit svårt 
att beskriva hur det ser ut på de lokala kontoren när det gäller just befogenheterna, 
eftersom vi inte har fått en tillräckligt klar bild över detta. Vi förstår att frågan om 
befogenheter är svår och att det är en tolkningsfråga, men ändå kan vi se tydligt att 
Handelsbanken och Swedbank som är mest decentraliserade gav tydliga svar medan de 
andra två inte lade någon vikt vid det trots våra följdfrågor. Utifrån den information vi 
har är det enda sättet vi kan tolka detta på att SEB och Nordeas bankkontor mer drivs 
som en del i ett större sammanhang och därmed saknar lika långtgående befogenheter 
som handelsbanken och Swedbank. 
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6 Slutsats 
 

I detta kapitel ska vi visa att vi fått svar på vår forskningsfråga och att vårt syfte är 
uppfyllt. 
 

6.1 Slutsats 
Syftet med vår uppsats var att få kunskap om vad bankerna använder för ekonomiska 
verktyg för att styra verksamheten och mäta resultat. Vår utgångspunkt är 
Handelsbankens arbetssätt, som vi läst mycket intressant om i teorin. 

Den övergripande slutsatsen och det som är gemensamt för alla bankerna är att de 
verkar ha uppmärksammat budgetens nackdelar och antingen övergett eller utvecklat 
den och arbetar istället efter alternativa eller kompletterande metoder.  

Handelsbanken och Swedbank, som har valt att avskaffa budgeten, har på ett ungefär 
liknande organisationsstruktur och med tanke på deras storlek är de i våra ögon så 
decentraliserade de kan vara. De har bara tre led, medan SEB har fyra och Nordea har 
fem led. Redan i början av analysen anade vi att Handelsbanken och Swedbank skulle 
påminna mycket om varandra medan SEB och Nordea skulle urskilja sig något dels 
gentemot de två först nämnda och dels gentemot varandra. 

När det gäller bankernas ekonomiska styrmetod så är en gemensam nämnare att alla gör 
långsiktiga strategiska planeringar. SEB använder sig fortfarande av budget men har 
utvecklat den på ett bra sätt som passar deras verksamhet. De har uppmärksammat 
budgetens brister och använder den därför främst på kostnadssidan och då i huvudsak i 
planeringssyfte. På intäktssidan däremot använder de mest benchmarking för att se 
resultat. Även Nordea använder sig av budget, men då mer i traditionell mening. De har 
utvecklat den, men lägger fortfarande relativt mycket tid på budgeten och använder den 
på både intäkts- och kostnadssidan och den utgör också en del i underlaget i ett av 
bonussystemen. Swedbank har ganska nyligen övergett budgeten efter att nya personer 
med nya idéer kom in i organisationen. De använder sig istället av KRI och KPI för att 
mäta resultat, de följer också mycket på trender och benchmarking när de tittar på sin 
utveckling gentemot andra i organisationen. Handelsbanken styrs sedan länge utan 
budget och de använder sig av benchmarking där de mäter KI- tal, revisionsrating och 
NKI. Vi kan också tillägga att det allra mesta som framkom i intervjun med 
Handelsbanken stämmer överens med det vi tidigare läst i teorin om deras arbetssätt, 
detta verkar inte ha ändrats nämnvärt under alla dessa år. 

I våra intervjuer framkommer det att både Swedbank och SEB håller med om den kritik 
som har riktats mot budgeten, och de framhäver framför allt hur tidskrävande 
budgetarbetet var och vilken låg tillförlitlighet den hade. Därför har också Swedbank 
övergett den och SEB har utvecklat den så numera används den som vi nämnt innan 
bara på de områden där den fungerar. Förenklingen leder till att budgeten inte längre är 
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så tidskrävande. Nordeas kritik mot budgeten är att den är statisk, annars anser de att de 
har utvecklat den till att passa deras verksamhet på ett bra sätt. De tycker heller inte att 
den är tidskrävande längre. 

När det gäller målsättningar och mätningar är en annan gemensam nämnare för 
bankerna är att de använder sig av nyckeltalen kostnad-intäkt och avkastning på eget 
kapital. Dock så använder sig Nordea mer av nyckeltalet Asset Productivity internt. Alla 
banker framhäver kundnöjdhet som något väldigt viktigt och denna mäts frekvent. 
Förändringstal är en viktig faktor för att se hur de utvecklas både mot sig själva och mot 
andra banker.  

När det gäller decentraliseringen av makten ner till kontoren så har de olika bankerna 
kommit olika långt. Att vara kontorschef i Handelsbanken är som att driva ett eget 
företag med allt vad det innebär. Den närmsta chefen är som en mentor dit de främst 
väder sig för att bolla idéer och denne ska inte lägga sig i om det inte verkligen krisar. 
De anställda har långtgående befogenheter och stort personligt ansvar gentemot sina 
kunder. Swedbanks kontor påminner mycket om Handelsbankens, men det framkommer 
inte riktigt att deras befogenheter är lika långtgående som i Handelsbanken. Som vi har 
nämnt tidigare har vi inte fått en klar bild av SEB och Nordea angående de anställdas 
befogenheter känner därför att vi inte kan dra en korrekt slutsats. Men vår tolkning är 
ändå att Nordeas och SEB:s kontor är mer styrda uppifrån och därmed saknar lika 
långtgående befogenheter som Handelsbanken och Swedbank. 

Svaret på vår forskningsfråga blir således att Nordea använder budgeten i relativt 
traditionell mening, SEB använder fortfarande budget men de har utvecklat den mycket 
och lägger inte heller någon större vikt vid den. Swedbank har avskaffat den helt och 
styr budgetlöst, deras arbetssätt påminner mycket om Handelsbankens. 

 

6.2 Reflektion över studiens genomförande 
När vi påbörjade vårt arbete hade vi en föreställning om att budgeten hade en relativt 
stor roll i alla banker utom i Handelsbanken. Efter de tre första intervjuerna ändrades 
vår föreställning till att budgeten nu utvecklats alternativt avskaffats och inte alls hade 
den roll vi tidigare trott. När vi sedan kom till Nordea blev vi överraskade över den 
betydande roll som budgeten faktiskt hade i deras bank trots att de hade utvecklat den. 
Trots att vår första tanke var att budgeten användes och hade en stor roll i de tre 
bankerna så lät vi inte det påverka oss, utan vi var neutrala i intervjusituationerna. Den 
teorin vi läst och de föreläsningar vi haft på Högskolan Väst har gett oss en bild av 
budgeten som kanske inte stämmer så bra med verkligheten, i alla fall inte i vår studie.  

Våra ibland gamla artiklar och bok om hur Handelsbanken arbetar, stämmer fortfarande 
överens med hur Handelsbanken arbetar idag, de har arbetat likadant i alla år och 
mycket passar in i de principer som beyond budgeting innefattar. 
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Vi har inte granskat om det finns någon kritik mot beyond budgeting eftersom det är ett 
alternativ som har utvecklats utifrån kritiken mot den traditionella budgeten. Den 
kritiken bör, enligt oss, i så fall komma från de som anser att budgeten fortfarande fyller 
en viktig funktion, dock vet vi inte hur denna kritik ser ut. Att vi har valt att använda 
Hope & Frasers teori som rör beyond budgeting i den utsträckning vi gjort beror på att 
de på ett bra sätt beskrivit begreppet och speciellt principerna. Även mycket av den 
senare forskningen refererar till just dessa två författare och de tolv principerna de 
beskriver i sin bok. Om Hope & Fraser har någon vinning i sitt arbete för BBRT eller 
om det gör dem objektiva vet vi inte, men som vi ser det är det en alternativ styrmetod 
som alla kan använda sig av utan att för den delen bli en del i organisationen. 

En begränsning vi har haft i denna studie är att det ibland i vissa fall har varit lite 
svårare att få fram tillräcklig information i frågor som involverar personliga värderingar 
och åsikter. Det som är av stor vikt för studien har vi fått tillräckliga svar för att kunna 
analysera, dra slutsatser och få svar på vår forskningsfråga. En av de allra viktigaste 
saker som bidragit till hög kvalitet i vår studie är att vi haft förmånen av att ha fått 
komma till bankernas regionkontor och intervjua de personer som har bäst insyn i de 
ekonomiska frågorna. 

 

6.3 Vidare studier 
I vår studie har vi vänt oss till regionkontoren och deras controller eller motsvarig 
befattning för att få veta hur bankerna arbetar. Något som vi inte gjort, men som hade 
varit intressant, hade varit att göra en studie ute på kontoren för att se om de arbetar på 
det sätt som vi nu fått till oss att de gör. Det är en sak att säga att de arbetar på ett visst 
sätt, men en annan att verkligen göra det. En sådan studie skulle mer spegla 
verkligheten ute på kontoren. 

Ett annat förslag på vidare studie kan vara att granska om det finns kritik mot beyond 
budgeting och om de företag som styrs budgetlöst märker av några negativa effekter av 
detta. Detta är inget som vi har fokuserat på i denna studie.  
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Bilagor 
Bilaga 1: De tolv principerna 

1.    Sätt ambitiösa mål med sikte på relativ förbättring – Här är tanken att målen ska 
baseras på att maximalt kunna utnyttja potentialen att prestera både kort- och 
långsiktigt. Målen kan sättas utifrån vad avdelningarna själva tror att de klarar 
av och även vara helt frigjorda från utvärdering och belöning. Är de kopplade 
till relativa mått och belöning är det viktigt att målen inte ses som fasta. Målen 
kan även sättas i förhållande till externa konkurrenter inom samma bransch eller 
i förhållande till interna konkurrenter så som andra avdelningar inom företaget 
med liknande arbetsuppgifter. De målen mäts ofta genom olika nyckeltal t.ex. 
avkastning på eget kapital och kostnader jämfört med intäkter. Utvärderingen 
sker genom att se hur stora framsteg som gjorts gentemot konkurrenten. 
Meningen är att komma ifrån prestationskontrakten och dess fasta mål som 
bestämts i förväg. 
 

2. Basera utvärdering och belöning på relativ förbättring mätt i efterhand – Här vill 
man gå bort från utvärderingen av individens prestationer och istället behandla 
bonusen genom att utvärdera medarbetarna i grupp och deras gemensamma 
prestationer, som ska försöka nås under en tidsperiod. Eftersom det inte är några 
fasta mål så är det ingen som i förväg vet hur det gått utan utvärderingen görs då 
i efterhand av en granskningsgrupp som har liknande arbetsuppgifter. 
Prestationerna mäts inte mot ett enstaka mått utan mot flera olika faktorer bl.a. 
konkurrenter, marknaden eller kanske föregående period. Eftersom 
granskningen görs i efterhand vet granskningsgruppen hur periodens resultat 
blev och tittar sen på om gruppen presterat sitt bästa utifrån de möjligheter de 
haft och jämför även med vad konkurrenterna presterat. När fokus tas bort från 
individen är det många som tror att det kommer vara personer som bara hänger 
med utan att behöva prestera något men ändå få samma belöning som de andra 
som presterar. I Handelsbanken har man sett att det inte är ett stort problem utan 
att de som bara glider med upptäcks ganska fort och ersätts sedan med någon 
som är beredd att engagera sig och prestera för gruppen. 

 

3. Gör åtgärdsplanering till en kontinuerlig och fullständig process – Det har 
framkommit att kalenderåret/ räkenskapsåret inte är en bra period för att styra 
verksamheten, dock fungerar det bra för att rapportera till aktieägare. 
Anledningen till att det inte är bra är att strategiska initiativ och 
verksamhetscykler många gånger sträcker sig över längre tid än ett år. Nu har 
man två olika planeringscykler att följa, en operativ som är kortsiktig och där 
man jobbar med kvartalsgenomgångar och en strategisk som är på medellång 
sikt där man jobbar med årliga genomgångar. Det kom även fram att Volvo 
förutom dessa två cykler även jobbade med en tredje långsiktig planeringscykel 
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som var tioårig, Volvos medellånga var då på ca fyra år. Kalenderåret har också 
en förmåga att skapa ett negativt beteende hos chefer då de i slutet får bråttom 
med att försöka nå sina mål. Det har också lagts märke till att man har delegerat 
planeringsprocessen till viktiga resultatenheter. En annan förändring är att 
chefer, som tidigare var fokuserade på att förhandla om siffror och följa sina 
redan bestämda planer, numera istället fokuserar på något mycket viktigare som 
att skapa ett värde för sina aktieägare och kunder genom att kunna svara 
snabbare på förändringar som sker i omvärlden. Planeringen är informell och 
görs kontinuerligt då resultatgrupperna hela tiden har kontroll på signaler som 
kan tyda på olika förändringar. För att följa upp prestationerna använder sig 
cheferna av öppna informationssystem. Trots att mycket av ansvaret har 
delegerats nedåt så har ledningen fortfarande kvar mycket av sitt ansvar när det 
gäller strategiutvecklingen för verksamheten. Strategiutveckling handlar om att 
bestämma vilka värderingar, gränser, inriktning och riktlinjer för 
strategiutveckling och beslutsfattande som ska gälla i verksamheten. De ska 
även driva på och utmana resultatenhetscheferna och deras planer och 
ambitioner för att bli bättre och sikta högre. 
 

4. Gör begärda resurser tillgängliga – För att kunna ha ett delegerat ansvar behöver 
de lägre cheferna ha snabb tillgång till de resurser de behöver. I många företag 
ges tillgång till operativa resurser, som t.ex. personal, genom KPI-baserade 
riktlinjer där man tar fram ekonomiska relationstal. De talen anger inom vilka 
gränser som de kan binda resurser t.ex. förhållandet mellan kostnader - intäkter, 
det ger cheferna chans att påverka och välja själva i vilken utsträckning de vill 
använda sina resurser. Relationstalen fungerar som budgetens självreglerande 
kontrollfunktioner, men den stora skillnaden är att här får cheferna större 
utrymme och flexibilitet att kunna välja hur de vill utnyttja resurserna. Det är 
också viktigt att försöka minska ner tiden det tar att få igenom ett godkännande 
för ett större projekt. Istället för att ha årslånga procedurer bör varje ansökan 
behandlas när behovet finns. 

 
5. Samordna företagsomfattande åtgärder i överenskommelse med aktuell 

kundefterfrågan – När verksamheten styrs utan budget finns inga planer för 
ekonomiska åtaganden, vilket leder till att cheferna måste samordna dessa allt 
eftersom efterfrågan inkommer. Den fasta kapaciteten utnyttjas inte alltid fullt ut 
men istället ger det mindre slöseri och mer nöjda kunder. Exempel på 
företagsomfattande åtgärder är att företagen erbjuder sina kunder skräddarsydda 
lösningar. I fall där kunden efterfrågar något som inte just den enheten har får de 
vända sig till någon annan enhet eller t.o.m. till någon extern leverantör av den 
tjänsten. Det kan leda till att företagen börjar fungera lite som konsulter, 
Handelsbanken närmar sig ett sådant arbetssätt när de erbjuder kunder att med 
sitt kunnande sy ihop specifika skräddarsydda lösningar genom att slå ihop olika 
produktmoduler. Ett annat exempel är att företagen försöker koppla ihop 
behovet av resurser till hur kundefterfrågan ser ut just nu. Om ett stort kundkrav 
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kommer in behöver de olika enheterna prata med varandra om vad som behöver 
göras och planera om utefter det kravet. Det går inte att göra på samma sätt när 
det finns budget eftersom produktion och produktionskostnaden då redan är 
förutbestämd. Ett sista exempel är att styra informationen om företagets 
kundlönsamhet och där är det viktigt att alla har information om den när beslut 
om kundbehov ska fattas. Alla medarbetare i Handelsbanken har tillgång till den 
information som finns om deras kundlönsamhet. Alla processer där en aktivitet 
finns har en standardkostnad där kundlönsamheten är inräknad. Därför är 
vetskapen om den totala kundlönsamheten väldigt viktigt eftersom de då kan 
sälja förlustprodukter till en kund för att locka denne och sedan ändå få en 
positiv kundlönsamhet eftersom det finns andra mer lönsamma produkter hos 
samma kund. 
 

6. Basera kontroller på effektiv ledning och på en uppsättning relativa indikatorer – 
Central kontroll betyder att man säger ja till att ha fasta prestationskontrakt, det 
tillhör budgetstyrningen. Här används istället kontroller på flera nivåer där man 
vet vad som händer men agerar bara när det verkligen är nödvändigt, 
informationen som fås brukar vara i form av olika nyckelindikatorer och 
prognoser och de lokala enheterna stöds av en effektiv ledning. De olika 
nivåerna ser samma information samtidigt och det finns heller ingen som 
”förbättrar” informationen så att den ska se bättre ut än den faktiskt är. Detta 
kontrollsystem behöver använda några eller alla dessa sju faktorerna som vi ska 
nämna nu. Effektiv ledning, ledningen utmanar cheferna att försvara risker och 
nyckelantaganden innan ett viktigt investeringsåtagande görs och först efter 
utmaningen kommer ledningen och resultatgruppen att vara överens. De 
bestämmer också på vilka nivåer de ska ligga på medellång sikt och vilka 
basprestationer på t.ex. bruttomarginalerna och avkastning på kapitalet de 
förväntar sig, de kan också fastställa nivåer för minimiprestationer. På så sätt får 
de större delaktighet från grupperna samtidigt som de har ansvaret för de större 
högriskstrategierna. Att snabbt få fram ekonomiska uppgifter, 
redovisningssystemet ska helst vara i realtid och alltid uppdaterat, de aktuella 
ekonomiska resultaten brukar summeras och visas som trender och glidande 
medelvärde och jämförs med tidigare perioder. Datan begränsas till relevanta 
siffror vilket leder till att analyserna blir relevanta och även snabba, på så sätt 
blir inte rapporterna så tunga jämfört med budgetens variansanalyser. 
Trendanalyser, för att komma bort från de årliga analyserna och uppföljningarna 
av kostnader så tillämpar man här istället tolvmånaders rullande översikter och 
glidande medelvärde. De uppgifterna kan länkas till rullande prognoser för att se 
den kontinuerliga trenden. Uppföljningsprocessen blir på så sätt kontinuerlig och 
ibland görs mindre förändringar, samtidigt som det anses vara lättare att hålla 
press på kostnaderna. Rullande prognoser, tillämpas i olika former i alla 
fallföretagen för att kunna visa snabba översikter av en framtida prestation. 
Själva prognosprocessen kräver inte mycket arbete men är snabb, tar någon dag 
eller två. Prognoserna täcker de viktigaste siffrorna och hjälper ledningen att 
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styra aktieägarnas förväntningar, de skapar även möjlighet för 
ekonomipersonalen att styra kraven på likviditet och de hjälper cheferna på lägre 
nivå att fatta olika beslut. Tanken är att man ska vara mer redo och beredd för 
framtida händelser och förändringar och de konsekvenser de får. De kan t.o.m. 
vara det viktigaste underlaget för att börja åtgärda. Nyckeltal, eller KPI som de 
också kan kallas, de ger två kontrollhjälpmedel, ett som baseras på 
prestationsstyrning mot mål på medellång sikt och ett annat som baseras på 
prestationsstyrning inom överenskomna gränser. När det gäller framsteg jämfört 
med mål speglar KPI en hög nivå och ska hjälpa till att se tidiga 
varningssignaler om något är på väg att gå snett. De kan ses i både framtida och 
historiska termer och passar till chefsnivån och man brukar inte använda sig av 
så många KPI:n. De baseras oftast på olika relationstal som förhållandet 
kostnader – intäkter eller kostnader och vinst i förhållande till kapitalet. När de 
sammanställs ses en prestationsbild som ger information om vad som händer just 
nu och vad som troligtvis kommer hända den närmsta framtiden. KPI har blivit 
en av de viktigaste kontrollfunktionerna i vissa företag. Prestationsrankning, i 
en del av företagen, bl.a. i Handelsbanken, finns det interna rankningslistor. De 
läggs fram varje månad och alla chefer få ta del av dem så att de kan se sin 
relativa prestation och hur de ligger till och om ytterligare förbättringar behöver 
göras. Styrning genom undantag, prestationerna ses i det stora hela ur ett 
undantagsperspektiv. Även här anges Handelsbanken som exempel där 
ledningen letar efter undantag eller ovanliga mönster och trender som skulle 
kunna spegla en förändring i kundbeteendet eller kontorets prestation. Upptäcks 
förändringar kommer de leda till genomgång av prestationerna och eventuellt en 
förändring av planen. 

 
7. Försök ha en ledningsstruktur som är baserad på klara gränser och principer – 

företagen bör sträva efter att ha klara värderingar, gränser och principer för att 
alla ska veta vad de kan göra och inte göra. Alla anställda har befogenheter att 
både göra och rätta till misstag och ledarstilen bygger på ett förtroende från båda 
håll. Kommer en kund till ett kontor i Handelsbanken för att prata med en 
beslutsfattare får de prata med någon på de lokala enheterna. Till skillnad från 
andra företag som har sina beslutsfattare på region- eller huvudkontor är det de 
lokala enheterna som äger sina kunder oberoende av hur stora de är. De behöver 
ha gemensamma värderingar och syfte för alla, här handlar det om att ha ett 
motiv istället för en plan eller budget. Som exempel är Handelsbankens syfte att 
ge samhället ett bättre bidrag än andra banker genom att erbjuda bättre service 
med mindre resurser. De behöver också ha en ledarstil som bygger på förtroende 
och är mer som en coach. Här väntar de högre med att ingripa även om de ser att 
något håller på att gå åt fel håll, ingriper de gör det genom att skicka ett mail 
eller ringa ett samtal för att fråga hur det går. Det är den lokala chefen som ska 
agera och inte de på högre nivå. 
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8. Vinnarkultur baserad på relativ framgång – att styra utan fasta mål skulle kunna 
leda till bättre och starkare prestationsnivåer eftersom höga förväntningar ofta 
leder till konkurrenskraftig framgång. Att verka för en decentraliserad kultur 
genom att ta bort de fasta kontrakten och istället använda relativa mått och hela 
tiden ha som mål att slå konkurrenterna är en av de viktigaste faktorerna. För det 
behövs ledare med höga ambitioner som hela tiden jobbar för att stimulera och 
motivera medarbetarna att prestera bättre och samarbeta. Det behöver också 
finnas en intern konkurrens men inte till den grad att de slåss om kunder och 
resurser. Här tog Handelsbanken fram en vinstdelningspool för hela företaget. 
Det gjorde så att de olika grupperna motiverade varandra att vinna och 
vinstdelning och kundägandet fick dem att dela med sig av sina kunskaper till 
varandra. 
 

9. Frihet för beslutsfattande på lokalnivå – för att få engagemang bör ledaren ge 
medarbetarna på lokalnivå befogenhet att fatta beslut som stämmer överens med 
organisationens mål. Ledarnas roll blir att aktivt utmana, istället för att utveckla, 
de olika strategierna och se till att det är det bästa alternativet de fått presenterat. 
Att behöva bevisa för ledningen hur målen ska uppnås gör att medarbetarna 
verkligen måste tänka efter och sätta sig in situationen och på så sätt fås det bl.a. 
ett nytänkande men även ett risktänkande. För att våga fatta viktiga och snabba 
beslut behöver medarbetarna veta att de inte kommer bli bestraffade för ett ev. 
misslyckande, utan att det ses som ett lärande istället. För att kunna vara 
ansvarig för att åstadkomma konkurrenskraftiga resultat behövs en frihet att 
kunna ta beslut om nödvändiga åtgärder som ska hjälpa till att nå målen. 

 

10. Ge frontlinjens grupper ansvar – frontlinjens grupper bör ha ansvar för de 
värdeskapande beslut som tas, det ansvaret ska inte ligga på en kontrollerande 
ledare. Detta för att öka förmågan att anpassa sig och minska slöseriet och att 
även alla ska känna att de har ett personligt ansvar. Detta kan göras genom att ha 
mindre grupper som är ansvariga för sina resultat och att ge dem det stöd de 
behöver istället för att kontrollera dem. Det är också en fördel att redan från 
början anställa den person som bäst passar in i gruppen och kan hantera den 
ledningsstil som företaget har. På Handelsbanken t.ex. lär de nya sig fort att 
tänka efter själva, bedöma och använda informationen på rätt sätt för att ta 
värdeskapande beslut. 

 

11. Låt anställda vara ansvariga för kundresultaten – för att vara lönsamma när det 
gäller att bemöta kundernas krav bör medarbetarna vara ansvariga för 
kundresultaten istället för att försöka uppfylla ett budgetmål. Genom att 
medarbetarna själva engagerar sig och vill ta ansvar kan företaget då ta ner 
prestationsansvaret och lägga det på de kundfokuserade grupperna. Ledarna 
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behöver även få grupperna att samverka genom att dela med sig av information, 
kunskap och metoder så att de bästa metoderna används i hela företaget. Inom 
Handelsbanken har de lokalt anställda befogenhet att, genom att vara medvetna 
om kundbehoven, skapa egna lösningar för kunder och sätta priser på dessa. 

 

12. Stöd öppna och etiska informationssystem – för att få ett lojalt och ansvarsfullt 
beteende bör företaget försöka ha öppna informationssystem som visar samma 
information för alla samtidigt istället för att cheferna ska ”sitta på” den och bara 
göra den officiell när det finns behov. Informationen bör vara öppen men också 
snabb för att kunna fungera som underlag för beslut, metod och kunskapsdelning 
inom företaget. Det är också viktigt att dåliga nyheter sprids och behandlas av en 
grupp direkt, på så sätt vågar cheferna även ta upp den dåliga nyheten och inte 
bara de bra. I Handelsbanken får cheferna till sig negativa nyheter direkt så att 
de kan hjälpa till att lösa situationen eller söka hjälp från annat håll där de rätta 
erfarenheterna och underlagen finns (2003). 
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Bilaga 2: Intervjufrågor budget 

o Kan du beskriva hur er organisation är uppbyggd?  
o Vilka ansvarsområden finns? 
o Hur styrs den lokala verksamheten (lokala bankkontor)? Har de egen budget, 

fattar egna beslut, har egna målsättningar mm. 
o Vilken är din roll i verksamheten? 
o Vad använder ni för ekonomisk styrmetod? Budget och/eller annat alternativ? 
o Hur länge har den metoden används och hur har den utvecklats över tid? 

(from nu utgår vi från att budget används annars anpassar vi frågorna efter 
annan metod) 

o Kan du beskriva hur budgetprocessen ser ut i er verksamhet? 
o Vilka är delaktiga i processen? Används ”top-down” eller ”bottom-up”? 
o Vad har budgeten för syfte? (Planering, fördela resurser, upptäcka brister, 

organisatoriskt lärande) 
o Ser man budgeten främst som ett planeringsverktyg eller fungerar den mer som 

ett prestationskontrakt? Om det är ett prestationskontrakt vet man i förväg vilka 
avvikelser som kan accepteras? 

o Hur ser man på planeringsarbetet med budgeten, är lärandet viktigast eller är det 
slutprodukten? 

o Vad utgår man från när man skapar en ny budget? (traditionell, nollbas) 
o Vad grundas ev justeringar på? 
o Hur länge sträcker sig budgeten? Varför just detta val? 
o När på året skapas den? 
o Hur mycket tid tar budgetprocessen? 
o Hur används budgeten i det dagliga arbetet? 
o Vilka rapporter används och av vem? 
o På vilka sätt kontrollerar man utfallet? 
o Hur utvärderas budgeten? 
o Vilken uppföljning sker? 
o Reviderar man någon gång budgeten? 
o Det har riktats en del kritik mot budgeten, bla att den är för långsiktig, kräver 

mycket tid och resurser, den blir fort inaktuell eftersom det är svårt att förutse 
framtiden. Hur ser ni på det?  

o De framtida prognoserna, upplever ni att de är relevanta? 
o Vad ser ni är vinsten med att använda budget och finns det några nackdelar? 
o I litteraturen talar men om ”kohandel” när det gäller budgeten, man lägger sig 

lägre för att vara säker på att klara målet, man skjuter på kostnader över året, hyr 
in personal istället för att anställa tex. Det som blivit tilldelas bör också 
förbrukas under året för att inte riskera att gå miste om något och dessutom bli 
ifrågasatt året efter. Tror ni något sådant förekommer hos er? 

o Hur formulerar ni målsättningar i organisationen för att skapa motivation? 
o Finns det en risk att man blir ”nöjd” när man har klarat budgeten och ”lutar sig 

tillbaka”? 



viii 
 

o Finns belöningssystem/bonussystem i verksamheten? 
o Hur är det konstruerat? (individuellt/grupp) 
o Hur lång är vägen till beslut? 
o Vilka nyckeltal används i verksamheten? 
o Jämför man sig något med andra banker?  
o De som väljer att styra utan budget anser att man är snabbare på att reagera på 

förändringar i omvärlden, ligger det något i det? 
o Handelsbanken arbetar utan budget sedan många år, hur skulle det fungera i er 

bank? Är det något som diskuterats? Vad skulle vara vinsten och vilka hinder ser 
du? 
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Bilaga 3: Intervjufrågor beyond budget 

o Kan du beskriva hur er organisation är uppbyggd?  
o Vilka ansvarsområden finns? 
o Vilken är din roll i verksamheten? 
o Vad använder ni för ekonomisk styrmetod? Hur planerar ni för verksamheten?  
o Hur länge har den metoden används och hur har den utvecklats över tid? 
o Vilka tidsperspektiv använder ni när ni planerar för verksamheten? 
o I teorin förespråkas bl.a. rullande prognoser, trendanalyser, nyckeltal och 

prestationsrankning är detta något som ni använder och i så fall hur och varför? 
o I litteraturen talar de mycket om att man blir mer flexibel och snabbare på att 

reagera på förändringar när man styr utan budget, hur ser du på det? 
o Hur agerar ni när det inträffar en oväntad händelse/större förändring? 
o Har era metoder några brister? Vilka i så fall? 
o Hur styrs de lokala bankkontoren? 
o Hur långtgående är de anställdas befogenheter? 
o Får kontoren snabbt tillgång till resurser när de behöver och i vilken utsträckning 

får de själva bestämma hur de ska användas? Vilka begränsningar finns? 
o Vilka ytterligare funktioner finns inom banken? (Jurister tex) 
o I vilken utsträckning kan man tillgodose kunders behov om utbudet inte finns på 

det egna kontoret? (skräddarsydda lösningar) 
o Hur medvetna är personalen om olika produkters lönsamhet? Har alla tillgång till 

den informationen? 
o Hur lång är vägen till beslut? 
o Vilka rapporter används och av vem? 
o Hur formulerar ni målsättningar i organisationen för att skapa motivation?  
o Finns belöningssystem/bonussystem i verksamheten? 
o Hur är det konstruerat? (individuellt/grupp) I litteraturen tar man upp att 

utvärdering kan ske av en granskningsgrupp efter att perioden är slut, fungerar det 
så hos er? Om inte, hur fungerar det? 

o Om man utvärderar målsättningar gruppvis finns det en risk då att vissa bara 
”glider med”? Hur kan man undvika det? 

o I vilken utsträckning använder man sig av benchmarking, jämför man sig med 
andra banker eller bara egna kontor?  

o Finns det andra metoder för att mäta prestationer? 
o Hur utvärderas prestationer? 
o Vilken uppföljning sker? 
o Har du själv någon tidigare erfarenhet av att arbeta med budget? Vad ser du för 

för- och nackdelar? 
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Bilaga 4: Figur för analysmodell 

Vår analysmodell är formulerad enligt följande; Vi utgår från företaget som är det 
centrala i sammanhanget. Vi vet att alla använt budget vid något tillfälle och det vill vi 
dra nytta av. Budgeten har varit föremål för en hel del kritik och där vill vi ta del av 
intervjupersonernas åsikter för att se om det finns fog för den kritiken. Baserat på vad 
deras åsikter om budgeten är antar vi att de antagligen utvecklat den eller övergett den. 
Oavsett vilket val de gjort vill vi granska deras organisationsstruktur för att se hur 
ansvar och befogenheter är fördelat ner i organisationen. Vi vill granska hur de 
formulerar sina målsättningar och mäter resultat antingen som ett komplement eller som 
ett alternativ till budgeten. Till sist vill vi också få en bild av hur självständiga och hur 
mycket ansvar de har på de lokala kontoren.   

Företaget 

Budget 

Kritik/ 
Åsikter 

Utvecklad 
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Beyond 
budget 

Organisationsstruktur
/ Decentralisering  
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