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Sammanfattning 
Det finns ett åtskilliga artiklar och uppsatser om ämnet budgetstyrning och budgetlös styrning, 

men vilka skillnader och likheter finns det mellan de två olika styrsätten inom Banksektorn? 

Syftet med vår uppsats är därför att beskriva likheter respektive skillnader med de olika 

styrsätten på en lokal ledningsnivå inom banksektorn. Därav har vi kommit fram till följande 

frågeställning: Hur skiljer sig en budgetstyrning och en budgetlös styrning inom banksektorn 

på en lokalnivå? Vi skall även besvara följande underfrågor i studien: Vilka skillnader och 

likheter finns det mellan de olika styrsätten på en lokal ledningsnivå? Vad utmärker för 

respektive styrning? Hur ser banksektorn på budgetens framtidsutsikter? I studien har vi 

intervjuat tre olika banker, dessa är SEB (Region Väst), Länsförsäkringar (Halland) samt 

Handelsbanken (Halmstadskontoret). Dessa valde vi på grund av att vi antog att de hade störst 

skillnader sinsemellan. Vi beskriver i den teoretiska referensramen huvudbegreppen och dessa 

är följande begrepp: ekonomistyrning, organisationsstruktur, budgetstyrning samt budgetlös 

styrning. I studien har vi utgått från tidigare framtagen teori som vi jämfört mot det empiriska 

materialet och därigenom kommit fram till våra slutsatser och svar på frågeställning. Vi har 

därför valt att utgå den deduktiv ansats som därmed gör att vi har använt oss av en kvalitativ 

metod. Det empiriska materialet är insamlat genom tre olika intervjuer från personer som 

sitter med i budgetprocessen/målsättningen samt att de sitter med i ledningsgruppen på 

respektive bank. Resultatet av vår studie visar på att det finns skillnader mellan styrsätten men 

att likheterna är fler. Därmed blir skillnaderna det som utmärker respektive styrning. 

Karaktärsdragen för budgetstyrning är långsiktiga mål, en mer centraliserad struktur på 

organisation samt vikten av att ha realistiska mål. Den budgetlösa styrningen karaktäriseras 

med en anpassningsbar styrning där fokuset ligger i nuet samt att beslutstagande fattas på 

lägre nivåer. Slutligen diskuterar vi framtidsutsikterna för budgetens vara eller icke vara.  

 

  



 

 

Abstract 
There are numerous articles and papers on the subject budget management and beyond budget 

management, but what differences and similarities are there between the two control methods 

in the banking sector? The purpose of our study is therefore to describe the similarities and 

differences with the control methods on a local level of management in the banking sector. 

Thereof have we come to the following question: How do a budget management and a beyond 

budget management differs in the banking sector on a local level? We will also answer the 

following questions during the study: What differences and similarities are there between the 

different control methods on a local management level? What does distinguish for each 

control? How do the banking sectors see on the budget prospects? In this study we have 

interviewed three different banks, these are SEB (Region Väst), Länsförsäkringar (Halland) 

and Handelsbanken (Halmstadskontoret). We have chosen them because we assumed that 

they were most differences between each other. In the theoretical framework we describe the 

key concepts and these are the following concepts: financial control, organizational structure, 

budget management and beyond budget management. In this study we have used previous 

developed theories that we compared against the empirical material and thereby leads up to 

our conclusions and answers to our question. We have therefore chosen to use a deductive 

approach that consequently ensures that we have used a qualitative method. The empirical 

material are collected through three interviews from people who sits in the budget process or 

goal composing, and that they sit on the management staff for each bank. The result of our 

study shows that there are differences between the control methods but that the similarities are 

more. Thereof are the differences that distinguish the respective control. The item that 

characters the outlines of a budget management is long-term goals, a more centralized 

structure of the organization and the importance of having realistic goals. The item that 

characters the outlines of a beyond budget management is an adaptive control where the focus 

lies in the present and that decision making is taken at lower levels. Finally we discuss the 

prospects of the budgets existing in the future.   
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden och hur vi utifrån diskussionen har kommit 

fram till en problemformulering. Vi tar även upp vad vårt syfte med uppsatsen är och 

avgränsningen vi har hållit oss till.  

1.1 Problembakgrund 

Kritiken mot att följa en budget har ökat de senaste åren, Weber och Linder (2005) har 

studerat vidare på det här fenomenet. De menar på att budgeten har alldeles för många kritiska 

faktorer mot sig och att verksamheten bör kunna använda sig av ett annat styrmedel. De talar 

då om tre alternativ och dess för- respektive nackdelar, dessa är budget, bättre budget och 

budgetlös. Vilket av dessa styrmedel som en organisation bör använda beror på 

organisationens kontext. Kontexten organisationen befinner sig i utbringas av två faktorer, 

dessa är komplexiteten och deras turbulenta marknad (ibid.).  

 

På 50-talet introducerade Ingvar Svensson den första långtidsplaneringen i Sverige. Med 

denna budget kunde han jämföra plan och utfall. Resultatet togs emot med stort intresse då 

företagare kunde planera sin framtid i fortsättningen. Företagen började på 60-talet att 

använda sig av strategisk planering och sätta upp mål över en längre period. Budgeten 

användes av företagen likt ett verktyg för att försöka sätta upp målen samt uppnå dem 

(Wallander, 1995). I den budgetlösa styrningen handlar det enligt Neely et al. (2003) om att få 

ner budgetprocessen i avdelningarna och därigenom att bli mer decentraliserad. Att 

prestationsjämförelsen sker så ofta som månadsvis både mellan äldre resultat och med 

varandra som med andra verksamheter. Sedan längre upp i ledningen jämförs bara de främsta 

nyckeltalen likt vid prestationerna.  Det är viktigt att verksamheten ständigt är redo för 

förändringar eftersom att företaget är som ett rullande flöde (Wallander, 1995). Därför krävs 

det att en budgetlös styrning är anpassningsbar för att kunna förändra sig vid behov (Scarlett, 

2007). 

 

I olika organisationer under 80- och 90-talet har ledningen försökt få med resten av arbetarna 

på företaget att engagera sig genom ett decentraliserat beslutfattande, det var ofta något 

internt i företaget de fick ta beslut om. Vad som bör finnas i en budget är en viktig fråga och 

detta beror på företagets mål. Budgeten består ofta av att resurser tas in i verksamheten för att 

sedan utformas till prestationer i form av produkter och tjänster (Bergstrand & Olve, 1992).  

En budget ska beskriva hur framtiden hos en organisation kommer att se ut ur ett kostnads- 

och ett intäktsperspektiv. Budgeten utgår från olika gissningar och förutsättningar, tagna från 

föregående år om hur utvecklingen kan bli i organisationen (ibid.). Wallander (1995) 

beskriver en budget likt ”siffermässiga sammanfattningen av en mängd prognoser, som gjorts 

inom företaget eller hämtats utifrån” (Wallander, 1995, s. 11). Den realism en budget 

innehåller är helt beroende på hur realistiska prognoserna är framtagna. Såvida prognoserna 

inte faller i rätt riktning gentemot verkligheten, kan till exempel utfallet bli att organisationen 

följer budgeten fullt ut fast den ger falska intryck (ibid.). Budgeten är en billig och prövad 

metod för att reducera risker och styra åtgärder (Scarlett, 2007). 

 

Budgeten ses enligt Bergstrand och Olve (1992) ofta likt ett handlingsprogram för hela 

organisationen med mål och handlingsplaner för resultatenheter. En budget omfattar 

förväntade konsekvenser i ekonomiska termer över en viss period, till exempel ett år. Den är 

baserad på antaganden och förutsättningar för en bestämd tidsperiod. Att jämföra ett 

årsresultat med föregående år ser Wallander (1995) som onödigt, detta för att det finns många 
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faktorer som påverkar slutresultatet. Exempel på faktorer är investeringar, globala 

ekonomikriser, ökad produktion. Företagets mål bör istället vara mer relativa och målen ska 

jämföras med konkurrenter och ska i slutändan vara bättre än dem (ibid.). En budget är också 

ett hjälpmedel för att kunna nå företagsmålen. Målen består enligt Weber och Linder (2005) 

av ekonomiska tal som ledningen ska nå inom en viss tidsram. De flesta organisationer 

använder enligt Kaplan och Norton (2001) budgeten som ett huvudsystem och därifrån 

allokerar resurser, kontrollerar prestationsförmågan och bildar målen. Trots detta säger hälften 

av de responderande företagen i en undersökning att de arbetar separerat med budget- och 

strategiprocessen (ibid.).  

 

När en verksamhet ska effektivisera sin budgetprocess bör de enligt Neely, Bourne och 

Adams (2003) förstärka sin budget med hjälp av följade fem styrmedel: aktivitetsbaserad 

budget, nollbaserad budget, värdebaserad styrning, vinstplanering och rullande budget samt 

prognos. Aktivitetsbaserad och nollbaserad budget har en förbättrad fokus på noggrannheten i 

budgetens slutvärde, fast problemet är att det behövs läggas ner mer tid och arbete än en 

budget. Värdebaserad styrning och vinstplanering samt rullande budget har det utförts mer 

teoretiska studier än faktiska praktiska studier och då ställer Neely et al. (2003) sig hur de här 

kan förenkla den grundläggande processen. Det sista styrmedlet anses komma med mest 

potentiell nytta till en förbättrad budgetmetod. Ett flertal verksamheter har lyckats med att 

sätta in detta styrmedel och har därmed fått noggrannare prognoser och överkommit 

problemen kring budgetens långa periodsättningar (ibid.).  

 

I Shastri och Stouts (2008) undersökning av offentliga och privata organisationer har de frågat 

chefer på en styrningsnivå om deras budgetförhållande. I denna undersökning har de utgått 

från Libby och Lindsays (2007) studie och tittat vidare på fenomenen runt budgetering. 

Shastri och Stout (2008) ser efter sina resultat att organisationerna behöver få en bättre 

sammanhållning mellan strategin och budget. Detta eftersom budgetprocessen får 

organisationer att följa en mer närsynt planeringshorisont. Cheferna på företagen försöker till 

större del fortsätta sitt arbete med att integrera användandet av budgetprocessen med andra 

styrmedel, detta för att budgeten ofta är en av byggstenarna i organisationer. Fortsatt gör 

budgeten att ansvaret som chef blir lättare, detta genom att den får bort en viss osäkerhet och 

orolighet (Marginson & Ogden, 2005). 

1.2 Problemdiskussion 

En undersökning Libby och Lindsay (2007a) utförde angående budgetens nödvändighet, 

värde och den tid som lagts ned. Har budgeten enligt respondenterna varit mer användbar än 

skadlig, ändå är den långt från uppskattad av alla. Respondenterna i undersökningen säger att 

de inte kan arbeta utan en budget, för att det är grundpelare i företaget. Kan en organisation 

frångå budgeten helt och istället utgå från ett annat styrsätt? Istället för att slopa budgeten 

totalt och gå mot en budgetlös styrning säger Libby och Lindsay (2007a) att företagen hellre 

försöker bygga vidare på budgeten och förbättra den inom organisationen. Även Player (2003) 

tar upp att företag försöker förbättra budgeten men, finner ofta ingen modell som är långvarig. 

Svenska Handelsbanken slopade budgeten helt när VD:n Jan Wallander tog över 1970. De 

gick från en styrd budget till ett flexibelt prognoserande styrmedel, som istället för att utföras 

av ledningen delegerats till varje avdelning (Wallander, 1995). Det handlade för Wallander att 

få en mer decentraliserad organisation och låta personalen på den lägre nivå ta beslut för att få 

en bättre kundservice (Libby & Lindsay, 2007b).  
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Nästan 70 procent av respondenterna Shastri och Stout (2008) intervjuade använder en 

förhandlingsprocess när de tar fram en budget, detta är en kombination av top-down och 

bottom-up process. Gällande planeringen är det också här 70 procent av respondenterna som 

förhåller sig till en statiskbudget. En statiskbudget menas med att budgen är gjord endast för 

en hel period och gör det svårt att anpassa efter marknaden och nutiden. Planeringen för 

framtida kostnader och intäkter på Svenska Handelsbanken utförs enligt Libby och Lindsay 

(2007b) genom att VD:n, finanschefen och controllerchefen möts upp och tar fram en 

kvartalsprognos. Kvartalsprognosen utgörs av ett troligt resultat för att kunna förbereda sig för 

kommande investeringar och förväntat kassaflöde (ibid.). Det är många som använder sig av 

denna metod trots att det finns andra planeringsmetoder likt rullande budget och den 

nollbaserade budget som Shastri och Stout (2008) anser vara bättre. Att budgeten har 

begränsningar har bankorganisationer känt av och de försöker därför att se bortom den 

tillförlitliga erfarenheten (Mitchell, 2002). I den Svenska Handelsbanken märkte Wallander 

att det inte fungerade att förutse framtiden långt i förväg. Det blev därför en viktig faktor att 

anpassa sig till situationen och styra organisationen i realtid (Libby & Lindsay, 2007b). Om 

organisationen vill kunna förändra sig utefter vad framtiden säger kan inte allt utgå från äldre 

data och planeras för långt i förväg.  

 

Flera företag använder enligt Sahstri och Stout (2008) en månadsvis kontroll av finansiella- 

och icke finansiella medel, där företagen jämför budget med utfall. De flesta organisationer 

anser att planering samt kontroll är budgetens huvudsyften. Budgeten har även andra syften 

som till exempel motivation, kommunikation och så vidare. Det viktigaste med den 

budgetlösa styrningen är enligt Wallander (1995) att ha ett slutmål genom ett årsresultat och 

att ha en förändringsbenägen planering. Andra viktiga delar med den budgetlösa styrningen är 

planering, anpassningsbara prognoser och relativa nyckeltal (Mitchell, 2002). Shastri och 

Stout (2008) frågade sina respondenter vilka problemfrågor den existerande budgeten hade för 

organisationen för att budgetprocessen inte skulle skapa ett värde. Utmaningar företagen hade 

för att budgetprocessen skulle skapa mervärde var främst ledningsansvar, orealistiska mål, det 

politiska klimatet och begränsad resurs på företaget (ibid.). På Svenska Handelsbanken utförs 

en månadskontroll, denna jämförs med liknande nyckeltal på andra avdelningar samt på 

koncernkonkurrenter inom branschen (Libby & Lindsay, 2007b). Hur skulle budgeten kunna 

förändras för att tillgodose organisationernas missnöjen? 

 

I en undersökning Player (2003) har tagit del av är 80-90 procent av företagen missnöjda med 

budgeten. Det är främst själva planeringen och budgetprocessen missnöjet ligger i. Högre 

cheferna i organisationen lägger enligt Player (2003) ner drygt 20-30 procent av sin årliga tid 

på budgetering eftersom budgeten är en sådan viktig aspekt att lägga tid på. Neely et al. 

(2003) undersökning visar att cheferna lägger ner 20 procent av alla sin tid per år på budgeten. 

Med anledning av detta anses kostnaden för budgetering vara alldeles för hög. I Libby och 

Lindsays (2007b) undersökning på Svenska Handelsbanken visar att mängden resurser som 

läggs ned på att skapa dessa kvartalsprognoser motsvarar ungefär en fjärdedel av en 

medarbetares arbetstid varje år. En gång i månaden träffas regionalchefer med de högre 

cheferna och diskuterar frågor kring operationella och strategiska delar. Där det dels finns tid 

att lägga ner på frågor och problem som de önskar att diskutera (ibid.). Då budgeten är en stor 

del av de högre chefernas tid, skulle en budgetlös styrning göra att dessa chefer kan lägga sin 

tid på andra viktiga delar i organisationen? 

 

Den årliga budgeten bör enligt Bruno-Britz (2005) ersättas med ett kontinuerligt planerings- 

och kontrolleringssystem som blir mer flexibel mot den omgivning verksamheter lever i. 
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Genom denna förändring ska det statiska tänkandet försvinna, för att den planen 

organisationen hade från början inte alltid slår rätt mot utfallet. Sedan är det likt det 

Wallander (1995) säger, om att på vissa marknader är det svårt att inte använda en budget fast 

att en budgetlös lösning hade varit den bättre lösningen. Marknaden är snabbväxande och 

kräver snabba byten av produkter och tjänster är en budget alldeles för statiskt uppbyggd. Är 

en budgetlös styrning detta rätta val eller kan organisationen använda sig av budgeten och 

vidareutveckla den? 

1.3 Problemställning 

Utifrån den diskussion vi fört ovan har vi kommit fram med följande forskningsfråga och 

följande underfrågor: 

 

Hur skiljer sig en budgetstyrning och en budgetlös styrning inom banksektorn på en 

lokalnivå? 

 Vilka skillnader och likheter finns det mellan de olika styrsätten på en lokal lednings-

nivå? 

 Vad är utmärkande för respektive styrningen? 

 Hur ser banksektorn på budgetens framtidsutsikter? 

1.4 Syfte 

Syftet är att beskriva likheter respektive skillnader med de olika styrsätten på lokal lednings-

nivå inom banksektorn. 

 

I studien skall vi redogöra för likheter respektive skillnader med att använda budgetlös 

styrning samt budgetstyrning inom de valda bankerna. Vi skall även beskriva vad som 

utmärker respektive styrsätt samt hur bankerna ser på budgetstyrningens framtidutsikter.  

1.5 Avgränsning 

Vi har avgränsat oss till tre banker och dessa ligger i södra Sverige. Detta för att vi har valt att 

se på styrningen hos lokala bankkontor nära oss. Bankerna vi har valt är Svenska 

Handelsbanken Halmstadskontoret, Länsförsäkringar Halland och SEB Region Väst. 

Ledningen på de tre kontoren planerar sin egen budget eller målsättning. Vi kommer därför att 

utgå från de personer som sitter med i ledningen på de lokala kontoren i bankerna. 
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2 Teoretisk referensram  

I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för studien. Huvudbegreppen för 

studien är ekonomistyrning, organisationsstruktur, budgetstyrning samt budgetlös styrning 

och dessa ligger till grund för analysen av problemområdet. 

2.1 Begrepp 

Enligt Nationalencyklopedin definieras ekonomistyrning på följande sätt: ”Ekonomistyrning 

avser avsiktlig påverkan på verksamheten och dess befattningshavare mot vissa mål” 

(Nationalencyklopedin). Ekonomistyrningens övergripande syfte är enligt Nilsson och Olve 

(2010) är strukturerade rutiner, processer samt informationsutnyttjande för att skapa 

strategier. Där strategierna skall föra företaget mot de uppsatta målen och vara en 

konkurrensfaktor. 

 

Sedan 50-talet är budget det vanligaste styrsättet för svenska företag, dessförinnan var det 

bara de största företagen i Sverige som använde sig av budgetering (Greve, 1996). En budget 

är en finansiell plan för en framtida period (Clarke 2004). En budget innehåller en stor mängd 

av dokumentationer och detaljerad information (Wallander, 1995), därav är budgetprocessen 

avgörande utifrån flera perspektiv några exempel är enligt Bergstrand och Olve (1992) är 

samordning, motivation och beslutsfattande.  

 

Budgeten har på senare tid fått mycket kritik enligt Libby och Lindsay (2007) för att dess 

nödvändighet och värde har försämrats samt att den är tidskrävande. Detta ligger till grund för 

budgetlös styrning som är ett komplement till budgetering och handlar om att använda 

anpassningsbara processer (Hope & Fraser, 2004). Därför har några organisationer tagit bort 

budgeten helt och gjort organisationen mer decentraliserad för att använda sig av processer 

med mer anpassningsbara prestationsinstrument istället för en budget (Player, 2003). Jan 

Wallander tidigare VD för Handelsbanken är en av frontfigurerna när det handlar om 

budgetlös styrning, uttrycker sig att grunden för budgetlös styrning är att istället för fokusera 

på det förflutna skall företag inrikta sig på framtiden för att få ett bättre utfall (Wallander, 

1995). 

2.2 Ekonomistyrning 

Definitionen på ekonomistyrning avser alla de organisatoriska, formella och informella mål 

som ligger till grund för att uppnå det organisatoriska målet. Ekonomistyrning innefattar 

bland annat den formella strukturen, operativa kontroller, belöningar, budgetering samt 

planering (Dahlgaard-Park, 2008). Det finns enligt Ax, Johansson och Kullven (2009) olika 

typer av mål i en verksamhet. Målen brukar normalt delas in i två olika kategorier, antingen 

de finansiella eller de ickefinansiella målen. Normalt när vi tänker på ekonomistyrning brukar 

vi till större delen tänka på mål med finansiell karaktär men de ickefinansiella målen har på 

senare år fått en större betydelse (ibid.).  

 

I en undersökning Marginson och Ogden (2005) gjort visar på att mellancheferna oftast 

uppskattar ett starkt direktiv från den högre ledningen då de vet vad som krävs av dem. De 

uppskattar även när deras verksamhet följs och utvärderas på nära håll, då detta ger 

mellancheferna en högre motivation. Trots att det skapar en klar betoning över budgetens mål, 

gör det att mellancheferna inte själva söker sig till att försöka finna förändringar för budgeten. 

Budgeten gör att mellancheferna får bort en viss orolighet och osäkerhet i den rollen och det 

ansvaret rollen har (ibid.).  
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Ekonomistyrningen har många olika uppgifter för att kunna styra företaget mot dess mål. 

Några av dessa är bland annat (Ax et al., 2009, s. 17-18): 

 ”Planera, genomföra, följa upp och anpassa verksamheten i förhållande till planer 

och mål. 

 Analysera verksamhetens processer och aktiviteter kan förbättras 

 Bidra till förutsättningar till en lärande organisation 

 Fördela och utkräva ansvar 

 Verka som rådgivare/samtalspartner i företaget ekonomiska frågor” 

 

Vilken skepnad ekonomistyrningen antar i ett företag beror på hur stor roll ekonomi-

styrningen skall ha bland olika styrmedel. Det är oftast ledningen i företagen som väljer 

vilken styrning företaget har samt hur stor roll ekonomistyrningen ska ha (Nilsson & Olve 

2010). Peljhan (2007) anser att ekonomistyrningen bör anpassas/utformas efter företags-

strategin för att bli så slagkraftig som möjligt samt att det skapar konkurrensfördelar. I 

undersökningen påvisas ett samband mellan ett framgångsrikt företag och ett mindre 

framgångsrikt företag och deras beroende till organisationsmiljön, strategin och företagets 

interna struktur. I och med globaliseringen sker en ständigt snabbare förändring i kundernas 

och konkurrenternas teknik, därför bör företagen ideligen förnya sig för att överleva och 

utvecklas. Därför är det enligt Atrill och MacLaney (2008) viktigt att den strategiska 

ledningen skapar tydliga mål med möjligheter för att kunna uppnå dessa med tanke på både 

interna resurser samt den externa miljön. 

2.3 Organisationsstruktur 

Greve (1996) definierar en organisation likt ”Ett företag som består av fler än en person är en 

organisation. För att organisationen ska vara effektiv måste samspelet mellan 

organisationens olika delar fungera väl. Det måste stå klart för organisationens medlemmar 

hur ansvarar och befogenheter fördelas i organisationen. Det ska också ha klargjorts vad var 

och en ska göra. Ansvars- och arbetsfördelningen kan formaliseras i en organisationsplan” 

(Greve, 1996, s. 168) 

 

Bakka et al. (2006) diskuterar två stycken olika organisationsstrukturer, centralisering 

(vertikala) samt decentralisering (horisontella) som de två vanligaste organisations-

strukturerna. Centralisering utgör en hierarkisk top-down styrning där de anställda med 

befogenheter har rätten att fatta beslut. En av de vanligaste orsakerna till att organisationer 

använder sig av denna struktur beror på komplexiteten. När arbetsuppgifterna är komplexa 

krävs det expertis, planering, koordinering samt kontroll för att styra ett företag enligt Bakka 

et al. (2006). Några fördelar med att använda en centraliserad struktur är att den översta 

ledningen får en bra överblick om hur företaget verkar samt att det går snabbt att fatta beslut 

om en kris i företaget skulle uppstå. Trots detta får den centraliserade strukturen mycket kritik 

bland annat för att ledningen blir överbelastade. Detta leder till att fördelen med en 

centraliserad organisation försvinner. En annan nackdel med centralisering är att 

medarbetarna på företaget inte ges möjlighet att påverka sin arbetssituation, vilket är en av 

fördelarna med en decentraliserad organisation. Människors motivation ökar med ökat 

inflytande (ibid.).  

 

Decentraliseringens huvudsyfte handlar enligt Bakka et al. (2006) om att flytta 

beslutsfattandet till lägre nivåer i verksamheten genom en god förståelse för processerna. 

Decentraliseringen ger därigenom större flexibilitet samt snabbare beslut. Det underlättar om 
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ett problem uppstår på de lägre nivåerna då detta går att lösa snabbt. Trots de positiva 

effekterna finns det givetvis negativa effekter med denna struktur.  Det krävs högre 

kompetens på medarbetarna på alla nivåer i företaget för att det ska fungera, samt att det kan 

uppstå konflikter mellan medarbetare när de inkräktar på varandras revir. Generellt 

decentraliserar organisationer sig genom att hela tiden försöka få ner befogenheten i de lägre 

leden enligt Dugdale och Lyne (2006). En nackdel med decentralisering är att chefer 

kräver/behöver en större mängd kontrollerings- och samordningssystem på organisationsnivån 

(ibid.). Då det finns både för- och nackdelar med organisationsstrukturerna finns det ingen 

best-practise lösning på vilken organisationsform som passar bäst till alla organisationer 

(Bakka et al., 2006). Greve (1996) uttrycker sig att organisationsformen istället skall anpassas 

till den verklighet/miljö som företaget verkar i. Företag bör beakta två olika dimensioner, 

miljöns homogenitet/heterogenitet samt miljöns stabilitet/föränderlighet (ibid.). 

2.4 Budgetstyrning 

Clarke (2004) definierar en budget som ett åtagande till en finansiell plan för en framtida 

period. Då budgeteringen har bitit sig fast i de flesta verksamheter antyder Cooper et al. 

(2002) att budgetprocessen är avgörande för ett företag i flera aspekter. Till exempel att 

investeringar vanligtvis kräver stora utlägg samt att företaget måste säkra återbetalningen av 

denna investering. Förklaringen Wallander (1995) ger för en årsbudget är att företag använder 

sig av en tre-, fem- eller tio år budget för att styra verksamheten. Bakom en budget ligger en 

stor mängd av dokumentationer och de detaljer den innehåller. När den är klar arbetar 

företagen mer eller mindre utefter den och jämför sedan budgeten med utfallet. Om resultatet 

ligger över eller under budgeten tas kritiska frågor kring detta och analyseras för att finna 

orsakerna (ibid.). En budget består enligt Finney (1993) oftast av ett antal månaders planering 

vilket gör att förutsägelser görs tidigt innan utfallet skett. Då budgeten görs kvartalet innan det 

nya årets början brukar den redan fela när januari kommer. Budgeten preciserar var resurser 

ska tillfördelas och prioriteras i företaget. I korthet ger budgeten ett verklighetsintryck över 

strategierna och målen i organisationen (ibid.).  

 

När Bergstrand och Olve (1992) beskriver budgetens huvudmotiv är det dessa tre egenskaper 

de anser vara viktigast: 

 Beslutsfattande  

 Samordning 

 Motivation 

2.4.1 Budgetprocessen 

Budgetprocessen skiljer sig åt mellan alla företag, men i de flest fall är organisationerna 

intresserad att jämföra budget och utfall. Därför har Ax et al. (2009) delat in budgetprocessen 

i fyra gemensamma faser för företag: budgetuppställande, budgetanvändande, budget-

uppföljning samt budgetanalys. Viktigaste med utformningen av en budget är enligt 

Bergstrand och Olve (2002) ”budgetprocessen över tiden”. Med detta menar de följande, 

planering eller budgetuppställning och under tiden hålla på med en löpande styrning och en 

uppföljning av budgeten. Behov av relevant information och en god analys är enligt Ax et al. 

(2009) a och o i budgetprocessen för att göra den bästa fördelningen av resurser inom 

företaget. I budgetprocessen lägger företag ner stora resurser samt engagerar ett stort antal 

personer inom företagen. Självklart skall nyttan vara större än kostnaderna vid skapandet av 

en budget. Samtidigt finns det i verksamheter stora skillnader mellan budgetens olika syften 

och kan även skilja sig mellan olika avdelningar inom ett och samma företag (ibid.).  
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Shastri och Stout (2008) har gjort en undersökning hos privata och offentliga företag, de har i 

denna undersökning utgått från Libby och Lindsay studie från året innan. I undersökningen 

har de tagit kontakt med chefer på ledningsnivå och frågat om deras förhållande till budgeten i 

organisationen. Undersökningens resultat visar på att förhållandet mellan strategi och budget 

är svag delvis att sammanhållningen inte knyts ihop och de arbetar som två separata delar. Då 

budgeten ofta är en av byggstenarna i en organisation, ligger det i ledningens uppgifter att 

försöka integrera andra styrmedel i organisation med användandet av budgetprocessen. 

 

Att budgeten är en viktig byggsten i företaget för ledningen har framkommit innan enligt 

Shastri och Stout (2008). Det ledningen i organisationen ser som störst användbarhet med 

budgeten är planeringen och kontrollen. Andra funktioner de också tar upp som ligger högt 

upp på listan av funktionalitet är till exempel kommunikation, motivation och belönings-

systemet. Företagen i Dugdale och Lynes (2006) undersökning anser att viktiga delar i 

budgeten är planering, kommunikation, kontroll, prestations-/resultatmätningar. Detta anser 

både finansiella- och icke finansiella chefer. Argument för ett budgetstyrt företag är enligt 

Wallander (1995) att den visar ansvarsområdet för personerna och hur organisationen ser ut 

och verkar. Han anser vidare att ansvar inom organisationen är viktigt för att få en fungerande 

organisation. Ytterligare argument är att budgetarbetet och budgeten hjälper organisationen 

för ett klarare samband mellan enheterna för att skapa en helhet. 

2.4.1.1 Planering 

Företagsplaneringar kan skilja sig åt från företag till företag. Det kan även skilja sig mellan 

olika avdelningar inom företaget samt mellan olika aktiviteter (Greve, 1996). Planering är en 

av budgetens grundstenar genom att företag planerar sin verksamhet för kommande perioder 

och därigenom att planera sina resurser efter den förväntade utfallet. Denna planering kan 

innehålla allt från försäljning, produktion samt inköp och investeringar, planeringen kan både 

vara långsiktig samt kortsiktig, den kan även vara påtvingad samt spontan (Ax et al., 2009).  

 

Greve (1996) delar in planeringen i olika klasser: strategisk planering, taktisk planering samt 

operativ planering. På de högre nivåerna i ett företag sker oftast den strategiska planeringen. 

Den strategiska planeringen är en långsiktigplan som skall beskriva hur företaget skall fördela 

sina resurser för att nå det långsikta målet. I och med att planen är på flera år, är det 

orealistiskt att räkna med siffror då osäkerheten är alltför stor. Även verksamhetsplaneringen 

sker på de högre nivåerna, vanligtvis är det koncernledningen och divisionschefer som 

utformar den. Verksamhetsplaneringen sträcker sig inte mer än tre till fem år framöver. 

Verksamhetsplaneringen omsätter den strategiska planen i praktiken med diverse 

investeringar och resursfördelningar inom företaget. I och med detta skiljer sig 

verksamhetsplaneringen från strategiska planeringen då den är mer formell. Operativ styrning 

handlar om de dagliga besluten. På den operativa nivån tar underchefer dagliga beslut för att 

lösa problemen som uppstår i vardagen detta för att arbetet ska kunna fortskrida (ibid.). 

 

Hela 70 procent av respondenterna i Shastri och Stouts (2008) undersökning, utgår från en 

förhandlingsprocess när framtagningen av en budget sker. Denna process utmärker sig genom 

att det är en kombination av bottom-up och top-down utgångsläge, för att ta fram den 

kommande budgeten. Det är också 70 procent av respondenterna som använder en 

statiskbudget när de gör planeringen. En statiskbudget är som det låter, att budgeten är fast 

över en bestämd period till exempel kvartal, halvår eller helår. Detta sätt gör det svårt för 

organisationen att anpassa sig efter framtida och nuvarande marknad. Detta finner Shastri och 

Stout (2008) är en hög siffra eftersom att det finns andra planeringsmetoder, till exempel 
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rullande budget och noll baserad budget. De andra metoderna gör att organisationerna kan 

förhålla sig till förändringar i framtiden då de inte följer en statisk planering. Större delen av 

företagen i undersökningen gör en månadskontroll av finansiella och ickefinansiella medel 

och de jämför sedan utfallet med budgeten de har gjort (ibid.).  

2.4.1.2 Uppföljning 

I budgetprocessen ingår inte bara skapandet av en budget, utan också budgetuppföljning. En 

jämförelse mellan verkligheten och den givna budgeten är vad budgetuppföljningen handlar 

om och är en av budgetprocessens viktigaste egenskaper. Då en jämförelse sker mellan budget 

och utfall kan en avvägning mellan resursfördelning och prioritering, samordning samt 

motivation fördelas till nya strategier i företaget (Greve, 1996). Ax et al. (2009) anser att en 

budget uppföljning bör ske ett flertal gånger per år. Då en budget är indelade i kortare 

perioder och uppföljningen sker kontinuerligt kan företagen dra nytta av snabba korrigeringar 

om det skulle behövas. När ett företag enligt Lapide (1998) inte uppfyller sin budget eller når 

upp till målen, bör målen och budgeten korrigeras så snart som möjligt och en 

orsaksutredning bör initieras. Då det är viktigt att hålla budgeten realistisk. 

 

Bergstrand och Olve (1992) uttrycker att ett företag inte skall lägga alltför mycket energi på 

tillbakablickande och ursäkter då företaget skall lägga sin energi på framtida beslut. Företaget 

skall istället lära sig av sina misstag och utveckla sig i budgetarbetandet. Utfallet skall ses 

som feedback på hur väl företaget går och möjligt kopplas till potentiella åtgärder. Samtidigt 

skall företag ha i åtanke att informationen ett företag får från en budgetuppföljning aldrig blir 

mer än ett beslutsunderlag. Budgetunderlaget ger bara impulser om hur bra eller dåligt ett 

företag går (ibid.).  

2.4.2 Budgetens vidare funktionalitet: Kommunikation, målsättning och motivation 

Feedback är en viktig variabel, när det gäller kommunikation och i vilken utsträckning 

budgetens mål har uppnåtts samt bör ske kontinuerligt. Det är viktigt att medarbetarna i en 

organisation får veta resultatet av sin ansträngning. Med kontinuerlig information får 

medarbetarna större förståelse för kritik vid negativt utfall gentemot uppsatt budgetresultat. 

Positiv feedback leder i sin tur till ökad motivation (Desmond, 2004). Utifrån god 

kommunikation från ledningen och mellanchefer vid budgetmöten kan mellancheferna 

vidareförmedla målstyrning och strategi inom organisationen. Då en god kommunikation i 

företaget uppstår kring budgetering, påverkar det utfallet av budgetprocessen positivt och 

leder till strategiska fördelar (Faure´ & Rouleau, 2011). 

 

Wallander (1995) utrycker sig att människor presterar bättre när de har ett mål att sträva efter. 

En budget kan ses som ett styrverktyg för företagsledningen att styra företaget mot de 

uppsatta målen. Budgeten skapar också ett engagemang hos arbetarna med de uppsatta målen 

i budgeten och dess ekonomiska resultat. Greve (1996) anser att alla företag har ett mål med 

sin verksamhet. Ett företags mål kan delas in i två olika klasser, kvalitativa samt kvantitativa 

mål. De kvalitativa kan beskrivas med till exempel kundnöjdhet medan de kvantitativa mäts i 

siffror till exempel marknadsandelar. För att kunna mäta någonting måste företagen ha något 

slags mått (ibid.).  

 

För att säkerhetsställa att medarbetare engagerar sig i budgeten gäller det enligt Marginson 

och Ogden (2005) att ge dem belöningar, ansvar och aktivt deltagande i allmänhet. Desmond 

(2004) delar upp motivationsfaktorerna i två stycken olika klasser, inre samt yttre motivation. 

Den inre motivationen är till exempel delaktighet vid budgetupprättandet eller positiv 



10 

 

feedback. Ett vanligt incitament för yttre motivation är belöningssystem. En blandning mellan 

yttre och inre belöningar bidrar till en ökad arbetskapacitet för såväl medarbetare som chefer 

(ibid.).  

2.4.3 Problem med budgeten 

Det finns en stor frustration med det sättet en budget utförs på enligt Player (2003). I den 

undersökningen är det hela 80-90 procent av företagen har någon form av missnöje med 

budgeten. Det är i budgetprocessen och planeringen som det största missnöjet ligger. Trots att 

missnöjet med budgeten är stort, anser de högre cheferna i organisationerna att det är en viktig 

aspekt att lägga tid på den årliga budgeten. De högre cheferna lägger ner cirka 20-30 procent 

av deras tid per år på att kontrollera och planera budgeten. Organisationer har på senare år 

börjat använda sig av en mer effektiv och frekvent planering i budgetprocessen. Företag 

arbetar för en bättre planering där årsbudgeten uppdateras oftare, vanligtvis på halvår eller 

kvartalsvis detta istället för en gång per år. Genom detta får ledningen nyare data att arbeta 

efter. Dock blir det mer data, men utfallet gör att ledningen kan göra bättre beslut som ligger 

närmare framtida förändringar. Företagen försöker till större del förbättra nuvarande budget 

genom att minska kostnaden och öka relevansen istället för att slopa budgeten helt (ibid.).  

 

De problem företagen upplever med budgeten och budgetprocessen är orealistiska mål, 

begränsade resurser, ledningsansvar och det politiska klimatet på företaget (Shastri & Stout, 

2008). Det cheferna i Dugdale och Lynes (2006) undersökning ansåg vara kritik mot budget 

var att budgetprocessen är tidskrävande och att den kan försena viktiga åtgärder eftersom att 

verksamheten kan begränsas av budgeten. Budgeten utsetts ofta för kritik eftersom att den 

anses kväva innovation, läran och att en hög framtoning på budget kan skapa ett 

dysfunktionellt beteende bland medarbetarna på företaget. Faktorer som kan påverka beteende 

är till exempel strategisktförändring, uppgiftsosäkerhet och delaktighet (Marginson & Ogden, 

2005). Wallander (1995) anser att budgeten är ett slöseri på resurser och kan helt enkelt vara 

farligt för organisationen. Han anser detta på grund av budgeten är en rationellprocess och 

personerna som tar fram budgeten utgår från sin nuvarande kunskap och försöker spegla till 

en så verkligbild av framtiden som det går. Att göra en tolvmånaders kontroll och utgå utifrån 

data som togs fram flera veckor eller månader innan detta gör att datan blir föråldrad och 

kanske helt enkelt inte gäller längre (ibid.). 

 

Bergstrand och Olve (1992) beskriver nedan 5 stycken punkter varför en budget avviker: 

 ”sakfel i form av t ex felräkning, bortglömda poster, periodiseringsfel 

 orealistiska förutsättningar eller beslut vid budgetens upprättande som sedermera 

frångåtts 

Utfallet kan ha blivit ett annat än väntat, beroende på: 

 sakfel, dvs bokföringsfel eller liknande 

 inverkan av oförutsedda händelser, som man ej velat (vid positiva avvikelser) eller 

kunnat (vid negativa avvikelser) motverka 

 ökad eller minskad effektivitet jämfört med vad som väntades i budgeten” (Bergstrand 

& Olve, 1992, s. 85) 
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2.5 Budgetlös styrning 

Det är enligt Wallander (1995) viktigt att kunna sätta mål, kontrollera och värdera de 

prestationer som verksamheten har utfört och skall utföra. Han anser dock inte att en 

årsbudget behövs i detta läge utan det finns andra metoder att använda sig av istället. 

Budgetlös styrning är enligt Scarlett (2007) den styrning som skall ersätta den traditionella 

budgeten. Huvudsyftet är att förflytta verksamheten från en centraliserad affärsmodell till en 

decentraliserad nivå, där principen med traditionell budget antar centraliserad kontroll enligt 

Mitchell (2002). Slutsatsen som Mitchell (2002) tagit är att en alternativ styrverktygsmodell 

bör användas för att få en grundläggande förbättring av effektiviteten i budgeten. Scarlett 

(2007) förklarar budgetlös styrning som en ”ansvarfull modell”, där ledningen får ut 

värderade mål baserat på konkurrenter, tidigare perioder och prestationsförmåga. Detta kräver 

en anpassningsbar styrning som ledningen har befogenhet över. En budgetlös styrning är 

enligt Mitchell (2002) en grund för att ta tag i förändringen. De viktigaste processer är relativa 

nyckeltal, anpassningsbara prognoser och planering. Fokusen på de viktigaste kulturella 

delarna är decentraliserad befogenhet, egenmakt och en konkurrenskraftig kultur (ibid.). 

 

Wallander (1995) anser att de principer som lägger grunden för budgetlös styrning beskrivs i 

följande stycke. Det är viktigt att se verksamheten som ett rullande flöde där det ständigt sker 

förändringar, det är mindre viktigt att se vad som har hänt de senaste dagarna, veckorna eller 

månaderna. Fokus ska istället ligga på att se hur arbetet går nu och på de närmsta veckorna, 

detta för att kunna påverka det som händer nu och förbättra till ett bättre utfall nästa gång. Att 

göra årsredovisningar är ett måste för de lagar vi har. Bara för vi gör en redovisning över hur 

det var för flera månader sedan betyder det inte att organisationer behöver utgå från denna när 

de ska bestämma framtida beslut. Därför bör styrsystemen i verksamheterna dela upp året i 

kortare perioder med mer sammanfattad information istället för en årlig stor detaljerad 

årsbudget vilket kan försvåra beslutstagandet.  

2.5.1 Övergången till en budgetlös styrning 

Det är en svår uppgift att försöka anpassa och förändra inom organisationen då det ofta finns 

mycket motstånd till att en förändring sker. En viktig del för ledningen är därför att göra 

organisationen förändringsbenägen. I detta omfång säger Wallander (1995) att budgetlös 

styrning går mot detta håll medan budgeten arbetar i motsats riktning. Det går att bli 

förändringsbenägen i budgeten men i sådana fall bör budgeten göras om och detta strider 

emot budgetens poäng att ha en konkret och fast planering.  

 

Banker som i grunden vill ändra på sitt styrsystem bör enligt Mitchell (2002) kolla igenom sitt 

sätt att arbeta med kontroll och egenmakt. Ledande bankorganisationer har märkt den 

grundläggande begränsningen i en budget och ser bortom den beprövande erfarenheten som 

en början. För att undvika att arbeta med en budget och använda en annan metod borde 

organisationen enligt Wallander (1995) tänka helt från scratch. Utifall ett företag ska börja 

från scratch utan en årsbudget, bör tänket kring den försvinna och istället tänka på vad för 

information verksamheten har behov av (för att uppnå en mer effektiv och framgångsrik 

styrning) och ta fram nya datakombinationer. 

 

Det har enligt Scarlett (2007) förekommit ett antal studier för att se om en implementation av 

budgetlös styrning har gjort verksamheten mer lönsam. Ett av de bästa exemplen är från 

Svenska Handelsbanken som övergav budgeten för 40år sedan. Detta gjorde Handelsbanken 

för att få ner besluten över kontoren och inte vara styrt från den högre styrelsen, också dels för 

att undvika målformulering och en formell planering. Att använda detta sätt innebär stor risk 
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och högre kostnad för kapital och marknadskapitaliseringen. Det nämns dock att 

Handelsbanken fokuserar på flexibilitet, då den förutbestämda planen, produkterna och 

projekten är upplagda för att de lätt ska kunna modifieras. Utifrån studier som Scarlett (2007) 

har tagit del av har han belyst följande fördelar med att implementera en budgetlös styrning: 

 

 Lägre kostnader, då sannolikheten för att öka medvetenheten kring syftena för vilka 

kostnaderna har uppstått och därigenom finns potential för kostnadsbesparingar. 

 Förbättrad leverantörs- och kundrelation, då arbetarna på lägre nivå får en närmare 

relation till både leverantörer och kunder. 

 Högre innovation, då ledningen arbetar i system där prestationerna mäts i 

gruppresultat uppmuntrar detta till mer införande av nya innovationer. 

 Snabbare respons tid, då ledningen arbetar i en flexibel process alltså en 

”anpassningsbar process” gör det att de snabbare kan hantera kunders krav (ibid.). 

 

Verksamheterna som börjat gå över till en budgetlös styrning har initierat med följande 

förändringar i den studien Mitchell (2002) tagit del av:  

 

 Dragit ner från en årlig till en kvartalsenlig prestationsstyrning. Det här innebär att 

mer kortsiktiga mål får fokus men att de måste återkopplas till de längre målen för att 

det ska bli effektivt. 

 Att variansanalyser ändras från att se på planen och istället se på trenderna. Att det ger 

ett bättre resultat om processen jämförs med tidigare resultat än den upplagda planen. 

 Att bryta den kompensation som finns för att förverkliga de fasta målen och planerna, 

och istället ha en kompensationsplan som belönar en faktisk framgång. Den här 

modellen är det bästa sättet att ta steget från de spelbeteende som finns hos 

medarbetarna och cheferna, och istället fokusera på det som verkligen kan uppnås i 

realtid som inte är baserat på vad som förutsetts månader innan.  

 Att gå från en budgetering till en mer anpassningsbar modell. Banker börjar här 

använda mer ickefinansiella modeller som verktyg för att prognostisera framtidens 

resultat och se förändringar i prestationer (ibid.).  

2.5.2 Långsiktiga investeringar 

Olika planeringsbeslut gör att verksamheten måste binda sig över en längre eller kortare 

period enligt Wallander (1995). Besluten kan röra sig om maskiner, specialutbildning, 

material kan kräva en längre livslängd av resurser. Dessa beslut kan kopplas till budgeten 

genom att årsbudgeten är sammanlänkad med investeringsbudgeten och beskriver vilka 

projekt som kan bli intressanta att genomföra kommande år. När det gäller budgetlös styrning 

i sådana här situationer är det likt andra beslut i verksamheten att de görs löpande. När företag 

ska sätta pris brukar de utgå utifrån budgetens kostnader och därigenom sätta priset. Detta kan 

vara farligt då utfallskostnaderna inte alls stämmer med budgeten. Företag ska helst följa 

konkurrenssituationen och sätta pris efter vad marknaden vill betala (ibid.). 

2.5.3 Målet är viktigt 

Det väsentligaste med budgetlös styrning är att ha ett slutmål i form av ett årsresultat. 

Årsresultatet är framtaget av en samling bedömningar utöver de olika avdelningarna. 

Wallander (1995) säger att människan i grunden arbetar bättre om det finns ett mål att uppnå. 

Om personalen når målet får de beröm, om de misslyckas får de kritik. Att jämföra årsresultat 

med förgående år är till ingen nytta då åren kan ha haft helt olika inslag av global 

ekonomikris, investeringar, ökning av produktion och så vidare. Istället bör det vara ett 
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relativt mål där företaget jämför sig med sina konkurrenter och försöker uppnå ett liknande 

eller bättre förräntande på kapitalet än dem. Det hjälper inte om företaget ligger bra till enligt 

deras egen årsbudget utifall andra företag tar mer marknadsandelar. Wallander (1995) anser 

att det är viktigare att ligga bättre till mot andra konkurrenter inom branschen eller andra 

branscher för att sin egen organisation inte ska utkonkurreras. Det är viktigt att ha ett 

kontrollmått och ett målmått som går att jämföra mot andra kontor inom koncernen eller 

andra företag inom samma bransch. Det negativa kan vara att det i vissa fall kan vara svårt att 

hitta jämförbara enheter av nyckeltal. Det går dock att jämföra med tidigare valda nyckeltal, 

då det gäller att sträva efter en likvärdig eller bättre insats än dåvarande (ibid.).   

2.5.4 Budgetlös styrning löser budgetens problem 

Det finns tillfällen då företag märker att utfallet är sämre än budgeten och risken finns för att 

företaget kan gå mot en konkurs. Vid sådana tillfällen görs framtidskalkyler för att kunna 

förutse när och/eller detta ska kunna åtgärdas. Wallander (1995) menar att en sådan situation 

kan hända när som helst och behöver inte föreligga över ett år, tiden kan både vara längre och 

kortare. Att använda sig av en budget i sådana situationer menar Wallander (1995) är inte det 

optimala, däremot skulle en budgetlös styrning lösa detta problem bättre. Anledningen varför 

budgetlös styrning skulle hantera detta bättre är att de förhåller sig till en löpande kontroll 

över hur rörelsen utvecklas och gör en framtidskalkyl när behovet dyker upp.  

 

Wallander (1995) talar om vikten av fasta procedurer. Detta leder till att personalen 

kommunicerar och diskuterar problem mellan varandra. Inom budgeten används proceduren 

en gång om året när budgeten utformas. För att budgetlös styrning ska kunna fungera är det 

viktig att dessa procedurer används kontinuerligt under året.  

 

Årsbudgeten är enligt Wallander (1995) ett trygghetsinstrument, där företaget sätter sig en 

gång om året och planerar sin oförutsebara framtid. Efter att denna budget har planerats och 

ansvar har tilldelats, är ramen för företagets arbetsgång gjord. Detta gör att medarbetarna inte 

behöver tänka på framtiden till nästa budgetmöte (ett år framåt). En revision av budgeten görs 

bara när det behövs. Budgeten är en illusion av trygghet, då den riktiga tryggheten ligger i att 

kunna anpassa och förändra sig med tiden (ibid.). De som försvarar det traditionella sättet att 

budgetera, menar på att det inte är själva budgeten i sig som är problemet utan 

kontrollstyrningen av den. För att reducera risker och styra handlingar är budgeten en prövad 

och billig metod. Det är sannolikt att budgeten kommer vara fortsatt förekommande i 

verksamheter för en lång framtid framöver (Scarlett, 2007).  
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet samt den vetenskapliga ansats som en 

redogörelse för forskarnas val av studiens trovärdighet.  

3.1 Val av metod 

Det finns enligt Jacobsen (2002) två vetenskapliga syner på hur vi ska veta och förstå 

verkligheten ur. De två är hermeneutik och positivism. Med hermeneutiken menas att 

verkligheten är skapad av oss människor och studier görs genom att undersöka hur människor 

ser verkligheten. Hermeneutik står för tolkningslära enligt Patel och Davidsson (1994) och en 

förståelse över mänskliga grundbetingelser. Inom denna metod är det kvalitativa tolkningar 

och förståelse av mänskliga handlingar och yttringar i fokus. Genom att forskaren använder 

sig av sin egen förståelse kommer han/hon närmare forskningsobjektet. Forskarens roll i den 

hermeneutiska metoden är öppen och engagerad. Det här ger en kvalitativ förståelse. 

Tankarna, kunskapen, förståelsen och känslorna forskaren har är den bakgrund som används 

för att förstå och tolka forskningsobjektet. Problemet tolkas ur ett holismperspektiv och 

forskaren ser hur helheten är. För att få en helhetsförståelse över problemet, pendlar forskaren 

mellan delar i helheten och själva helheten.  

 

Positivism skulle enligt Patel och Davidsson (1994) vara att kunskapen ska komma till nytta 

och även kunna förbättra vårt nuvarande samhälle. I denna metod är objektsynen och kunna 

utföra prövbara observationer en viktig faktor. De anser sedan att forskaren i sig ska på ett 

metodiskt sätt utgå från den hypotetiskt-deduktiv eller empirisk prövning av hypoteser. 

Forskarens personlighet ska inte påverka slutresultatet och det här kan fastställas genom att 

andra forskare ska få fram samma resultat genom att utföra samma arbete. Positivism baseras 

på att använda förklaringsmodeller, kvantitativ mätning, förklara företeelser och statistisk 

hårddatametoder över analysfasen. Det här synsättet delar upp problemet i olika delar och 

undersöker bit för bit (ibid.). 

 

Vi har i vår studie gått djupare in i en specifik situation och har därför utgått från ett 

hermeneutiskt synsätt. Genom intervjuer med representanter från respektive bank, får vi en 

djupgående insikt på hur de styr sin verksamhet. Då vi har förkunskaper och egna tankar om 

ämnet kommer det påverka hur vi tolkar och förstår forskningsobjektet. Vi kommer att se 

helheten av ämnet genom att gå in i de olika delarna. Detta för att få en förståelse av 

problemet som leder till en helhetsbild av ämnet. Vi anser att det är viktigt att få en bra 

helhetsbild inom detta område för att kunna besvara problemformuleringen på bästa möjliga 

sätt.  

3.2 Val av ansats 

De två angreppssätt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) tar upp är induktiv- och deduktiv 

ansats. Med den induktiva ansatsen menas att forskaren arbetar utifrån empiri och uppgifterna 

därifrån. I den deduktiva ansatsen är det utifrån redan gjorda teorier och begrepp forskaren 

studerar vidare. I Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) tar de upp en tredje ansats, en 

kombination av de två andra. Denna kallas hypotetiskt- deduktiva ansats (abduktiv). I figur 1 

visar vi en modell över hur vi har uppfattat de tre ansatserna.  

 

Den deduktiva ansatsen är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) att forskaren drar en 

logisk slutledning och att det ska ha ett logiskt sammanhang för att kunna komma fram med 

ett resultat. Denna ansats tar fram hypoteser utifrån teorier, dessa påståenden ska vara testbara 
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i den verklighet vi lever i. Utifrån denna ansats arbetar forskaren enligt Jacobsen (2002) 

genom att först skaffa sig information om hur verkligheten ser ut nu, sedan samla på sig 

empiri för att se utifall det stämmer överens med den förväntade verkligheten. Informationen 

är i form av äldre teorier och empiriska rön. Det negativa med denna ansats är att forskaren i 

fråga oundvikligt letar efter den information som anses vara relevant och ger därmed stöd åt 

de förväntningar forskaren hade från början (ibid.). 

 

I den induktiva ansatsen drar forskaren enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) 

slutsatser utifrån empirisk data. Ett problem eller svaghet med den induktiva ansatsen är att 

den inte alltid bygger på alla tänkbara observationer, utan det kan finnas undantag med andra 

slutsatser som ej tagits med. Utifrån olika fenomen i den empiriska studien, drar vi generella 

slutsatser till teorier och modeller. I denna ansats går forskare enligt Jacobsen (2002) ut i 

verkligenheten utan några förutfattade meningar i form av information. Forskaren vill samla 

in relevant data och sammansätta denna efteråt. Informationen de tagit in omformulerar 

forskarna sedan till teori, modellen nedan visar på ansatsen. Skillnaden mot den deduktiva 

ansatsen är att forskaren inte vet vad som anses vara viktig information innan intervjun, vet 

därför inte vad som bör letas efter. Genom detta synsätt kan forskaren få ett riktigt 

sammanhang eller kontext på verkligheten. Det var dock enligt Jacobsen (2002) svårt för en 

forskare att inte gå ut i verkligheten med att ha förutfattade meningar och ett öppet sinne.  

 

Den abduktiva ansatsen är enligt Wiedersheim-Paul (2001) att forskaren gör hypoteser, sedan 

används dessa påståenden för att kunna utföra en prövning i praktiken. I den deduktiva 

ansatsen gör forskaren en slutsats om verkligheten och i abduktiv ansats tar forskaren 

slutsatsen och gör en empirisk prövning (alltså induktiv) av den. En abduktiv ansats är en 

kombination av en deduktiv och induktiv ansats. 

 

Vi har i vår studie utgått utifrån redan framtagen teori och äldre rön. Vi har sedan gått ut och 

frågat respondenterna hur de ser på detta ämne för deras verksamhet. Vi för sedan ett 

resonemang om hur empirifallen skiljer sig mot teorin och därav skapar vi våra slutsatser. Vi 

anser att en deduktiv ansats speglar vårt tillvägagångssätt och valde därför att utgå utifrån 

denna ansats. Det negativa är vi skapat förutfattade meningar och letar oundvikligt efter 

information som stödjer våra teorier. Då vi har detta i åtanke försöker vi vara öppna för att 

kunna ta in mer information under intervjuer.  

 

 

Teori  

Verkligheten 

Induktiv ansats Deduktiv ansats 

Teori  Teori 1 Teori 2 

Abduktiv ansats 

Figur 1 (Egen tolkad) 
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3.3 Kvalitativ- och Kvantitativ data 

Det råder enligt Jacobsen (2002) fortfarande oenigheter gällande vilken metod som är bäst vid 

insamling av data mellan kvalitativ och kvantitativ ansatserna. Dessa metoder skiljer sig åt 

enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) med att den kvantitativa metoden beskriver sitt 

material med numeriska uppgifter medans den kvalitativa ansatsen beskriver informationen 

genom ord. 

 

Den kvantitativa metoden grundar sig enligt Jacobsen (2002) på att beskriva den sociala 

verkligheten i siffror med hjälp av olika mätmetoder samt instrument. Den sociala 

verkligheten beskrivs med hjälp av olika statistiska modeller. Frågeformulär med givna 

svarsalternativ är det vanligaste kvantitativa mätinstrumentet.  Metoden kräver att 

respondenten kan presentera svarsalternativen i förutbestämda fasta svarsalternativ som 

forskaren förutbestämt. Det krävs även goda förkunskaper från forskaren då han/hon skall se 

om fenomenet går att strukturera (ibid.).  

 

Den kvantitativa ansatsen har fått mycket kritik för att vara oflexibel, då en frågeenkät är 

fördefinierad en gång för alla. På det här sättet kan forskarna inte ändra på upplägget om det 

skulle behövas under arbetsprocessen. I sådana fall hade äldre frågeenkäter som utförts fått 

göras om. Denna metod har även fått kritik från flertalet forskare enligt Jacobsen (2002) för 

att den enbart mäter undersökarens förståelse då undersökningen har fördefinierade frågor och 

svar. Jacobsen (2002) beskriver att fördelarna med den kvantitativa metoden, är att 

informationen blir standardiserad samt att den är överblickbar. Den kvantitativa metoden har 

även en tydligare start och slutpunkt än den kvalitativa metoden och på det här sättet är det 

lättare att avgränsa undersökningen. En annan fördel är att undersökningskostnaderna är 

relativt låga. Det här leder till att forskaren kan använda sig av fler respondenter och få ett 

bättre urval samt större möjligheter till att generalisera respondentens svar. 

 

Den kvalitativa metoden beskrivs med ord på ett sätt att angripa sociala fenomen. Jacobsen 

(2002) uttrycker att när en forskare vill undersöka vad som ligger bakom ett begrepp eller 

fenomen passar en kvalitativundersökning bäst. Den kvalitativa metoden tillämpas i regel för 

att beskriva hur individer tolkar och beskriver en situation. Den kvalitativa metoden tillämpas 

även då en oklarhet uppstår i ett ämne, för att skapa klarhet inom området. Ett exempel är när 

forskaren vill se sambandet mellan individ och kontext. När problemställningen är oklar, är 

denna ansats bra att använda på grund av att metoden är flexibel. Detta för att forskaren kan 

ändra på upplägget under projektets gång, vilket inte går i den kvantitativa ansatsen (ibid.). 

 

Jacobsen (2002) menar att ett av de första problemen en forskare stöter på när han/hon 

använder sig av en kvalitativ metod, är att den är en resurskrävande. Detta då intervjuerna är 

ingående, tar lång tid och är resurskrävande, får forskaren prioritera variablerna framför 

enheterna. Generaliseringsproblem uppstår ofta med denna metod då forskaren bara kan 

undersöka ett fåtal respondenter, vilket påverkar den externa giltigheten. Informationen 

forskaren samlar in under denna metod kan även vara svår att tolka samt strukturera, på grund 

av att den mängd information forskaren får under en intervju kan vara oöverskådlig (ibid.).  

 

I studien tolkar vi vilka skillnader och likheter det finns mellan användningen av en 

budgetstyrnig och en budgetlös styrning ur ett ledningsperspektiv inom banksektorn. De tre 

bankerna representeras av, två på lokal nivå i Halmstad och en på regional nivå med säte i 

Göteborg. Vi har valt att använda oss av den kvalitativa ansatsen, detta på grund av att vi 

anser att vi får ut mer och bättre information av de tre bankerna genom besöksintervjuer än 
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vid användandet av frågeformulär. En annan anledning till vald metod är enligt Jacobsen 

(2002) är att när en forskare vill undersöka vad som ligger bakom ett begrepp eller fenomen 

passar en kvalitativansats bäst. Att den insamlade informationen under en kvalitativansats kan 

vara svårare att strukturera är vi fullt medvetna om. Dock anser vi att fördelarna är större än 

nackdelarna för vår studie med besöksintervjuer, samt att vi på ett bra sätt tolkat och 

strukturerat informationen. En annan fördel är då vår problemformulering har varit svår att 

fastställa hjälper det att utgå utifrån en kvalitativ metod.   

3.4 Insamling av primär- och sekundärdata 

Vid insamling av data finns det olika sätt att gå tillväga. Ett angrepps sätt är fallstudier, ett 

annat är experiment och ett tredje är enkäter. Andra sätt det rör sig om är den direkta 

datainsamlingen genom böcker, tidsskrifter, intervjuer samt databaser är några exempel 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) beskriver. Forskaren använder sig även av begreppen 

sekundärdata och primärdata. Primärdata samlar forskaren in själv medan sekundärdata är 

data som är insamlad av någon annan. Det finns ytterligare aspekter forskaren bör ha i åtanke 

när han/hon samlar in all information, dessa är kostnad, kvalitet samt tillgänglighet (ibid.).  

 

Enligt Jacobsen (2002) samlas data in direkt från en person eller en grupp av personer, vilket 

innebär att forskaren samlar informationen själv för fösta gången. Det här betyder att 

forskaren själv går till ursprungskällan samt väljer vilken information han/hon väljer inom det 

specifika området. Primärdata insamlas vanligtvis genom intervjuer, observationer eller 

frågeformulär (ibid.). Primärdata består av våra egna intervjuer hos företagen då det tas fram i 

syfte att svara på våra frågor, för att vi skall kunna göra denna studie. Kvalitén på primärdatan 

anser vi är hög då vi intervjuat rätt personer inom företagen med budgeteringskunskap samt 

att de sitter med i ledningen på respektive bank.  

 

När forskaren använder sig av sekundärdata hämtar forskaren enligt Jacobsen (2002) insamlad 

data från tidigare studier, gjorda av andra forskare. Ett problem med denna information är att 

den insamlade informationen oftast är till för ett annat ändamål och har tolkats på ett sätt att 

den ska passa in i den andres material. När en forskare samlar in sekundärdata måste han/hon 

vara kritisk vid urvalet av källor (ibid.). Vi använder oss av sekundärdata i form av 

företagsinformation om respektive företag från deras hemsida.  

 

I denna studie har vi även använt referenslitteratur i form av äldre litteraturböcker och 

vetenskapliga artiklar, i syfte att uppnå högre validitet och reliabilitet. När vi har valt källor 

har vi varit kritiska emot dem och kollat deras referenser. En av anledningarna till detta är att 

kontrollera dess trovärdighet och användbarhet för denna studie.  

 

Den ena tekniken utesluter inte den andra, det är oftast bäst att använda både primärdata, 

sekundärdata och referenslitteratur i en undersökning. Dessa metoder kompletterar varandra 

då de kan styrka de resultat forskaren kommer fram till, samt ställa olika faktorer mot 

varandra och bidra med spännande kontraster (ibid.). Därför har vi inte enbart använt en 

specifik typ av information vid informationsinsamlandet. 

3.5 Urvalsmetod 

Att få en så pass representativ bild av verkligheten som möjligt, är enligt Jacobsen (2002) en 

av grundpelarna med den kvalitativa ansatsen. Första steget är att välja vilka respondenter 

forskaren vill uttala sig om. De utvalda respondenterna i undersökningen kan väljas genom ett 

flertal olika urvalsmetoder. Urvalspersoner kan väljas genom två olika urvalsmetoder, 
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sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval. De skiljer åt med att sannolikhetsurvalet 

slumpvis väljer sina respondenter, inom urvalsramen för att få en så representativ bild av 

verkligheten som möjligt, vilket den andra metoden inte gör. Den andra urvalsmetoden, icke 

sannolikhetsurval får kritik för att forskaren bara intervjuar ett fåtal personer vilket kan leda 

till att resultatet blir sneddrivet. Bland annat kan leda till att relevanta personer faller bort och 

inte får uttala sig i studien. I och med detta blir det svårt för forskaren att generalisera 

resultatet utifrån flera synvinklar (ibid.).  

 

Vi har i denna rapport valt att använda oss av en icke sannolikhetsurvalsmetod i 

intervjuprocessen. Detta för att Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) beskriver att lämpliga 

personer bör svara på frågorna, för att de sitter på rätt informationen. Vi intervjuat personer 

som är delaktiga i budgetprocessen eller målsättningen. Intervjupersonerna skall även sitta 

med i ledningen på respektive bank, eftersom vi antar att de sitter på den information vi söker. 

Om den besvarade informationen är felaktig är den oanvändbar, samt leder till att forskaren 

får göra om intervjun (ibid.).  

3.6 Intervju 

Vid insamling av empirisk data krävs det enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) att 

forskarna har en metodkunskap, då det har stor betydelse på kvalitén av den empiriska 

informationen. När en forskare skall samla in data väljer han/hon oftast mellan två olika 

metoder, enkät- eller intervjuinsamling. Dessa två metoder kan antingen användas och en för 

sig eller användas tillsammans. Enkätinsamlingen per observation är billigare, men ger ett 

sämre resultat än den dyrare intervjutekniken som ger ett bättre resultat. I intervjuprocessen 

har vi varit noggranna med att vi fick rätt intervjupersoner på företagen, då Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2011) avspeglar vikten av att rätt personer besvarar frågorna.  Det på 

grund av att det är de som antas sitta på den information forskaren söker. Om fel personer 

intervjuas, kan det leda till att den insamlade informationen är oanvändbar. I dessa fall får 

forskaren göra om intervjun på nytt med en annan person (ibid.). Vi har valt att göra 

besöksintervjuer då vi har ett fåtal intervjupersoner. Samtidigt söker djupgående svar inom 

ämnet, vilket vi anser att en enkätundersökning inte kan tillgodose. Vi har även använt oss av 

en intervjuteknik där vi ställer följdfrågor till de svar vi får av intervjupersonen, detta för att få 

mer djupgående svar och större förståelse för svaren. 

 

Vi har valt att intervjua våra respondenter i deras naturliga miljö då Jacobsen (2002) beskriver 

att intervjuplatsen spelar roll, då respondenten känner sig trygg i sinn hem miljö. En tryggare 

miljö förbättrar intervjupersonens information under intervjun. Då platsen har stor betydelse 

på informationen respondenten utger, är det bättre desto tryggare respondenten känner sig. 

Om intervjun hålls på en onaturlig plats kan respondenten känna sig otrygg och det kan leda 

till felaktig information. Vi vet även att respondenten påverkas i sin naturliga miljö. Med att 

den kan bli störd av kollegor och telefonsamtal som stör mötet. Vi anser att vi får ett bättre 

resultat av att intervjua respondenten i sin naturliga miljö. 

 

När vi jämförde bankerna mellan varandra såg vi på dem som en hel organisation och inte 

utifrån specifikavdelningar. Detta gjorde vi för att på ett enklare sätt kunna jämföra vilka 

skillnader och likheter som fanns mellan bankerna. Om vi hade valt en specifik avdelning 

kanske personen på den avdelningen inte kunnat svara på frågorna som vi ville ha svar på, 

samt att Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) anser att personer med rätt kompetens skall 

svara på frågorna. Där av valde vi att se det utifrån ett lokalt ledningsperspektiv. Då en person 

som är med i ledningen antas besitta kunskaper för hela verksamheten. Länsförsäkringar har 
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flera olika ben att stå på och dessa är Bank, Försäkring och Liv [1]. Vi har valt att se 

banksektionen som en egen verksamhet då det endast är bank som är relevant för denna 

undersökning.  

 

Vi valde att i denna undersökning använda oss utav Handelsbanken på grund av att de 

använder sig av en budgetlös styrning sedan 70-talet. De är även en av föregångarna inom 

denna styrning, samt att författare ofta nämner Handelsbanken när de pratar om budgetlös 

styrning. Handelsbanken ser sig själva som en decentraliserad organisation vilket gör att 

besluten i banken tas nära kunderna [3]. SEB valde vi på grund av att vi antog att de var 

motsatsen till Handelsbanken, då de är en av Sveriges äldsta banker samt att de använder sig 

av budgetstyrning. SEB inriktar sig på ett brett utbud av finansiella tjänster samt rådgivning 

tills sina kunder [2]. Länsförsäkringar använder sig också av budgetstyrning. Länsförsäkringar 

valde vi för att vi antog att de skulle vara en blandning mellan SEB och Handelsbanken. Vi 

valde även Länsförsäkringar på grund av att de är en relativt nystartad bank, vilket gör att det 

är intressant att se på hur de styr sin bank och jämföra de mot de andra två äldre bankerna. 

Länsförsäkringar försöker inrikta sig på att de skall ha de nöjdaste kunderna inom 

banksektorn [1].  

 

SEB:s strategiska inriktning ligger fast: SEB skall vara och uppfattas som Relationsbanken i 

sin del av världen. Genom att tillhandahålla hela Bankens kompetens samt förstklassiga 

produkter och processer skapas mervärde för kunden. Strategin är att skala bort komplexitet, 

renodla Bankens organisation samt bibehålla den finansiella styrka som krävs för att verka 

som finansiell partner för kunderna oavsett konjunkturutveckling [2].  

 

Handelsbankens mål är att ha högre avkastning på eget kapital än det vägda genomsnittet för 

jämförbara banker i Norden och Storbritannien. Målet ska nås genom att erbjuda kunderna 

bättre service samtidigt som kostnadsnivån ska vara lägre än i andra banker. Lönsamhet är 

alltid viktigare än volym[3]. 

 

Affärsidén för bankverksamheten är att erbjuda privatpersoner och lantbrukare prisvärda 

banktjänster. Länsförsäkringar ska vara utmanaren på bankmarknaden med ett bra 

bankerbjudande och ett samlat erbjudande inom bank och försäkring till kunderna [1]. 

3.6.1 Strukturen på intervjun  

Vi har valt att använda en såkallad semistrukturerad ansats under våra intervjutillfällen. Det är 

en kombination av en strukturerad intervju med fasta frågor, men ramen för svaren är inte 

direkt fastställda. Jacobsen (2002) resonerar att intervjun kan, på ett mer eller mindre sätt vara 

öppen, fast graden av öppenhet beror helt på vad forskaren önskar att få ut av respondenten. 

En öppen intervju är till viss del strukturerad, i och med att ämnena är förbestämda i förväg. 

Intervjuer som är strukturerade i förväg innebär att vi redan bestämt vilka ämnen som det ska 

kretsa kring och anses vara viktigast. Om det inte finns någon struktur alls i 

intervjuformuläret, kan det leda till komplexa svar och tidskrävande analyser. Fast än 

intervjun är strukturerad i förtid betyder det inte att den blir sluten, utan den kan fortfarande 

ha en hög grad av öppenhet. Strukturen på intervjun kan vara allt från helt sluten till helt 

öppen, och allt där i mellan. Här menar Jacobsen (2001) att strukturen kan vara allt från frågor 

med bestämda svarsalternativ och klar ordningsföljd, till ett samtal utan intervjuguide eller 

ingen ordningsföljd alls.  
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Vi har följt en struktur som med strukturerade frågor med viss bestämd svarsram och en 

förtänkt ordningsföljd. De strukturerade frågorna har vi skapat genom att utgått från teorin 

och frågeställningen. Detta för att kunna göra en jämförelse på vilka skillnader och likheter 

det finns mellan de olika styrsätten mellan teori och empirierna. Dock har följden av frågorna 

kommit i naturlig ordning utefter hur intervjun har utspelats. Respondenterna på de olika 

bankerna har vi intervjuat individuellt. Anledningen är att vi vill höra deras enskilda åsikter, 

samt att de inte skall påverkas av andra på företaget. Vi ställde följdfrågor i form av: varför, 

hur, utveckla, allt i syfte att komma djupare in i ämnet hos intervjuobjektet. Vi har använt oss 

av en någorlunda strukturerad intervjuform, detta underlättar sammanställningen och 

jämförelsen mellan de olika bankerna. Intervjufrågorna är anpassade till respektive styrsätt på 

grund av att en del frågor inte passar till det ena styrsättet.  Exempel på detta är att vi inte 

frågade Handelsbanken följande frågor: Hur många är delaktiga i budgetprocessen? samt: 

Får alla i företaget ta del av budgeten? Är några exempel. Dessa frågor är orelevanta för 

Handelsbanken och att vi dels inte hade fått något bra svar. Vilket är våra huvudmotiv till 

varför vi har valt att ha olika frågor till Handelsbanken än SEB och Länsförsäkringar.  

 

Intervjufrågorna är skapade utifrån vår insamlade information i teorin. Vi valde att skapa en 

teoretiskgrund att stå på innan vi skapade intervjufrågorna. Vi ansåg att vid en större 

grundförståelse för ämnet, skapar vi i sin tur bättre frågor som vidare leder till bättre svar vid 

själva intervjun. Frågor som berör organisationsstrukturen, decentraliserad eller centraliserad 

organisation har vi tagit från stycket organisationsstruktur. Vi ansåg att detta var viktigt att 

diskutera med de tre bankerna eftersom Bakka et al. (2006) beskriver skillnader mellan de 

olika organisationsstrukturerna, samt att Wallander (1995) anser att organisationsstrukturen 

har en stor betydelse för budgetlös styrning. I en undersökning enligt Player (2003) upplever 

80-90 procent av de tillfrågade företagen missnöjdhet med budgeten. Där av har vi ställt 

frågan: Hur ser ni på budgeten i helhet nöjd/missnöjd? På liknande sätt har vi gått tillväga när 

intervjuformuläret har tagits fram.  

3.6.2 Utförandet av intervju 

Under själva intervjun använde vi oss av en bandspelare för att lättare kunna få med all 

information, för att undvika feltolkning vid sammanställningen av materialet. Jacobsen (2002) 

menar att ett bra samtal kräver god ögonkontakt, anteckningar kan försämra och störa 

konversationen. Trots detta valde vi att skriva ner vissa stöd anteckningar under samtalet, för 

att underlätta sammanställningen av materialet. En av nackdelarna med att spela in intervjun 

är att respondenten kan känna sig otrygg och kan då svara oärligt (Jacobsen, 2002). Vi har 

haft det i åtanke, men vi har ändå valt att använda denna metod på grund av att minimera 

feltolkningar samt att vi anser att respondenterna i fråga, trots allt, känt sig trygga under 

intervjun.  

3.6.3 Sammanställning av intervjun 

Efter att ha utfört intervjuerna gjorde vi en transkribering av materialet, där vi skrev ner allt 

från den inspelade intervjun. Vidare skickade vi sedan detta till respondenterna, där de 

ombads styrka att vi uppfattat allt korrekt. Intervjupersonerna har besvarat med ett 

godkännande, och vi anser att empirimaterialet blir mer tillförlitligt av detta. När vi 

sammanställde de tre intervjuerna följde vi samma struktur som vi har använt oss av i teorin, 

för att underlätta för oss själva och läsaren.    

3.7 Validitet 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) beskriver validitet med ett mätinstruments förmåga att 

mäta det forskaren vill mäta. Det som forskaren mäter skall uppfattas relevant samt att det 
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skall vara giltigt för urvalet. Validiteten skiljs ofta åt i två olika kategorier, intern validitet 

samt yttre validitet. 

 

Den interna validiteten beskriver Jacobsen (2002) med att forskaren faktiskt mäter det 

han/hon vill mäta. Det handlar då om resultatets giltighet och ser på datan som samlas in är 

riktig. För att beskriva hur riktig datan är säger Jacobsen (2002) att, desto fler som håller med 

om fenomenet, desto större är sannolikheten att datan är riktig. Forskaren testar resultatet 

gentemot vad andra forskare har sagt om liknande ämne, därigenom kan giltigheten i datan 

kontrolleras. De fortsätter tala om att den interna validiteten handlar om att kritiskt kontrollera 

den data som tagits fram och data andra har tagit fram. Därav har vi valt att använda oss av 

flertalet olika referenser i syfte att styrka giltigheten. 

 

Den yttre validiteten handlar om resultatet från en undersökning är giltig, samt hur det kan 

generaliseras och användas vid ett senare tillfälle. Det är generaliseringen som ligger i fokus i 

denna fråga enligt Jacobsen (2002). Här gäller det att få en förståelse av syftet och få en 

djupare förståelse i fenomenet som vi undersökt. Utifrån det djupgående fenomenet ska en 

forskare kunna göra en generalisering. Därav har vi använt oss av intervjuer istället för 

enkätundersökningar. Då vi enbart har tre olika intervjupersoner hämtade från tre olika 

banker, gör vi en generalisering på en mer lokal ledningsnivå än för hela banksektorn.  

3.8 Reliabilitet 

I Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) fall när de talar om mätinstrumentet som i 

validiteten är det i reliabiliteten att den ska ge stabila och tillförlitliga utslag. Reliabilitet 

definieras enligt Jacobsen (2002) med att en undersökning måste vara tillförlitlig och 

trovärdig. Om undersökningen får samma resultat om vi genomför den på exakt samma 

angreppssätt en gång till att undersökningen har hög reliabilitet. Vi anser att vi hade fått 

liknande resultat om vi utfört undersökningen igen då vi skickat tillbaka formuläret för att 

undvik misstolkningar vid transkriberingen. Vi anser även att vi eller någon annan hade fått 

liknande svar från respondenterna om vi eller någon annan hade använt samma frågeformulär. 

Ett enkelt uttryck är att undersökningen ska vara genomförd på ett trovärdigt sätt och sättet 

ska vara gjort på ett tillförlitligt vis. Det som oftast tas upp på tillförlitligheten är om resultatet 

har påverkats av själva undersökningsmetoden. När en undersökning sker kan det vara svårt 

att se hur undersökningsenheterna påverkas av sättet forskaren har valt att utföra det på 

(ibid.). Att använda en besöksintervju ute hos bankerna kände vi var det optimala då vi kunde 

få ut mer av intervjun genom personlig kontakt.  

3.9 Källkritik 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) beskriver vikten av att forskare måste granska 

samtliga källor han/hon använder sig av. Därför har Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) 

delat in detta i fyra källkritiska kriterier: 

 

 Samtidskrav: handlar om vilken tidpunkt redogörelsen av händelsen sker. 

Dagboksanteckningar från ett år efter händelsen utspelar sig klarar inte av kravet för 

samtidskrav. 

 Tendenskritik: handlar om vilket egenintresse intervjupersonen har i frågan. På så sätt 

kan uppgiftslämnaren välja att svara efter sina egna intressen. Detta behöver inte ses 

som negativt då två motsatser kan ställas mot varandra. 

 Beroendekritik: kan ses som att forskaren kontrollerar om källorna han/hon använder 

sig av är beroende av varandra. Ett exempel på detta kan vara att två intervjupersoner 
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refererar till samma källa, på så sätt ser forskaren om källan är vad källan utger sig för 

att vara.  

 Äkthet: forskaren behöver också undersöka källornas äkthet där exempel är plagiat 

eller ryktesspridning (ibid.).  

 

Vi har i denna studie tagit dessa fyra ovanstående punkter i beaktande för att få så hög 

reliabilitet och validitet som möjligt. Vi är medvetna att samtidskravet kan ifrågasättas då 

vissa av våra källor är aningen föråldrade. Dock anser vi att de är relevanta då nyare forskning 

hänvisar till dessa äldre ursprungskällor. Vi har använt oss av några undersökningsstudier, för 

att få en mer praktisk syn på olika förhållande till budgetstyrningen och den budgetlösa 

styrningen. Vi har i teoridelen använt oss en del av Wallanders bok om målsättningen och vi 

har i åtanke, att han i viss mån förskönar sin modell och Handelsbanken.   
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4 Empiri 

I detta kapitel presenterar vi vårt intervjumaterial från tre olika bankverksamheter, dessa är 

uppdelade i fem underrubriker utefter den teoretiska referensramen för att få en lätt läslighet. 

Företagsinformation och en intervjupresentation av personen inleder varje bankverksamhets-

avsnitt. 

 

Vi har i vår empiridel valt att dela upp företagen varför sig för att få en bättre struktur och 

lättförståelig läsning. Vi har intervjuat tre företag och på varje företag har vi intervjuat en 

person. Personerna vi valt att intervjua sitter alla i ledningen för sin bankverksamhet, då vår 

studie utgår från ledningens perspektiv. Både Länsförsäkringar Halland och Handelsbanken 

Halmstad är lokala kontor i Halmstad medan SEB region Väst har sitt kontor i Göteborg. 

4.1 Länsförsäkringar Halland 

1801 grundades det första länsförsäkringsbolaget och 1985 etableras Länsförsäkringar Liv. 

Det tredje och sista benet som Länsförsäkringar står på idag är Bank, vilket etablerades så 

sent som 1996. Trots att Länsförsäkringar Bank är relativt nyetablerat är de Sveriges femte 

största bank och blev så sent som förra årets privatbank. Länsförsäkringar Halland är ett av 

tjugofyra stycken länsförsäkringsbolag som ingår i Länsförsäkringsgruppen. Länsförsäkringar 

Halland är uppdelat på sex olika kontor med 160 anställda. Dessa Länsförsäkringskontor är 

självständiga samt kundägda [1].  

 

Ola Andersson är kreditchef och bankansvarig för Länsförsäkringar Halland. Ola är även en 

av tolv som sitter med i ledningsgruppen för Länsförsäkringar Halland. Anderssons främsta 

arbetsuppgifter är att ansvara för bank- samt kreditaffärer samtidigt är Andersson även ytterst 

delaktig i budgetprocessen för banksektorn i Halland. Från att processen startar tills budgeten 

är fastställd och uppföljd. 

4.1.1 Ekonomistyrning 

Länsförsäkringar Halland har en strategisk plan som sträcker sig till 2015. Andersson 

beskriver att strategiplanen inte fokuserar på siffror utan är en plan för hur och vart 

Länsförsäkringar skall vara 2015. Andersson anser att denna plan är viktig för dem, då 

Länsförsäkringar Halland har en tillväxtstrategi där de ska öka med 1,6 miljarder årligen. 

Därför är det viktigt att strategierna går hand i hand med målen. Det måste även finnas en god 

koppling mellan de kortsiktiga planerna för hur de skall förverkligas för att Länsförsäkringar 

skall ta sig till målet 2015. Därför har Länsförsäkringar en kortsiktig- och en långsiktig budget 

där den långsiktiga budgeten ägs av styrelsen. I strategiarbetet använder sig Länsförsäkringar 

Halland inte enbart av finansiella medel utan ser även på ickefinansiella medel så som 

kundnöjdhet. På Länsförsäkringar använder de sig av Svensk Kvalitetsindex (SKI) för att 

mäta den totala kundnöjdheten. 

 

En annan del i strategiarbetet är att de benchmarkar sig mot de 23 andra Länsbolagen i 

Sverige. Andersson anser att det är viktigt att jämföra sig med de andra kontoren då alla kan 

ta del av vad som är bra och dåligt. Andersson menar att andras mål och strategier kan bli 

deras mål en dag. Länsförsäkringar har även som mål i sin strategi att vara topp tre i alla 

kategorier som utses av The Banker och Professional Wealth Management, PWM, som ingår i 

Financial Times-gruppen. De rankar bland annat årets privatbank och årets företagsbank.  
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4.1.2 Organisationsstruktur 

Länsförsäkringar Halland är till skillnad från flera andra banker ett eget juridiskt företag där 

kunderna utser styrelsen. Därför anser Andersson att Länsförsäkringar Halland är en platt 

organisation där medarbetarna har stort mandat ute på arbetsplatserna. Andersson påpekar 

visserligen att de viktigaste besluten tas i ledningsgruppen men det är inte några långa 

beslutsvägar då ingen från Stockholm bestämmer över dem.  

 

Ledningsgruppen i Halland består av tolv ledamöter varav två är fackligt representerade varav 

en är VD för hela Länsförsäkringar Halland. Ledningsgruppen består idag av personer från tre 

olika affärsområden dessa är försäkring, liv och bank. Alla som sitter med i ledningsgruppen 

är i sin tur chef över någon avdelning i Halland. Vilket innebär att Andersson är ansvarig över 

banksektionerna på de sex kontoren i Halland. Därigenom finns det inte några kontorschefer 

ute på kontoren då alla chefer sitter på huvudkontoret i Halmstad.   

4.1.3 Budgetstyrning 

Länsförsäkringar Halland startar sin budgetprocess i september med att ledningsgruppen åker 

iväg två dagar för att staka ut riktlinjerna för nästkommande år. Tre månader senare skall 

budgeten vara klar för godkännande av styrelsen. Andersson förklarar att i mötestid tar det 

cirka fem dagar att planera budgeten från att de olika affärsområdena samlar sin personal för 

synpunkter till ett godkännande från ledningen och styrelsen. Dock är det däremellan ett stort 

arbete som utförs ekonomiavdelningen, till exempel som att sammanställa och skapa 

PowerPoints med information till de olika mötena gör att det tar tre månader att skapa sin 

budget. Andersson beskriver vidare att varje affärsområde (försäkringar, liv och bank) inom 

Länsförsäkringar Halland genererar sin egen budget som i sin tur sammanfogas till en 

gemensam budget för hela Länsförsäkringar Halland. 

 

På frågan i vilken utsträckning medarbetarna är med och påverkar budgeten svarar Andersson 

följande. Under affärsplaneringsmötena får alla vara med och säga sitt men alla kan givetvis 

inte få igenom sin vilja utan det är ett givande och tagande. 

4.1.3.1 Uppföljning 

Länsförsäkringar Halland har en kontinuerlig uppföljning av utfall gentemot budgeterat 

resultat. De stora målen har brutits ner på individnivå där personalen och kontoren jämförs 

mot varandra varje vecka samt mot de uppsatta målen. Den grundläggande uppföljningen sker 

på ledningsmötena, dessa är tio per år. Där har ekonomichefen som uppgift att redovisa 

budgetuppföljningen på en timme. Andersson beskriver att nio av tio gånger ser resultatet bra 

ut, annars får ledningen göra en djupgående analys av vad som har gått snett.  

 

Andersson fortsätter att beskriva att vid vissa specifika fall reviderar Länsförsäkringar sin 

budget på grund av en specifik händelse. Andersson påpekar att de inte reviderar budgeten på 

grund av att de har budgeterat dåligt eller om medarbetarna presterar dåligt, utan på grund av 

att externa faktorer. En sådan faktor kan vara att riksbanksräntan antingen har höjts eller 

sänkts eller att Länsförsäkringar har slutat med en viss produkt. Då är det orimligt att fortsätta 

budgetera för den gamla produkten.   

4.1.3.2 Syftet samt kritik 

Länsförsäkringar Hallands huvudsyften med en budget är kontroll och styrning mot de 

uppsatta målen. Ett annat syfte med budgeten är att den är en motivationsfaktor då de 

anställda får en bonus när det budgeterade resultatet visar ett positivt utfall säger Andersson. 
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Kritiken mot att budget är en dyr process håller Andersson med om de bara ska se till de 

siffrorna som står i budgeten. Andersson uttrycker sig däremot att en budget är mycket mer än 

bara siffror, det är också ett tillvägagångssätt mot målen och då får det kosta de pengar 

Länsförsäkringar lägger ner på budgeten.  

 

En risk med budgeten enligt Andersson är om företaget enbart använder sig av föråldrad 

information eftersom detta försämrar kvalitén på budgeten. Därför reviderar Länsförsäkringar 

sin budget. Andersson antyder att en negativ aspekt med budget, kan vara om vissa mellan-

chefer ”tjuvhåller” på budgeten. Detta genom att trycka ner budgeten och på så sätt enkelt 

uppnå det önskade resultat, för att de ska framhäva sig själva. Detta påpekar Andersson att det 

inte händer på Länsförsäkringar. En annan fara med budget Andersson har upplevt under sin 

yrkeskarriär är när en avdelning eller affärsområde får ett förutbestämt krav på budgeten av 

ledningen som de skall uppnå, till exempel att avdelningen skall minska kostnaderna med 5 

%. Då framställer avdelningen bara en budget för skapandets skull där de inte tror på det de 

gör. I grunden måste budgeten vara trovärdig samt att verksamheten tror på den lagda 

budgeten. Om budgeten har orealistiska mål fallerar den anser Andersson. 

4.1.4 Budgetens framtidsutsikter  

Andersson tror inte budgeten kommer försvinna helt eller övergå till budgetlös styrning 

varken för Länsförsäkringar eller inom banksektorn. Anderson påpekar att banker har krav på 

sig och kräver en budget av sina kunder som de skall låna ut pengar till. Andersson tror även 

att budgeten kommer förändras i framtiden, men han vet inte hur, samtidigt som han är nöjd 

med dagens budgetprocess inom Länsförsäkringar. 

4.2 Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Region Väst 

SEB grundades redan 1856 av Andre´ Oscar Wallenberg med namnet Stockholms Enskilda 

Bank. 1972 slogs Stockholms Enskilda Bank samman med Skandinaviska Banken och 

bildade den nuvarande koncernen. De bytte 1998 då till namnet SEB. Idag är SEB en av 

nordens största finansiella koncerner som är representerade i 20-talet länder runt om i världen, 

från London och New York till Shanghai. SEB Region Väst är uppdelade i sex olika distrikt 

på 45 olika kontor med 550 anställda [2]. 

  

Göran Olander är Business Controller för Region Väst samt ansvarig för telefonbanks-

verksamheten. Olanders främsta arbetsuppgifter är att planera för verksamheten samt följa 

upp planerna för att få en effektiv verksamhetsstyrning. Olander sitter även med i ledningen 

där han skapar olika verktyg för de olika kontoren i region väst för att budgetprocessen skall 

flyta på så bra som möjligt.    

4.2.1 Ekonomistyrning 

Enligt Olander ser SEB inte på själva siffran i budgeten utan använder det som en riktlinje för 

hur verksamheten ligger till. Då banker är i en sådan bransch där det ständigt sker 

förändringar, till exempel konjunkturer och riksbanksbesked. Eventuella förändringar gör att 

banken redan i början av året vet om de hamnar under eller över budgeten. Olander påpekar 

dock att det är viktigt att göra en budget utifrån perspektivet att se på de långsikta målen 

samtidigt som en jämförelsemöjlighet när budgeten är upplagd. De långsiktiga målen är 

viktiga för att kunna planera de större investeringar som i det långa loppet ger ett positivt 

resultat. Dessa investeringar ska göra att verksamheten ökar och tar en större marknadsandel. 
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För att mäta sina prestationer benchmarkar sig SEB gentemot andra SEB kontor och distrikt i 

Sverige. Olander anser att enskilda kontor inom SEB endast kan jämföras internt och inte mot 

andra bankkontor, till exempel i Nordea Köping på grund av att SEB använder sig av andra 

modeller och nyckeltal. Om de ska jämföra sig med andra banker sker detta på koncernnivå. 

 

SEB använder sig även av modellen Net Promoting Score (NPS). Det NPS mätningen går ut 

på är att mäta kundnöjdhet och undersöker bara de personer som ligger utanför medeltalen. 

Detta är ett av SEB:s viktigaste nyckeltal i och med att de är så beroende av sina kunder. De 

mäter även hur många kunder de har från månad till månad för att se hur det utvecklas. SEB 

tittar även på Svenska Kvalitetsindex (SKI) trots att deras mätmetoder inte passar SEB, detta 

för att kunna mäta sig mot andra banker. 

 

I början på 2000-talet frångick SEB budgetering och testade på prognoser i stället. Detta 

gjorde de på grund av att det var en trend i samhället och inte på grund av att Handelsbanken 

använder sig av detta på pekar Olander. Dock var det inget för SEB då de ansåg att 

nackdelarna var större än fördelarna. En av de största nackdelarna med rullande prognoser var 

att det ständigt blev nya mål för varje månad som SEB skulle uppnå där uppföljningen mot de 

uppsatta målen blev lidande. Till skillnad mot en budget där de på ett enklare sätt kan stämma 

av utfallet med planeringen. 

4.2.2 Organisationsstruktur 

SEB anser sig vara en centraliserad verksamhet, där kontorschefen är lägst av cheferna. Över 

kontorscheferna finns en distriktschef, som i sin tur rapporterar till regionchefen. 

Regionchefen tar emot beslut från huvudkontoret i Stockholm, där en styrelse sitter och förse 

de undre nivåerna med riktlinjer. Olander nämner dock att verksamheten inte har långa 

beslutsvägar utan de vardagliga besluten tas på kontors- eller disktriktnivå. Det är bara de 

större och viktigare besluten som tas av de högre cheferna, till exempel standardprissättningar 

eller räntekonton centralt. Inom Olanders område hjälper han de lägre cheferna med till 

exempel de olika styrverktygen för budgetering, genom att visa mallar över funktionaliteten.   

4.2.3 Budgetstyrning 

SEB:s budgetprocess är en treårsbudget med fokus på nästkommande år. Olander förklarar att 

i och med att det är ovisst hur det kommer vara om tre år, läggs det mest fokus på 

nästkommande år. Samtidigt framhåller Olander att det är viktigt med en treårsbudget på 

grund av de långsiktiga strategierna. SEB delar sedan upp budgeten kvartalsvis med störst 

fokus på fjärde kvartalet på grund av att det är det viktigaste kvartalet inom banksektorn. 

 

SEB:s budgetprocess startar i oktober – november där det tar en till två timmar för en 

kontorschef att skapa sin budget. Om kontorscheferna har några problem vid skapandet av en 

budget är det bara att ringa till Olander som enkelt kan hjälpa de på trettio minuter. Olander 

påpekar även att det kan vara lite skillnad mellan de olika kontoren då de bestämmer helt 

själva hur de skall lägga upp budgeten samt i vilken grad medarbetarna får vara med och 

påverka budgeten. Vissa chefer vill inte störa affärerna på kontoret medan andra tycker det är 

viktigt med delaktighet och diskuterar det över hela kontoret. Budgetprocessen skall inte ta 

för mycket tid från den dagliga verksamheten anser Olander, därför skall det gå fort för 

kontorscheferna att skapa sin budget, medan på regionnivå lägger SEB ner betydligt mer 

timmar. Olander som budgetansvarig lägger ner 20 dagar om året på budgetering för region 

väst där han bland annat godkänner kontorens olika budgetar. 
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Högsta ledningen skickar ut en process som innehåller den förväntan som finns på divisionen, 

om vad den ska leverera. Det här gör att varje region får en förväntan över vad den ska 

prestera och detta planeras sedan vidare ut över de olika avdelningarna. Cheferna på en lägre 

nivå får presentera det budgetförslag de har tagit fram som innehåller hur de ser på 

verksamheten och hur de vill utveckla den. Budgeten de lägre cheferna sätter är enligt 

Olander ofta en hårdare budget och då hjälper Olander till att justera ner dem för att passa 

ihop med den förväntning som finns. SEB tar alltså in alla budgetförslag och försöker få ihop 

dem till en fungerande budget. Olander och ledningen tar hand om justerandet av 

konjunkturen istället för att varje chef ska vara expert på området. 

4.2.3.1 Uppföljning 

SEB har en grundlig uppföljning varje månad där utfallet inte är det viktigaste utan 

prestationen. Olander förklarar att inom banksektorn finns det otroligt många externa faktorer 

som påverkar resultatet, till exempel ett riksbanksbesked om räntenivån höjs eller sänks. 

Därav vet SEB redan i januari hur de kommer hamna gentemot budgeterat resultat.   

SEB reviderar inte sin budget över året utan den står fast. Detta för att ledningen inte anser att 

det ger någon nytta utan bara nya mål att nå. Olander anser att det viktiga inte är den uppsatta 

siffran, utan den nya siffran och vad det ger för verksamheten. Det räcker inte med att endast 

granska den slutliga siffran i budgeten, utan de måste även se på delområdena för att se vad 

som har gått över förväntan, under förväntan och orsaken till varför det blev på det viset.  

4.2.3.2 Syftet samt kritik 

Enligt Olander finns det olika skolor där budgeten nämns och det finns några som vill följa 

budgeten till punkt och pricka då det är väldigt lätt att läsa av sista raden. SEB ser budgeten 

som en riktlinje och ett medel för att lyfta sig själv och sin affär. Det viktigaste är hur SEB 

utvecklas på sista raden och hur de utvecklar sina nyckeltal. Om ett företags huvudsyfte med 

budget är kontroll anser Olander att denna budget missanvänds. Olander anser att det är en 

enkel form av styrning om företag enbart kollar på siffrorna i budgeten vilket inte fungerar i 

banksektorn. Huvudsyftet med budgetstyrningen är att de långsiktiga målen och strategierna 

kopplas samman, detta för att utveckla verksamheten. Det är viktigt med en snabb 

budgetprocess där den inte tar upp för lång tid av verksamheten, då detta kan störa affärerna 

enligt Olander.   

 

På frågan om att det är dyrt att budgetera håller inte Olander med. Om vi ser till SEB:s 

budgetprocess är det inte alls dyrt där det tar 1 till 2 timmar att budgetera för kontorscheferna. 

Samtidigt använder de sig av enkla Excel verktyg och inte av dyra system där licens-

kostnaderna är stora. SEB har ett ekonomisystem på central nivå som har en stor kostnad men 

om de slår ut det på alla kontor blir det en mycket liten kostnad i slutändan.   

4.2.4 Budgetens framtidsutsikter 

Olander tror att budgeten i framtiden inte kommer försvinna med tanke på hur en styrelse och 

hur ett börsnoterat bolag fungerar. Samtidigt är det väldigt svårt för ett företag att motivera en 

investering utan en budget. Hur skulle det se ut om Boliden skulle göra en investering på flera 

miljarder i en gruva utan att ha en budget undrar Olander. Olander tror att budgetprocessen 

kommer vara lösare än vad den är idag, mer likt budgetlös styrning där den långsiktiga 

planeringen ger ett större stöd när ett företag skall lyfta sig med en informationspost som styr 

mot affärerna. 
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4.3 Svenska Handelsbanken, Halmstadskontoret 

Handelsbanken har ett fullsortiment på tillgångar av finansiella tjänster för både privat- och 

företagskunder. Handelsbanken grundades 1871 med sitt första kontor i Stockholm, nu finns 

det över 730 kontor i 22 olika länder och drygt 460 av dessa kontor ligger i Sverige. De har nu 

cirka 11000 medarbetare inom organisationen. Sedan början på 1970-talet har Handelsbanken 

varit starkt decentraliserat och sätter alltid kunders behov i fokus. Med det här menas att de 

affärsbeslut som rör den enskilda kundens relationer med banken tas så nära kunden som 

möjligt. På kontoret i Halmstad finns det 28 medarbetare och tillhör Region Malmö [3]. 

 

Pernilla Arsamandi är privatmarknadschef för Svenska Handelsbanken på kontoret i 

Halmstad. Hon har där med hand om privatsidan och den gruppen som arbetar mot 

privatpersoner. Arsamandi är även en av tre personer som sitter i ledningsgruppen på 

Halmstadskontoret. De andra två i denna grupp är chefen över kapitalmarknadsplaceringen 

och kontorschefen, den sistnämnda är även deras företagschef.  

4.3.1 Ekonomistyrning 

För hela Handelsbanken är målsättning att avkastning på eget kapital ska vara bättre än andra 

banker på svenska marknaden. Detta anser Arsamandi att Handelsbanken lyckats med då de 

varit den ledande banken i Sverige i över 40 år. Halmstadskontorets slutliga målsättning är att 

ha ett bättre resultat än året innan, målsättningen sätts upp av ledningsgruppen. På 

Halmstadskontoret där de kanske redan utgår från ett bra resultat blir uppdraget att försöka 

finjustera resultatet, genom att förbättra sina kostnader och/eller intäkter.  

 

Då Handelsbankens tankesätt och inte är ett tal i sig, utan mer ett arbetssätt att jobba efter och 

att de ska uppfylla detta genom att för varje intäkt täcka de omkostnader som uppkommit. Det 

finns en procentuell siffra på hur mycket högre denna ska vara men den vill Arsamandi inte 

berätta. Arsamandi nämner att i den planering de har över året finns det inte mycket siffror 

utskrivna utan de ser planeringen som ett arbetssätt, ett sätt att tänka hur medarbetarna gör 

varje enskild affär lönsam. Arsamandi anser att om de följer det planerade arbetssättet 

kommer det att generera ett bra resultat.  

 

På Handelsbanken är det medarbetarna på det lokala kontoret som bestämmer och tar beslut 

om saker. Varje kontor har sin egen resultaträkning och balansräkning för att kunna se hur de 

ligger till finansiellt. Detta jämför Halmstadskontoret med liknande kontor inom regionen och 

Sverige. Det är också viktigt att se på kundnöjdheten för Handelsbanken enligt Arsamandi då 

de vill ha nöjda kunder. Det sker mätningar på nöjdkundindex, undersökningen utförs av ett 

oberoende institut som heter Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Handelsbanken får utvärderingar 

från varje kvartal över både privat- och företagssidan, som visar vad kunden anser om banken.  

4.3.2 Organisationsstruktur 

Handelsbanken anser sig vara decentraliserade sedan början av 1970-talet, då kontoren enligt 

Arsamandi styrs på lokalnivå är det de själva som står för alla beslut. Det är till exempel på 

Halmstadskontoret de bestämmer hur många medarbetare de ska ha, hur många som ska sitta i 

ledningen, kostnader, lokalkostnader om de skulle vilja bygga om och annat liknande. Beslut 

av dessa former tas av det lokala kontoret. Den högre ledningen eller styrelsen för hela 

Handelsbanken bestämmer inte hur de lokala kontoren ska göra, så länge de visar ett bra 

resultat kommer inte några ”pekpinnar” på vad som ska göra fram.   
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Huvudkontoret är mer som en stödfunktion för lokalkontoren på Handelsbanken. Den 

stödfunktion de ger lokalkontoren är i form av specialistkunskap, om kontoret själv inte sitter 

på den då de har bred kunskap på Halmstadskontoret. Det finns även en backup på kontoret i 

Malmö om det är någon specifik hjälp som skulle behövas. Huvudkontoret säger inte vad de 

lokala kontoren ska göra och hur det ska göras.  

4.3.3 Budgetlös styrning 

Istället för en budget använder Handelsbanken en målsättning, där de utgår från föregående 

års resultat och gör en utvärdering på alla områden. Detta gäller ytterligare vad 

Handelsbanken har på inlåning, utlåning, totala resultatet och så vidare. Det lokala kontoret 

försöker på varje område att öka resultatet. Enligt Arsamandi jobbar de väldigt mycket med 

att träffa kunder och därigenom kan fler affärer skapas. Även genom att också vara mer 

tillgängliga på till exempel det lokala kontoret, internetbanken, mobila tjänster ska de öka sina 

affärer.  

 

I planeringsfasen av målsättningen är det Arsamandi och två kollegor till i ledningen. Det är 

de som står för planeringen, alla är inte delaktiga i början av denna planering, men blir det när 

ledningen har tagit fram ett förslag för hela året. När ledningen sedan ska informera om hur de 

har tänkt, det är då de tar in synpunkter från medarbetarna som sitter nära marknaden. 

Ledningen har ett förslag om hur målsättningen är tänkt att se ut över året, men tar sedan med 

allas åsikter. Det förs sedan en diskussion kring olika förändringar och om det är bra justeras 

detta mot själva utkastet av planeringen.  

 

Tiden som läggs ner på planeringen över ett helt år ser ut på följande vis enligt Arsamandi. 

Ledningen lägger ner cirka två dagar på att sätta ihop en förslagsplanering för kommande år. 

Dock har ledningen innan denna sammanslagning av planeringen arbetat fram ett förslag på 

planeringen för sin egen grupp, för Arsamandi gäller det privatsidan. Detta gör alla tre i 

ledningsgruppen för sitt område och det sammanställs sedan till en planering för hela 

Halmstadskontoret. Den sammanslagna planeringen ska som det berättas ovan, diskuteras 

igenom med resten av medarbetarna på kontoret och hela denna process tar cirka tre dagar att 

sammanställa och slutföra.  

 

Det är enligt Arsamandi svårt att säga hur planen kommer att hålla sig mot kommande år då vi 

lever i en omvärld där det ständigt sker förändringar. Till exempel har nu bolånemarknaden 

stannat av något och därför gäller det att kontra detta med att arbeta mer med andra saker för 

att få upp de förlorade intäkterna. Omvärldsfaktorer påverkar Handelsbanken och då 

omvärlden ändras, måste Handelsbanken anpassa sig till detta. Ett exempel kan vara att en ny 

lag tillträder och Handelsbanken måste följa denna. Det här påverkar såklart deras planering 

och kostnaderna kan därmed öka och därför finns det en buffert till en sådan situation skulle 

uppstå. Därav använder de sig av prognoser på månadsbasis för att kunna vara anpassnings-

bara för svängningar på marknaden.  

4.3.3.1 Uppföljning 

Månadsvis uppföljning sker på det lokala kontoret över en utvärdering av hur kontoret ligger 

till. Om denna utvärdering skulle visa fel gentemot planen finns möjlighet att justera denna 

plan. Utvärderingen ser till exempel på de intäkter och kostnader som det lokala kontoret har 

och om de ligger fel med utfallet sker en justering gentemot den uppsatta målsättningen. 

Tiden för den uppföljning som sker månadsvis tar cirka två-tre timmar att slutföra. 

Uppföljningen innehåller först ett förarbete, sedan går Halmstadskontoret igenom 
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uppföljningen med alla medarbetare och till sist görs ett efterarbete för att säkerställa 

planeringen.  

4.3.3.2 Syftet samt kritik 

På Handelsbanken anser de att de blir motiverade av att dels ha nöjda kunder, det är ett 

mätetal, dels att de har en lönsamhet som ökar. Arsamandi ser det som en positiv händelse när 

siffrorna på både lönsamhet och kundnöjdhet kommer för att då syns förbättringen på papper 

och ger medarbetarna ett extra lyft. Om kunderna inom banken inte är nöjda, vad är de då 

missnöjda med och vad skulle kunna göras för att få en bättring. Arsamandi ser det som en 

viktig del att få veta om en kund inte är nöjd och att därmed försöka hitta en lösning på 

problemet. En viktig del i att använda en målsättning och inte en budget är att Handelsbanken 

sparar tid på att använda en planering jämfört med att lägga mycket tid på en budget. Genom 

att använda en planering kan de öka fokus på själva kärnverksamheten alltså det som ger 

resultatet. Arsamandi understryker därför vikten av att det är arbetssättet för att nå målet som 

är viktigt och inte en siffra. 

 

Vid en längre investering, till exempel att vissa investeringar är tvingade beroende på nya 

regelverk, då har det lokala kontoret byggt upp en buffert sedan tidigare. Detta gör att de i 

sådana fall gör avskrivningar över en längre period till exempel tre eller fem år. Är det större 

kostnader betalas inte allt på en gång. Det här får ledningen ha med i beräkningarna, att ha en 

buffert, en reserv för kommande investeringar.   

 

Då Handelsbanken sätter stor tilltro till de lokala kontoren, är det där besluten fattas och inte 

huvudkontoret. Då det lokala kontoret kan marknaden och kan sitt område har de också 

insikten om vad de kan göra för affärer. Arsamandi menar att de lokala kontoren dock måste 

stå upp för att de gör ett bra resultat, det ansvaret tar ledningen på sig. Det lokala kontoret 

fattar besluten och de får stå till svars för dem också. Gentemot andra banker tror Arsamandi 

att det kommer mer beslut uppifrån och bestämmelser över hur de lokala kontoren ska arbeta.  

4.3.4 Budgetens framtidsutsikter 

Arsamandi tror inte att företag kommer sluta med budgeten. När de själva träffar 

företagskunder frågar de oftast efter deras budget för att se deras bokslut eller för att se 

nystartade företags planer. På Handelsbanken vill de kunna se deras budget för att de ska 

kunna låna ut pengar till en affärsidé och den affärsidén är förenad med intäkter och 

kostnader, det här vill Handelsbanken ha specificerat. Att budgetera ses enligt Arsamandi 

fortfarande som en motivation, målsättning, ”moroten” för att företag ska hamna rätt i sin 

prognos och om något inte ligger rätt till i planeringen går det alltid att justera.  

 

En av budgetens svagheter är att den inte ska leva sitt eget liv utan vara förankrad i 

verkligheten och det är kanske det som är det svåra i budgeten. Det ska inte vara en önskan 

utan det ska gå att uppfylla den också. Arsamandi anser att personer som ställer upp budgetar 

ibland är lite för optimistiska istället för att göra den mer verklighetsförankrad. Samtidigt ska 

det vara en strävan mot något som företaget ska försöka prestera och det här blir lite av ett 

vågspel mellan verklighetsförankring och målsättning. I en budget finns det många saker som 

kan påverka att den slår fel enligt Arsamandi, som också tror att det läggs alldeles för mycket 

tid på något som inte kommer att bli av. Då det är mycket utifrån som påverkar en budget, 

som inte går att förutspå, till exempel att riksbanksbeskedet förändras. Därför bör budgeten 

ses över och utvärderas fler gånger per år.  
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5 Analys 

I detta kapitel sker en jämförelse mellan den teoretiska referensramen och våra empirifall. 

Analysen följer samma struktur som i tidigare kapitel, detta för att få en lättförståelig struktur 

i kapitlet. 

5.1 Analysmodell 

Vid utförandet av vår analys valde vi att utgå från huvudbegreppen som har följt genom 

uppsatsen, för att få en bra överblick och struktur i det hela. Huvudbegreppen i analysen är 

följande: ekonomistyrning, organisationsstruktur, budgetstyrning och budgetlös styrning. Vi 

har också gjort en jämförelse mellan budgetstyrning och budgetlös styrnig. Vilket även är vårt 

syfte att ta fram likheter och skillnader. Avslutningsvis diskuterar vi kring hur framtiden ser ut 

för budgeten. Teoretiska referensramen ligger till grund för empirifrågorna. I varje begrepp 

har vi diskuterat bank för bank. Den ordningen vi följer är Länsförsäkringar, SEB och 

Handelsbanken, för att det ska vara lättare att följa vilken bank som säger vad.   

 

I ekonomistyrningen har vi gjort en enskild redogörelse för varje bank. Där har vi granskat 

hur bankerna styr sin verksamhet och vad deras huvudmål är. Sedan diskuterar vi  bankernas 

organisationsstruktur. Detta för att få en klar bild över hur strukturen ser ut inom varje bank. 

Sedan delas bankerna upp i två kategorier. Där Länsförsäkringar och SEB är inom 

budgetstyrning och att Handelsbanken befinner sig inom budgetlös styrning. Vidare har vi 

diskuterat hur var och en av bankerna ser på budgetens framtidsutsikter och hur de tror 

budgeten kommer att utvecklas. I slutet har vi gjort en helhetsanalys mellan alla banker. Här 

följer vi huvudbegreppen för att belysa vilka likheter och skillnader som finns mellan 

bankernas styrningar. Analysmodellen i figur 2 visar hur vi har tänkt med upplägget. 
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Figur 2 (Analysmodell) 
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5.2 Ekonomistyrning 

Ax et al. (2009) och Dahlgaard-Park (2008) menar på att ekonomistyrningen ligger till grund 

för att en verksamhet ska kunna nå sina mål. Vidare innehåller ekonomistyrningen ett flertal 

olika aktiviteter. Några exempel är planering, budgetering, formella mål både finansiella och 

ickefinansiella mål. Länsförsäkringars mål fokuserar inte på siffror, utan är mer av en plan för 

en treårsperiod. Planen beskriver var de ska befinna sig och hur de ska tag sig dit. Andersson 

anser också att de kortsiktiga planerna ska ha en god koppling med de strategiska målen, detta 

för att kunna nå de långsiktiga målen. Därav använder de både en lång- och kortsiktigbudget, 

som binder samman Länsförsäkringars strategier. För att verksamhetsstrategin ska generera 

bättre konkurrensfördelar, bör ekonomistyrningen anpassas efter verksamhetsstrategin enligt 

Peljhan (2007). I ett led att utveckla sin verksamhet, benchmarkar Länsförsäkringar sig mot 

andra länsbolag. Anledningen enligt Andersson är att få fram både bra och dåliga saker, som i 

sin tur kan utveckla deras nuvarande målsättningar. För att kunna styra verksamheten mot det 

uppsatta målet anser Ax et al. (2009) och Andersson, att en analys av aktiviteterna och 

processerna bör förbättras. I ett led för att skapa förutsättningar till en lärande organisation. 

Peljhan (2007) stödjer denna teori, eftersom han anser att verksamheter ständigt bör förnya 

sig för att utvecklas och överleva i framtiden.  

 

Olander på SEB ser budgeten mer som ett arbetssätt än en uppställning av siffror. Där 

arbetssättet ska leda verksamheten till de uppsatta målen. Att enbart se på siffrorna i en 

budget är en enkel styrning, detta fungerar inte i banksektorn enligt Olander. Ekonomi-

styrningen består av ett flertal aktiviteter, de är budgetering, planering och sätta upp 

strukturen. För att verksamheten ska kunna nå sitt slutliga mål (Dahlgaard-Park, 2008). Enligt 

Olander sker det ofta förändringar i bankvärlden, i form av konjunkturer och riksbanksbesked. 

Olander menar att det är viktigt att sätta upp en budget. Anledningen är att styra verksamheten 

mot de långsiktiga målen, till exempel genom investeringar som ska öka bankens 

marknadsandel. Det sker ständigt förändringar i omvärlden och i kunders miljöer därför bör 

verksamheter kontinuerligt förnya sig för att kunna utvecklas enligt Peljhan (2007). På SEB 

har det försökt byta från budgetering till prognoser, detta för att det var en trend för cirka tio 

år sedan. Olander anser att det finns fler nackdelar än fördelar med prognosstyrningen, ett 

exempel är att det ständigt tillkom nya mål som skulle följas upp varje månad. Det finns enligt 

Peljhan (2007) flera exempel på företag som misslyckats vid omstruktureringen till en 

budgetlös styrning. Där huvudorsakerna var att strategin och organisationsmiljön inte passade 

detta styrsätt. Styrningen bör istället anpassas efter företagsstrategin för att generera 

konkurrensfördelar (ibid.). En budget är enligt Olander smidigare att stämma av med utfallet, 

därav passar budgeten bättre in i deras verksamhet. Om verksamheten ska kunna styra sig mot 

sina mål beskriver Ax et al. (2009) ett antal aktiviteter, till exempel fördela ansvar och framstå 

som rådgivare för ekonomiska frågor. Olander sitter som budgetansvarig och styr budgeten 

med hjälp av två andra personer från Malmö och Stockholm. Olander fördelar ansvar till de 

lägre cheferna och är även en rådgivare för dessa chefer. Mellancheferna får genom en 

rådgivning en klar bild över målsättningen, men det hämmar mellanchefernas kreativitet att 

utveckla budgeten enligt Marginson och Ogden (2005). SEB använder sig av benchmarking 

för att kunna utveckla bankverksamheten. En prestationsjämförelse sker mellan andra kontor 

och distrikt. SEB gör en intern jämförelse på grund av att de använder sig av modeller som de 

själva har tagit fram och kan inte jämföras med andra bankers modeller.   

 

Handelsbankens mål är ett arbetssätt och en plan, för hur de ska uppnå ett bättre resultat än 

förgående år. Planen och arbetssättet för året, beskriver hur banken ska göra varje enskild 

affär lönsam. Målsättningen är enligt Arsamandi inte sifferbaserad. Det är viktigt att 
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ledningen genererar tydliga mål som går att uppfylla, eftersom att den externa miljön och de 

interna resurserna påverkar resultatet (Atrill & MacLaney, 2008). Hur stor roll 

ekonomistyrningen har i verksamheten bestäms enligt Nilsson och Olve (2010) av ledningen.  

Arsamandi anser att Handelsbanken är decentraliserade sedan 70-talet, på grund av detta får 

lokala kontoren utföra sin egen målsättning utan pekpinnar från en högre ledning. 

Handelsbanken har på koncernnivå lyckats med att anpassa sin strategi med styrningen. Precis 

som Peljhan (2007) anser att en verksamhet skall göra för att skapa konkurrensfördelar. En 

konkurrensfördel är att Handelsbanken har haft bäst avkastning på eget kapital av de svenska 

bankerna i flera decennier. Arsamandi berättar att Handelsbanken jämför sina prestationer likt 

de andra bankerna. Exempel på detta är att det sker en jämförelse med resultaträkning och 

balansräkning mellan andra kontor inom koncernen. Ett annat mätetal Arsamandi prioriterar 

högt är kundnöjdheten, det är för att kunderna ligger som grund för hela verksamheten.  

5.3 Organisationsstruktur 

Andersson på Länsförsäkringar anser att de är en platt organisation, likt en decentraliserad 

organisation. Detta eftersom beslutvägen är kort och att medarbetarna ute på arbetsplatserna 

har stort mandat. Bakka et al. (2006) uttrycker att decentraliseringens huvudsyfte är att få ner 

beslutfattandet på de lägre nivåerna i organisationen. Andersson nämner också detta som 

anledning varför de anser vara en platt organisation. Det finns längre beslutsvägar, men 

eftersom Länsförsäkringar inte styrs av en högre ledning från Stockholm, anser Andersson att 

dessa beslut ändå går relativt fort att ta. Det finns ingen best-practise lösning på hur en 

verksamhet ska formas (Bakka et al., 2006). Greve (1996) anser att strukturen i en 

organisation ska bestämmas efter vilken miljö organisationen verkar i. Andersson antyder att 

länsförsäkringar är en bladning av decentraliserad och centraliserad organisation. Detta på 

grund av att de har platt organisation men besluten tas i ledningen.  

  

SEB tenderar till att vara en centraliserad organisation, eftersom de har ett flertal nivåer i 

företaget. Exempel på de olika nivåerna i organisationen är styrelse, region, distrikt och 

lokalkontor. En centralisering uttrycker Bakka et al. (2006) likt en hieratisk top-down 

styrning, där besluten fattas av personer med högre befogenheter. Olander är personen som 

bestämmer hur styrverktygen för budgeteringen utformas. Ledningen får enligt Bakka et al. 

(2006) en större överblick över verksamhetsstrukturen, när de har en centraliserad styrning. 

Fast än att styrelsen delegerar ansvar och information neråt i verksamheten anser Olander att 

de inte har långa beslutsvägar. Detta för att de vardagliga besluten tas på kontors- eller 

distriktsnivå.  

 

Arsamandi anser att Handelsbanken sedan 70-talet är decentraliserade, eftersom besluten tas 

på lokalnivå. Enligt Bakka et al. (2006) ger denna organisationsstruktur större flexibilitet och 

snabbare beslutstagande.  En av nackdelarna Bakka et al. (2006) nämner med denna 

organisationsstruktur, är att det krävs högre kompetens på alla nivåer inom företaget. 

Arsamandi nämner att deras huvudkontor fungerar likt en stödfunktion. När det krävs en 

speciallistkunskap, plockas detta in från andra kontor och därmed kan Handelsbanken bortse 

från denna negativa aspekt. Handelsbanken ger sina lokala kontor mer ansvar och försöker 

hela tiden få ner befogenheterna. Dugdale och Lyne (2006) påpekar att organisationer 

decentraliserar sig för att få ner befogenheterna i de lägre nivåerna. 
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5.4 Budgetstyrning 

5.4.1 Länsförsäkringar 

Budgetprocessen ser inte likadan ut för alla företag, men organisationer är oftast intresserade 

av är att jämföra utfallet med budgeten (Ax et al., 2009). Både Ax et al. (2009) samt 

Bergstrand och Olve (2002) delar huvudsakligen in budgetprocessen i tre faser. De tre faserna 

är uppställning av en budget, löpande budgetanvändning och budgetuppföljning. Andersson 

beskriver att Länsförsäkringar använder sig av en liknande budgetprocess. Länsförsäkringar 

startar sin budgetprocess i september, med att ledningsgruppen sätter riktlinjerna för näst 

kommande år. Finney (1993) nämner att budgeten vanligtvis upprättas i det sista kvartalet för 

året, vilket leder till att ledningen gör förutsägelser långt innan utfallet inträffat. I det sista 

kvartalet nämner Andersson att mycket arbete läggs ner av ekonomiavdelningen, genom 

sammanställningar av information till de olika budgetmötena. Vilket både Ax et al. (2009) 

och Wallander (1995) påpekar att det läggs ner mycket tid och resurser, på att ta fram 

information innan budgeten utförs. Ax et al. (2009) menar att nyttan ska vara större än 

kostnaderna. Andersson anser att deras budget uppfyller detta krav. För att kunna fastställa de 

olika affärsområdenas budget, måste ledningsgruppen och styrelsen godkänna dessa. Annars 

ställer ledningsgruppen nya krav som skall uppfyllas. Vilket uppfyller två av tre huvudmotiv 

som Bergstrand och Olve (1992) har med användning av en budget. Dessa två motiv är 

samordning och beslutsfattande.    

 

En uppföljning av budgeten sker enligt Andersson varje månad (förutom juni och juli) under 

ett ledningsmöte. I Shastri och Stouts (2008) undersökning framgår det att de flesta företag 

gör en månadsuppföljning. På uppföljningsmötena går Länsförsäkringar igenom hur väl 

utfallet stämmer överens med budgeten. Om en nämnvärd avvikelse finns, utförs en 

djupgående analys. Om en budget avviker bör utfallet analyseras och korrigeras enligt Lapide 

(1998) och Wallander (1995). Andersson menar att små avvikelser inte behöver justeras, utan 

bara större specifika händelser. En sådan specifik händelse kan vara att de slutar använda en 

produkt eller riksbanksräntan ändras.  

 

Budgeten är en viktig byggsten för företagen, framförallt för ledningen. Ledningen ser 

kontrollen och planeringen som en av de viktigaste egenskaperna enligt Shastri och Stouts 

(2008) undersökning. Även Dugdale och Lynes (2006) undersökning påpekar att bland de 

viktigaste egenskaperna med budgeten är prestationsmätning, planering och kontroll. 

Andersson framhäver också som ovanstående undersökningar, att kontroll och styrning mot 

målet är Länsförsäkringars huvudsyften med budgeten. Ett annat syfte Andersson nämner är 

att budgeten är en motivationsfaktor för medarbetarna, eftersom medarbetarna får en bonus 

vid positivt utfall. Detta tar även Desmond (2004) samt Marginson och Ogden (2005) upp, de 

anser att belöningssystem är en viktig faktor för att motivera medarbetarna. En fara 

Andersson ser med budgeten och bonussystemet, är att underchefer kan försöka trycka ner sin 

budget. Anledningen kan vara att på ett lättare sätt uppnå ett positivt utfall. Andersson menar 

att detta inte sker på Länsförsäkringar, eftersom Länsförsäkringar anser sig vara en platt 

organisation. Ledningen gör även en budgetkontroll för att motverka denna fara. För att skapa 

ett större engagemang till budgeten hos medarbetarna, bör de vara mer delaktiga i 

budgetprocessen anser Desmond (2004) samt Marginson och Ogden (2005). Vilket delvis 

stämmer överens med vad Andersson säger, eftersom att medarbetarna får påverka budgeten 

till en viss grad. Ledningen är de som tar flest beslut, eftersom de innehar den största 

kompetensen. Lapide (1998) och Andersson påpekar samma sak, dels att budgeten ska ha 

realistiska mål annars fallerar den.   
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5.4.2 SEB 

I SEB:s budgetprocess ligger fokus på nästkommande år, samtidigt som en treårsbudget 

utförs. Olander menar att det är viktigt att se över en treårsperiod. Det är viktigt att koppla 

samman kortsiktiga och långsiktiga mål, för att de långsiktiga målen ska uppnås. En sådan 

planering kallar Greve (1996) för en strategisk planering. Planeringen beskriver hur 

verksamheten ska dela upp sina resurser, för att nå de långsiktiga målen. När en planering är 

över flera år anser Greve (1996) att det blir orealistiskt att planera på specifika siffror. Detta 

på grund av att osäkerheten är för hög. Olander påpekar att de inte använder sig av specifika 

siffror när de planerar för sina långsiktiga mål. Ax et al. (2009) samt Bergstrand och Olve 

(2002) delar båda in budgetprocessen i tre huvudsakliga faser, de är en planering, löpande 

styrning och en uppföljning av budgeten. SEB följer huvudsakligen samma faser i sin 

budgetprocess. Budgetprocessen startar enligt Olander i det sista kvartalet. Ledningen börjar 

med att skicka ut en förväntan till varje kontor/avdelning som de ska leverera efter. De lägre 

cheferna tar fram förslagsbudgetar, detta för hur de vill utvecklas. Olander kontrollerar sedan 

förslagsbudgeten med den förväntan som finns på dem. Upplägget liknar den förhandlings-

process som respondenterna i Shastri och Stouts (2008) undersökning använde. Processen var 

en kombination mellan top-down och bottom-up styrning. SEB använder sig av en fast 

budget, även kallad statiskbudget enligt Shastri och Stout (2008). Denna metod gör det svårt 

för verksamheten att anpassa sig till den nuvarande och framtida marknaden. Istället kan en 

rullande budget vara till nytta, eftersom denna enligt Shastri och Stout (2008) förhåller 

verksamheten till förändringar i framtiden. Olander påpekar att SEB testat rullande prognoser, 

men att det inte passade för dem. Den största nackdelen var att verksamheten ständigt fick nya 

mål att uppnå, därmed blev deras uppföljning lidande. I Players (2003) undersökning lägger 

de högre cheferna runt tre-fyra månaders tid på att kontrollera och planera budgeten. Detta 

jämfört mot Olander som lägger ner runt en månad på liknande uppgifter.  

 

Det sker inom SEB en grundlig månadsuppföljning. Utfallet inte är i fokus, utan den utförda 

prestation som sätts i fokus. Det finns enligt Olander ett antal faktorer som påverkar utfallet. 

Därför vet de redan i januari hur väl den kommer bli gentemot budgeten. Även Finney (1993) 

nämner att verksamheter vet hur utfallet blir gentemot budgeten i början av året. Externa 

faktorer som påverkar banksektorn, är till exempel att riksbanksbeskedet sänks eller höjs. 

Vilket påverkar resultat enligt Olander. Verksamheter ska enligt Bergstrand och Olve (1992) 

inte lägga ned fokus på det som varit, utan det som komma skall. Istället lära sig av sina 

misstag för att utveckla budgeten till det bättre. Utfallet från uppföljningen ska hjälpa SEB att 

förbättra sitt arbetssätt för att uppnå ett bättre resultat vi näst kommande uppföljning. Både 

Lapide (1998) och Wallander (1995) menar på att när utfallet inte stämmer överens med den 

uppställda budgeten, bör en analys initieras. I analysen beskrivs det varför/hur en avvikelse 

har framkommit. En grundlig analys av utfallet sker på SEB enligt Olander, där de olika 

delområdena granskas.  

 

Huvudsyftet med att använda en budget enligt Olander, är hur styrningen av SEB:s 

långsiktiga och strategiska mål ska planeras för att kunna uppnås. Det gäller enligt Lapide 

(1998) att budgeten ska vara realistisk och inte orealistisk. Detta kan vara en risk enligt 

Shastri och Stout (2008). Olander anser att en budget missanvänds om huvudsyftet är kontroll. 

Det är dock vanligt att kontroll ligger bland de främsta anledningarna till varför en budget 

används (Dugdale & Lyne, 2006; Shastri & Stout, 2008). Vidare anser Olander att de 

långsiktiga målen i budgeten skapar riktlinjer för hur de ska lyfta sin verksamhet. Genom att 

ha mål att sträva efter, presterar människor bättre enligt Wallander (1995). Därför kan det 

enligt Desmond (2004) samt Marginson och Ogden (2005) vara en motivation att ge 
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medarbetare delaktighet, belöningar och ansvar. Detta för att säkerhetsställa att engagemang 

erhålls till budgeten. Olander ger ansvar till kontorscheferna med att sätta ihop en 

förslagsbudget. Kontorscheferna bestämmer själva hur stort inflytande medarbetarna har på 

budgetprocessen. Wallander (1995) och Player (2003) menar att budgeten är en dyr process. 

Olander anser att budgetprocessen inte är en dyr process, på grund av att SEB använder sig av 

enklare och billigare verktyg.  

5.5 Budgetlös styrning 

5.5.1 Handelsbanken 

Budgetlös styrning beskrivs enligt Mitchell (2002), Scarlett (2007) och Wallander (1995) som 

en anpassningsbar styrning, med befogenhet i de lägre nivåerna. Scarlett (2007) beskriver 

vidare att ledningen i verksamheten generar planeringen genom utvärderade mål, på 

exempelvis tidigare perioder och prestationer. Arsamandi på Handelsbanken beskriver deras 

styrning likt en målsättning. Målsättningen är framtagen av föregående årsresultat, där en 

utvärdering på alla områden sker. Planeringens slutmål är enligt Wallander (1995) ett 

årsresultat, detta är baserat på en samling av bedömningar från de olika avdelningarna. För att 

kunna nå en högre lönsamhet på de olika affärsområdena, gäller det enligt Arsamandi att 

lägga fokus på att träffa många kunder. Detta ger förhoppningsvis fler affärer. Mitchell (2002) 

beskriver att de viktigaste delarna med budgetlösa styrningen, är att ha anpassningsbara 

prognoser och planeringar. För Arsamandi är planeringen grunden för deras styrning. Att 

ständigt vara beredda på att kunna förändra sin planering, utifall det skulle behövas på grund 

av olika faktorer. Wallander (1995) anser att det är viktigt att verksamheten ser sig själva som 

ett rullande flöde, där det ständigt sker förändringar. Mitchell (2002) anser också detta som en 

grund i den budgetlösa styrningen. Handelsbankens planering börjar med att ledningen sätter 

ihop en förslagsplanering för hela verksamheten. Planeringen diskuteras sedan med alla 

medarbetare. Efter att ledningen har tagit in alla åsikter, görs en slutförändring av 

planeringen.  

 

Wallander (1995) anser att det är meningslöst att jämföra årets resultat med föregående år, 

eftersom externa faktorer påverkar resultatet. I praktiken använder Handelsbanken sig av en 

årlig jämförelse. Detta för att deras mål är att få ett bättre resultat än föregående år enligt 

Arsamandi. Varje månad utförs en utvärdering av verksamheten för att se hur de ligger till 

mot deras planering. Arsamandi beskriver att processen går till på samma sätt som i 

planeringen över året och en justering sker om behovet finns. Verksamheten bör enligt 

Mitchell (2002) jämföra nuvarande process med den historiska istället för den planerade. 

Fokuseringen ska enligt Wallander (1995) samt Bergstrand och Olve (1992) ligga på hur 

arbetet går nu och hur medarbetarna kan påverka så att utfallet ska kunna bli bättre till nästa 

gång. Exempel på en utvärdering som sker på Handelsbanken är att intäkter och kostnader 

jämförs mot den satta planeringen. Det hjälper enligt Wallander (1995) inte om verksamheten 

ligger bra till mot deras egen planering om andra verksamheter växer mer. Arsamandi anser 

att det är viktig att hela tiden jämföra sig med andra kontor inom Handelsbanken och andra 

banker på koncernnivå. Detta för att inte tappa marknadsandelar enligt Wallander (1995), det 

gäller att det finns jämförbara nyckeltal när jämförelsen sker.  

 

Målsättningen är Handelsbankens årliga plan istället för en budget. Målsättningen utgör 

grunden när planeringen utformas. Användningen av planeringen ökar enligt Arsamandi 

fokuset på själva arbetssättet. Detta som i sin tur leder till det resultat som uppnås i slutet av 

året. Mitchell (2002) nämner att planering och konkurrenskraftig kultur är en viktig 
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framgångsfaktor. Att ha nöjda kunder och att lönsamheten ökar anser Arsamandi som en stor 

motivationsfaktor. När det finns missnöjda kunder vill Handelsbanken veta orsaken till 

problemet och lösa det snabbt. När ledningen befinner sig i en flexibel process kan de snabbt 

tillgodose kundernas nya krav på en kort tid enligt Scarlett (2007).  

5.6 Budgetens framtidsutsikter 

Andersson tror inte att banksektorn kommer frångå budgetstyrning eller gå över till budgetlös 

styrning. Banker kräver att kunder ska ha en budget och därför anser Andersson att den inte 

kommer försvinna, men att själva budgetprocessen kommer att förändras.  

 

På det sätt en styrelse och ett börsnoterat bolag verkar, tror inte Olander att budgeten kommer 

försvinna. Styrelsen i verksamheten har behovet av en budget, eftersom att detta ger en känsla 

av handelskraft för de krav som de har på sig. En stor investering är svår att motivera för 

verksamheten utan en budget. Detta för att företag annars inte ser vad de får ut av 

investeringen över tid. Olander anser att budgetprocessen kommer förändras övertiden och gå 

över mot en lösare budgetprocess, med en större fokus på den långsiktiga strategiska planen.    

 

Företag kommer inte sluta med att använda en budget, på grund av att banker kräver detta från 

sina kunder enligt Arsamandi. Budgeteringen ses fortfarare som en målsättning och 

motivation för att verksamheter. Att hitta balansen mellan en verklighetsförankrad och en 

önskad målsättning i budgeten, är enligt Arsamandi något varje enskild verksamhet bör sträva 

efter.  

5.7 Sammanbindning och sammanfattning av analysen 

5.7.1 Ekonomistyrning   

Syftet för de tre bankernas ekonomistyrning är liknande. Detta eftersom ingen av dem ser 

själva siffran i sig som det viktiga, utan hur de tar sig dit. Respondenterna anser att det är 

arbetsgången för hur de ska nå sitt slutliga mål som är det viktiga. Länsförsäkringar och SEB 

har ett slutmål som sträcker sig över en treårsperiod. Ettårsbudgeten de använder ska ha en 

koppling till de långsiktiga målen. Handelsbanken ser mer till nuet och fokuserar på sin ettårs 

målsättning. En kontinuerlig uppdatering av budgeten gör enligt Player (2003) att ny data 

framställs, vilket leder till mer arbete i analyseringen. SEB har försökt att ändra sin styrning 

till en rullande prognos. Olander anser att de inte kunde hantera den nya tillväxten av mål som 

uppstod. Därav blev hanteringen av uppföljningen en för svår process för SEB. Styrningen 

bör enligt Peljhan (2007) baseras på verksamhetsstrategin, för att generera bättre 

konkurrensfördelar. Vilket Handelsbanken anser sig har lyckats med, eftersom att hela 

koncernen arbetar utifrån samma styrning. Alla tre banker benchmarkar sig mot andra kontor 

inom koncernen. Varje bank använder sina egna modeller och nyckeltal, där de anser att det 

endast går att jämföra inom koncernen. Huvudmotivet för benchmarketing är att mäta sig och 

ta del av andras lärdomar. I ett led att utveckla och förbättra sin egen bankverksamhet anser 

respondenterna.  

5.7.2 Organisationsstruktur 

Organisationsstrukturerna skiljer sig markant från varandra då ingen bank är den andra lik. 

Bakka et al. (2006) nämner att det inte finns en bästa lösning för hur verksamheten ska 

utformas. Strukturen ska enligt Greve (1996) bestämmas utifrån vilken miljö verksamheten 

befinner sig i. Länsförsäkringar antyder till att vara en blandning mellan de två strukturerna. 

Detta på grund av att de anses vara en platt organisation, men att ledningen står för större 

delen av besluten. SEB tenderar till att vara en mer centraliserad organisation än de andra 
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bankerna. Genom att de använder en top-down styrning, där styrelsen sätter målen för banken 

och där direktiven hela tiden går ner i leden. Handelsbanken är motsatsen och anser sig vara 

decentraliserade sedan 70-talet. Detta för att de lokala kontoren har befogenheterna och 

huvudkontoret inte ger några direkta riktlinjer, utan är mer av en stödfunktion.  

5.7.3 Budgetstyrning och budgetlös styrning 

Huvudsakligen är Länsförsäkringars och SEB:s budgetprocesser samt Handelsbankens 

målsättning liknande när det gäller processen. I och med att alla planerar för det kommande 

året under det sista kvartalet. De arbetar sedan efter planen och gör även månadsuppföljningar 

av planen. Budgetuppställningen eller målsättningen börjar för alla tre banker, genom att 

ledningsgruppen/styrelsen tar fram riktlinjer för planeringen. Kontors- och avdelnings-

cheferna på alla tre banker sätter upp en förslagsbudget/förslagsplanering efter riktlinjerna. 

Förslagsbudgeten/förslagsplaneringen måste sedan godkännas av ledningen. Medarbetarnas 

delaktighet i planeringen skiljer sig åt mellan alla tre banker. Länsförsäkringars medarbetare 

får säga sitt, men det är inte alltid att det tas i beaktning. På SEB skiljer det sig från kontor till 

kontor, eftersom kontorscheferna själva väljer hur stor del medarbetarna får påverka 

uppställningen av budgeten. Handelsbanken har ett möte där medarbetarna får sitta med och 

framföra sina åsikter om förslagsplaneringen. SEB och Länsförsäkringar försöker koppla 

samman de kortsiktiga målen med deras långsiktiga strategi. Detta för att fokus ligger i att 

uppnå de långsiktiga målen. Handelsbanken ligger mer i nuet, för att kunna vara beredda på 

att förändra deras nuvarande planering. Handelsbankens fokus är att träffa mer kunder och 

genom det skapa mer affärer som i sin tur ska leda till en högre lönsamhet.  

 

SEB vet redan i januari hur budgeten kommer att ligga gentemot utfallet. Eftersom det finns 

externa faktorer som påverkar budgeten, exempel är att riksbanksbeskedet höjs eller sänks. 

SEB ser inget värde i att revidera årsbudgeten under året, för att de redan har en förståelse 

varför avvikelsen inträffat. Denna förståelse får de vid månadsuppföljningen, där de granskar 

och analyserar orsakerna i de olika områdena enligt Olander. Länsförsäkringar reviderar 

enbart vid större specifika händelser. Dessa händelser kan till exempel vara att 

riksbanksräntan ändras eller att de slutar använda en produkt enligt Andersson. När en 

nämnvärd avvikelse inträffar utför ledningsgruppen på Länsförsäkringar en djupgående analys 

av avvikelsen. Handelsbanken arbetar efter prognoser och planerar därför för den närmsta 

perioden. En utvärdering sker varje månad mot den uppsatta planeringen. Enligt Arsamandi 

utför de en för-, under- och efterarbetning av målsättningen och en justering sker om behov 

finns.   

 

Länsförsäkringars huvudsyfte med budgeten är styrningen mot målet och kontrollen av 

budgeten. Olander på SEB anser att verksamheter som använder budgeten för enbart 

kontrollbehovet missanvänds den. Huvudsyftet för SEB är hur styrningen av de strategiska 

och långsiktiga målen planeras fram. Det Arsamandi nämner som en viktig byggsten i deras 

målsättning, är anpassningsbarheten för att kunna göra förändringar. Handelsbankens 

målsättning sätter fokus på själva arbetssättet, för sedermera uppnå de uppsatta målen. Vidare 

ges en bonus ut på Länsförsäkringar till medarbetarna vid ett positivt utfall, detta anser 

Andersson som en motivationsfaktor. Olander ger ansvar och delaktighet till kontorscheferna 

vilket han anser är en motivationsfaktor. Den största motivationsfaktorn Arsamandi ser hos 

medarbetarna, är när de har nöjda kunder och att lönsamheten ökar. Budgeten anses vara en 

dyr process, Olander på SEB anser att budgeten inte är en dyr process. Detta på grund av SEB 

använder billigare och enklare verktyg för framtagningen av budget. Att det är en dyr process 

håller Andersson på Länsförsäkringar med om, men menar att det inte enbart är siffror som 
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den påvisar. Det är även ett tillvägagångssätt för hur Länsförsäkringar ska uppnå sina mål och 

därför får det kosta det den gör. Både Länsförsäkringar och SEB nämner vikten av att ha 

realistiska budgetmål, annars anser de att hela processen fallerar.  

5.7.4 Budgetens framtidsutsikter    

Respondenterna i de tre bankerna anser att budgeten inte kommer försvinna, på grund av att 

det oftast krävs en budget från kunden. Detta för att ha möjligen till att låna pengar från 

banken. Både Andersson och Olander menar på att budgetprocessen kommer förändras, men 

endast Olander har en åsikt om hur. Olander anser att budgetprocessen kommer bli lösare och 

inte lika styrd. En större fokus kommer infinnas på den långsiktiga strategiska planen.  
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6 Slutsats 

I detta kapitel har vi gjort följande slutsatser utifrån den analys vi tagit fram. Slutsatsen är 

gjord genom en diskussion mellan våra åsikter och analysen. Vi presenterar även vårt bidrag 

och ger förslag till fortsatta studier inom detta ämne.  

 

Syftet är att beskriva likheter respektive skillnader med de olika styrsätten på lokal 

ledningsnivå inom banksektorn. 

 

I studien skall vi redogöra för likheter respektive skillnader med att använda budgetlös 

styrning samt budgetstyrning inom de valda bankerna. Vi skall även beskriva vad som 

utmärker respektive styrsätt samt hur bankerna ser på budgetstyrningens framtidutsikter.  

 

Hur skiljer sig en budgetstyrning och en budgetlös styrning inom banksektorn på en 

lokalnivå? 

 Vilka skillnader och likheter finns det mellan de olika styrsätten på en lokal 

ledningsnivå? 

 Vad är utmärkande för respektive styrningen? 

 Hur ser banksektorn på budgetens framtidsutsikter? 

6.1 Slutsatsen 

6.1.1 Vilka skillnader och likheter finns det mellan de olika styrsätten på en lokal 

ledningsnivå? 

Vi har i analysen kommit fram till att det finns fler likheter än skillnader mellan styrsätten i 

banksektorn. Alla tre banker var tydliga med att säga att deras budget eller målsättning inte 

fokuserar på siffror. Det viktiga är arbetssättet mot de uppsatta målen. Det finns enligt alla 

respondenter flertalet externa faktorer som påverkar deras planering. Exempel är att 

riksbanksbeskedet går upp eller ner. Greve (1996) påpekar att det inte är realistiskt att planera 

med siffror över en längre tid, på grund av att osäkerheten är för hög. Vilket i sin tur gör att 

bankerna fokuserar på arbetsprocessen istället för utfallet, snarare än en specifik siffra som 

står på sista raden. Vi kan även se att alla tre banker benchmarkar sig, för att se hur de ligger 

till mot andra kontor inom koncernen. Genom en jämförelse mellan kontoren kan de ta 

lärdomar från andras mål och därigenom förbättrar de sin egen verksamhet. Bankerna ser 

kundnöjdheten som ett av de viktigaste nyckeltalen, i ett led för att utveckla sina affärer. 

Wallander (1995) belyser att det är viktigt att det finns jämförbara nyckeltal när jämförelsen 

sker. Inom bankerna är det ledningen som står för de större och viktigare besluten, oavsett 

vilken organisationsstruktur de använder. De mindre och dagliga besluten fattas av 

medarbetarna och kontorscheferna. Bankerna utför den årliga planeringen på ett liknande sätt 

oavsett styrsätt. Eftersom bankerna följer samma struktur med att processen startar i det sista 

kvartalet för året. En månadsuppföljning av resultatet sker kontinuerligt under året för 

respektive bank. Uppställningen av budgeten eller målsättningen för bankerna, initieras av att 

ledningen/styrelsen sätter riktlinjer. Avdelnings/kontorscheferna får förhålla sig till de 

uppsatta riktlinjerna. Det är viktigt att målen ledningen sätter är tydliga och realistiska enligt 

Atrill och MacLaney (2008). Ledningen/styrelsen ska sedermera godkänna den framtagna 

uppställningen innan den fastslås.  
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En tydlig skillnad är att Handelsbanken använder sig av kortsiktiga mål och en anpassnings-

bar planering. I jämförelse med SEB och Länsförsäkringar som planerar för en treårsperiod. 

Tendensen vi ser i medarbetarnas påverkan är att Handelsbanken involverar sina medarbetare 

mer i planeringen. En större medverkan från medarbetarna genererar i en högre motivation 

enligt Bergstrand och Olve (1992), Desmond (2004) samt Marginson och Ogden (2005). På 

SEB bestämmer de olika kontorscheferna i vilken grad medarbetarna ska vara delaktiga under 

processen. Vilket enligt Olander skiljer sig mellan de olika kontoren. Ledningsgruppen på 

Länsförsäkringar låter medarbetarna framföra sin åsikt under processen, men det tas inte alltid 

i beaktning. Det är enligt Wallander (1995) viktigt att fördela ansvar inom organisationen. Det 

för att få en fungerande organisation, där personal kommunicerar med varandra för att lösa 

problem. Uppföljning skiljer sig mellan bankerna, eftersom att SEB inte reviderar sin budget 

utan den står fast över hela året. Länsförsäkringar reviderar vid specifika avvikelser, exempel 

på detta är att riksbanksbeskedet förändras. Handelsbanken gör en månadsanalys, där 

avvikelser diskuteras och beslut tas om en ändring av planeringen ska ske. Därmed reviderar 

de sin planering vid behov. Vad Lapide (1998) och Wallander (1995) tar upp är att när utfallet 

avviker från planen, bör en analys utföras för att finna orsaken.  

6.1.2 Vad är utmärkande för respektive styrningen? 

Budgetstyrningen utmärker sig i vår studie på följande sätt. Att både SEB och 

Länsförsäkringar har ett långsiktigt mål, för att uppnå detta använder de en treårsbudget. 

Enligt Olander och Andersson försöker de nå detta mål, genom att låta de kortsiktiga planerna 

kopplas samman med de långsiktiga. Greve (1996) beskriver att den strategiska planeringen 

sker oftast på de högre nivåerna i verksamheten. Detta går att se både på Länsförsäkringar och 

SEB, där ledningsgrupperna tar budgetbesluten. Vi ser detta tydligast på SEB där de anses 

vara en centraliserad bank, med en top-down styrning. Exempel på detta är att Olander får 

direktiv ovanifrån om budgetprocessens mål och för de vidare neråt i organisationen. Att ha 

realistiska budgetmål ser både Länsförsäkringar och SEB som viktiga delar, annars försvinner 

fördelarna med en budgetprocess. Lapide (1998) anser också att det är viktigt med realistiska 

mål.  

 

Den budgetlösa styrningen som Handelsbanken använder utmärker sig genom att arbeta mer i 

nuet, där fokus ligger på den ettåriga målsättningen. Att ha en anpassningsbar styrning ser 

Arsamandi, Mitchell (2002) och Scarlett (2007) som ett av huvudsyftena med budgetlös 

styrning. Detta kopplas vidare med att Handelsbanken reviderar sin målsättning vid behov, för 

att vara beredda på att förändra sig vid snabba svängningar på marknaden. När målsättningen 

framställs, planerar Handelsbanken med prognoser istället för en budget. Prognos är enligt 

Wallander (1995) ett bra verktyg att använda, för att rikta fokus på hur arbetet går nu och 

framåt de närmsta veckorna. För att kunna påverka det som händer nu och förbättra utfallet 

till nästa gång. Handelsbanken anses vara decentraliserade sedan 70-talet, eftersom de har 

befogenheterna långt nere i organisationen. Scarlett (2007) anser att det är ett av huvudsyftena 

i att använda en budgetlös styrning. Vilket går att se på att Handelsbankens medarbetare är 

mer involverade i planeringen för målsättningen. Vilket i sin tur skapar en högre 

motivationsfaktor, där medarbetare presterar bättre enligt Desmond (2004), Marginson och 

Ogden (2005) samt Wallander (1995). En revidering av den årliga planeringen sker mer 

kontinuerligt, för att anpassa banken efter förändringar på marknaden.  
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6.1.3 Hur ser banksektorn på budgetens framtidsutsikter? 

Idag finns andra styrmodeller än budget likt rullandeprognoser och nollbaserad budget. Vi, 

våra respondenter i studien och Scarlett (2007) anser att budgeten inte kommer försvinna över 

överskådlig tid inom banksektorn. Vi och våra respondenter anser att budgeten inte kommer 

försvinna, på grund av att bankerna kräver en budget från sina kunder vid belåning av pengar. 

Budgeten är ingen optimal process, detta anser vi precis som respondenterna Olander och 

Andersson samt forskarna Bergstrand och Olve (1992), Dugdale och Lynes (2006), Player 

(2003) samt Wallander (1995). Därav kommer troligtvis budgeten anta en annan betydelse 

och form i framtiden. Vi vet inte exakt hur den kommer att formas och användas i framtiden. 

Kanske blir det som Olanders spekulationer, med en lösare styrning med större fokus på den 

långsiktiga strategiska planen.    

6.2 Diskussion 

Vi fann ett intresse om att skriva om budgetlös styrning, eftersom vi läste om Wallander 

(1995) som mynnat upp ett bättre sätt att styra en verksamhet utan en budget. Vi ville 

undersöka vad de olika styrsätten innebar och vad det finns för likheter och skillnader. 

Handelsbanken och Wallander anses som ett av de bästa exemplen på budgetlös styrning 

enligt Scarlett (2007). Denna teori är en av anledningarna varför vi valde Handelsbanken som 

en av respondenterna till studien. SEB och Länsförsäkringar använder sig av en 

budgetstyrning, dessutom antog vi att dessa tre banker skulle ha stora skildaktigheter mellan 

varandra.  

 

Vi kan inte dra några generaliseringar för hela banksektorn, eftersom vi endast intervjuat tre 

banker där storleken mellan bankerna skiljer sig åt. Länsförsäkringar och Handelsbanken 

återfinns på en lokalnivå. SEB:s respondent befinner sig på en regionalnivå, vilket påverkar 

utfallet till en viss del. Vi anser att det blir svårt att dra paralleller mellan bankerna, på grund 

av den nivåskillnad som finns. Vidare anser vi ändå att vi kan göra en rättvis jämförelse 

mellan bankerna. Detta för att respondenterna sitter med i ledningen och är delaktiga i 

budgetprocessen/målsättningen. Vår diskussion nedan ligger till grund för den slutsats vi har 

nämnt ovan. Här resonerar vi kring de samband och avvikelserna som finns mellan de två 

olika styrsätten. 

 

Utifrån den teoretiska referensramen framgår det att styrsätten skiljer sig på ett flertal olika 

sätt. Efter att analyserat det insamlade empiriska materialet anser vi att skiljaktigheterna inte 

var speciellt stora, snarare att liknelserna är fler. Ett exempel är att alla tre respondenterna 

lägger en större fokus på arbetssättet för att nå målet, än en specifik siffra på slutraden. Det 

framkom från Libby och Lindsays (2007b) undersökning att det är svårt att förutse framtiden. 

I studien framgår det att bankerna har svårt att förutse utfallet, eftersom externa faktorer 

påverkar deras budget/målsättning. Exempel på externa faktorer är nya regelverk och 

riksbanksbesked. Planeringsprocessen för nästkommande år liknar varandra. Detta genom att 

ledningen/styrelsen sätter riktlinjer, för hur de ska nå de uppsatta målen. Avdelningscheferna 

får därefter sätta en budget/målsättning som passar med riktlinjerna. Vi anser likt vad 

respondenterna säger att ett bra sätt för bankernas utveckling av affärerna, är att de 

benchmarkar sig mot andra kontor inom koncernen. Bankerna kan genom jämförelsen ta 

lärdomar från andra kontor för att utveckla sin verksamhet. Detta antagande stödjer Peljhan 

(2007) med att det ständigt gäller för verksamheter att utveckla sig för att överleva på 

marknaden. Ett nyckeltal som bankerna lägger stort fokus på är kundnöjdheten. Vilket känns 

självklart, eftersom bankerna likt de flesta verksamheter behöver kunder för att bedriva sin 

verksamhet.  
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En skillnad vi upptäckte mellan styrsätten i studien var att Handelsbankens fokus ligger på en 

anpassningsbar- och kortsiktig planering genom användning av prognoser. Vilket ligger i linje 

med Mitchells (2002) beskrivning av en budgetlös styrning. Olander på SEB berättade att de 

försökte införa rullande prognoser istället för en budget. Den största nackdelen blev för stor 

när det tillkom nya mål, vilket tillförde att uppföljningen blev lidande. En teori vi har varför 

detta inte fungerade är från Mitchell (2002). Där Mitchell (2002) anser att verksamheten bör 

ha en decentraliserad struktur vid budgetlös styrning, vi anser att SEB inte har en 

decentraliserad struktur. Länsförsäkringar och SEB:s styrning framhäver att de kortsiktiga 

delmålen tillsammans ska leda till de långsiktiga målen. Att planeringen skiljer sig åt mellan 

de olika bankerna är helt normalt enligt vårt tycke. Greve (1996) anser att planeringen kan till 

och med skilja sig åt mellan olika avdelningar inom företagen. Detta går att se i SEB, 

eftersom kontorscheferna använder sig av olika upplägg gällande budgetprocessen. Vi anser 

vidare att resonemanget Greve (1996) anser om planeringen, även gäller för den budgetlösa 

styrningen. Uppföljningen sker månadsvis från alla bankerna, men synen på revidering vid 

avvikande resultat skiljer sig mellan de tre. Bankerna gör en analys av varför avvikelserna har 

skett. Detta anser Lapide (1998) att verksamheter bör utföra. Att Handelsbanken reviderar sin 

planering anser vi bero på följande. Styrsätten fokuserar på att vara förändringsbenägna, detta 

kopplar Scarlett (2007) till den budgetlösa styrningen. Efter uppföljningsanalysen gör SEB 

ingen revidering, för att de vet varför utfallet har avvikit och ser ingen nytta i att ändra i 

budgeten. Länsförsäkringar gör revideringar vid specifika avvikelser, exempel är att en 

produkt har tagits bort. Därmed är den inte längre relevant för budgeten. Medverkandet från 

medarbetare skiljer sig även det här mellan bankerna. När vi analyserar denna punkt, får vi ta 

i beaktning att Olander på SEB inte arbetar som en avdelningschef. Detta gör de andra två 

respondenterna. Det Olander uttalar sig om är att kontorscheferna får själva bestämma hur 

stor påverkan medarbetarna ska ha på deras budgetprocess. Detta kan skilja sig mellan 

kontoren inom koncernen. Vilket gör att medarbetsmedverkandet på vissa kontor kan vara 

obefintlig. Detta kan enligt Desmond (2004) medföra att en viktig motivationsfaktor 

försvinner, vilket är delaktigheten i budgeten. Handelsbanken tenderar till att ha större 

medarbetspåverkan i sin planering än vad de andra bankerna har. Detta anser vi kan kopplas 

till att Handelsbanken anser sig vara en decentraliserad organisation. Där ett huvudmotiv 

enligt Dugdale och Lyne (2006) är att beslutsfattandet ska ske på de lägre nivåerna. Detta 

ligger i linje med Marginson och Ogdens (2005) teori om att delaktigheten vid beslutsfattande 

ökar motivation vid budgetprocessen. Vi anser att resonemanget Marginson och Ogden 

(2005) påpekar om ökad motivation vid budgetprocessen, också gäller för delaktigheten i 

planeringen för budgetlös styrning.  

 

Då vi har valt att se på problemställningen utifrån från ett lokalt ledningsperspektiv kan vi inte 

ta slutsatser om en specifik avdelning på respektive bank eller för hela banksektorn. Dock ser 

vi Länsförsäkringar bank som en egen organisation, detta på grund av att det är endast den 

avdelningen som är relevant för denna uppsats. Vi kan endast dra slutsatser och se skillnader 

och likheter mellan Länsförsäkringar Bank i Halland, Handelsbankens kontor i Halmstad 

bank och för hur det ser ut för SEB region väst. Då vi inte kan garantera att detta stämmer för 

hela banksektorn i Sverige. Vi valde att se problemställningen utifrån ett ledningsperspektiv 

då vi antar att det är ledningen som sitter på den kunskapen vi söker för att denna uppsats 

skall bli så bra som möjligt. Även Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) anser att rätt 

personer bör intervjuas.  
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6.3 Bidrag 

Vilka skillnader och likheter finns det mellan de olika styrsätten på en lokal 

ledningsnivå? 

Likheter mellan 

budgetlös styrning 

och 

budgetstyrning: 

 Arbetssättet för att nå målet är det viktigt och inte en siffra. 

 Benchmarketing sker mellan olika kontor inom koncernen.  

 Ser kundnöjdheten som ett av de viktigaste nyckeltalen. 

 I det sista kvartalet för året startar planeringen för budgeten 

och målsättningen.  

 En kontinuerlig månadsuppföljning av resultatet sker under 

året.  

 Uppställningen av budgeten eller målsättningen initieras av 

ledningen/styrelsen. 

 Ledningen/styrelsen godkänner den framtagna uppställningen 

innan budgeten eller målsättningen fastslås. 

Skillnader mellan 

budgetlös styrning 

och 

budgetstyrning: 

 Organisationsstrukturen. 

 Den budgetlösa styrningen fokuserar på de kortsiktiga målen 

och en anpassningsbar planering. 

 Budgetstyrningen planerar för en treårsperiod, där de 

kortsiktiga målen skall leda till de långsiktiga målen med hjälp 

av budgeten. 

 Budegetlösa styrningen involverar sina medarbetare mer i 

organisationen. 

 Revideringen skiljer sig mellan bankerna, då de har olika syn 

om hur en revidering bör ske.  

Vad är utmärkande för respektive styrningen? 
Karaktärsdragen 

för budgetstyrning: 
 Budgetering.  

 Långsiktig planering. 

 En mer centraliserad struktur på organisation. 

Karaktärsdragen 

för den budgetlösa 

styrningen: 

 Decentraliserad organisationsstruktur.  

 Anpassningsbar styrning där fokuset ligger i nuet. 

 Beslutstagande fattas på lägre nivåer i organisationen. 

 Revidering av planeringen är vanligare i en budgetlös 

styrning.  

Hur ser banksektorn på budgetens framtidsutsikter? 
  Budgeten kommer i framtiden finnas kvar i banksektorn.  

 Budgetprocessen kommer att gå över till en lösare styrning. 

Tabell 1 (Bidragen) 
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6.4 Förslag till vidare forskning  

Nedan nämner vi några olika förslag till vidare forskning som vi kommit fram till under denna 

studie: 

 

 Hur uppfattas och används budgeten på olika nivåer inom banksektorn eller inom en 

bankverksamhet? 

 Hur skiljer sig budgetprocessen mellan svenska och utländska banker?  

 Finns det utländska banker som använder budgetlös styrning och hur ser de utländska 

bankerna på budgetlös styrning? 

 Skulle en budgetlös styrning fungera i en tillverkande verksamhet? 

 Verksamheter som är budgetlösa, vad använder de för alternativa metoder? 
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Bilagor 

Intervjuguiden: 

Frågor kring organisationen och respondenten: 

 Vad har du för befattning i org.? 

o Vad har du för arbetsuppgifter? 

o Är du med under busgetprocessen? 

o Hur ser din uppgift ut i budgetstyrningen/budgetlösa styrningen? 

 Allmän info om organisationen/kontoret? 

o Anställda 

o Avdelningar 

o Strutkur är det på organisationen? 

o Decentraliserad eller centraliserad organisation? 

o Var i organisationen tas besluten? 

 Hur ser ert nuvarande styrsystem ut? 

o Tittar denna på både finansiella och ickefinansiella mått? 

o Eller används andra styrmedel för detta? 

Frågor om budgeten: 

 Hur planerar ni er framtid? 

o Görs det över vecka/månad/kvartal/halvår/helår? 

 Hur lång tid tar det att göra en budget? 

o Hur många är delaktiga i budgetprocessen? 

o Får alla i företaget ta del av budgeten? 

 Hur ser uppföljningen ut? 

o Hur ofta sker detta? 

o Sker korrigering av den samt när sker det korrigeringar? 

o Följer ni budgeten till punkt och pricka eller ses budgeten mer som en 

riktlinje? 

 Hur försöker ni nå era mål med budgeten? 

 Slår utfallet rätt gentemot verkligheten? 

o Varför gör den inte eller varför den gör det? 

o Går det att förhindra att utfallet avviker? 

 Vilka syften anser ni att budgeten uppfyller? 

o (motivation, kommunikation, kontroll, mål, planering) 

 Vad är det viktigaste med budgeten? 

o Varför? 

 Hur ser ni på budgeten i helhet 

o Vilka värden finns det med att använda en budget? 

o Fördelar/nackdelar 

o Nöjda/missnöjda 

o Finns det saker ni vill ändra på? 



 

 

 Hur ser ni på den nuvarande budgetsprocessen? 

o Finns det ett bättre sätt att lägga upp den på än den nuvarande? 

o Har ni ändrat på budgeten för att få den mer anpassningsbar efter er org.? 

 Hur tror ni budgeten kommer vara i framtiden? 

o Försvinner den/förändras den/kvarstår den? 

 Hur ser ni på kritiken mot budget? 

o (långsamt, gammaldata, kostnader, motivationen) 

o Vad för åtgärder tillhandahåller ni för att lösa dessa ”problem”? 

 Försöker ni minska på användandet av budgeten? 

 Kompletterar ni budgeten med något annat styrverktyg? 

o Hur stor plats tar budgeten gentemot andra verktyg? 

o Skulle något annat verktyg kunna ersätta budgeten helt? 

o Är det funktioner i budgeten som andra verktyg inte kan ersätta? 

 Hur ser ni på att frångå en budget? 

Frågor om budgetlös styrning: 

 Vad använder ni istället för en budget? 

o Beskriv kortfattat 

 Hur ser ni på budgetlös styrning i helhet? 

o Fördelar/nackdelar 

o Nöjda/missnöjda 

o Finns det saker ni vill ändra på? 

 Budgetens syften anses vara (motivation, kommunikation, kontroll, mål, planering, 

etc.) finns det kompletterande styrmedel för att uppfylla dessa incitament? 

 Kvarstår någon form av budgetering? 

 Hur tror ni budgeten kommer vara i framtiden? 

o Försvinner den/förändras den/kvarstår den? 

 Viktigaste med budgetlös styrning? 

o Varför? 

 Hur ser ni på kritiken mot budget? 

o (långsamt, gammaldata, kostnader, motivationen) 

 Finner ni att budgeten ger ett värde? 

o Vad i sådana fall? 

 Likheter och skillnader mellan budget och budgetlös styrning? 

 


