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Sammanfattning 

 

Författare: Albin Papic & Tony Nguyen  

Handledare: Kent Sahlgren 

Titel: Budgetlös styrning – Vilka fördelar ser en bank med en budgetlös styrning. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är ge en helhetsbild av vilka fördelar Handelsbanken ser med den 

budgetlösa styrningen. Vidare vill vi skapa oss en helhetsförståelse för betydelsen av detta 

styrinstrument.  

Metod: Studien baseras på en fallstudie där en kvalitativ ansats använts. Vår teoretiska 

referensram grundar sig på vetenskapliga artiklar och litteraturstudier. Empirin bygger på en 

semistrukturerad djupintervju med tre respondenter.  

Analys och slutsats: Utifrån den teoretiska och empiriska insamlingen kan vi klarare se 

fördelen och betydelsen med den budgetlösa styrningen för Handelsbanken. Genom att 

decentralisera sin organisation har de lyckats skapa en flexibel och anpassningsbar 

organisationen med hjälp av den budgetlösa styrningen. Detta har även inneburit att 

beslutsfattandet och ansvarsfördelningen kunnat flyttas nedåt i hierarkin vilket bidragit till att 

Handelsbanken lättare kunnat ta snabba och viktiga beslut, samt att varje enhet kunnat lägga 

mer fokus på kunden. Den budgetlösa styrningen, i form av en radikal decentralisering har 

även visat sig vara betydelsefull gällande Handelsbankens framgångsrika 

kostnadsminimering. Vidare har den budgetlösa styrningen visat sig vara fördelskraftig 

gällande att engagera de anställda genom att ge dem större frihet samt ett brett 

initiativtagande. 
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Förord 

Vi vill passa på att tacka våra respondenter Tony Bringevall, Kjell Johansson och Anna som 

arbetar på Handelsbanken. Er medverkan har varit av stor betydelse för studiens 

genomförande och resultat. Vi vill även ge ett stort tack till vår handledare Kent Sahlgren på 

Högskolan i Halmstad för hans medverkan och stöd under studiens arbetsgång. Till sist vill vi 

även ge ett stort tack till våra opponenter för deras värdefulla tips och synpunkter under alla 

seminarium.  

Halmstad, juni 2012 

 

 

Albin Papic    Tony Nguyen 

 

_________________  _________________  
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1. Inledning 

 
I detta avsnitt presenteras problembakgrunden kring det valda ämnesområdet. Därefter förs 

en problemdiskussion där forskningsfrågan tydliggörs. Vidare redogör vi vårt syfte med 

studien samt vilken målgrupp vi riktar oss mot.

 

 

1.1 Problembakgrund 

De flesta företagen är i behov av att planera och styra sin verksamhet mot olika mål med hjälp 

av olika strategier (Kullven, 2009). Därför anses det vara en viktig del av verksamheten då 

ekonomistyrningen har en nära relation till företagets strategi och de ekonomiska målen 

(Neely & Adams, 2003). Budgetering anses vara en stor del av företagets ekonomiska 

styrning och företags strategi, samt ett sätt att identifiera, kommunicera och mäta företagens 

värdefulla ekonomiska information (Kullven, 2009). Anställdas delaktighet vid olika beslut i 

budgeteringen kan leda till att de presterar bättre samt ökar arbetstillfredställelsen (Kullven, 

2009). Användningsområdet för budgeten har förändrats under åren från att vara planerings 

och granskningsverktyg till att under de senaste åren lyfta fram innebörden av åtagande, 

kommunikation och motivation (Kullven, 2009). 

 

Budgeteringen introducerades under 1920-talet som ett verktyg i USA för att styra kostnader 

och kassaflödet i större företag. Den började tas i bruk i Sverige under 50-talet bland ett fåtal 

företag, där inspirationen främst kom från just USA. Budgeteringens roll var främst långsiktig 

planering, kordinering av mål och kontroll av företagets olika kostnader relaterade till 

produktionsvolymen (Arwind & Samuelson, 1993). Under 60-talet budgeterade svenska 

företag allt mer långsiktigt, fem till tio år för att på så sätt kunna reagera på förändringar. 

Detta höll inte i längden då företagens omgivning ständigt förändrades (Hope & Fraser, 

2004).  

 

Det långsiktiga budgetverktyg som utformades på 60-talet fick ett allt mer dåligt rykte under 

70-talet då omvärldsfaktorer uppstod i form av oljekrisen 1973. Oljepriset rusade då i höjden 

vilket fick påföljden av ett högt inflationstryck (Arwind & Samuelson, 1993). Denna 

företeelse kunde inte företagen förutse, vilket ledde till att den långsiktiga budgeteringen inte 

längre ansågs vara optimal eftersom omvärldsfaktorer spelade en alltför stor roll. Företagens 

planering blev allt mer kortsiktig då företagen befann sig i en tid där konkurrensen, 

hastigheten på teknikens utveckling och globaliseringen ständigt ökade (Hope & Fraser, 
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2004). Budgeten har på senare tid allt mer ersatts av en budgetlös styrning, där Hope och 

Fraser (2004) bland annat menar att detta styrsätt inte hindrar förändringar och anpassningar 

eller konkurrensen som råder. Den budgetlösa styrningen är ett relativt nytt styrsätt som visat 

sig ha många fördelar (Pfläging, 2006). Detta styrsätt blev allt mer aktuellt då konkurrensen 

och globaliseringen ökade. Företagen var ständigt tvungna att hänga med i denna utveckling 

för att överleva (Libby & Lindsay, 2010). Den budgetlösa styrningen har bland annat visat sig 

ta hänsyn till dessa omvärldsfaktorer (Hope & Fraser, 2003). 

 

Missnöjet med den traditionella budgeten växte i allt större utsträckning och kritikerna till 

budgeten, Johnson och Kaplan (1987) menade redan på slutet av 80- talet att företagen befann 

sig i en komplex tid av ständiga omvärldsfaktorer. Hope och Fraser (2004) menar bland annat 

att en budgetlös styrning gynnar företagens anpassningsförmåga till konkurrensen och 

förändringar inom företaget. Hope och Fraser (2004) lyfter vidare betydelsen av att den 

budgetlösa styrningen är anpassad till konkurrensen i omvärlden. Den budgetlösa styrningen 

formas efter företagets verksamhet samtidigt som den lyfter fram innebörden av planering, 

och kalkylering vid förändringar. Vidare fokuserar den budgetlösa styrningen på olika beslut 

kring investeringar, kontroll och löpande planering. Libby och Lindsay (2007) menar att detta 

styrsätt bidrar till att företagen kan fokusera sig på den ständiga konkurrensen som råder, samt 

att företagen lättare kan anpassa sig efter den allt mer instabila omvärlden. Att upptäcka 

styrkor, svagheter, hot och möjligheter är en av grundtankarna med ett budgetlöst styrsätt. 

 

Den budgetlösa styrningen utvecklades allt mer under 1990-talet (Hope & Fraser, 2003). Idag 

är de främsta förespråkarna för en budgetlös styrning Hope och Fraser. Allt fler företag har på 

senare tid insett styrkan i ett budgetlöst styrsätt, inte enbart för att upptäcka styrkor, hot och 

möjligheter, utan också genom radikal decentralisering kunna förbättra företagets processer 

(Hope & Fraser, 2003). Beyond Budgeting Round Table (BBRT) bildades 1994 av framförallt 

akademiker och företagsledare. Deras intresse var att övertala företag att implementera deras 

budgetlösa styrsätt. Redan 1998 hade BBRT lyckats förmå 55 större företag i Europa att börja 

praktisera sin verksamhet efter en budgetlös praxis. Handelsbanken var bland den första 

banken i Sverige som införde detta styrsätt redan under början av 1970-talet (Wallander, 

1999). Bankerna ingår i ett finansiellt system i samhällsekonomin, vilket gör dem enormt 

viktiga i samhället. Deras främsta funktioner är att omfördela resurser, hantera och minimera 

finansiella risker och bidra till ett säkert betalningssystem där ekonomiska transaktioner sker 
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dagligen (Backström & Göransson, 2009).  De har vidare en central roll för en fungerande 

välfärd samt för landets tillväxt, vilket gör dem viktiga för samhället och välfärden. 

1.2 Problemdiskussion 

Bankerna har en central roll i det finansiella systemet då de tillhandhåller kunder med olika 

produkter och tjänster i form av exempelvis utlåningar, vilket möjliggör för mindre och 

medelstora företag att skapa nya arbetstillfällen och bidra till nationens tillväxt. 

Handelsbanken är den enda svenska banken som implementerat en budgetlös styrning. Redan 

under 1972 efter implementeringen uppnådde Handelsbanken en högre lönsamhet än 

genomsnittet bland andra börsnoterade banker, och sedan dess har de varit mer lönsamma än 

genomsnittet (Wallander, 1999). Handelsbanken valde att avveckla budgeten och istället gå 

över till nya anpassningsbara processer. Där har de kunnat utveckla en stabil och mogen 

styrprocess genom att implementera en budgetlös styrning och en radikal decentralisering. Då 

Handelsbanken är den enda svenska bank som använder sig av en budgetlös styrning 

fokuserar studien på Handelsbanken.  

 

Enligt Hope och Fraser (2003) har inte företag bara lyckats att minska kostnaderna genom 

användningen av en budgetlöst styrning, utan har också lyckats delegera ansvaret för strategin 

och ansvar för resultatet samt lyckats komma närmare kunderna. Vidare anser Hope och 

Fraser (2003) att den budgetlösa styrningen kan bidra till ökad effektivitet, rörlighet och 

företagsprestation inom företaget. Då bankerna utgör denna centrala roll i samhället, var det 

viktigt för studien att undersöka detta fenomen. Tidigare studier som gjorts bland större 

företag, har kunnat påvisa den budgetlösa styrningens konkurrensfördel (Libby & Lindsay, 

2010). Detta fenomen ansåg vi vara spännande att forska kring, då vi vill undersöka vilka 

fördelar Handelsbanken ser med en budgetlös styrning. Då det finns få studier kring den 

budgetlösa styrningen skulle det kunna lyfta fram forskningen inom detta ämnesområde.  
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1.3 Problemformulering 
Vilka fördelar ser Svenska Handelsbanken med en budgetlös styrning?  

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är skapa oss en helhetsbild kring vilka fördelar Handelsbanken ser med 

den budgetlösa styrningen. Vidare vill vi skapa oss en helhetsförståelse för betydelsen av 

detta styrinstrument.  

1.5 Disposition  

 

  

Vetenskaplig Metod 

• I metodkapitlet görs en beskrivning kring hur vi gått tillväga för att slutföra 
uppsatsen. Här förklaras bland annat studiens val av vetenskapliga 
förhållningssätt. 

Teoretisk 
Referensram 

• Den teoretiska referensramen introducerar våra teorier som stödjer 
studiens problemställning och syfte. 

Empirisk metod & 
Empiri 

• Den empiriska metoden beskriver vårt tillvägagångssätt för den empiriska 
insamlingen. Här presenter vi Handelsbanken och deras budgetlösa 
styrning.  Även de personliga intervjuerna behandlas i detta kapitel.  

Analys & Resultat 

• I detta kapitel analyserar vi teorierna mot det empiriska data som vi 
samlat in för att kunna jämföra verkligheten mot teorin.  

Slutsats & förslag till 
fortsatt forskning 

• I det sista kapitlet för vi en diskussion kring vår slutsats, samt att det 
diskuteras kring  vad studien kommit fram till. Vidare ges även förslag till 
fortsatt forskning. 
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2. Vetenskaplig Metod 

 

 I metoden beskrivs valet av angreppssätt, d.v.s. ifall studien varit av ett induktivt, deduktivt 

eller abduktivt slag. Därefter valet av metodansats, d.v.s. kvalitativ eller kvantitativ ansats. Vi 

belyser kring själva tillvägagångssättet för vår forskningsfråga. Slutligen för vi en kritisk 

diskussion kring metodiken, teoretiska och empiriska urvalen samt studiens tillförlitlighet.  

 

2.1 Förförståelse och vetenskapligt förhållningssätt 

Då olika vetenskapliga arbeten har olika verklighetsuppfattningar sker allt vetenskapligt 

arbete inom ramen för vissa formerade spelregler. Emellertid är det inte helt klart vilka dessa 

spelregler är eller bör vara (Lundahl & Skärvad, 1999). Valet av spelregler beror exempelvis 

på kunskaps- och vetenskapliga utgångspunkter. Dessa utgångspunkter bestämmer i hög grad 

vilka spelreglerna är och motiverar varför de bör tillämpas. Det vetenskapliga 

förhållningssättet påverkar metodiken samt de metoder och tillvägagångssätt som används 

(Jacobsen, 2002). 

Metodiken i sin tur är en plan för att samla in, organisera och integrera data. Detta val bestäms 

främst av hur studiens problemställning ser ut och vilka slutresultat studien strävar efter 

(Merriam, 2000). Då det finns olika sätt att se på verkligheten har vi valt att begränsa oss till 

de två centrala synsätten, positivism och hermeneutik. Den kvantitativa metodteorin ligger till 

grund för positivismen och kvalitativa metodteorin ligger till grund för hermeneutiken 

(Lundahl & Skärvad, 1999). 

2.1.1 Positivism 

Auguste Comte (1798-1857) är känd som positivismens upphovsman. Comte var skaparen av 

vad han kallade för positivism filosofin. Han var kritisk mot det teologiska och metafysiska 

tänkandet, där det metafysiska tänkandet avsåg religiösa, spekulativa och idealiska 

föreställningar inom samhällsvetenskapen (Lundahl & Skärvad, 1999). Enligt positivismen 

bör samhällsvetenskapen ta avstånd från all metafysisk spekulation, allt som inte är verkligt 

och iakttagbart. Vetenskapens mål är att finna och söka orsak- verkan- samband, d.v.s. 

kausalitetssamband (Lundahl & Skärvad, 1999), därav kännetecknas positivismen med 

kvantitativ metodteori. Dessa kausalitetssamband ska vara generaliserbara. Likaså som 

naturfenomen kan förklaras med hjälp av fysikens lagar, bör samhällsfenomen förklaras med 

hjälp av samhällslagar. Positivismens mål är att förklara och besvara ”varför frågor” med 

hjälp av kausala förklaringar, oftast med hjälp av siffror (Lundahl & Skärvad, 1999). 
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2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken har sin grund från det grekiska ordet hermeneutikos som betyder 

utläggningskonst, förklaringskonst och har som huvudsyfte att tolka och förstå. Detta 

forskningsideal ligger till grund för den kvalitativa metodteorin. Ursprungligen handlade 

hermeneutiken om läran kring texttolkning av vetenskapsteorier som betonar inlevelse och 

förståelse (Lundahl & Skärvad, 1999). Detta tänkande syftar mestadels till mänskliga och 

sociala faktorer vilka kan leda fram till kunskap som är bunden i tid och rum (Lundahl & 

Skärvad, 1999). Fenomen tolkas och förklaras av människan, dessa fenomen får sedan olika 

betydelser. Syftet med forskningen enligt ett hermeneutisk forskningsideal är främst att förstå 

och koppla det empiriska materialet som samlats in. Det empiriska materialet har en stor roll 

då personliga erfarenheter oftast är nödvändiga för att uppnå vetenskaplig kunskap genom 

djupodlande fallstudier och inte statistiska analyser (Lundahl & Skärvad, 1999). Till skillnad 

från positivismen som studerar ett objekt bit för bit försöker hermeneutiken att se helheten i 

forskningen.  

2.1.3 Val av vetenskapligt förhållningssätt 

Då vår undersökning är baserat av ett kvalitativt slag, har vi valt att utföra den från ur en 

hermeneutisk synvinkel. Med ett hermeneutiskt förhållningssätt kan vi skapa oss en 

helhetsbild kring vilka fördelar en bank ser med användningen av en budgetlös styrning. 

Genom att utgå från olika teorier som stödjer vår studie, kan vi sedan stärka vår undersökning 

med hjälp av den empiriska insamlingen i form av personliga intervjuer. Den personliga 

erfarenheten är oftast nödvändig för att uppnå ny vetenskaplig kunskap enligt ett 

hermeneutiskt förhållningssätt (Lundahl & Skärvad, 1999). Båda förhållningssätt vidhåller 

betydelsen av den empiriska undersökningen, men innebörden och tillmätningen skiljer sig åt 

mellan positivismen och hermeneutiken. Då vår studie är av ett kvalitativt slag i form av en 

fallstudie kan vi skapa oss en helhetsbild kring vilka fördelar en bank ser med användningen 

av en budgetlös styrning. Därav har vi valt att utgå ifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt, 

och bortse från det positivistiska förhållningssättet. Detta då vårt syfte är att skapa oss en 

helhetsbild kring vilka fördelar en bank ser med användningen av en budgetlös styrning i 

form av personliga intervjuer.  

2.2 Val av angreppsätt 
När kunskap produceras om samhället eller organisationer finns det tre mer generella ansatser 

att utgå ifrån för att skapa ny kunskap (Jacobsen, 2002). Den ena är av ett deduktivt slag, där 

forskaren går från teori till empiri. Den deduktiva ansatsen använder sig av befintliga teorier 
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för att analysera verkligheten med hjälp av empiri (Jacobsen, 2002). Deduktionens främsta 

syfte är att beskriva och analysera hur en viss händelse fungerar samt att avbilda en 

verklighetsuppfattning för att sedan analysera denna verklighetsuppfattning med hjälp av 

insamlad empiridata (Jacobsen, 2002).  Den deduktiva ansatsen förknippas ofta med en 

objektiv verklighetsuppfattning då information ibland förmedlas oftast kring 

orsaksförhållanden (Jacobsen, 2002).  

Vid användning av den induktiva ansatsen går forskaren från empiri till teori för att dra 

allmänna slutsatser med hjälp av det empiriska materialet. Grunden ligger i att forskaren själv 

ska gå ut i verkligheten utan några förväntningar, samla in och iaktta relevant information och 

till slut analyserar all insamlad information för att därefter formulera teorierna. Inga direkt 

förkunskaper krävs kring området för att forskarens tolkningar ska påverkas. Till skillnad från 

den deduktiva ansatsen är den induktiva ansatsen ofta förknippad med ett subjektivt 

verklighetsuppfattande (Bell, 1995). 

Den tredje är en abduktiv ansats som är en kombination av induktion och deduktion. Olika 

hypoteser kan härledas utifrån den befintliga teorin, som sedan prövas och analyseras (Bell, 

(1995). Då vi kommer använda oss av teorier som berör vår problemformulering, vilka 

fördelar en bank ser med användningen av en budgetlös styrning, skapar vi oss en viss 

förväntan kring huruvida detta samband ser ut. Anhängare av denna strategi menar att denna 

ansats är den bästa för att samla in information, teorier och modeller för att skapa sig en bild 

kring problematiken för att därefter kunna samla in empirisk material och undersöka om 

denna bild stämmer överens med verkligheten (Bell, 1995). Det empiriska material vi samlat 

in kommer sedan fylla in eventuella luckor i den teoretiska referensramen att vi kan besvara 

vår frågeformulering.  

Ett sätt för oss att kunna relatera teori och empiri i ett vetenskapligt arbete är just genom den 

abduktiva ansatsen, där vi kommer växla mellan teori och empiri vilket varit till stor fördel för 

oss. Fördelen med att arbeta inom det abduktiva arbetssättet är att det inte låser oss, vilket det 

kan göra om vi skulle arbetat noggrant efter en deduktiv eller induktiv metod. Genom att 

arbeta på detta sätt kommer vi kunna komplettera ny kunskap med äldre.  

Då Handelsbanken är den enda svenska bank som styrs utan budget ansåg vi att det empiriska 

materialet bör lyftas fram minst lika mycket som teorin. Då detta är ett relativt nytt 

styrverktyg väger vårt empiriska material minst lika tungt som vårt teoretiska material. Det 
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empiriska materialet, i form av personliga intervjuer, kan leda oss till nya kunskaper som inte 

framkommer bland de utvalda teorierna.  

2.3 Metodansats 
Då problemställningen bör vara en utgångspunkt för valet av metodansats lämpade sig den 

kvalitativa ansatsen för att uppfylla undersökningens ambitioner (Jacobsen, 2002). Den 

kvantitativa ansatsen ämnar sig för att operera med hjälp av siffror, frekvenser och stolekar 

(Holme & Solvang, 1991). Detta är inte syftet med vår studie. Vi vill skapa oss klarhet kring 

vår forskningsfråga för att få fram en nyanserad beskrivning kring vilka fördelar 

Handelsbanken ser med budgetlös styrning.  

Den kvalitativa ansatsen är mer lämplig då nya teorier eller hypoteser kan utvecklas 

(Jacobsen, 2002). Kvalitativa ansatsens forskningsprocess bygger alltid på vissa 

förutsättningar av kunskapsmässig karaktär som finns hos forskaren (Holme & Solvang, 

1991). Vi är väl medvetna om att den kvalitativa ansatsens svaghet är 

generaliseringsförmågan av undersökningen. Studien ämnar sig dock inte åt att generalisera 

forskningsfrågan, utan snarare åt att skapa oss en helhetsbild kring vilka fördelar en bank ser 

med användningen av en budgetlös styrning i form av tre öppna intervjuer, för att sedan tyda 

intervjuobjektens tolkningar av ett detta fenomen. För att samla in empirisk data har vi 

genomfört tre intervjuer med Handelsbankens anställda på lokal nivå. 

Eisenhardt (1989) menar att antalet respondenter räcker så länge frågor kring frågeställningen 

är besvarade vare sig det är av en eller flera. Den kvalitativa ansatsen är ofta kopplad till dess 

öppenhet då den enskilda uppgiftslämnaren lägger fram sina tolkningar, åsikter och förståelse 

kring ett förhållande (Holme & Solvang, 1991). Dessa förutsättningar och fördelar med den 

kvalitativa ansatsen har varit till grund för att endast utgå från en undersökning av ett 

kvalitativt slag med hjälp av intervjuer och sekundär data (Holme & Solvang, 1991). 

Dessutom anser vi att en kvantitativ ansats, som ofta bygger på statistiska undersökningar inte 

skulle kunna besvara vår forskningsfråga på ett djupgående sätt vilket vi strävar efter.  

2.4 Validitet & Reliabilitet 
Validitet, eller giltighet, vilket innebär huruvida studien mäter det författarna vill att den ska 

mäta (Jacobsen, 2002). Om forskningsfrågan inte är reliabel saknar den valididet, detta kallas 

för den interna validiteten (Lundahl & Skärvad, 1999). Den externa validiteten i vår studie 

kring den budgetlösa styrningen kan jämföras med andra liknande studier, detta kan även 

kopplas samman med hur generaliserbar studien är. Vi anser att studiens validitet är hög då vi 
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utgått från en kvalitativ ansats med tre personliga intervjuer där giltigheten är hög då 

information hämtats direkt från en bankchef, en anställd som ansvarar för krediter, kunder, 

företagskunder och fastighetsbolad samt en kassör. Intervjun med kassören är viktig för oss 

för att det lyfter fram en nyanserad bild av Handelsbankens verksamhet i den nedre delen av 

hierarkin. Vi ville få en klar helhetsbild från toppen av verksamheten ner till golvet. Då 

intervjuerna är gjorda med två högt anställda inom Handelsbanken vilka har ett brett 

kunskapsområde kring ämnet tillför det en ökad validitet i vår studie. Vi strävade efter att 

hitta personer med erfarenhet och kompetens för att få fram svar som kunde fullgöra studiens 

syfte. Dessutom informeras intervjuobjekten om syftet med själva studien för att undvika 

missuppfattningar. Möjligheten för följdfrågor vid intervjuerna av intervjuobjekten kan 

komplettera oklara svar eller gå på djupet kring en viss fråga vilket också ökar validiteten i 

vår studie. Vidare stärks validiteten då våra intervjumallar kommer grunda sig på vetenskaplig 

forskning, vilket återspeglar vårt syfte och vår forskningsfråga.  

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, är ett mått på hur huruvida ett instrument eller ett 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under likartade omständigheter 

(Lundahl & Skärvad, 1999). När reliabilitet är hög ska samma undersökning kunna göras med 

likartade resultat (Lundahl & Skärvad, 1999). Syftet med metodkapitlet är att noggrant 

beskriva vår undersöknings tillvägagångssätt för att någon annan ska kunna göra en likartad 

undersökning. För att vår undersökning ska tillföra en hög reliabilitet krävs det även att våra 

intervjuobjekt är pålitliga. Vi samlade in ny och relevant information vilket också ökade 

tillförlitligheten. Vi anser att svaren och informationen vi samlade in från intervjuobjekten 

skulle vara detsamma ifall en annan forskare skulle ställa likartade frågor. 

2.5 Operationalisering 
Kategorisering av de centrala begreppen är väldigt viktig för att lyckas med den kvantitativa 

undersökningen (Jacobsen, 2002). Detta kallas för operationalisering. Denna 

operationalisering kan även tillämpas vid kvalitativa undersökningar (Jacobsen, 2002). Vi har 

kategoriserat de centrala begreppen för att få en bra struktur på intervjun. Dessa begrepp är: 

inledande frågor, den traditionella budgeten, den budgetlösa styrningen, framgångsfaktorer 

och övrigt. I begreppet traditionell budget tog vi med frågor rörande den traditionella 

budgeten samt varför de inte använder sig utav en budget som styrverktyg. Begreppet 

budgetlös styrning beskriver den budgetlösa styrning i Handelsbanken samt varför de utgår 

ifrån detta styrsätt och vilka fördelar de ser med ett styrsätt utan budget. Begreppet 

framgångsfaktorer lyfter vidare fram konkurrensfördelarna och faktorer för framgång som 
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stöds av en budgetlös styrning. Begreppet övrigt togs med för att ge respondenten utrymme 

för att respondenten skulle kunna komma med information som var kopplad rörande våra 

frågor. Detta för att respondenten skulle kunna nämna något nytt som vi tidigare inte förde en 

diskussion kring. Vidare gav detta möjligheten till mer analytiska svar.  
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3. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen inleds med en litteraturöversikt över hur forskningen ser ut 

idag, samt teorier som stödjer forskningens problemställning och syfte. Vidare görs en 

presentation av den budgetlösa styrningen och hur den tillämpas. Därefter görs en 

genomgående beskrivning av Wallanders budgetlösa styrning, BLÖS. 

 

3.1 Litteraturöversikt 
Studien utgår från budgetlös styrning som huvudämne. Den tidigare forsningen har främst 

lyfts fram av forskarna Hope och Fraser, samt BBRT.  Den teoretiska referensramen som 

behandlar huvudämnet, budgetlös styrning, är huvudsakligen byggd av relativt ny forskning 

och av ett fåtal författare. Dessa är främst Wallander, Kaplan, Libby & Lindsay och Hope & 

Fraser vilka studerat kring den budgetlösa styrningen.   

Litteraturen kring den budgetlösa styrningen är relativ ny, därav kompletteras den ständigt av 

ny och aktuell forskning, detta för att kunna få en bredare bild av vilken betydelse den 

budgetlösa styrningen haft för Handelsbanken. Då Handelsbanken är den enda banken som 

utgår ifrån ett budgetlöst styrsätt fann vi det intressant att forska kring vilken betydelse den 

budgetlösa styrning har haft för Handelsbanken. Forskningen kring den budgetlösa styrningen 

bland banker har tidigare inte studerats mycket. Detta anser vi skulle styrka vår forskning då 

den budgetlösa styrningen är ett relativt nytt styrsätt.  

Litteraturen som studien främst utgår ifrån är Hope och Fraser (2004) och modellen kring 

framgångsfaktorer som stöds av en budgetlös styrning. Dessa sex framgångsfaktorer är 

hållbar konkurrensframgång, finna och behålla de människorna, innovativa strategier, låga 

kostnader, lönsamma och lojala kunder samt etisk rapportering. För konkurrensframgång 

hade vi räntabilitet som mätenhet. Detta då avkastning är en viktig del för överlevnad. Vidare 

är detta avkastningsmått ett sätt för Handelsbanken att se hur väl det gått i jämförelse med de 

andra storbankerna.  

Studien kommer även att utgå från Wallanders budgetlösa styrning, som bygger på ett snabbt 

redovisningssystem, fokus på kunden, struktur, benchmarking, planering och att utifrån 

strategier sätta mål för organisationen i helhet som är sig lik Hope och Frasers (2004) 

framgångsfaktorer. På detta sätt har Handelsbanken bland annat kunnat fördela ansvaret inom 

företaget samt ge de anställda engagemang och motivation i organisationen (Wallander, 
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1995). Genom att lägga fokus på kunden har Handelsbanken kunnat tillfredsställa sina kunder 

utifrån att fokusera på kundens efterfrågan på produkter och tjänster.  

Vidare tar studien även hänsyn till informationen som speglar den budgetlösa styrningen, med 

Wallander som undantag, främst är skriven av författare från Nordamerika. För att dessa 

källor ska vara lämpade för vår studie är det viktigt att den amerikanska budgetlösa praxisen 

är av samma slag som det svenska. Då Handelsbanken nämnts ett antal gånger som ett 

välfungerande budgetlöst företag kan vi dra slutsatsen att den budgetlösa styrningen liknar 

den internationella. Vi kan också se klara likheter mellan Wallanders utvecklig av den 

budgetlösa styrningen, BLÖS och Hope & Frasers sex framgångsfaktorer som har sin grund i 

Nordamerika. 

3.2 Teoretiskt perspektiv  
En vinstmaximerande ledning kan säkras genom att skapa en öppen finansiell information 

inom organisationen för att förhindra exempelvis fientliga uppköp. Denna öppna information 

kan även kopplas till den decentralisering som förts inom Handelsbanken. Agentteorin stödjer 

även olika belöningssystem då det motiverar den anställde att arbeta effektivt. Dessa 

belöningssystem förekommer även i Handelsbanken som ett sätt att motivera den anställde 

(Backström & Göransson, 2009). Studien utgår även ifrån ett agentteoretiskt perspektiv då de 

anställda på Handelsbanken, den så kallade enskilda rådgivaren, har en frihet att ta eget 

ansvar med en budgetlös styrning. Handelsbanken har en vinstandelsstiftelse, Oktogon, som 

styrs av de anställda på Handelsbanken. Då det uppkommer vinst för Handelsbanken, tilldelas 

andelar till personalen som är lika för alla oavsett lön och befattning. Detta belöningssystem 

som även agentteorin bygger på, är ett sätt att belöna de anställda vid vinst.  Agentteorin växte 

fram under 1970-talet och har sitt ursprung ifrån nationalekonomisk forskning (Eisenhardt, 

1989). Denna teori är baserad på att det finns ett kontrakt mellan principalen och agenten. En 

agentrelation innebär att när principalen och agenten har slutit ett avtal, där principalen anlitar 

en agent för att utföra en uppgift/tjänst på principalens nota. En agentrelation är t.ex. 

relationen mellan ägaren och vd:n (Eisenhardt, 1989). Syftet med denna relation är hur bra 

principalen och agenten kommer överens med varandra och hur agenten kan uppfylla 

principalens intressen. Denna teori utgår ifrån ett ekonomiskt perspektiv där både principalen 

och agenten sträva efter att maximera sin egen nytta (Eisenhardt, 1989).  Då principalen och 

agenten tar olika risker kommer agenten inte att alltid agera för principalens bästa, vilket gör 

att det kan uppstå problem i relationen. Detta problem kan förekomma på grund av att det 
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finns ett motsatsförhållande i agentens situation, där agenten ska ta tillvara sitt eget intresse 

och samtidigt arbeta för principalens intresse (Whittington, 2010). 

I relationen mellan principalen och agenten finns det så kallad asymmetrisk information, 

vilket innebär att agenten tillhandhåller mer kunskap om företagen än principalen (Eisenhardt, 

1989). Agenten innehar information som t.ex. hans egen prestationsförmåga, det vill säga 

information som inte principalen känner till. En agent kan styra sin prestation och sitt 

agerande, de kan även i vissa händelser se vilka slumpmässiga faktorer som finns och agera 

därefter. Detta innebär att principalen oftast inte känner till agentens hantering av olika 

händelser. Principalen kan motverka detta och se hur agenten agerar i olika händelser fast till 

en kostnad (Whittington, 2010). 

Detta problem kan hanteras genom principalens styrning och kontroll. Vid utformning av ett 

kontrakt mellan principalen och agenten, kan principalen skapa styrning genom att definiera 

vilka tjänster agenten ska genomföra och vad tjänsten ska innehålla och inom vilken tidsram. 

Den viktigaste åtgärden för styrningen är vilken ordning principalen har i verksamheten vid 

olika beslutsfattande, det vill säga vilka beslut som tillhör ägarna/principalen och vilka som 

tillhör den anställda/agenten (Eisenhardt, 1989). Principalens roll i företaget är att godkänna 

och ta viktiga beslut inom den finansiella delen samt hur företagen ska utvecklas. Agenten 

däremot har rätt att fatta beslut gällande verksamheten, men vid större omfattande 

förändringar måste han överlägga med principalen som t.ex. när det kommer till finansiella 

aspekter (Whittington, 2010). 

Principalen kan göra en felrekrytering, då principalen inte får en fullständig bild av agentens 

karaktär och förmågor vid anställningen. Vilket gör att agenten kan utvecklas med tiden på ett 

sätt som inte principalen kan förutse. Agenten kan förändras med tiden om relation med 

principalen hela tiden är växlande. Då agenten kan förändras med tiden kan deras beteende 

förändras, vilket kan leda till att negativa effekter för principalen såsom Moral Hazard kan 

uppstå (Eisenhardt, 1989). 

Ett sätt för principalen att styra agenten för att undvika Moral Hazard, är att ge agenten rörliga 

ersättningar i form av bonusar såsom belöningssystem, belöningar som principalen delar ut till 

agenten för bra insatser som gynnar principalens intresse (Eisenhardt, 1989). Genom att dela 

ut belöningar kan principalen styra agentens insats och inriktningar, intensiteter och 

varaktigheter. Även om principalen delar ut olika belöningssystem till agenten för ökade 

prestationer och bättre insatser finns det ingen garanti för att dessa effekter ska uppnås. 
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Författaren skriver även i artikeln att det finns agenter som är moraliska, det vill säga att dessa 

agenter jobbar utifrån sitt eget ansvarstagande och att deras prestationer förändras inte vid 

ökade belöningar (Whittington, 2010). 

Det finns två problem som principalen ska tänka på vid anställning av en agent. Det första 

problemet är att principalen ska välja rätt typ av agent och det andra är att välja rätt handling 

vid anställningen. Principalen ska även se till att olika belöningar, som agenten kan komma 

att få, tas upp i anställningsavtalet för att på sådan sätt öka motivationen hos agenten 

(Eisenhardt, 1989). För att få agenten att välja rätt handling kan principalen koppla agentens 

belöningar till tjänstens resultat eller kan principalen kontrollera agentens handlingar och 

prestationer (Whittington, 2010). Vidare går agentteorin ut på att hotet om misslyckande på 

marknaden vara en tillräcklig grund för att motivera för förändring inom organisationen. Detta 

i sin tur är en viktig del i den budgetlösa styrningen, att kunna förändra och snabbt anpassa sin 

verksamhet för att minska misslyckande på marknaden.  

3.3 Ekonomistyrning 
Själva ordet ekonomi har sitt ursprung ifrån Grekland, där ekonomi ansågs vara en form av 

hushållning med knapra resurser (Brown & Atkinson, 2001). Idag kan ekonomi och 

ekonomistyrning kopplas till företagens planering och noggranna uppföljningar där företag 

förbrukar knappa resurser för att uppnå en högre vinstmarginal. Detta är också något som 

agentteorin tyder på, att en vinstmaximerande ledning kan säkras genom att skapa en öppen 

finansiell information inom organisationen för att förhindra exempelvis fientliga uppköp. 

Bland de viktigaste delarna i ekonomistyrningen är att chefen skall kunna ansvara för 

planering och uppföljning (Brown & Atkinson, 2001). På senare tid har begreppet 

ekonomistyrning fokuserat på att uppnå verksamhetsledningens uppsatta ekonomiska mål. För 

att uppnå mål krävs det ett effektivt styrsystem som omfattar företagets verksamhet och dess 

uppsatta ekonomiska mål. Styrsätt kan innebära de arbetssätt och strategier som företaget 

använder sig utav för att styra mot de uppsatta målen. Dessa mål kan vara i form av 

ekonomiska eller icke-ekonomiska mål. Verksamhetsstyrningen ska även bidra till att 

företagen förvaltar resurserna effektivt (Brown & Atkinson,2001).  

På lång sikt har lönsamheten den största betydelsen för att företagen på ett effektivt sätt skall 

kunna uppnå strategiska mål, såsom hög lönsamhet, krävs det planering, kontroll och 

uppföljning av verksamheten. Utgångspunkten för en sådan ekonomistyrning är företagets 

vision, affärside och strategi. Syftet med ekonomistyrningen är främst att hjälpa företagen att 
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uppnå de strategiska målen. Ekonomistyrningen kan även ses som ett hjälpmedel vid 

implementering av en strategi (Brown & Atkinson, 2001). 

Företagens ekonomistyrning är traditionellt associerat främst med budgetering, 

produktkalkylering och intern redovisning. Vidare har den sin utgångspunkt i planering, 

mätning och uppföljning i form av monetära termer. Utgångspunkten behöver inte endast vara 

i form av monetära termer, utan icke-finansiella mål kan i många sammanhang vara de 

ekonomiska målen. Dessa mål kan vara i form av nöjda kunder, hög kvalité och korta 

produktionstider (Ax et al., 2009). Ekonomistyrning handlar främst om att få företagets 

verksamhet att strömma mot de uppsatta ändamålen. Anthony och Govindarajan (2001) 

menar att ekonomistyrningen kan ha en påverkan för de anställda inom företaget att 

implementera organisationens strategier. Vidare menar Anthony och Govindarajan (2001) att 

företag har mer än endast ett mål. Lönsamhet är ett viktigt mål för organisationens 

överlevnad. Hänsyn skall även tas till mål rörande de anställda, leverantörer, kunder och sin 

externa miljö. Den centrala rollen för ekonomistyrningen är att uppnå uppsatta mål, genom att 

systemet skall vara strukturerad på ett sådant sätt att ledningens handlingar leder till att de 

anställda blir mer motiverade och intresserad av att uppnå organisationens uppsatta mål 

(Anthony & Govindarajan 2001). För att företaget skall kunna styra i riktning mot de 

ekonomiska målen krävs hjälpmedel, som formella styrmedel där budgeten har en stor roll. 

3.4 Den traditionella budgeten  
Budget som styrverktyg förekom redan under 1930-talet i Sverige, men det var inte för än 

1950-1960-talet det blev vanligare bland svenska företag att använda budget för att planera 

och följa upp sin verksamhet (Greve, 1996). Den användes också vid företagens 

prissättningar. Senare på 60-talet kopplades budgeten allt mer till företagets strategiska plan. 

Dessa strategiska planer var långsikta, ibland upp till tio år. Budgeten sågs som ett verktyg för 

att uppnå de uppsatta målen och därav såg man budgeten som ett alltmer viktig styrverktyg 

för att förverkliga organisationens strategier (Greve, 1996) Dessa långsiktiga strategiska 

planer som kännetecknades under 1960-talet fick en all större kritik under 1970-talet i och 

med stora omvärldsförändringar som företag tvingades anpassa sig till (Arwidi, O & 

Samuelson, L, 1993). 

Den mest igenkända omvärldsförändringen var under 1973 då oljerika länder ställde in 

oljeleveranser till resterande delar av världen. Denna omvärldschock påverkade företagen i 

många år, då få företag kunde förutse denna händelse (Greve, 1996). Långsiktsplanerna som 
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utformades under 1960-talet blev allt mer flexibla, kortsiktiga och var i behov av en större 

anpassningsförmåga (Lindvall, 2001). Under 1980-talet förstod allt fler företag att de var 

tvungna att ha en allt mer anpassningsbar organisation för att anpassa sig efter 

omvärldsförändringar.  

Budgeten förknippas ofta med planering och fokusering på den närmaste framtiden. En 

definition av budget handlar om förväntningar då budgeten visar vad som förväntas i 

framtiden fast den inte visar vad som faktiskt ska hända (Ax et al., 2009). Då budgeten 

handlar om förväntningar kan den även kopplas till en viss gissning av företagets kostnader 

och intäkter. Dessa förväntningar har olika roller, det vill säga hur noggrant företag än arbetar 

med förväntningarna kommer de budgeterande utfallet inte alltid att stämma överens med de 

förväntade (Ax et al., 2009). Både de finansiella och icke-finansiella aspekterna tas upp inom 

budgetstyrningen.  

Budgeten kan bland annat fungera som en vägvisare för att stödja genomförandet av 

organisationens vision och affärside. Budgeten ska också vara ett styrsätt för planeringen av 

företagets framtida verksamhet. Planeringen är budgetens centrala roll (Anthony & 

Govindarajan, 2001). Den strategiska planeringen i företagen behandlar långsiktiga mål som 

företaget vill uppnå. Grunden för denna strategiska planering ligger i företagets vision 

Anthony och Govindarajan (2001). Anthony et al., (2001) menar att planera framåt och se 

över vilka möjligheter och mål företaget står inför är en nyckelfaktor för organisationens 

framgång. Planeringen i budgeten är betydelsefull för organisationen och för de anställda 

genom att på så sätt fokusera kring fördelningen av resurser och arbetsuppgifter. Denna 

planering har också en central roll vid prissättningar och diverse kalkyler. I budgeten är dessa 

prissättningar och kalkyler ett viktigt element för framtagning av budgeten. Tidsperioden för 

planeringen varierar, det kan ibland omfatta några månader eller ett flertal år. Denna planering 

utförs oftast av lednings nivå i den högre delen av hierarkin där chefer oftast är involverade 

(Anthony & Govindarajan, 2001).  

3.4.1 Budgetens syfte 

Enligt Ax et al., (2009) lägger många organisationer stora resurser på budgeteringen. 

Budgeteringen fungera oftast som en process som engagerar hela verksamheten i att uppnå 

organisationens mål och att företagets nytta ska vara större än kostnaderna. Det finns olika 

syften med budgeteringen (Bergstrand & Olve, 1996). Dessa syften kan variera mellan olika 

företag och även inom företagen (Bergstrand & Olve, 1996). Huvudsyftet är att budgeten ska 
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fungera som ett ledande styrverktyg för företagen, samt att detta styrsystem är 

framtidsinriktat.  Några av dessa syften inom budgeten är planering, resursallokering, 

ansvarsfördelning, uppföljning, kommunikation och motivation. 

Inom planeringen syftar budgeteringen till att planera verksamheten för de kommande 

perioderna. Det vill säga budgeten har sin utgångspunkt i företagets strategier och anger 

utgångspunkter för det som ska göras under kommande perioder (Kullven, 2009). Budgeterna 

används därför till att planera aktiviteter såsom företagets försäljning, produktion, inköp, 

personalrekrytering och investeringar (Ax et al., 2009). Då företaget budgeterar kan de 

analysera vilka resurser som krävs för aktiviteterna, och sedan planera hur resurserna ska 

komma in till företaget (Ax et al., 2009).  Planeringen ses enligt Anthony och Govindarajan 

(2001) som det centrala syftet med budgeten. Det kan vara väldigt betydelsefullt för företagets 

framgång att kunna planera och reflektera över framtiden (Anthony & Govindarajan, 2001).  

Resursallokering innebär att företaget fördelar sina resurser inom verksamheten (Ax et al., 

2009). Syftet med resursallokering är att företagen ska fördelar sina resurser som sedan ska 

generera nytta för verksamheten (Kullven, 2009).  

Ansvarsfördelningen är en viktig roll inom budgeteringen. Ax et al., (2009) hävdar att 

budgetens viktigaste roll är att tydliggöra ansvaret för varje sektion. Det vill säga att varje 

sektion skall ansvara för sina egna mätningar av utförda prestationer. Utöver detta menar Ax 

et al., (2009) att budgeten ska klargöra hur mycket resurser som får användas av varje sektion 

utan att behöva fråga. Dessa resurser får endast förbrukas på ett begränsat område. Inom 

ansvarsfördelningen finns det både hårda och mjuka ansvarsfördelningar (Ax et al., 2009). 

Ansvaret för det hårda kan innebära att de har till exempel ansvar för verksamhetens 

räntabilitet, resultat, kostnader och intäkter. Ansvar för de mjuka kan istället vara t.ex. 

företagets produktutveckling och kvalité (Ax et al., 2009). Även här menar Anthony och 

Govindarajan (2001) att ett av budgetens viktigaste syften är att klargöra vad varje enhet är 

ansvarig över.  

Budgeten utgör ofta ett mycket gott stöd för uppföljning av olika perioders utfall. Genom att 

företag använder sig av budget har de något att jämföra sitt utfall med (Ax et al., 2009). Om 

budgeten är indelad i kortare tidsperioder kan företaget göra kontinuerliga uppföljningar för 

att snabbt kunna korrigera till exempel problem som uppkommer (Jensen, 2001). Därför är det 

viktigt att fördela företagets helårsbudgetering rätt på de olika perioderna, annars kan det bli 

svårt att jämföra perioderna med varandra (Ax et al., 2009). Budgeten ger även ett gott stöd 
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ifall företaget vill göra justeringar i slutet av året för att i tid kunna se vilka resultat företaget 

kommer att få för hela året (Jensen, 2001). Budgeten kan även skapa underlag för en ännu 

bättre budgetering i framtiden. 

Enligt Anthony och Govindarajan (2001) kan budgeten vara som ett kommunikationsverktyg 

där rollen är att få avdelningarna att anpassa sig till varandra. Budgeten underlättar även för 

medarbetarna att komma med idéer inför framtiden och deras egna synpunkter på 

verksamheten, vilket leder till att verksamhetens samordning blir bättre (Ax et al., 2009). 

Budgeteringen ger även ledningen en bättre möjlighet att sprida sina åsikter till medarbetarna 

(Ax et al., 2009). Genom budgetering diskuteras den slutliga budgeten gemensamt, vilket gör 

det lättare för organisationen att finna de problem som uppkommit och vilka lösningar det 

finns (Ax et al., 2009).  

Budget kan också vara ett sätt att motivera medarbetarna till att anstränga sig för att uppnå 

företagens uppsatta mål (Greve, 1996). Problem som kan uppkomma med budgetering är att 

budgeten oftast måste godkännas på en högre nivå, vilket kan leda till att det finns risk att den 

omarbetas och får en omvänd effekt (Otley & Pollanen, 2000) 

3.4.2 Kritik mot den traditionella budgeten 

Kritik har länge riktats mot den traditionella budgeten. Orsakerna till denna kritik är olika, 

budgeten kan vara allt för kostsam samt att den tar alltför lång tid att verkställa. Vidare menar 

författarna Hope och Fraser (2004) att vi lever i en allt mer förändlig och skiftande miljö som 

företagen ständigt måste anpassa sig till. Den traditionella budgeten hämnar denna 

anpassningsförmåga, då detta styrsätt inte är flexibelt (Lindvall, 2001). Redan 1987 väcktes 

en stor kritik mot ekonomistyrningen och den traditionella budgeten. Detta av författarna 

Johnson och Kaplan (1987), med sin bok Relevance Lost – the rise and fall of management 

accounting, där de menade att ekonomistyrningen saknade relevans. Johnson och Kaplan 

(1987) menade bland annat att ekonomistyrningen och den traditionella budgeten var alltför 

anpassad efter företagens produktion av standardiserade produkter. Johnson och Kaplan 

(1987) menade också att allt för mycket fokus lades på att minimera kostnader. Johnson och 

Kaplan (1987) menade i stället att företagen borde fokusera på att sträva efter en mer flexibel 

styrning och istället anpassa sina produkter efter kundens behov. Vidare menar Johnson och 

Kaplan (1987) att ekonomistyrningen och budgeten var ett felaktigt styrverktyg för planering 

och kontroll då ekonomistyrningen baserades bland annat på historisk information samt att det 

var allt för grova beräkningar som gjordes. Även om företag allt för ofta la ner stora resurser 
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på dessa ekonomiska styrningar visade budgeterna väldigt sällan det verkliga utfallet. 

Budgeten som företagen utformar strävar främst efter höga vinster i absoluta tal vilket kan 

leda till att företagen fokuserar främst på lönsamhet på kort sikt. Vidare menar Johnson och 

Kaplan (1987), i sin bok Relevance lost att informationen kom allt för sent för att kunna 

påverka beslutsfattandet i företagen då fokusen lades på vinst i form av absoluta tal snarare än 

att förbättra processerna inom företaget. I boken Relevance lost (1987) kritiserades främst 

ekonomistyrningen i sin helhet, då budgeten utgör en central roll i ekonomistyrning.  

Efter att Johnson och Kaplan (1987) lyft fram kritiken mot ekonomistyrningen, har allt fler 

författare följt efter med att lyfta fram kritik mot ekonomistyrning och budgeten. T.ex. 

Samuelsson (1997) menar att framtiden är osäker då vi lever i en allt mer komplex värld 

vilket kan leda till att planering och strategi måste ändras om det sker större förändringar samt 

att marknaden inte går att förutsäga. Samuelsson (1997) menar vidare att budgeten i vissa 

lägen kan vara farlig om allt för mycket fokus läggs kring den.   

Även Wallander (1995) är en av de stora kritikerna av budget som styrverktyg. Wallander 

avvecklade budgeten redan på 1970- talet i Svenska Handelsbanken. Han menade att 

budgeten bygger på långsiktiga och osäkra prognoser vilket gör den farlig. Wallander (1995) 

menar att företaget anpassar sin verksamhet efter samma väder som gårdagens. Budgeten kan 

heller inte anpassa sig efter oförväntade händelser vilket gör att företag inte kan anpassa sig 

efter den nya rådande situationen. För företag är det viktigt att rätt information kommer till 

rätt personer för att fel beslut inte skall tas. Företagen strävar efter att hela tiden prestera väl 

samt ha billiga produkter och tjänster samtidigt som konkurrensen ständigt ökar. Marknaden 

utvidgas också ständigt hela tiden och det är väldigt svårt att förutse framtiden, vilket den 

vanliga budgeten inte tar hänsyn till (Hope & Fraser, 2004).  

Hope och Fraser (2004) menar att det största problemet med budgeteringen är att den 

utformas uppifrån hierarkin och ned, från företagens ledning. Företag utgår från 

vinstmaximering för att skapa mer värde i företaget, vilket kanske var budgetens främsta 

syfte. Budgeten som styrsätt saknar kopplingen mellan ledningen och de övrigt anställda inom 

verksamheten då budgeten är en relativt centraliserad styrning. Hope och Fraser (2004) menar 

att personalen då har en relativt liten möjlighet att påverka företagets planering. Ibland kan 

ledningen också skapa en budget som inte är realistiskt att nå upp till. Detta kan i sin tur 

påverka de anställdas motivation för att prestera högt. Budgeten blir helt betydelselös ifall de 

mål som sätts upp inte är realistiska.  
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I stället för att lägga ner tid på att skapa ett högre företagsvärde läggs mycket tid på budgeten 

istället. I genomsnitt lägger företag fyra till fem månader på budgeten och budgetarbete. 

Vidare kan fel beslut tas för sent då mycket fokus ligger på budgeteringen. Detta då företagen 

anser att det är viktigt att ständigt följa de fasta planerna, som bygger på budgeten. Detta kan i 

sin tur leda till att företagen bortser från förändringar som sker (Hope & Fraser, 2004). 

Wallander (1995) menar också att budgeten allt mer har blivit ett arbete som bygger på siffror 

snarare än att uppnå företagets uppsatta mål.  

Sammanfattningsvis blir budgeten föråldrad snabbt då den ständigt måste omarbetas efter 

oförutsedda händelser och budgeten har svårt med marknadsanpassningar. Chefer och 

anställda blir ofta tvungna att uppnå vissa finansiella mål som inte kan påverkas av de 

anställda inom företaget. Som vi nämnt tidigare är budgeten ett väldigt kostsamt och 

tidskrävande arbete som oftast inte håller och som inte generar mycket till ett företag. Mycket 

fokus på kunden och kundanpassningar är idag en väldigt viktig del av moderna 

företagsstrategier som budgeteringen inte tar hänsyn till i större utsträckning (Wallander, 

1999). 

3.5 Budgetlös styrning 
Den budgetlösa styrningen handlar om att frigöra duktiga människor genom en 

decentralisering. På det viset möjliggörs det för organisationen att ta del av ny och bredare 

kunskap för att bland annat kunna tillfredsställa kunderna, vara lönsamma och vara steget före 

konkurrenterna (Hope & Fraser, 2003). De immateriella tillgångar brukar oftast stå som en 

stor del av aktievärdet idag då människorna i organisationen och dess kunskap de 

tillhandhåller är bland de mest värdefulla tillgångarna (Neely & Adams, 2003). Den 

budgetlösa styrningen ger möjlighet för chefer att hjälpa och behålla folk inom företaget och 

engagera dem i strategin, målen, och företagens filosofi. Men hjälp av en budgetlös styrning 

kan företagen erbjuda en utmaning och ett större ansvar för de anställda i den nedre delen av 

hierarkin (Hope & Fraser, 2003).  Den budgetlösa styrningen fungerar endast i en 

decentraliserad miljö, då lagarbete och delaktighet har varit en grund för att öka konkurrens 

förmågan i form av minskade kostnader och ett snabbt beslutsfattande. En vinstmaximerande 

ledning kan också säkras genom att skapa en öppen finansiell information inom 

organisationen för att förhindra exempelvis fientliga uppköp eller annan konkurrens som 

agentteorin lyfter fram. 
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Genom en budgetlös styrning försöker företag ständigt söka efter tecken på förändringar och 

ingripa före konkurrenterna samt för att kunden ständigt ska vara i fokus. Då globaliseringen, 

teknologiutvecklingen och konkurrensen ständigt ökar, har företagen allt svårare att planera 

och styra sin verksamhet framåt i tiden (Libby & Lindsay, 2010). Med hjälp av en budgetlös 

styrning kan företagen förnya sig genom att engagera anställda i strategier, innovationer samt 

nya affärsutvecklingar (Lindvall, 2001). Den decentralisering som råder i form av en 

budgetlös styrning gynnar utvecklingen av ny kunskap och innovationer genom att hela 

hierarkin får ta del av den nya informationen (Libby & Lindsay, 2007). Bortom denna 

främjning av ett förnyelsetänkande handlar den budgetlösa styrningen också om att hitta och 

hålla de rätta kunderna. Detta kundvärde har ofta en central plats inom strategin som 

genomförs (Libby & Lindsay, 2007). Vidare syftar en budgetlös styrning till att skapa 

strömmar av enhetligt värde i företaget. Genom en budgetlös styrning kan enskilda individers 

kunskap lyftas fram. Detta bl.a. genom ökad motivation och engagemang i form av olika 

belöningar som även agentteorin visar vara viktiga faktorer för en ökad motivation.  

Den budgetlösa styrningen utvecklades främst av forskarna Jeremy Hope och Robin Fraser. 

De utformade modellen främst inom organisationen, Beyond Budgeting Round Table 

(BBRT), vilket var ett undersökningsprojekt av CAM-I som bildades 1997 av 33 företag i 

syfte att undersöka huruvida den traditionella budgeten kunde ersättas. Drivkraften bakom det 

hela var missnöjet med den traditionella budgeten och hur tidskrävande den är. Genom en 

budgetlös styrning vill BBRT ändra den vanligt förekommande ”budget kulturen”, till att föra 

in mer ansvar och mer kunskapsdrivande företagsverksamhet. BBRT medlemmarna 

utvecklade en mer flexibel och ansvarsfull ledarskapsmodell som baseras på ett mer 

strategiskt ledarskap som strömmar genom hela hierarkin. Då företagen befinner sig i en 

ständigt förändligt omvärld, präglad av flera olika faktorer som kan påverka ekonomin, 

bestämde BBRT medlemmarna att utveckla ett styrsätt som är flexibelt och som stärker det 

strategiska ledarskapet. BBRT´s budgetlösa styrsätt bygger på de bästa praktiska 

erfarenheterna från företag som infört sådana styrsätt. Dessa styrsätt hjälper företag att 

anpassa sig efter marknaden, att ständigt vara i topp bland konkurrenterna, samt att 

tillfredsställa kunden utifrån dess efterfrågan. Företagsmedlemmarna inom BBRT påvisar inte 

endast att deras kostnader minskat utan också att ansvarsfördelningen och tillförlitligheten 

mellan kunden och den anställde ökat. 

För att implementera en framgångsrik budgetlös styrning ligger nyckeln i decentraliseringen 

av organisationen (Libby & Lindsay, 2007). Hope och Fraser (2004) menar att olika 
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decentraliseringsprinciper är betydande för en hållbar framgång. Företag bör ha en 

ledningsstruktur som är baserad på klara och enkla principer för att binda ihop de anställda till 

ett genensamt syfte (Libby & Lindsay, 2007). Det förekommer två höjder av den budgetlösa 

styrningen (Hope & Fraser, 2004). Den ena höjden är de anpassningsbara organisationerna 

som har förmågan att decentraliseras och implementera ett budgetlöst styrsätt. Dessa företag 

kan lyckas med att göra kostnadsbesparingar och ha en bättre strategiskt samordning. Den 

andra höjden av den budgetlösa styrningen är de anpassningsbara och decentraliserade 

organisationerna (Hope & Fraser, 2004). Dessa organisationer kan generera högre vinster, ha 

kunnigare anställda, ha fler innovationer och lojala kunder. Företagsledare som såg fördelarna 

med en budgetlös styrning och innebörden av decentraliseringen trodde på att den slutligen 

skulle ge en betydande konkurrensfördel. Detta genom att ge utbildade, engagerade 

medarbetare en plats i frontlinjen samt att ge dem ansvar och befogenheter. Med hjälp av ett 

välfungerande och snabbt informationssystem ges dem anställda möjligheten att fatta snabba 

och effektiva beslut som ger betydande konkurrensfördelar. Denna decentralisering har 

kunnat påvisa minskade kostnader för företagen, ökat möjligheten för innovativa idéer, skapa 

lönsamma och lojala kunder genom att tillfredsställa dem (Libby & Lindsay, 2007). Hope och 

Fraser (2004) beskriver ofta Handelsbanken som ett företag som lyckats implementera en 

budgetlös styrning samt radikalt decentralisera organisationen. Sedan implementeringen av 

den budgetlösa styrningen, 1972, har Handelsbanken varit lönsammare än genomsnittet. De 

valde att avveckla budgeten och införa en mer stabil och mogen styrprocess genom 

implementeringen av den budgetlösa styrningen. 

3.5.1 Benchmarking 

Benchmarking innebär att företagen förespråkar en horisontell jämförelse och låter sig 

inspireras och ta lärdom av andra företag i syfte att förbättra den egna verksamheten samt 

jämföra prestationer mot varandra i relativa termer (Ax et al., 2009). Ett ännu effektivare sätt 

som Wallander lyfter fram är att delar av företagen jämför sina reslutat och drar lärdom av 

andra bankkontoren t.ex. Bankkontor jämför sig mot andra likvärdiga bankkontor, 

regionkontor jämför sig mot likvärda regioners kontor och hela banker jämför sig med andra 

banker (Wallander, 1995). Andersen och Pettersen (1997) menar att den interna 

benchmarkingen kan vara betydelsefull, då den spelar en viktig roll när det kommer till 

jämförelse bland företag. Handelsbanken tar fram ett fåtal viktiga och enkla lönsamhetsmått 

under vissa redovisningsperioder som ett viktigt underlag för den interna jämförelsen. Därför 

är den interna kontrollen viktig för Handelsbanken, för att jämföra olika kontor sinsemellan.  
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Vidare är den interna benchmarkingen mindre krävande är den externa samt att den har en 

hög tillförlitlighet (Andersen & Petterssen, 1997).  

3.6 Framgångsfaktorer 
Viktiga förändringar i företagens omvärld har tvingat företagsledare och chefer att fokusera 

på ett flertal olika konkurrensstrategier, som är en nyckel för bestämmandet av framgång eller 

misslyckande i dagens informationsekonomi. Hope och Fraser (2004) presenterar en vision av 

en styrmodell som är anpassad för tjugohundratalet i form av sex framgångsfaktorer som 

stöds av ett budgetlöst styrsätt (Hope & Fraser, 2004). Dessa sex framgångsfaktorerna som 

stöds av ett budgetlöst styrsätt är, hållbar konkurrensframgång, finna och behålla de bästa 

människorna, fortlöpande innovation, låga kostnader och lojala kunder samt etisk 

rapportering. Hållbar konkurrensframgång drivs av fyra värdeskapande faktorer som är 

innovativa strategier, låga kostnader, lojala och lönsamma kunder samt etisk rapportering.  

Dessa drivkrafter kan vara ineffektiva om de anställda inte tillåts ta ansvar och bidra till ny 

kunskap. Med utgångspunkt i Hope och Frasers modell kring hur ett budgetlöst styrsätt kan 

stödja dessa framgångfaktorer i den informationsekonomin företegen idag befinner sig i. 

Modellen visar hur dessa sex framgångsfaktorer och en decentraliserad organisation stöds av 

en budgetlös styrning (Hope & Fraser, 2004). Detta är även en modell som studien vill prova 

på Handelsbanken för att kunna se ifall dessa framgångsfaktorer lyfts fram i form av en 

budgetlös styrning. 

För hållbar konkurrensframgång använde vi ett finansiellt prestationsmått som 

jämförelsemått. Vi använda oss utav lönsamhetsmåttet räntabilitet, som visar hur väl ett 

företag använder investerat kapital för att generera ekonomiskt tillväxt på det investerade 

kapitalet. Detta finansiella prestationsmått passar väl in då Handelsbankens mål varit att sen 

längre tid tillbaka ha en högre räntabilitet än genomsnitt bland övriga börsnoterade banker. 

Därför ses den som ett värdefullt prestationsmått för att kunna studera konkurrensframgången 

inom företaget. Räntabilitet är ett enkelt och användbart nyckeltal som används av de flesta 

företagen idag för att mäta sin lönsamhet.  

Hållbar konkurrensframgång – För tillgodose aktieägarna krävs det att organisationen strävar 

efter att uppnå prestation som är snäppet bättre än konkurrenternas. För att uppnå bättre 

prestation i jämförelse med konkurrenterna krävs det långsiktiga strategiska beslut som 

stämmer överens med skapandet av långsiktiga tillgångar samt fokus på belöningar och enkla 

prestationsmått som bygger på att vara bättre än sträva efter uppsatta och fasta mål. I 
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decentraliserade och anpassningsbara organisationer försöker chefer och ledare fokusera på 

att skapa långsiktiga tillgångar (Hope & Fraser, 2004). Genom att höja 

prestationsförväntningarna kan de anställda känna större engagemang och ambitioner till att 

nå dessa prestationer. Detta genom att sätta upp mål vilka är baserade på konkurrensen för att 

sedan ge de anställda friheten att arbeta och agera utifrån egna möjligheter för att nå dessa 

mål. Vidare kan dessa jämförelser gentemot andra konkurrenter ses som ett slags 

benchmarking där företag ständigt strävar efter att vara steget före sina konkurrenter. Detta i 

form av finansiella eller icke finansiella prestationsmått. För hållbar konkurrensframgång 

valde vi räntabilitet på eget kapital som ett mått för hållbar konkurrensframgång, där 

räntabiliteten visar företagets avkastning på investerat kapital. Räntabilitet är ett mycket 

vanligt och enkelt jämförelsemått som många aktieägare använder sig av.  

Att finna och behålla de bästa människorna – Idag är inte lönen den enda faktorn som lockar 

människor till arbete. Människor värderar idag allt mer frihet, utmaningar och ansvar i 

företaget. Detta kan möjliggöra de anställda att tänka och agera som en ledare och som i ett 

lag. För att lyckas kunna behålla sin position i den rådande konkurrensen krävs rätt människor 

på rätt plats. För att lyckas med något sådant krävs det skickliga ledare. För att behålla de 

bästa människor gäller det att kunna locka dem till arbetsuppgifterna. Som ovan nämnt är de 

främsta motiven idag mer frihet, utmaningar och ett större ansvar inom företaget. Den 

budgetlösa styrningen ger ledare och medarbetare bredare spelrum för utmaningar och 

möjligheter. Detta styrsätt gynnar också att anställda kan förmedla ny kunskap och ta egna 

initiativ i och med den decentraliserade och anpassningsbara organisationen. Denna 

decentralisering attraherar kunniga människor inom området genom att tilldela den anställde 

frihet och stora möjligheter att fatta egna beslut. Hope och Fraser (2004) menar att inget utav 

dessa två element blir effektiva om tillräckligt ansvarspositioner inte skapas. 

Fortlöpande innovationer – Olika innovationer har lett till stora framgångar bland företag. I 

stället för att endast fokusera på den strategiska utvecklingen anser Hope och Fraser att 

utrymme för olika produkter och tjänster bör finnas för en långsiktig utveckling gentemot 

konkurrenterna (Hope & Fraser, 2004). Den budgetlösa styrningen som bygger på en 

decentraliserad och anpassningsbar organisationsmodell ger utrymme för detta synsätt. 

Genom att öppna vägarna för ett effektivt utbyte av nya kunskaper inom organisationen ges 

även möjligheterna till ny innovationsutveckling i form av olika produkter eller tjänster. Med 

en budgetlös styrning uppmuntras de anställda att tänka innovativt inom hela hierarkin, samt 

att nya vägar och möjligheter söks för att åstadkomma ett allt högre kundvärde.  
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Låga kostnader – Den budgetlösa styrningen bidrar till att ansvaret inom organisationen läggs 

på varje anställd i form av decentraliseringen. Varje anställd inom företaget motiveras att 

rensa bort onödiga kostnader och förbättra effektiviteten. Det handlar om att eliminera 

kostnader som styrs från ”top-down” till att utgå ifrån en decentraliserad struktur där arbetare 

och självstyrda grupper motiveras till att eliminera onödiga kostnader och arbete. Hope och 

Fraser (2004) menar att avveckling av budgeten låser kostnaderna inte sig eftersom ansvaret 

istället ligger hos varje anställd. En viktig del av det decentraliserade ansvaret i en budgetlös 

styrning är att lönsamheten i företagen kan öka då varje medarbetare är väl kostnadsmedveten 

(Wallander, 1999). Hope och Fraser (2004) menar också att organisationer som är 

anpassningsbara och decentraliserare har lägre kostnader. 

Lojala kunder – Att känna till kundens behov samt efterfrågan är ett måste för företag (Libby 

& Lindsay, 2007). Hope och Fraser (2004) menar att det är viktigt för ett företag att lyssna på 

kundernas behov för att tillhandahålla viktig information. Detta för att kunna tillfredställa 

kunden. Decentraliserade och anpassningsbara organisationer vet hur kunden vill att affärerna 

sköts. De viktigaste frågorna kan exempelvis vara minskade transaktionskostnader till 

specifika kundlösningar. Det ligger en stor vikt på de anställda i frontlinjen, delvis att låta 

dem fatta snabba och viktiga beslut för att tillfredsställa kunden och dess krav. Kunden har 

allt mer kommit i fokus i dagens bankmiljö. Tidigare har mycket fokus legat på produkten och 

produktutvecklingen istället för på kunden. Men då vi lever i en miljö med en ständigt ökande 

konkurrens har kunden spelat en allt viktigare roll för bankerna. Idag har kundlojaliteten varit 

det främsta målet för bankerna. Kundlojalitet uppnås mestadels genom förändringsbara 

kostnader som banken kan erbjuda vilket är en nyckel för att uppnå kundens lojalitet (Libby & 

Lindsay, 2007). Vidare är det viktigt att kunna bevara dessa kundrelationer, för att de ska bli 

långvariga och lönsamma. Hope och Fraser (2004) påpekar även Handelsbanken som ett 

framgångsrikt exempel, på grund av att de lyckats få och behålla nöjda och lojala kunder. 

Handelsbankens chefer är väl medvetna om vad lönsamma kunder innebär, då det 

tillhandhåller information om kunders lönsamhet samt att de känner till varje kunds 

karakteristiska behov.  

Etisk rapportering – Enligt Hope och Fraser (2004) vill människor idag arbeta mer i en 

moralisk organisation. Författarna menar att människor idag vill arbeta i en organisation där 

de har en bättre balans mellan privatliv och arbetsliv samt kunna lita på arbetskamraterna och 

vara en del i gruppen (Hope & Fraser, 2004). Människorna vill även ha en bättre kontakt med 

sina chefer samt att de kan få en tydligare bild av vad företaget står för och till vilka syfte. 
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Framförallt för att de vill ha mer motivation och en högre prestation i arbetslivet (Hope & 

Fraser, 2004). Enligt Hope och Fraser (2004) är öppenhet, transparens och ansvar vägen till en 

mer moralisk organisation. Transparens är vidare något som finns överallt inom 

Handelsbanken och organisationens information är öppen för alla anställda. Detta innebär att 

risken att någon gör fel eller handlar oärligt med uppgifterna är väldig liten (Hope & Fraser, 

2004).  
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4. Empirisk metod 

I den empiriska metoden beskriver vi bland annat tillvägagångssättet för den empiriska 

insamlingen. Vidare ges en presentation av Handelsbanken och dess sätt att bedriva en 

budgetlös styrning. I kap 4.5 ges också en sammanställning av empirin i form av tre 

personliga intervjuer. Empirin delas upp i tre huvudbegrepp som är: traditionell budget, 

budgetlös styrning och framgångsfaktorer.  

 

Enligt Jacobsen (2002), finns det olika tillvägagångssätt att samla in empiriska data. Dessa 

kan vara personliga intervjuer, telefonintervjuer och enkäter som tilldelas till de utvalda 

respondenterna (Jacobsen, 2002). Vi har endast arbetat med datainsamling i form av 

personliga intervjuer eftersom vår problemställning krävde mer förklarande och djupgående 

svar.  

I form av personliga intervjuer kan vi lättare ställa följdfrågor kring ämnet samt att vi kan föra 

en diskussion kring studiens frågeställning. Vid den individuella intervjun kan respondenten 

känna sig mer bekväm samt prata ut mer då de inte behöver oroa sig för vad andra 

respondenter kommer tycka om svaret som ges (Holme & Solvang, 1991). Frågorna var 

anpassade efter respondentens befattning och ansvarsområden. Vid utförandet av intervjun 

framkom det nya och lärorika synvinklar kring fördelarna med den budgetlösa styrningen 

samt dess betydelse. Därefter kunde vi gå tillbaka till vår teoretiska referensram för att 

anpassa dessa nya synvinklar efter de nya aspekterna och den nya kunskapen som framkom 

under intervjun. 

Vi tog också hänsyn till undersökningseffekten och kontexteffekten vilka kan påverka svaren 

från intervjuobjektet. Det är viktigt att ha en välstrukturerad metod för den empiriska 

insamlingen för att undvika undersökningseffekter (Jacobsen, 2002). Eftersom våra intervjuer 

genomförts med en strukturerad intervjumall, följdfrågor samt att respondenten fick prata fritt 

inom ramen för intervjumallen minimerades kontexteffekten då vi valde att genomföra 

intervju på en neutral plats som resondenten kände sig bekväm i.  

4.1 Empiriskt urval 
För att besvara syftet menar Bell (1995) att forskarna bör reflektera kring vilket företag och 

vilket undersökningsobjekt som skall undersökas. Vi anser att vårt urval av undersöknings 

objekt skall vara strategiskt då det är viktigt att undersökningsobjektet representerar 

populationen kring vårt ämne. Eisenhardt (1989) menar att antalet respondenter räcker så 
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länge frågeställningen är besvarad. Därav har vi valt att utföra intervjuer med antal 

respondenter tills alla frågor och luckor är ifyllda för att besvara studiens frågeställning. 

Vårt urval av respondenter var tänkt att tillhandhålla kunskap kring hela verksamheten, därför 

eftersträvades personer med en högre position inom Handelsbanken. För att få en helhetsbild 

strävade vi efter att intervjua en anställd på golvet. På så sätt kunde vi få en nyanserad 

uppfattning kring hela verksamheten, detta genom att intervjua en respondent som arbetar 

som kassör inom Handelsbanken, delvis i den nedre delen av hierarkin. Då Handelsbankens 

budgetlösa styrning är uppbyggd på ett ungefär likartad sätt på alla tre nivåer ansåg vi att det 

räckte med att fokusera på ett lokalt bank kontor. Vi anser vidare att det räckte med att 

intervjua tre respondenter så länge detta tillförde information tillräcklig för att besvara vår 

frågeställning. Vidare så hade fler intervjuer på den lokala banknivån inte kunnat tillföra oss 

mer information än vad vi redan fått in.  

Vi valde att genomföra intervjun med Tony Bringevall som har jobbat inom bankbranschen i 

över 40 år och har varit bankchef i Handelsbanken på lokal nivå i Halmstad snart 20 år. Tony 

Bringevall långa bakgrund inom banksektorn ökar studiens tillförlitlighet. Vi har kunnat få en 

klarare helhetsbild kring vår forskningsfråga. Som bankchef har Bringevall 26 stycken 

anställda under sig, chefer, kapitalförvaltare samt privata- och företagsrådgivare. Vi har 

kontinuerligt haft kontakt med Tony Bringevall under hela vårterminen för att komplettera 

med ny information för att uppfylla studiens syfte. 

Vår andra respondent, Kjell Johansson, ansvarar för krediter, kunder, företagskunder samt 

fastighetsbolag. Kjell Johansson har ett antal års erfarenhet inom offentlig förvaltning och 

därefter 31 års erfarenhet i olika banker och finansbolag. Johansson har mestadel kontakt med 

företagskunder samt att han hanterar kreditbeslut. Vi har även haft kontinuerlig kontakt med 

Kjell Johansson som under tidens gång kunnat bidra med mycket viktig kunskap. 

Vår tredje respondent jobbar som kassör inom Handelsbanken. Hon är relativt ny i 

Handelsbanken i jämförelse med de andra två respondenterna. Hon har jobbat i 

Handelsbanken i tre år. Vi valde att intervjua en kassör för att få en helhetsbild kring vilka 

fördelar en vanlig anställd ser med en styrning utan budget. Detta var väldigt viktigt för oss då 

vi redan intervjuat två anställda med högt uppsatt position inom Handelsbanken vilket vi ville 

komplettera med att intervjua någon från golvet, delvis någon i den nedre delen av hierarkin. 

Detta har även visat sig vara betydelsefullt för oss då hon kommit med nyanserade synvinklar 

kring Handelsbankens budgetlösa styrning och vilka fördelar samt vilken betydelse hon ser 
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med en budgetlös styrning. Vår respondent har valt att vara anonym. Vi har valt att döpa 

respondenten till Anna för att underlätta för läsaren.  

Vi valde att använda oss av just tre intervjuobjekt eftersom vi ansåg att detta antal var 

tillräckligt för att samla in relevant information. Vi valde att inte intervjua andra 

Handelsbanker på lokal nivå eftersom Handelsbankens styrning är den samma från bank till 

bank. Vi har också tagit del av annan information bl.a. i form av årsredovisningar och olika 

styrdokument för att få en ytterligt bredare bild av budgetlös styrning. Vi anser att det samlats 

in mer än tillräckligt med information för att komma fram till ett resultat och slutsats då vi 

utan årsredovisningar och olika styrdokument samlat in nästan 25 000 ord i form av empirisk 

data. Vi har kontinuerligt haft kontakt med Handelsbanken hela vårterminen. 

4.2 Intervjuguide 
Vår undersökning är baserat på ett semistrukturerat tillvägagångssätt, vilket innebär att 

ämnesområden som behandlas vid intervjun bestäms i förväg samt att det ges mer utrymme 

för olika följd frågor samt att en diskussion kan föras baserat på följdfrågorna (Holme & 

Solvang, 1991). Denna intervjumodell ger intervjuerna en bredare möjlighet att ställa 

följdfrågor (Holme & Solvang, 1991).  

Då vi som författare anser att man ibland förbiser vissa teman under intervjun har vi med 

hjälp av följdfrågor kunnat förbise dessa teman svårare. Vi såg den utformade intervjuguiden 

som ett verktyg för att öka kvalitén vid insamlingen av empirisk data. Vi ville också erbjuda 

respondenterna en frihet vid att besvara undersökningsfrågorna. Jacobssen (2002) menar att 

intervjuformen är en faktor av huruvida i vilken grad intervjuguiden är mer strukturerad. 

Jacobsen (2002) menar vidare att frågor samt intervjuer som är i likhet med vår, inte ska vara 

helt strukturerade och att det inte heller skall vara en bestämd uppsättning av frågorna. 

Jacobsen (2002) menar att intervjuerna inte heller bör vara helt ostrukturerade. Vi har utgått 

ifrån samma intervjumall vid alla tre intervjuer förutom att andra följdfrågor ställts för att 

täcka igen alla luckor. Vidare behöver den semistrukturerade intervjun ha en fast ordning 

samt att följdfrågor bör kunna ställas. 

Vi har som utgångspunkt utformat en intervjumall baserat på tre huvudteman. Dessa är: 

1. Den traditionella budgeten och dess syften. Här har vi fokuserat på varför 

Handelsbanken inte använder sig utav den traditionella budgeten och vilka för och 

nackdelar de ser med detta styrsätt. 
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2. Den budgetlösa styrningen. Detta tema har vidare en avsikt att ger en helhets bild kring 

hur den budgetlösa styrningen fungera i praktiken i Handelsbanken. Det andra temat 

ligger till grund för det tredje temat. 

3. Framgångsfaktorer. Dessa lyfter fram bland annat de konkurrensfördelar som bygger på 

den budgetlösa styrningen. Framgångsfaktorerna stöds av en budgetlös styrning vilka i 

sin tur bidrar till konkurrensfördelar (Hope & Fraser, 2004). Dessa framgångsfaktorer 

medverkar till en framgång för ett företag, vilket leder till att användningen av en ett 

budgetlöst styrverktyg kan lyfta fram ett flertal fördelar. 

Dessa teman kommer ligga till grund för strukturen av det empiriska kapitlet samt 

analyskapitlet. Vår undersökning kommer att utgår från tre fundament vilka är studiens syfte, 

teori och empiri vilka kommer ligga till grund för att stärka studiens analys och vid 

utformningen av intervjufrågorna. Studiens frågeställning och syfte är en grund för 

undersökningen. 

4.3 Studiens genomförande 
Inför intervjun skickade vi vår intervjuguide till respondenten och beskrev studiens syfte. 

Detta för att respondenten skulle kunna förbereda sig och få en förförståelse kring syftet med 

studien. Hade detta inte gjorts skulle det kunna leda till att respondentens svar endast skulle 

vara övergripande vilket är riskfyllt då vi sträva efter att få en helhetsbild kring ämnet. Vi 

strävade efter att intervjun skulle ske på respondentens personliga plats. Annars hade vi 

kunnat gå miste om viktiga uttryck och tolkningar i respondentens kroppsspråk.  Vår intervju 

med bankchefen, Tony Bringevall inträffade på Handelsbankens bankkontor den tredje april 

2012. Bringevall informerades via mail om syftet med studien. För att inte gå miste om 

information och minimera risken för missuppfattningar spelades intervjuerna in. Innan 

inspelningen tillfrågades respondenten och godkände inspelningen. Efter att vi genomfört 

intervjun bearbetades och analyserades det insamlade materialet. Den andra intervjun med 

Kjell Johansson inträffade den 14e juni i form av en personlig intervju. Även denna intervju 

spelades in efter att respondenten godkände inspelningen. Vi har efter intervjun haft 

kontinuerlig kontakt med Johansson vid eventuella frågor för att komplettera med ny 

information och kunskap. Intervjun med Anna skedde den 25e juni på hennes arbetsplats i 

Handelsbanken. Vi har haft möjligheten att intervjua Anna vid två tillfällen. Vid första 

tillfället den 25e juni fick vi ta del av viktig information. Vi fick även möjlighet att träffa 

Anna en andra gång den 3e juli för att kunna komplettera med vissa frågor för att stänga igen 

alla luckor för att kunna uppfylla studiens syfte. 
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4.4 Empiri 

4.5 Presentation av Handelsbanken 
Handelsbanken började sin verksamhet redan 1871 med enbart 12 anställda. Utifrån att endast 

vara en stadsbank lyckades Handelsbanken bli en av Sveriges fyra största banker. Under 

1960- talet hade Handelsbanken som mål att bli den största banken i Skandinavien baserad på 

en strategi av ökade affärsvolymer. På Handelsbankens hemsida kunde vi läsa att de under 

1960-talet hade problem med resultatet och att lönsamheten var lägre än genomsnittet för 

övriga börsnoterade banker. Vid denna tid var bankbranschen starkt reglerad och 

Handelsbanken hade stora problem med myndigheterna. Den centraliserade byråkratin 

medförde att banken hade stora kostnader och att beslutsgången var långsam. Handelsbanken 

var vid denna tid en multidivisionell bank med budget som främsta styrverktyg. 1969 råkade 

Handelsbanken ut för en allvarlig kris vilket ledde till att den dåvarande ledningen avgick och 

i början av 1970 rekryterades Jan Wallander till ny VD. Wallander förde med sig ett flertal 

nya idéer som förändrade Handelsbankens negativa trend. Ett viktigt beslut som gjordes i 

organisationen var att frångå en centraliserad styrning till en decentraliserad samt att införa en 

helt budgetlös styrning. Wallander ansåg att budgeten var ett ”onödigt ont” och i vissa lägen 

direkt farligt. 

 

Istället för att fokusera på volymökningar las all fokus på lönsamheten, där målet än idag är 

att räntabiliteten ska vara högre än genomsnittet för börsnoterade banker. Redan 1972 

uppnådde Handelsbanken en högre lönsamhet än genomsnittet och sen dess har de varit mer 

lönsamma än övriga banker. Under 1972 valde Handelsbanken att avveckla budgeten och gå 

över till nya anpassningsbara processer där de kunnat utveckla en stabil och mogen 

styrprocess genom att implementera en budgetlös styrning och en radikal decentralisering. 

Sedan dessa förändringar har Handelsbanken haft en högre lönsamhet än genomsnitt för de 

övrigt börsnoterade bankerna. Handelsbanken har idag över 600 kontor, där varje 

kontorsenhet har en egen resultatenhet. Regional- och lokalkontor sätter upp sina egna mål 

mot bättre prestationer. Det finns relativa prestationsmål på varje nivå i bankerna. På 

koncernnivån fokuserar Handelsbanken främst på att slå sina konkurrenter då det kommer till 

nyckeltalmåttet, avkastning på aktiekapitalet. På regionalnivå konkurrerar man mellan 

regionerna då det kommer till ROE och förhållandet kring intäkter/kostnader. På lokalnivå 

konkurrerar man kring kostnader/intäkter, vinst per anställd och den totala vinsten. Den mest 

intensiva konkurrensen ligger på regionalnivå, där en pokal tilldelas till vinnaren varje år. 
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Dessutom tilldelas kapital baserat på resultatet de senaste tre åren. Genom att övergå till nya 

anpassningsbara processer med hjälp av den budgetlösa styrningen har de kunnat utveckla en 

stabil styrprocess i form av principer som att slå sina konkurrenter.  

 

Bringevall beskriver hur organisationen är uppbyggd, där Anders Boman är VD för 

huvudkontoret. Därefter finns det regionkontor och sedan bankkontor, det är dessa tre 

nivåerna som förekommer i Handelsbanken. Bringevall skickar sina rapporter till kontoret i 

Malmö, som sedan skickar denna rapport till huvudkontoret i Stockholm. Han menar också att 

alla kontor är självständiga och sköter sin egen verksamhet. Handelsbanken ägs av aktieägare 

där industrivärlden är de största ägarna som i sin tur följs av oktogon som ägs av 

Handelsbanken själva. Oktogon infördes av Wallander 1972 som fungera som ett 

bonussystem för de anställda. Denna bonus tilldelas de anställda inom Handelsbanken i 

kronor ifall Handelsbanken uppnår högre räntabilitet på eget kapital än alla andra 

Handelsbanker i norden. Detta kapital som tilldelas till de anställda är lika mycket i kronor 

vare sig om den anställde är kontorschef eller underanställd. Bringevall påpekar att de 

svenska kontoren har fått utdelning varje år, förutom krisen 1992. Då krisen uppstod 1992 var 

Handelsbanken den enda bank som inte var tvungen att ta ett statligt lån för att överleva, detta 

på grund av att banken hade en bra koll på sina låntagare samt att varje kontor för sig var 

tvungen att ansvara över låntagarna. I Halmstad är det Bringevall som har ansvar över alla 

låntagare, det är inte andra kontor som kan påverka och kontrollera utlåningarna till företag 

och privatpersoner. Detta var en viktig faktor under krisen 1992 då de själva hade kontroll 

över sina låntagare samt att andra banker inte hade något inflytande i utlåningarna. 

4.6 Den traditionella budgeten 
Bringevall berättar att budgetar är väldigt tidskrävande och kostsamma samt att de är väldigt 

komplicerade att göra. Bringevall berättar även att Handelsbanken idag styrs på nästan exakt 

samma sätt som när Wallander införde en budgetlös styrning 1972, då den radikala 

decentraliseringen skedde. 

En budgetstyd organisation har svårare att anpassa sig till omvärldsförändringar då 

organisationen ständigt utgår från budgeten berättar Johansson. I stället för att fokusera på 

framtida intäkter och kostnader menar Bringevall att de försöker fokusera på Handelsbankens 

behov, möjligheter och fokusen på kunden. Med en budget menar Johansson att företag kan 

sätta upp orimliga mål som är relativa och inte speglar verkligheten. Budgeten fokuserar 

främst på lönsamhet i form av absoluta tal vilket också kan ses som en av budgetens 
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nackdelar. Bringevall menar att fokusen bör ligga mer på situationen banken befinner sig i 

samt att göra så bra som möjligt ifrån sig i rådande situation. Johansson lyfter även fram 

kundernas betydelse för verksamheten och menar att tiden som läggs på att framställa 

budgeten likaväl hade kunnat läggas på kunderna och deras behov. Dessa anledningar är 

främsta orsakerna till varför Handelsbanken inte använder sig utav ett budgetstyrt styrsätt där 

fokusen liggen på lönsamheten i form av absoluta tal.  

Även om Handelsbanken inte använder sig utav en budget använder de sig av kalkyler som 

t.ex. investeringskalkyl. Denna kalkyl bör inte vara låst eftersom att den ska kunna anpassas 

ifall vissa förändringar sker. Bringevall säger också att han nästan aldrig sett en budget som 

håller, utan den ändras hela tiden med tidens gång vilket är väldigt tidskrävande och kostsamt 

för ett företag. Företag anpassar sig efter budgetens förändringar i stället för att fokusera mer 

på att anpassa sig efter läget och situationen man befinner sig i.  

Johansson yttrar sig om att budgeten har fler nackdelar än en budgetlös styrning då företag 

sitter och gissar sig fram ett år framöver, vilket sällan håller. Anna menar vidare att banken i 

stället försöker fokusera på sin nuvarande position. Hon berättar även att olika förhandlingar 

kring bankens möjligheter underlättas med en verksamhet utan budget. Banken kan i stället 

fokusera mer kring lönsamhet än olika uppsatta mål i form av absoluta siffror, vilka inte 

speglar verkligheten menar Anna. Med en budgetlös styrning ser Bringevall inga direkta 

nackdelar då de jobbar i en decentraliserad verksamhet. Varje dag kommer rapporter och 

Bringevall ser hela tiden hur verksamheten utvecklas. Det viktigaste är att hålla koll på 

kostnadssidan, samt att kostnaderna inte får springa iväg. Johansson menar bland annat att 

budgetens fördel kan vara att företagen sätter upp kvantifierbara mål som de sen kan ställa 

utfallet mot. Han menar även att banksektorn redan är relativt förutsägbar till stora delar och i 

de fall den påverkas av omvärldshändelser kan sällan inkluderas i en budget.  

4.6.1 Budgetens syfte 
Planeringen – Johansson berättar att de årligen utför en verksamhetsplan där kommande års 

fokusområden planeras vilket sedan bryts ner på individnivå med kvantifierbara mål. 

Handelsbanken tillåter de anställda att styra över olika aktiviteter och lägga upp sina egna 

verksamhetsplaner berättar Anna. Detta genom att låta den anställde bland annat bestämma 

själv över antalet kundbesök. Bringevall säger vidare att planeringen är väldigt komplicerad, 

tidskrävande och kostsam när den görs inför framtiden. Han påpekar också att dessa budgetar 

som bygger på framtida planering lätt kan spricka, exempelvis ifall företag tappar en stor 
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kund, då måste denna budget anpassas efter hur situationen ser ut vid kundförlusten. Det i sin 

tur innebär en ny process och att en ny plan behöver läggas upp för verksamheten. Detta 

behöver inte Handelsbanken göra då de inte använder sig av en budget. Johansson menar att 

det är väldigt svårt att kunna sätta sig ner och börja planera i förväg vad som kommer att ske 

framöver och sätta upp olika mål utifrån det. 

Resursallokering - Baserat på erfarenhet allokeras resurserna för att göra mest nytta och 

samtidigt se till att de täcker marknadens krav. Detta åtföljs med noggrann och snabb 

uppföljning på kostnadssidan berättar Johansson. Vidare säger Bringevall att det kanske är 

lättare för en bank att använda sig utav en budgetlös styrning än ett tillverkningsföretag vid 

resursallokering, då de oftast får in pengar i förväg, likaså gäller försäkringsbolag. De har 

varken kundfordringar eller lager som de behöver ta hänsyn till. Bringevall säger vidare att 

budgeten bygger på en lång tradition bakom sig som än idag håller i sig. 

 

Ansvarsfördelningen - Stort ansvar ligger på kontorscheferna på respektive bankkontor. 

”Makten utgår från kontoren” menar Johansson. Varje lokalkontor sorteras sedan under en 

region med en regionchef som tillika är vice VD i banken och slutligen VD. Alla enheter 

inom banken på lokalnivå får vara med och bestämma. Vidare så är det klargjort kring vad 

varje enhet är ansvarig för. Kring detta område så menar Johansson att det inte krävs en 

budget för att fördela ansvaret inom organisationen. Istället menar Johansson att 

ansvarsfördelningen är utsagda ansvarsområden, samt en företagskultur där varje medarbetare 

vet vad som krävs av henne eller han inom Handelsbanken. Anna berättar även att alla kan 

sina ansvarsområden samt att varje enhet anpassar sig efter dem.  

 

Uppföljning – Uppföljning sker i form av måluppfyllelse med månatliga rapporter hur intäkts- 

och kostnadsutvecklingen utvecklas säger Johansson. Anna berättar också att varje enhet vet 

att bankens mål är att ha högre räntabilitet på eget kapital än de övrigt börsnoterade bankerna. 

Då är det viktigt att varje enhet följer upp till detta mål. Där av utvärderas resultaten ständigt 

för att så snabbt som möjligt åtgärda eventuella problem berättar Anna. Men på lokal nivå 

används K/I talet som det främsta nyckeltalet, kostnader i förhållande till intäkter. Då det 

kommer till uppföljningen så tar Johansson upp en nackdel med en budgetlös styrning vilket 

är att man inte sätter några kvantifierbara mål samt att företagen inte har något att ställa 

utfallet mot. 
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Kommunikationsverktyg – Johansson berättar att samtliga anställda tar del av hur de olika 

posterna utvecklas samt hur avvikelser skall behandlas. Utifrån detta sker kommunikationen 

inom Handelsbanken kontinuerligt. Vidare så berättar Anna att alla enheter får vara med och 

påverka genom att komma med nya idéer inför framtiden och deras egna synpunkter på själva 

verksamheten. Genom att årligen gå igenom en arbetsplan kan Anna vara delaktig och 

kommunicera fram sina idéer. Kommunikationen är viktig då varje medarbetare måste förstå 

tanken bakom det som sker berättar Anna. Samtidigt ska detta vara ut kommunicerat till var 

och en i god tid och att varje enhet vet vad som förväntas av en. På kontorsnivå är 

Halmstadkontoret en del av hela Handelsbanken. De sköter sin verksamhet i Halmstad 

kommun, vilken innebär att de arbetar som en enhet och kommunicerar utifrån den enheten. 

Anna berättar vidare att de anställda delar olika idéer mellan andra avdelningar genom 

rapporter som sker månadsvis.  

Motivera - Med en noggrann uppföljning kan var och en se hur det går för verksamheten. 

Varje enhet i Handelsbanken är också delaktigt i verksamhetsplaneringen. Vidare berättar 

Bringevall att en budgetstyrd verksamhet inte hade kunnat bidra till att de anställda har denna 

breda beslutsfrihet som de har i Handelsbanken vilket i sin tur är en viktig faktor för en ökad 

motivation. Även Anna instämmer då det kommer till att motivationen ökar då hon har en 

större beslutsfrihet. Vidare kan hon vara delaktig inom verksamheten samt att alla mer eller 

mindre är delaktiga på en verksamhetsnära nivå. Genom att inte ha ett centralkontor som styr 

över olika lokalbanker kan de anställda komma kunderna närmre berättar Anna.  

4.7 Den budgetlösa styrningen 
Bringevall definierar den budgetlösa styrningen som en form av uppföljning, då den bygger 

mycket på att ta ett stort ansvar på kontoret samt ett delegerat ledarskap mellan chefer och de 

underanställda. Johansson definierar den budgetlösa styrningen genom erfarenhetsbaserad 

verksamhet som styr med årliga planerade mål i kombination med en strikt kostnadskontroll.  

Bringevall är en del av spelet, då han och ledningsgruppen gör verksamhetsplanering för ett år 

och sätter upp mål för hur mycket de ska tjäna för nästa år. De planerar aktiviteter, hur 

kundstocken ser ut, hur in och utlåningen ser ut samt hur detta kan förbättras. Vidare låter 

Handelsbanken de anställda ta ett ansvar över olika uppsatta mål, hur de ska locka nya kunder 

samt frågor kring in och utlåningar. Det är upp till var och en att prestera säger Bringevall.  

Johansson berättar även att bortfallet av volymmål gör att de lättare kan tacka nej till affärer 

av lönsamhetsskäl. Johansson märker också att deras reaktionstid på att uppfylla 
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myndighetskrav eller marknadens förändringar är näst intill noll. Medarbetarna får en större 

frihet kring sina arbetsuppgifter utan att någon har ett inflytande kring hur de ska utföra sina 

arbetsuppgifter berättar Anna. Bringevall säger också att hans anställda kan ta egna beslut 

utan att bankchefen måste tillfrågas då det kommer till olika utlåningar exempelvis. Anna 

berättar även att de anställda får vara med och ta olika beslut samt innehar ett visst ansvar. 

Handelsbanken gör inga budgetar, utan följer upp verksamheten från år till år i form av olika 

förvaltningsberättelser som visar vad Handelsbanken vill genomföra och vad de vill bli bättre 

på, samt vad de ska genomföra för nästkommande period. Erfarenheten med budget som 

oftast baseras på tidigare års utfall ger inget mervärde till verksamheten framåt berättar 

Johansson. Varje månad får de istället in rapporter från hur det såg ut från föregående års 

resultat vid samma månadsperiod. I 40 år har denna budgetlösa styrning fungerat 

framgångrikt. Då den budgetlösa styrningen infördes delades kontoren upp i tre nivåer och 

hela marknadsavdelningen lades ner. Det var väldigt radikala förändringar som genomfördes 

på 1970-talet. Denna förändring som genomfördes på 1970-talet medförde vidare att många 

chefer fick avgå, vilket var en stor process för Handelsbanken. Denna förändring visade sig 

vara väldigt lyckosam och framgångsrik.  

Syftet med den budgetlösa styrningen är att fokusera på den framåtriktade verksamheten och 

dess innehåll berättar Johansson. Tanken är att med lönsamhetskrav vidta marknadsåtgärder 

för att stärka en fortsatt expansion. Genom att använda sig utav en budgetlös styrning kan 

Handelsbanken spara in en massa tid och pengar, samt att problem kan åtgärdas mycket 

fortfarare med en budgetlös styrning. Det Handelsbanken gör i stället är att de jämför olika 

kvartal mot varandra, hur det ser ut idag i jämförelse mot det förra kvartalet. Utifrån detta kan 

de göra åtgärder. Tappar de kunder försöker de göra något åt det, tar de in någon ny kund är 

det gynnsamt för Handelsbanken. Bringevall påpekar starkt att intäkterna alltid måste vara 

större än kostnaderna, samt att det är väldigt viktigt att hålla koll på kostnaderna hårt och 

konstant. Detta är en vägledning för dem, samt att hålla kreditförluster i schack. Detta sänkte 

vissa av storbankerna under krisen menar Bringevall. Det uppkommer alltid olika 

omvärldsfaktorer som banker inte kunde förutse. Med den budgetlösa styrningen menar 

Johansson att den har sin fördel i den anpassningsförmågan till omvärlden. Johansson berättar 

även att de försöker förutspå framtiden utifrån ett erfarenhetsbaserat utfall på olika 

marknadsåtgärder som de vidtar kommande år. Vidare menar Johansson att den budgetlösa 

styrningen hjälper dem att vara ett steg bättre än sina konkurrenter, kunna ha en bättre 

anpassningsförmåga och att fokusen mer kan läggas på kunden och dess efterfrågan. För att 
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kunna lyckas med detta krävs det en väluppbyggd struktur. Bringevall säger att den 

decentraliserade strukturen som Handelsbanken är uppbyggd på, spelar en central roll då det 

kommer till ansvarsfördelningen. Detta stöds vidare i form av en budgetlös styrning. Denna 

struktur har visat sig vara väldigt effektiv för Handelsbanken sen implementeringen av den 

budgetlösa styrningen. Hemligheten bakom det säger Bringevall är att de ständigt kunnat hålla 

hårt vid sina kostnader. Denna struktur har bidragit till en trygghet att jobba för 

Handelsbanken säger Bringevall. Han hävdar även att delaktigheten i organisationen definitivt 

har ökat med hjälp av den budgetlösa styrningen, då alla i verksamheten har möjligheten att ta 

ansvar och ta egna beslut bland annat. Anna säger även att varje medarbetare är engagerad i 

verksamheten och tar sitt ansvar samt att detta är ett sätt att motivera den anställde. Detta är 

sedan kombinerat med ett vinstdelningssystem, oktogon, där banken rent ekonomiskt ser 

utfallet av den gemensamma ansträngningen. 

Även motivationen menar Bringevall ökar då bankkontoret i Halmstad arbetar för sig själva 

och lägger upp sina egna planer. Huvudkontoret har ingen påverkan på hur dessa planer sätts 

upp samt hur Handelsbanken i Halmstad arbetar. På så sätt kan de anställda känna en större 

delaktighet bland de anställda i banken. Idag prioriteras även andra faktorer än bara god lön, 

dessa kan vara en större delaktighet och en större arbetsfrihet. Anna berättar även att det råder 

en annorlunda företagskultur i Handelsbanken där de anställda blir motiverade i form av att de 

har en större frihet, delaktighet samt att de kan känna ett större engagemang i verksamheten. 

Stora förändringar skedde under 1972 då den budgetlösa styrningen infördes, dessa 

förändringar har spelat en nyckelroll för att Handelbankens överlevnad, samt att de presterar 

väl idag. Alla kontor ses idag som lika viktiga, vidare säger Bringevall att de inte har lagt ned 

några kontor, utan att de istället successivt öppnat nya. Även avkastningen har kontinuerligt 

ökat. Bringevall säger att andra banker försökt styra som Handelsbanken, utan framgång. 

Johansson yttrar sig vidare om olika jämförelser, mål, planeringsprocesser, samt tid. Dessa 

händelser av central natur är en produkt av nuvarande ekonomiska läge samt att banken måste 

anpassa sig efter de nya kraven som ständigt ställts på svenska banker. Eftersom de inte är 

låsta vid en budget kan banken lättare anpassa sig efter dessa händelser menar Johansson. 

Anna berättar att de börjar oftast med att börja med att fråga gruppen när en verksamhetsplan 

ska upprättas. Detta för att se vad gruppen tycker och ge dem möjlighet att påverka. Genom 

året har gruppen sedan ytterligare möjlighet att påverka verksamhetsplanen. Detta bidrar till 

att de anställda skapar sig en egen kostnadsmedvetenhet, samt bidrar till att de anställda 
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strävar efter att ha låga kostnader som möjligt berättar Bringevall. Detta är även något Anna 

bekräftar. Dessa verksamhetsplaner bygger på planering som enbart inte utgår ifrån siffror, 

utan planeringen bygger på kunder samt på att utforma nya produkter och tjänster. Vidare 

bygger denna planering på vad de vill göra under året framöver. Dessa verksamhetsplaner 

fungerar som en vägledning för Handelsbanken. Verksamhetsplaner kan göras både på 

kontorsnivå och på individuell nivå, där bankchefen på individuell nivå kan ha individuella 

samtal med de anställda utifrån hur de presterat för året samt hur den anställde lagt upp en 

plan för att uppnå vissa uppsatta mål på individuell nivå. Verksamhetsplanen bygger främst 

på hur Handelsbanken ska jobba för året framöver och handlar inte om siffror.  

4.7.1 Benchmarking 

Bringevall berättar att de främst utgår ifrån intern benchmarking, d.v.s. att de jämför sig mot 

andra kontor. Då det kommer till den interna benchmarkingen jämför de intäkter och 

kostnader mellan kontoren. De benchmarkar mot egna och jämlika kontor. Sedan jämför sig 

regions banker mot varandra, detta för att på så vis kunna ta del av ny kunskap ifall det går 

bättre för någon regions bank i jämförelse mot andra regions banker. Internt jämför de intäkter 

mot kostnader vilket har visat sig vara väldigt lyckosamt. Det som jämförs vid 

benchmarkingen är främst bankernas lönsamhet. På lokal nivå fokuserar bankerna främst på 

att ha ett lågt OI-tal som möjligt. OI-talet står för omkostnader i förhållande till bankens 

intäkter.  

Vidare jämför bankerna sin räntabilitet mot varandra. Genom att benchmarka mot varandra 

kan de även i tid se ifall något inte går rätt till. Om den ena banken har ett mycket lägre snitt 

än någon annan kan de återspegla kring huruvida de ska kunna förbättra de olika 

jämförelsemåtten igen. Handelsbanken styrs inte utav dessa olika lönsamhetsmått. Genom att 

rapportera få viktiga nyckeltal regelbundet kan företagen byta information och kunskap med 

varandra för att på så sätt fungera som ett stöd. Vidare kan den interna benchmarkingen anses 

vara ett sätt att kunna motivera de anställda. Det kan också hjälpa den anställda att få en 

förståelse kring hur deras egen verksamhet, och hur andras verksamhet ser ut och fungerar. På 

detta sätt kan Handelsbanken också involvera sina anställda i deras arbetsuppgifter vilka i sin 

tur har en central roll för verksamheten menar Bringevall.  

4.8 Framgångsfaktorer 
Bringevall säger att den budgetlösa styrningen har bidragit till att fokusen på bättre 

kundnöjdhet och lönsamhet ökat med hjälp av den budgetlösa styrningen då fokusen varit mer 

på den kvalitativa sidan än att tänka mer kvantitativt i form av olika volym ökningar. Även de 
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icke finansiella prestationerna i form av ökad kundnöjdhet ger en ökad lönsamhet rent 

indirekt, då det lockar fler kunder till banken. I och med att de varit den lönsammaste banken 

sen implementeringen 1972 måste det ha spelat en roll då de finansiella och ickefinansiella 

prestationerna ständigt ökat. Bringevall menar vidare att den budgetlösa styrningen har en 

stark förmåga att anpassa sig efter omvärldsförändringar, då de slipper att anpassa sig efter 

förändringar som har med budgeten att göra. Även Johansson påpekar kring detta starkt. De 

behöver inte anpassa sig efter att ändra budgeten ständigt menar Johansson, i stället försöker 

Handelsbanken att anpassa sig efter den rådande situationen de befinner sig i. Vidare berättar 

han att de lättare kan hålla koll på sina konkurrenter med hjälp av en budgetlös styrning. 

Bringevall påpekar vidare att de inte omarbetar sina mål och visioner då det redan går för 

Handelsbanken. Det finns bara två banker i Europa som har en bättre rating än Handelsbanken 

säger Bringevall. Vidare berättar Bringevall att många banker i Europa ägs av staten idag, 

vilket inte Handelsbanken är.  

Hållbar konkurrensframgång – Sen långt tillbaka har Handelsbanken mål varit att ha en högre 

räntabilitet än genomsnittet för de övriga börsnoterade banker. Detta är ett enkelt och mycket 

betydelsefullt nyckeltal vilket Handelsbanken än idag strävar efter. Anna pointerar också att 

dessa få men enkla nyckeltal är en bra vägledning för de anställda. dhjälp av dessa nyckeltal 

kan de anställda inom Handelsbanken precis veta huruvida de ligger bättre eller sämre till än 

förra året vid samma månad eller vecka berättar Anna. Genom att fokusera på kunden och en 

eftersträvan att ha de mest nöjda kunder, samt att ha de lägsta kostnaderna har en ökad 

lönsamhet uppnåtts, d.v.s. en så hög räntabilitet som möjligt. Även i Handelsbankens 

årsredovisning kan vi se att Handelsbanken uppfyller sitt mål. För 40:e året i rad har 

Handelsbanken en högre räntabilitet än sina jämförbara konkurrenter i Norden. I år låg 

räntabiliteten på 13,5 procent i jämförelse med 9,7 som var genomsnittet för de övrigt 

börsnoterade bankerna. Detta lönsamhetsmått mäts varje månad och kvartal i form av snabba 

rapporteringar och ett snabbt redovisningssystem som Handelsbanken har. Detta mål är bland 

det viktigaste för Handelsbanken, då det visar hur väl lönsamheten är i jämförelse med de 

andra bankerna. Johansson berättar att risken vid budgetstyrda organisationer är volymmål, 

där företag kan förbise lönsamhetsmålet. Det är inte alltid företag som lyckas hålla en hög 

lönsamhet i varje enskild affär.  
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Finna och behålla de bästa människorna - Genom frihet kan Handelbanken främja att behålla 

de bästa människorna, vilka har en betydande roll för Handelsbankens framgång. Genom att 

bygga upp en trygghet i banken lyckas Handelsbanken att behålla de bästa människorna. 

Johansson berättar att arbetssättet skapar en viss företagskultur som är påtaglig. Detta 

appellerar till att vissa ofta också vill stanna kvar. Att det sedan kombineras med ett 

vinstandelssystem gör ”trogenheten” något större berättar Johansson. Dessa människor, 

berättar Johansson, lever efter det som Handelsbanken anser framgångsrika principen, de blir 

vidare kulturbärare gentemot nyanställda och kunder. Bringevall påpekar att lön allt mer 

minskar som den viktigaste faktorn för att motivera de anställda i sitt arbete. Det är viktigare 

att kunna ta olika beslut, ta ansvar och att ge de anställda en frihet. Detta har allt mer blivit en 

viktig faktor för Handelsbanken. Genom att ha en decentraliserad organisation med hjälp av 

en budgetlös styrnig har Handelsbanken kunnat locka till sig anställda då det ges utrymme i 

Handelsbanken för eget initiativtagande, beslutsfattande och en större delaktighet berättar 

Anna. Detta är vidare ett sätt Handelsbanken kan motivera sina anställda att prestera bättre. 

Handelsbanken har byggt upp en stark företagskultur som bidrar till en säkerhet och trygghet 

att kunna fråga rätt person ifall den anställda inte är säker kring något. Även här har 

decentralisering betytt väldigt mycket för Handelsbanken. Detta har de kunnat lyckas med 

genom att avveckla den traditionella budgeten.  

Fortlöpande innovation – Den budgetlösa styrningen främjar innovation då förutsättningen är 

att dessa verkar lönsamma på kort eller lång sikt säger Johansson. Men genom att de anställda 

kan vara med och påverka kan de anställda även vara delaktiga i innovativa strategier vilka på 
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senare tid betytt allt mer för företag. Då den budgetlösa styrningen bygger på en 

decentralisering kan alla ta del av nya kunskaper och nya idéer. Bringevall säger att företag 

idag allt mer måste se efter sina innovativa strategier då dessa är viktiga för kunden. 

Johansson berättar även att Handelsbanken har ett visst rykte om sig att aldrig vara först med 

nyheter utan har funnit en viss styrka i att använda beprövade strategier, vilket oftast är 

billigast. 

Låga kostnader - Men hjälp av en ständig uppföljning kan Handelsbanken minimera deras 

kostnader, samt att ansvaret delegeras mellan de anställda och chefer berättar Johansson. Det 

är helt avgörande att ha låga kostnader som möjligt vilket Bringevall starkt poängterar. 

Johansson berättar även att mycket noggrann kostnadskontroll ligger på varje medarbetare. 

Hela organisationen genomsyras av denna princip. De anställda blir väldigt kostnadsmedvetna 

då de vet att det är väldigt avgörande. Anna berättar att kostnadsmedvetenheten ökar hos de 

anställda då varje individ har ett eget ansvar över att ha så låga kostnader som möjligt. Hon 

berättar vidare att när samtliga medarbetare har samma tanke på kostnaderna undviks 

oönskade kostnadsökningar. Vidare har Oktogon en del i det hela. Genom att hålla ner 

kostnaderna kan kontoren öka vinstmarginalen. Bringevall påpekar starkt att 

decentraliseringen har en stark påverkan på kostnadsmedvetenheten och menar igen att 

Oktogon har en viss påverkan på de anställda då det utfärdas en bonus till de banker som har 

en hög avkastning som möjlig, där minimering av kostnader har en nyckelroll. Då varje 

kontor ansvarar för sig själv och sitt resultat bidrar det till att varje enhet blir 

kostnadsmedveten. Banken kan själva påverka sina kostnader. Då Handelsbankens mål är att 

ha de mest nöjda kunderna, vara mer lönsamma än konkurrenterna och att ha låga kostnader 

leder det till att de anställda är väl medvetna om att kostnadssidan är väldigt viktig. 

Handelsbanken kostnadsminimering sågs främst under 1970-talet då Handelsbanken 

avvecklade den traditionella budgeten och implementerade en budgetlös styrning som byggde 

på en starkt decentraliserad organisation. Även då det kommer till att minimera kostnaderna 

har Handelsbanken lyckats med att iår att ha lägre kostnader än genomsnitt för de övriga 

börsnoterade bankerna (Årsredovisning).  

Lojala kunder – Detta är en av Handelsbankens mål, att ha de mest nöjda kunderna. Det är 

kunderna som stått för den ständigt höga avkastningen sedan 1970-talet och denna 

konkurrensfördel. Genom att kunna bidra till allt mer nya och efterfrågade produkter och 

tjänster har Handelsbanken lyckats få kunden att bli väldigt nöjd. Vidare känner sig kunderna 

säkra med Handelsbanken då de klarat sig väl genom de senaste kriserna. Bringevall säger att 
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ifall de inte lyckas att ha nöjda kunder kommer inte de uppsatta målen och visionen uppnås. 

Det är en nyckelfaktor att ha nöjda kunder vilket Handelsbanken har lyckats med. För att öka 

kundnöjdheten så arbetar de anställda på Handelsbanken även lördagar berättar Anna. Detta 

menar hon är ett sätt för att kunna tillfredställa kunden samt ett sätt att erbjuda sina tjänster, 

berättar Anna. Kundnöjdheten styrks utifrån olika neutrala undersökningar som regelbundet 

görs i jämförelser med de andra bankerna. Bringevall säger också att service har blivit allt mer 

viktigare för kunderna, vilket lett till att kontoret bland annat har öppet längre än de övriga 

bankerna. De senare åren har kundnöjdheten varit högre än konkurrenternas. Nedanför ser vi 

ett diagram som tydligt visar på hur Handelsbankens kundnöjdhet varit högre är 

konkurrenternas samt att de har en högre genomsnittlig ökning i kundnöjdhet än sina 

konkurrenter. Vidare har kundnöjdheten en viktig roll då det kommer till orsaken till att en 

kund byter en bank. Även i det andra diagrammet ser vi ur ett längre perspektiv att 

Handelsbanken haft de mest nöjda kunderna. 

http://www.kvalitetsindex.se/images/stories/Results/2010/Banking/SKI_Bank_10.pdf 
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Etisk rapportering - Bringevall berätta att inom Handelsbanken görs besluten gemensamt. 

Han berätta att alla anställda är med och hjälper till vid uppförande och uppföljning av 

verksamhetsplanen. Bringevall påpekar att då alla beslut görs gemensamt, får medarbetarna 

en tydligare bild på vad verksamheten står för och vilka mål de rikta sig mot. Bringevall 

berätta även att hans medarbetare lägger upp planer gemensamt för hur de ska lycka uppnå 

kontorets verksamhetsplan som även hela organisationen får ta del av.  
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5. Analys och reslutat 

 

Detta kapitel utgörs av analysen. Här kommer vi ställa den teoretiska referensramen mot de 

insamlade empiriska data. Analysen kommer att följa samma struktur som vår teoretiska 

referensram och vårt empiriska kapitel, den traditionella budgeten, den budgetlösa styrningen 

och framgångsfaktorer.

 

5.1 Den traditionella budgeten 
Kritik har länge riktats mot den traditionella budgeten. Bakomliggande orsaken till denna 

budgetkritik är baserad på olika orsaker. Den främsta kritiken är att budgeten är kostsam och 

tar lång tid att verkställa. Vidare menar Hope och Fraser (2004) att företag idag lever i en allt 

mer förändlig och skiftande miljö vilket företagen ständigt måste anpassa sig efter. Författarna 

menar även att budgeten hämnar denna anpassningsförmåga då detta styrsätt inte är 

tillräckligt flexibel samt att det är dyrt och tidskrävande. Bringevall berättar också att 

budgetar är väldigt tidskrävande, kostsamma och komplicerade att göra. En budgetstyrd 

organisation har svårare att anpassa sig till omvärldsförändringar då företag ständigt utgår 

ifrån budgeten berättar Johansson. Han påpekar även att dessa budgetar lätt kan spricka. 

Exempelvis kan det vara då företag förlorar en stor kund, då måste budgeten anpassas efter 

hur situationen ser ut vid den befarade kundförlusten. Det är bättre att fokusera på den 

nuvarande situationen istället för att gissa sig fram kring hur framtiden kommer se ut. Med en 

budget menar Johansson att företag kan sätta upp orimliga mål som är relativa och inte 

speglar verkligheten. Anna menar också att banken i stället försöker fokusera på sin 

nuvarande position. Hon berättar även att olika förhandlingar kring bankens möjligheter 

underlättas med en verksamhet utan budget. Banken kan i stället fokusera mer kring 

lönsamhet än olika uppsatta mål i form av absoluta siffror, vilka inte speglar verkligheten 

menar Anna. 

Redan 1987 väcktes en stor kritik mot den traditionella budgeten (Johnson & Kaplan, 1987). 

De kritiserade ekonomistyrningen i sin helhet samt budgeten som styrmedel. De menade att 

företagets produktion var allt för standardiserade, och fokus lades mer på kvantitet än kvalitet. 

Johnson och Kaplan (1987) menade att företag bör fokusera på att sträva efter en allt mer 

flexibel styrning samt att anpassa sina produkter efter kundens behov. Författarna menade 

även att budgeten var ett felaktigt styrverktyg för planering och kontroll då budgeten främst 

baserades på historisk information samt att allt för grova beräkningar gjordes. Bringevall 
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berättar att i stället för att fokusera på framtida intäkter och kostnader fokuserar 

Handelsbanken mer på dess behov, möjligheter och kunden. Johansson lyfter även fram 

kundernas betydelse för verksamheten och menar att tiden som läggs på att framställa 

budgeten hade banker likaväl kunnat lägga på kunden och dess behov. Men även om 

Handelsbanken inte använder sig utav en budget använder de sig utav kalkyler som 

investeringskalkyl. Vidare bör inte denna kalkyl vara låst menar Bringevall då den bör kunna 

anpassas ifall vissa förändringar sker. 

Även Wallander (1995) kritiserar budgeten som styrverktyg då budgeten bygger på 

långsiktiga och osäkra prognoser vilket gör den farlig. Wallander (1995) menar även att 

företag anpassar sin verksamhet efter gårdagens omständigheter vilket även Johansson yttrar 

sig om. Ett annat problem som Hope och Fraser (2004) ser med budgeten är att den främst är 

utformad uppifrån hierarkin och nedåt. På detta sätt berättar Bringevall att företag kan låsa sig 

fast vid budgeten i form av en centraliserad styrning där personalen har en relativt liten 

möjlighet att påverka ledningens beslut och planering. Detta kan i sin tur påverka de 

anställdas motivation (Hope & Fraser, 2003). Budgeten har allt mer blivit ett arbete som 

bygger på siffror än på att uppnå företagets uppsatta mål (Wallander, 1995). Bringevall 

påpekar att han aldrig sett en budget som håller utan att den ständigt måste ändras med tidens 

gång vilket är tidskrävande, kostsamt och komplicerat. Johansson berättar bland annat att 

budgetens fördel kan vara att företagen sätter upp kvantifierbara mål som man ställa utfallet 

mot. Han menar även att banksektorn är relativt förutsägbar till stora delar och i de fall den 

påverkas av omvärldshändelser kan det dessa sällan inkluderas i en budget. 

Vidare berättar Bringevall att det kanske är lättare för en bank eller försäkringsbolag att styra 

sin verksamhet utan budget än ett tillverkningsföretag då banker och försäkringsbolag oftast 

får in sina pengar i förväg. De har exempelvis inga kundfordringar eller lager de måste ta 

hänsyn till, vilket ofta förekommer i tillverkningsföretag. Bringevall menar att en budgetstyrd 

verksamhet har större nackdelar än en budgetlös då företag sitter och gissar sig fram kring vad 

som ska hända året framöver vilket oftast inte håller.  

5.1.1 Budgetens syfte 
Planering – Budgetens syfte kan variera från företag till företag (Bergstrand & Olve, 1996). 

Den syftar främst till att planera för de kommande perioderna. Budgeten har sin utgångspunkt 

i företagets strategier och anger vad som skall göras under det nästkommande året (Kullven, 

2009). Budgeten används då till att planera aktiviteter som företagens försäljning, produktion, 
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inköp och investeringar (Ax et al., 2009). Planeringen ses som det centrala i budgeten menar 

Anthony och Govindarajan (2001). Det anses vara betydelsefullt för företagets framgång att 

kunna planera och reflektera kring framtiden (Anthony & Govindarajan, 2001). 

Handelsbanken tillåter de anställda att styra över olika aktiviteter och lägga upp sina egna 

verksamhetsplaner berättar Anna. Detta genom att låta den anställde bland annat bestämma 

själv över antalet kundbesök berättar Anna. Bringevall yttrar sig om att dessa planeringar är 

väldigt tidskrävande och kostsamma samt att de är väldigt komplicerade att göra för 

framtiden. Han påpekar också att dessa budgetar som bygger på framtida planering lätt kan 

spricka, exempelvis ifall företag tappar en stor kund, då måste denna budget anpassas efter 

hur situationen ser ut vid kundförlusten. Även Wallander (1995) menar att företag med en 

budgetstyd verksamhet styr utifrån hur gårdagen såg ut. Johansson säger också att det är 

väldigt svårt att kunna sätta sig ner och börja planera i förväg vad som kommer att ske 

framöver och sätta upp olika mål utifrån det. Johansson berättar vidare att de istället utför en 

verksamhetsplan årligen, där kommande års fokusområden planeras vilket sedan bryts ner på 

individnivå med kvantifierbara mål. Johansson säger också att banksektorn är relativt 

förutsägbar samt att deras planering av framtiden bygger på erfarenheter.  

Resursallokering – Innebär att företagen fördelar sina resurser inom verksamheten med hjälp 

av budgetering. Syftet med att använda budgeten för resursallokering är att företag ska kunna 

fördela sina resurser som sedan ska generera nytta för verksamheten (Kullven, 2009). I stället 

för att budgetera kring resursallokeringen baseras Handelsbankens resursallokering på 

erfarenhet samt att se till att de täcker marknadens krav. Detta återföljs i sin tur med noggrann 

och snabb uppföljning på kostnadssidan berättar Johansson.  

Ansvarfördelningen – Har en viktig roll inom budgeteringen. Ax et al., (2009) menar att 

budgetens viktigaste roll är att tydliggöra ansvaret för varje enhet. Även här menar Anthony 

och Govindarajan (2001) att ett av budgetens viktigaste syften är att klargöra vad varje enhet 

är ansvarig över. Genom en budget menar Ax et al., (2009) att varje enhet lättare kan ta 

ansvar för sina egna mätningar. Johansson menar att det inte krävs en budget för att fördela 

ansvaret inom organisationen. Istället menar Johansson att ansvarsfördelningen är utsagda 

ansvarsområden, genom en företagskultur där varje medarbetare vet vad som krävs av henne 

eller han. Även Anna berättar att alla kan sina ansvarsområden samt att varje enhet anpassar 

sig efter dem. Stort ansvar ligger på kontorscheferna på respektive bankkontor. ”Makten 

utgår från kontoren” berättar Johansson. Alla enheter inom banken på lokalnivå får vara med 
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och bestämma. Vidare så är det klargjort kring vad varje enhet är ansvarig över säger 

Johansson. 

 

Uppföljning – Budgetar utgör ofta ett mycket gott stöd för företagets uppföljning av 

verksamhetens olika periodutfall (Kullven, 2009). Genom att företag använder sig av budget 

har de något att jämföra sitt utfall med (Ax et al., 2009). Ifall budgeten är indelad i kortare 

perioder kan företagen ha kontinuerliga uppföljningar av verksamheten som snabbt kan 

korrigeras ifall problem dyker upp (Jensen, 2001). I stället för att utgå ifrån en budget, så sker 

uppföljningen i Handelsbanken i form av måluppfyllelse med månatliga rapporter hur intäkts- 

och kostnadsutvecklingen utvecklas säger Johansson. Anna berättar också att varje enhet vet 

bland annat att bankens mål är att ha en högre räntabilitet på eget kapital än de övrigt 

börsnoterade bankerna. Då är det viktigt att varje enhet följer upp till detta mål. Där av 

utvärderas resultaten ständigt för att så snabbt som möjligt åtgärda eventuella problem 

berättar Anna. Men på lokal nivå används K/I talet som det främsta nyckeltalet, kostnader i 

förhållande till intäkter. Då det kommer till uppföljningen så tar Johansson upp en nackdel 

med en budgetlös styrning vilket är att företagen inte har något att ställa utfallet mot. 

Samtidigt så påpekar Bringevall att detta inte är något som Handelsbanken ser som ett 

problem då verksamheten i över 30 år varit den mest lönsamma banken än genomsnitt för de 

övrigt börsnoterade bankerna.  

 

Kommunikation - Enligt Anthony och Govindarajan (2001) kan budgeten vara som ett verktyg 

för kommunikationen inom företaget där rollen är att få avdelningarna att anpassa sig till 

varandra. Budgeten underlättar även för medarbetarna att komma med idéer inför framtiden 

och deras egna synpunkter på verksamheten, vilket leder till att verksamhetens samordning 

blir bättre (Ax et al., 2009). Vidare så ger budgeten företagsledningen en bättre möjlighet att 

sprida sina åsikter till medarbetarna (Ax et al., 2009). Johansson berättar att samtliga anställda 

tar del av hur de olika posterna utvecklas samt hur avvikelser skall behandlas i 

Handelsbanken. Utifrån detta sker kommunikationen inom Handelsbanken kontinuerligt. 

Vidare så berättar Anna att alla enheter får vara med och påverka samt kommunicera fram nya 

idéer inför framtiden. Vidare kan se komma med deras egna synpunkter på själva 

verksamheten. På detta sätt behöver inte Handelsbanken utgå ifrån något budgetliknande 

verktyg för att kommunicera fram sina åsikter eller idéer. Genom att årligen gå igenom en 

arbetsplan kan Anna vara delaktig och kommunicera fram sina idéer bland annat. 
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Kommunikationen är viktig då varje medarbetare måste förstå tanken bakom det som sker 

berättar Anna. Anna berättar att de anställda kommunicerar och delar olika idéer mellan andra 

avdelningar genom rapporter som sker månadsvis 

Motivation – Budgeten kan också vara ett sätt att motivera medarbetarna till att anstränga sig 

för att uppnå företagens uppsatta mål (Greve, 1996). Detta är något som Otley & Pollanen 

(2000) menar kan vara ett problem med budgeteringen. Detta då budgeten oftast måste 

godkännas på en högre nivå, vilken kan leda till att det finns risk att den omarbetas och får en 

omvänd effekt. Genom att låta varje enhet i Handelsbanken vara delaktig i den årliga 

verksamhetsplaneringen kan de anställda känna sig mer delaktiga och motiverade berättar 

Bringevall. Detta är något som Anna också håller med om när det gäller att motivera de 

anställda. Motivationen ökar då de anställda har en större beslutsfrihet. Vidare kan de vara 

delaktiga inom verksamheten samt att alla mer eller mindre är delaktiga på en 

verksamhetsnära nivå berättar Anna. Genom att inte ha ett centralkontor som styr över olika 

lokalbanker kan de anställda komma kunderna närmre berättar Anna. 

5.2 Den budgetlösa styrningen 
Den budgetlösa styrningen handlar främst om att frigöra duktiga människor genom en 

decentralisering (Hope & Fraser, 2003). På detta sätt kan organisationen möjliggöra att ta del 

av nyanserad kunskap i form av att vara bättre än konkurrenterna, vara mer lönsamma, 

minimera kostnaderna och fokusera på kunden (Libby & Lindsay, 2007).  Detta bidrar till att 

företagen kan erbjuda ett större ansvarstagande i den nedre delen av hierarkin. Detta sätt att 

styra verksamheten på fungerar endast i en decentraliserad miljö då delaktighet är en grund 

för ökad konkurrensförmåga och minimera kostnaderna (Libby & Lindsay, 2007). Företag 

kan vidare vinstmaximera genom en öppen finansiell information som genomströmmar hela 

företagen (Hope & Fraser, 2004). Denna delaktighet anser Bringevall är en grund för en 

välfungerande organisation. Bringevall definierar den budgetlösa styrningen som en form av 

uppföljning samt delegerat ansvarstagande mellan chefer och de underanställda. Johansson 

definierar i stället den budgetlösa styrningen som en erfarenhetsbaserad verksamhet som styr 

med årliga planerade mål i kombination med en strikt kostnadskontroll. Detta breda 

ansvarstagande ger medarbetarna ett större inflytande kring hur de själva ska utföra sina 

arbetsuppgifter. Bringevall påpekar även att de underanställda tillåts ta egna beslut och 

planera sin verksamhet då det gäller utlåning samt hur de ska locka till sig nya kunder. 

Medarbetarna får en större frihet kring sina arbetsuppgifter utan att någon har ett inflytande 

kring hur de ska utföra sina arbetsuppgifter berättar Anna. Vidare så berättar hon att de 
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anställda får vara med och ta olika beslut samt att de kan ta ett större ansvar samt att varje 

medarbetare är engagerad i verksamheten och tar sitt ansvar. Anna berättar också att det råder 

en annorlunda företagskultur i Handelsbanken. Där motivationen ökar genom större frihet, 

delaktighet samt att de kan känna ett större engagemang i verksamheten. 

Då globaliseringen, teknologiutvecklingen och konkurrensen ständigt ökar har företagen allt 

svårare kunnat planera sin verksamhet framåt i tiden (Libby & Lindsay, 2010). Vidare så har 

en osäker omvärld tillfört att företag inte endast kan planera utifrån en budget (Lindvall, 

2001). Här har den budgetlösa styrningen sin fördel berättar Bringevall då de ständigt kan ha 

en större anpassningsförmåga till omvärlden. Med hjälp av en budgetlös styrning kan företag 

förnya sig genom att engagera de anställda i innovationer och strategier bland annat 

(Wallander, 1995). Johansson märker också deras fart att uppfylla myndighetskrav eller 

reaktion på förändring i marknaden är princip momentan. Erfarenheten med budget som oftast 

baseras på tidigare års utfall ger inget mervärde till verksamheten framåt berättar Johansson. 

Johansson berättar även att de försöker förutspå framtiden utifrån ett erfarenhetsbaserat utfall 

på olika marknadsåtgärder som de vidtar kommande år. Syftet med den budgetlösa styrningen 

är att fokusera på den framåtriktade verksamheten och dess innehåll berättar Johansson. 

Tanken är att med lönsamhetskrav vidta de marknadsåtgärder vi vill göra föra att stärka en 

fortsatt expansion berättar Johansson. De får varje månad in rapporter för hur det såg ut från 

föregåendes årsresultat vid samma period. Utifrån detta kan de göra åtgärder. Vidare måste 

Handelsbanken ständigt hålla koll på kostnaderna hårt och konstant. Detta är en vägledning 

för Handelsbanken samt att hålla kreditförlusterna i schack.  

Hope och Fraser (2004) menar att företag bör ha en struktur som är baserad på klara och enkla 

principer för att binda ihop de anställda till ett gemensamt syfte. Även Bringevall påpekar att 

en väluppbyggd struktur där alla kan vara delaktiga är väldigt viktigt för organisationen då det 

kommer till ansvarfördelning. Denna struktur har visat sig vara väldigt effektiv i 

Handelsbanken då de varit den mest lönsamma banken än genomsnitt för de resterande 

börsnoterade bankerna sen de implementerade den budgetlösa styrningen. Denna budgetlösa 

styrning hade inte fungerat utan en välfungerad decentralisering. Även Hope och Fraser 

(2004) nämner att olika grader av decentraliseringsförmåga kan leda till kostnadsbesparingar 

och bättre strategiskt samordnad. En annan högre grad av en lyckad decentralisering kan leda 

till att företagen genererar högre vinster (Libby & Lindsay, 2007). Detta är även något som 

agent teorin förespråkar, en vinstmaximerande organisation i form av en öppen finansiell 

information mellan enheterna inom banken. På detta sätt kan de även förhindra olika fientliga 
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uppköp. Whittington (2010) menar att öppen information är viktig då företaget vill förbättra 

arbetsmarknaden för hur chefer fungerar. En annan anledning till att de lyckats väl är också 

att de lyckats hålla kolla på sina kostnader väl berättar Bringevall samt att anställda fått större 

frihet att ta egna beslut. Anna berättar att de börjar oftast med att börja med att fråga gruppen 

när en verksamhetsplan upprättas, detta för att de anställda ska vara delaktiga i 

beslutsfattandet. 

Hope och Fraser (2004) skriver att Handelsbanken har det lägsta förhållandet mellan 

kostnader och intäkter av alla banker i Europa vilket även Bringevall bekräftar. Genom att 

tillfråga medarbetarna när de gör upp en verksamhetsplan, tillåts de underanställda att påverka 

i högsta grad. Genom åren har de haft möjligheten att påverka denna verksamhetsplan utan att 

behöva tillfråga bankchefen. Detta kan bidra till att de anställda skapar sig en egen 

kostnadsmedvetenhet samt att den enskilde anställde ständigt är medveten om att kostnaderna 

bör hållas i schack. Dessa verksamhetsplaner är en vägledning för Handelsbanken. Denna 

plan bygger enligt Bringevall främst på hur Handelsbanken ska jobbar året fram över och inte 

endast på siffror.  

5.2.1 Benchmarking 

Genom benchmarking tillåts företagen att förespråka en horisontell jämförelse. Genom att låta 

sig inspireras och ta lärdom av andra företag i syfte att förbättra den egna verksamheten och 

att jämföra prestationer mot varandra i form av relativa termer (Andersen & Petterssen, 1997). 

Wallander (1995) lyfter fram ett ännu effektivare sätt där delar av företaget jämför sina 

resultat mot andra bankkontor och utifrån det drar olika slutsatser. Bankkontor jämför sig mot 

andra likvärdiga bankkontor (Wallander, 1995). Wallander (1995) menar att den interna 

benchmarkingen spelar en väldigt betydelsefull roll inom Handelsbanken då de på detta sätt 

kan dra lärdom från andra bankkontor. Handelsbanken har lyckats med att få fram ett fåtal 

viktiga och enkla lönsamhetsmått. Dessa är ett viktigt underlag för den interna jämförelsen 

mellan bankerna (Wallander, 1995). Även Bringevall berättar om att benchmarking är ett 

väldigt användbart verktyg. Den interna benchmarkingen inom Handelsbanken utgår ifrån att 

jämföra sig mot andra likstora bank kontor. Bringevall berätta att de främst fokuserar på att ha 

ett så lågt OI- tal som möjligt. Vidare jämför bankerna sin räntabilitet mot varandra. Detta sätt 

har visat sig vara väldigt lyckosamt. Handelsbanken styrs inte av dessa olika lönsamhetsmått 

menar Bringevall. De fungerar istället mer som ett stöd vid regelbundna rapporteringar, för att 

på såsätt kunna byta information och kunskap mellan bankerna. 
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5.3 Framgångsfaktorer 
Viktiga förändringar i bankernas omvärld har tvingat chefer och företagsledare att fokusera på 

olika konkurensstrategier, som är en nyckel för bestämmandet av framgång i dagens 

informationsekonomi (Hope & Fraser, 2003). Hope och Fraser (2004) presenterar en vision 

om en styrmodell som bygger på fördelar med den budgetlösa styrningen för tjugo hundra 

talet. Dessa framgångsfaktorer ses som en fördel för ett företag och stöds av en budgetlös 

styrning. Företagets styrning mot framgång är beroende av hur väl de lyckats anpassa sig till 

omvärlden och konkurrenterna (Hope & Fraser, 2003). Fördelarna med dessa 

framgångsfaktorer blir ineffektiva ifall de anställda inte tillåts ta ansvar och bidra till ny 

kunskap (Hope & Fraser, 2003). Detta blir inte ett hinder för Handelsbanken. Bringevall 

berätta att de utgår ifrån en budgetlös styrning som tillåter de anställda tar ansvar. Detta i sin 

tur leder till att de anställda bidrar med nya kunskaper. Bringevall hävdar att den budgetlösa 

styrningen har varit till hjälp då de kunnat fokusera mer på den kvalitativa sidan än att tänka 

mer kvantitativt i form av olika volym ökningar. Bringevall berätta även att den budgetlösa 

styrningens fördel är att har en stark förmåga att flexibelt anpassa sig efter omvärlds 

förändringar. Även Johansson påpekar kring detta starkt. De behöver inte anpassa sig efter att 

ändra budgeten ständigt berättar Johansson. 

Hållbar konkurrensframgång – För att tillgodose aktieägarnas krav strävar organisationen 

efter att uppnå lönsamhet som är steget bättre än konkurrenterna (Hope & Fraser, 2004). För 

att uppnå bättre lönsamhet i jämförelser med konkurrenterna, krävs det långsiktiga strategiska 

beslut som stämmer överens med skapandet av långsiktiga tillgångar (Hope & Fraser, 2004). 

Johansson berättar att risken vid budgetstyrda organisationer är volymmål, där företag kan 

förbise lönsamhetsmålet. I decentraliserade flexibla organisationer försöker chefer och ledare 

att skapa långsiktiga tillgångar och knyta kontakt med nya kunder (Hope & Fraser, 2004). 

Bringevall berätta att Handelsbankens mål har varit att har en högre räntabilitet än 

genomsnittet för övriga börsnoterade banker. Detta ses som en konkurrensfördel. Anna 

pointerar också att dessa få men enkla nyckeltal är en bra vägledning för de anställda. Med 

hjälp av dessa nyckeltal kan de anställda inom Handelsbanken precis veta huruvida de ligger 

bättre eller sämre till än förra året vid samma månad eller vecka berättar Anna. Vidare berätta 

Bringevall att kunderna och låga kostnader varit en nyckel roll för hållbar 

konkurransframgång. Även uppsatta mål såsom att ha högre räntabilitet än genomsnittet för 

konkurrenterna har kunnat ge den anställda friheten att agera utifrån egna möjligheter för att 

nå dessa mål. Handelsbanken fokuserar mer på att vara lönsam än att sätta fokus kring vad 
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banken tjänar. Agentteorin går ut på att hotet om misslyckande på marknaden är en tillräcklig 

grund för att motivera för förändringar inom organisationen. Detta i sin tur är en viktig del i 

den budgetlösa styrningen, att kunna förändra och snabbt anpassa sin verksamhet för att 

minska misslyckande på marknaden (Whittington, 2010). 

Finna och behålla de bästa människorna – Människor idag värderar allt mer frihet, 

utmaningar och ansvar i arbetslivet (Hope & Fraser, 2003). För att lyckas kunna behålla sin 

position bland den rådande konkurrensen krävs rätt människor på rätt plats. För att locka 

dessa människor till arbetsuppgifterna krävs det skickliga ledare (Hope & Fraser, 2003). Den 

budgetlösa styrningen ger ledaren och medarbetarna större spelrum för utmaningar och 

möjligheter. Fördelen med detta är att de anställda kan förmedla ny kunskap och ta egna 

initiativ i och med den budgetlösa styrningen som bygger på en radikal decentralisering (Hope 

& Fraser, 2004). Hope och Fraser (2004) hävda även att en decentralisering i sin tur kan 

attrahera kunniga människor inom området. Det första problemet för principalen är att välja 

en rätt typ av agent och det andra är att välja rätt handling vid anställningen. Där av ses det 

som viktigt att lyckas behålla de bästa människorna (Eisenhardt, 1989). Johansson berättar att 

arbetssättet skapar en viss företagskultur som är påtaglig. Detta appellerar till att vissa ofta då 

också vill stanna kvar. Att det sedan kombineras med ett vinstandelssystem gör ”trogenheten” 

något större berättar Johansson. Anna berättar vidare att de börjar oftast med att fråga gruppen 

när de börjar göra olika verksamhetsplaner för att sedan se vad de tycker samt att det ger 

henne chansen att påverka i högsta grad. Genom att ha en decentraliserad organisation med 

hjälp av en budgetlös styrnig har Handelsbanken kunnat locka till sig anställda då det ges 

utrymme i Handelsbanken för eget initiativtagande, beslutsfattande och en större delaktighet 

berättar Anna. Även Bringevall påpekar att faktorer som att kunna ta olika beslut, ta ansvar 

och ge de anställda en frihet allt mer har blivit viktigt. Detta har varit en viktig faktor för att 

behålla de kunnigaste människorna enligt Bringevall. De blir vidare kulturbärare gentemot 

nyanställda och kunder säger Johansson. Även här har den budgetlösa styrningen i form av en 

radikal decentralisering betytt mycket för Handelsbanken. Denna decentralisering har de 

lyckats implementera med hjälp av att avveckla den traditionella budgeten berättar Bringevall. 

Fortlöpande innovationer – Olika innovationer har lett till stora framgångar bland företag. 

Istället för att fokusera på den strategiska utvecklingen i form av absoluta tal menar Hope och 

Fraser (2004) att utrymmet för olika produkter och tjänster ska finnas för en långsiktig 

utveckling gentemot konkurrenterna. Den budgetlösa styrningen som bygger på en 

anpassningsbar organisations modell ger ett utrymmer för detta synset. Genom att jämföra sig 
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med jämlika kontor i form av benchmarking kan nya och viktiga innovativa strategier 

upptäckas. På såsätt kan de ta lärdom och lära utifrån vad andra kontor gör bättre. Det ges inte 

lika mycket utrymmer för innovativa strategier vid en budgetstyrd organisation (Hope & 

Fraser, 2004). Detta leder till att chefer oftast måste följa den fastställda budgeten. Johansson 

berättar även att Handelsbanken har ett visst rykte om sig att sällan vara först med nyheter 

utan har funnit en viss styrka i använda beprövade strategier, vilket oftast är billigast. 

Bringevall menar genom att de anställda kan vara med och påverka ges det även utrymmer för 

dem att vara delaktiga i innovativa strategier. Bringevall berätta även att företag idag allt mer 

måste se efter sina innovativa strategier då detta är viktig för kunden.  

Låga kostnader – Den budgetlösa styrningen bidra till att ansvaret inom Handelsbanken läggs 

på varje anställd inom företaget (Hope & Fraser, 2004). Varje anställd inom företaget 

motiveras att rensa bort onödiga kostnader. På så sätt förbättras organisationens effektivitet. 

Detta bidrar till att de anställda skapar sig en egen kostnadsmedvetenhet, samt att det bidrar 

till att de anställda strävar efter att ha så låga kostnader som möjligt berättar Bringevall, men 

även något Anna starkt påpekar också. Anna berättar vidare att kostnadsmedvetenheten ökar 

hos de anställda då varje individ har ett eget ansvar över att ha så låga kostnader som möjligt. 

Anna berättar vidare att när samtliga medarbetare har samma tanke på kostnaderna undviks 

oönskade kostnadsökningar. Denna kostnadsminimering som varit framgångsrik för 

Handelsbanken har sin grund i den budgetlösa styrningen menar Bringevall. Med hjälp av en 

ständig uppföljning kan Handelsbanken minimera sina kostnader samt delegera ansvaret 

mellan de anställda och chefer berättar Johansson. Hope och Fraser (2004) menar att 

kostnader inte låser sig då ansvaret läggs hos varje anställd. För att lönsamheten ska vara hög 

som möjlig inom företaget måste medarbetarna vara kostnadsmedvetna (Wallander, 1999). 

Hope och Fraser (2004) hävdar att organisationer som är anpassningsbara och 

decentraliserade kan ha lägre kostnader med hjälp av en budgetlös styrning. Även Wallander 

(1999) menar att ett delegerat ansvar bidrar till högre lönsamhet då varje enskild anställd blir 

kostnadsmedveten. Bringevall menar att en ständig uppföljning minimerar deras kostnader 

samt att ansvaret delegeras mellan chefer och de anställda. Bringevall berättar att 

Handelsbankens kostnadsminimering sågs främst under 1970-talet då Handelsbanken 

implementerade en budgetlös styrning. Även då det kommer till att ha lägre kostnaderna har 

Handelsbanken lyckats att har lägre kostnader än genomsnittet för de övriga börsnoterade 

banker. Genom att minimera kostnaderna är kunderna medvetna om att lönsamheten ökar. Då 

lönsamheten ökar kan de anställda inom banken tilldelas en bonus, Oktogon, som ges till den 
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mest lönsamma banken. Denna stiftelse styrs vidare av de anställda på Handelsbanken. 

Agentteorin stödjer även olika former av belöningssystem då det kan motiverar den anställde 

att arbeta effektivt. Dessa belöningssystem förekommer även i Handelsbanken som ett sätt att 

kunna motivera den anställde (Backström & Göransson, 2009). Denna vinst tilldelar andelar 

till personalen vilka är lika för alla oavsett lön och befattning. Detta belöningssystem som 

även agentteorin stödjer är ett sätt att belöna de anställda vid vinst. Det utgås även ifrån ett 

agentteoretiskt perspektiv då de anställda på Handelsbanken, den så kallade enskilda 

rådgivaren ur ett agentprincipiellt perspektiv, har en frihet att ta eget ansvar med en budgetlös 

styrning. 

Lojala kunder – Att känna till kundens behov är ett måste för företagets överlevnad (Libby & 

Lindsay, 2007). Hope och Fraser (2004) menar även att det är viktig att lyssna på kundens 

behov för att tillhandahålla viktig information för utveckling av nya produkter och tjänster. 

Detta för att tillfredställa kunden. Anpassningsbara organisationer har lättare för att hålla koll 

på hur kunden vill att affärerna sköts (Hope & Fraser, 2004). De viktigaste frågorna är 

minskade transaktionskostnader samt specifika kundlösningar. Därför läggs en stor vikt på de 

anställda, att låta dem fatta snabba och viktiga beslut rörande kunden och deras behov. 

Bringevall hävdar att kunden allt mer kommer till fokus i dagens bankmiljö. Tidigare låg 

fokusen på produkten och produktutvecklingen istället för kunden. Då vi lever i en miljö med 

ständigt ökad konkurrans har kunden allt mer spelat en centrall roll (Hope & Fraser, 2004). 

Kundlojalitet har varit bland det främsta målet för bankerna. Denna kundlojalitet menar Hope 

och Fraser (2004) uppnås mestadels genom förändringsbara kostnader. Även fokusen och 

strävan efter lojala kunder underlättas med en budgetlös styrning menar Hope och Fraser 

(2004). Bringevall berättar att nöjda kunder är en av Handelsbankens viktigaste mål, han 

berättar vidare att kunderna stått för den städigt höga avkastningen sedan 1970-talet. Ifall de 

inte lyckats att har nöjda kunder, kommer varken de uppsatta målen eller visionen att uppnås. 

Det är en nyckelfaktor att ha nöjda kunder enligt Bringevall. Detta styrks utifrån olika 

neutrala undersökningar som görs i jämförelse med andra banker. Denna kundnöjdhet mäts 

med hjälp av icke-beroende organisationer. Bringevall menar att fokusen på kunden har 

lyckats med hjälp av den budgetlösa styrningen då Handelsbanken istället för volym tänkande 

skiftade sin fokus till kvalitet och kunden. För att öka kundnöjdheten arbetar de anställda på 

Handelsbanken även på lördagar berättar Anna. Detta menar hon är ett sätt för att kunna 

tillfredställa kunden samt ett sätt att erbjuda sina tjänster berättar Anna. 
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Etisk rapportering – Människor idag vill allt mer arbeta i en moralisk organisation (Hope & 

Fraser, 2004). Författarna menar att människor idag strävar efter att ha en balans mellan 

privatliv och arbetsliv samt kunna lita på sina medarbetare och vara en del av gruppen. 

Människor vill även ha en bättre kontakt med sina chefer för att på så sätt skapa sig en 

tydligare bild kring vart företaget står för och vas dess syften är. Vidare är öppenhet och 

ansvar lösningen till en mer moralisk organisation vilket Handelsbanken har utvecklat under 

ett antal principer och metoder som stödjer dessa värden. Även Bringevall menar att dessa 

principer kan förklara mycket om hur de främjar god ledning och etiskt beteende. Bringevall 

påpekar även att alla beslut görs gemensam. Detta kan ge medarbetarna en tydligare bild på 

var verksamheten står för och vilka mål de riktar sig mot. 
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6. Slutsats 

 

I detta kapitel besvaras studiens syfte och frågeställning genom våra slutsatser vi kommit 

fram till. Vi avslutar kapitlet med förslag till vidare forskning.

 

Syftet med uppsatsen var att skapa oss en helhetsbild kring vilka fördelar Handelsbanken ser 

med den budgetlösa styrningen. Vidare ville vi skapa oss helhetsförståelse för betydelsen av 

detta styrinstrument. Kunskapsbidraget med vår studie är att vi kunnat påvisa hur svensk 

storbank lyckats styra sin verksamhet med en budgetlös styrning, samt att vi kunnat lyfta fram 

betydelsen för Handelsbanken med ett budgetlöst styrsätt. 

 

Då företag agerar i en allt mer förändlig omvärld och ökande konkurrans ställs 

anpassningsförmåga på prov. Att utgå från en budgetlös styrning har visat sig ha en stor 

betydelse för Handelsbanken samt att den gjort möjlig en mer anpassningsbar styrprocess i 

form av en radikal decentralisering. Genom att frigöra duktiga människor har den budgetlösa 

styrningen haft sin betydelse. Detta genom att erbjuda ett större ansvarstagande i den nedre 

delen av hierarkin för att på så sätt skapa en större delaktighet inom hela organisationen. Den 

tidigare budgetstyrda verksamheten hämmade flexibilitet och förändringar. Vidare har 

Handelsbanken med hjälp av den budgetlösa styrningen kunnat anpassa sin verksamhet till 

omvärlden vilket varit en stor betydelse för dem. Genom att bygga upp en 

organisationsstruktur som bygger på enklar principer har de lyckats bli den mest effektiva och 

lönsammaste banken. Den budgetlösa styrningen i form av den radikala decentraliseringen har 

visat sig ha en betydande roll då det kommer till att skapa engagemang och en större 

beslutsfrihet för de anställda i den nedre delen av hierarkin. Handelsbanken har efter 

implementeringen av den budgetlösa styrningen även kunnat visa bättre vinster än sina 

konkurrenter. En stor del ligger till grund i det sätt de styr sin verksamhet på. Genom att inte 

vara en budgetstyrd organisation har Handelsbanken kunnat planera, resursallokera, 

ansvarsfördela, uppfölja, kommunicera och motivera organisationen utan budget.  

 

Handelsbanken har vidare lyckats minimera sina kostnader och lyckats ha lägre kostnader än 

genomsnitt för konkurrenterna. En orsak kan just vara att det inte finns någon budget som 

låser kostnaderna. I stället läggs ansvaret på alla anställda att söka vägar för att reducera 

kostnaderna vilket är det viktigaste för att förbättra de viktigaste lönsamheters mått. Ett sätt 
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som Wallander såg i det tidiga stadiet var att de bästa möjligheterna att minska kostnaderna är 

genom en platt ledningsstruktur som gör det möjligt för de anställda i frontlinjen att svara 

snabbt på kundens efterfrågan och kundkrav. Vidare är den budgetlösa styrningen relativt 

enkelt, billig och användbar. Den budgetlösa styrningen bidrar till ett snabbt och öppet 

informationsflöde inom organisationen som reagerar på förändringar i marknaden in princip 

momentant. Vi kan se betydelsen och fördelarna med Handelsbankens budgetlösa styrning 

genom att titta på de sex framgångsfaktorerna: 

 

Hållbar konkurrensframgång – Handelsbanken har lyckats basera sin konkurrensfördel på de 

anställda och kunden istället för på produkten och volymökningar. Vidare har de lyckats 

uppnå bättre prestationer då långsiktiga och strategiska beslut bygger på skapandet av 

långsiktiga tillgångar. Dessa långsiktiga tillgångar kan vara i form av att knyta kontakt med 

nya kunder. Handelsbanken fokuserar vidare på att vara mer lönsamma än konkurrenterna 

genom enkla uppsatta mål. De har sedan 1972 haft en högre räntabilitet än genomsnittet för de 

övriga bankerna. Denna konkurrensfördel baseras också på den flexibla och en 

anpassningsförmåga som den budgetlösa styrningen utgör för Handelsbanken. 

 

Finna och behålla de bästa människorna – Genom att Handelsbanken tillåter chefer att kunna 

sköta sig själva inom en radikalt decentraliserad struktur, lockar Handelsbanken kunniga och 

engagerade människor. Vidare lyckas Handelsbanken behålla sina kunniga anställda. Detta är 

inte genom erbjudandet av en hög lön, utan snarare friheten och det egna initiativtagandet som 

Handelsbanken erbjuder. Den budgetlösa styrningen ger ett större spelrum för de anställda att 

jobba på. 

 

Fortlöpande innovationer – Att vara olika i jämförelse med sina konkurrenter kan ses vara en 

styrka för ett företag. Handelsbanken har lyckats ge utrymme för olika produkter och tjänster 

gentemot konkurrenterna. I stället för att sätta upp mål i form av absoluta tal ges möjligheten 

för chefer och de anställda att använda sin kreativitet för att sätta upp mål genom nya 

produkter och tjänster. Handelsbanken brukar inte vara först med att bepröva nya strategier i 

from av innovation. De har i stället funnit en viss styrka i använda beprövade strategier, vilket 

oftast är billigast. 

 

Låga kostnader – Inom Handelsbanken behövs inte mycket övervakning på de anställda. 

Detta har en stor påverkan på kostnadsmedvetenheten och strukturen Handelsbanken är 
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uppbyggd på. Kostnaderna är helt avgörande för banken. De har de senaste åren varit mer 

lönsamma än de resterande bankerna och är den mest kostnadseffektiva banken i Sverige samt 

även internationellt. Ett skäl till denna kostnadsfördel är att kostnaderna ständigt hålls i 

schack och utmanas istället för att följa ett budget system där redan kostnaderna är uppsatta. 

Fördelen med det budgetlösa styrsättet är att ansvaret läggs på varje anställd inom 

Handelsbanken när det kommer till kostnaderna.  

 

Lojala kunder – Även då det kommer till kundnöjdheten lyfts fördelarna fram med 

Handelsbankens styrsätt. Vid en budgetlös styrning kan de anställda fatta snabbare och mer 

skräddarsydda lösningar för sina kunder. I dagens bankmiljö spelar kunden en allt större 

nyckelroll, där av har detta varit ett mål för Handelsbanken att ha de mest nöjda kunderna. 

Flera neutrala undersökningar har kunnat påvisa att Handelsbanken lyckats ha de mest nöjda 

kunderna flera år i rad. Även här har den budgetlösa styrningen visat sig ha en fördel då 

Handelsbanken i stället för att fokusera på volym ökningar, kunnat skifta sin fokus till kvalitet 

och kundens behov, vilket visat sig vara lyckat.  

 

Etisk rapportering – Den etiska rapporteringen kan stödjas utifrån en budgetlös styrning då 

detta kan främja för god ledning och ett etiskt beteende. Detta genom att hela organisationen 

får en tydligare bild kring var organisationen står och vilka mål de strävar efter samt hur de 

strävar efter dessa mål 
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6.1 Förslag till vidare forskning  
Det vore intressant att jämföra olika banker med budgetstyrd och budgetlös verksamhet i en 

större kvantitativ studie för att se vilka för och nackdelar det förekommer med alternative 

styrsätt. Utöver banker så hade det också varit intressant att jämföra andra branscher för att de 

vilka skillnader det förekommer vid respektive styrsätt i en större kvantitativ studie.  
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Bilagor 

 

Intervjumall 

Allmänna frågor 

1. Vilken befattning har du inom Handelsbanken? 

2. Vilken yrkesbakgrund har du? 

3. Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

4. År i yrket? 

5. Beskriv kort Handelsbankens verksamhet. 

6. Vad är Handelsbankens vision? 

 

Traditionell budget 

1. Varför använder ni er inte utav den traditionella budgeten? 

2. Vilka för- respektive nackdelar ser ni med den traditionella budgeten? 

3. Hur ser ni på den traditionella budgetens anpassningsförmåga och flexibilitet till 

omvärlden? 

4. Använder ni er av andra budgetliknande styrverktyg så som kalkyler? 

5. Hur planerar ni upp er verksamhet utan budget?  

6. Hur fördelas resurserna då ni inte använder er av en budget? 

7. Hur fördelas ansvaret inom er organisation? 

8. Hur följer ni upp er verksamhet då budgeten används som ett verktyg för uppföljning? 

9. Hur sker kommunikationen mellan de anställda? 

10.  Hur kan de anställda motiveras inom er verksamhet utan en budget? 

 

Budgetlös styrning 

1. Hur skulle du definiera budgetlös styrning? 

1b. Försök definiera er styrning utan budget 

2. Början på 1970- talet införde Wallander en budgetlös styrning som byggde på radikal 

decentralisering, vet du hur denna förändring mottogs? 

3. Varför använder ni er av en budgetlös styrning?  

4. Vilket syfte har ni med den budgetlösa styrningen? 
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5. Finns det andra instrument i er verksamhetsplanering? Så som benchmarking? I så fall 

hur? Extern & Intern benchmarking?  

6. Vilken roll har ni i Handelsbankens budgetlösa styrning? 

7. Anser du att det krävs en viss struktur då det kommer den styrningen av handelsbanken 

med avseende på ansvarsfördelningen?  

8. Vilka möjligheter har en enhet att påverka en fastställd plan? 

9. Anser du att er styrmodell (budgetlös styrning), passar in i er verksamhet? Om ja, varför? 

10. Hur ser ansvarsfördelningen ut med en budgetlös styrning? 

11. Vilka är fördelarna med att styra med budgetlös styrning?  

12. Vilka är nackdelarna med att styra med budgetlös styrning?  

13. Hur viktig är all kommunikationen när ni arbetar med budgetlös styrning? 

14. Upplever du att delaktigheten i företaget ökar med hjälp av en budgetlös styrning? 

15. Kan ni förutse framtida affärer med en budgetlös styrning? 

- Hur förutser ni? 

16. Anser ni att företagets motivation och förståelse för vision och målen ökas med hjälp av 

budgetlös styrning? 

- Om JA, på vilket sätt? 

17. Har ni möjligtvis sett någon förändring i Handelsbankens sätt att styra sin verksamhet 

sedan den budgetlösa styrningen infördes? Om Ja: 

 Vad har blivit bättre med förändringen?  

 Olika jämförelser, mål, planeringsprocessen, tid samt fokusen. 

Framgångsfaktorer 

1. Tror du att en budget styrning kan ha en påverkan på företags prestation i form av 

finansiella och icke finansiella prestationer?  

2. Tror du att en budgetlös styrning kan bidra till en bättre förmåga att anpassa sig efter 

omvärldsförändringar?  

3. Hur kan en budgetlös styrning främja att finna och behålla de ”bästa människorna”  

4. Varför är det viktigt att finna och behålla ”de bästa människorna” anser du? 

5. Hur tror du en budgetlös styrning kan främja innovativa strategier?  

6. Hur viktigt anser du det är med innovativa strategier för Handelsbanken? 

7. Hur gör ni för att minimera era kostnader?  

8. Anser du att en budgetlös styrning i form av en decentralisering kan påverka 

kostnadsmedvetenheten?  
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9. Vad är etisk rapportering för er, och hur uppnår ni en etisk rapportering? 

 

 


