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Abstract 

 
Speaking of budget and budgeting is almost as adding fuel to the fire. The subject evokes a lot 

of emotions, both positive and negative. Some might consider budgets as a bureaucratic process 

that won’t lead to any good. Others might find budgets as extremely helpful and necessary in a 

company’s planning process. The traditional yearly budget has sustained a lot of harsh criticism 

in recent years and different approaches to the budget have developed. One way to handle the 

budget is to modernize and make it more suitable for today’s ever changing market. Another 

approach is to drop the budget all together. The concept of Beyond Budgeting is a form of the 

latter. Jan Wallander, former CEO of Svenska Handelsbanken, adopted the Beyond Budgeting 

concept in the bank over 40 years ago. Since then, the bank has shown a higher return on equity 

than other Swedish banks, 40 years in a row. Still, no other major bank in Sweden has adopted 

the beyond budgeting process. Research shows that there are many similarities between the two 

control systems. A lot of concepts are to be found in both control systems only to have 

undertaken different names. Research also shows that beyond budgeting is somewhat 

uninvestigated when it comes to the practical use of the control system. If a company abandons 

the budget, how do they plan their operations? The purpose of this study is to investigate how 

the planning process, consisting of target setting, prognoses, and resource allocation is being 

handled in two major banks, on a local level. The study wants to identify similarities and 

differences between a bank adopting beyond budgeting and a bank adopting the budget.  This 

was done by collecting literature within the field and by four interviews with local bank 

managers. The findings of the study show that target setting and resource allocation is done 

almost identical between the banks. The differences however are probable to occur in either 

control system. The study also shows that the budget controlled bank is far more flexible than 

theory and opponents suggest. While there are similarities, the study shows that target setting 

in a Beyond Budgeting bank are compared to its competitors as well as focused on long-term 

orientation.  

 

Keywords: budget control system, beyond budgeting, prognoses, resource allocation, goal 

setting  



Sammanfattning 
 

Ämnet budget är ett väldigt laddat ord och väcker ofta många åsikter. Budget förknippas som 

något byråkratiskt som bara tar tid och riskerar att skada företaget. Andra förknippar budget 

som något positivt och bidrar oumbärligt när en organisation ska planera sin verksamhet. Den 

årsvisa traditionella budgeten är något som uthärdat mycket kritik på senare år och olika 

varianter till budgetstyrning har uppstått. Ett synsätt är att utveckla budgetstyrningen till en mer 

flexibel och modern tappning, ett annat synsätt är att helt slopa budgeten. Den budgetlösa 

styrningen kom som ett svar på budgetstyrning och har Jan Wallander, tidigare VD på Svenska 

Handelsbanken, som stark företrädare. Han införde det budgetlösa styrsystemet i banken redan 

på 1970-talet. Sedan dess har Handelsbanken haft bättre snittavkastning än resterande banker i 

Sverige men ändå följer inte de andra bankerna efter och tillämpar budgetlös styrning.  

Forskning visar att budgetstyrningen ständigt utvecklas och att det finns många likheter mellan 

de två styrsystemen. Bland annat återfinns många begrepp i båda styrsystemen, men under 

andra benämningar. Forskning visar även att det behövs fallstudier som undersöker hur 

budgetlösa organisationer faktiskt tillämpar styrsystemet. Om ett företag frångår budgeten, hur 

planerar de då sin verksamhet? Studien syftar till att undersöka planeringsfasen, bestående av 

målsättning, prognostisering och resursfördelning för att identifiera skillnader och likheter 

mellan de två styrsystemen på lokal nivå. För att undersöka detta har litteratur samlats in och 

analyserats. Fyra kontorschefer på två olika banker med olika synsätt till budget har också 

intervjuats. Den ena banken har helt frångått budgeten i sin verksamhet, medan den andra 

banken är mer positivt inställd till budgeten. Studien visar att det finns många likheter mellan 

styrsystemen, inte minst i dess syn på resurser och målsättning som nästan är identiska i sin 

utformning. De skillnader som uppkommit i studien bör rimligtvis inte vara begränsade till det 

ena eller andra styrsystemet, utan hade mest troligt kunnat förekomma i båda banker. De största 

skillnader studien finner är att målsättningen i högre grad baseras på relativa mål och är mer 

långsiktig inom den budgetlösa banken. Studien visar även att den budgetstyrda banken är 

betydligt flexiblare än vad teori och motståndare till budgeten vill hävda.  

  

Nyckelord: budgetstyrning, budgetlös styrning, prognoser, resursfördelning, målsättning  



Begreppsdefinitioner 

 
I studien är Svenska Handelsbanken och Handelsbanken synonymer. Studien gör ingen skillnad 

på dessa två namn. Skandinaviska Enskilda Banken kommer benämnas som SEB. 

 
Planering och verksamhetsplanering 

 Studien definierar planering som den aktivitet kontoret utför vid 

verksamhetsplaneringen (Ax, Johansson, & Kullvén, 2002). Studien fokuserar på tre 

moment inom planeringen, målsättning, prognoser och resursfördelning (Østergren & 

Stensaker, 2010). 

 

Målsättning     

 Målsättning definieras som de mål kontoret sätter upp i planeringen. Dessa mål kan vara 

på koncernnivå, kontorsnivå eller på individnivå. Målen kan vara icke-finansiella såväl 

som finansiella samt sträcka sig över olika tidsperioder (Ax et al., 2002). 

 

Prognoser 

 Definieras som företagets antagande om framtiden och utgör en grund för företagets 

beslut. (Ax et al., 2002). 

 

Resursfördelning 

 Resursfördelning definieras dels som de resurser kontoret har till sitt förfogande och 

dels hur kontoren tilldelas resurser. I studien kommer avsnitten om resursfördelning 

inom budgetstyrning syfta på de resurser som olika avdelningar blir tillfördelade av 

central ledning, dessa resurser baseras på den fastlagda budgeten. Resursfördelning 

inom budgetlösa organisationer ser annorlunda ut i och med avsaknad av budget 

(Østergren & Stensaker, 2010).  
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1 INTRODUKTION OCH FRÅGESTÄLLNING  
 

Detta kapitel introducerar budgetstyrning och budgetlös styrning och redogör för forskning i ämnet som 

lett fram till studiens övergripande syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Företag försöker utforma effektiva styrsystem som är anpassade efter dess verksamhet. Att 

upprätta och tillämpa budget är vanligt förekommande i svenska företag. Däremot har den 

traditionella budgeten som styrinstrument fått intensiv kritik på senare tid. Kritiken är väldigt 

omfattande och uppgav till ett paradigmskifte när Jan Wallander släppte sin bok ”Budget – ett 

onödigt ont” som med genomtänkt kritik fick många företag att vilja förenkla eller upphöra 

med budgetstyrning. (Bergstrand, 2003). Trots kritiken, använder många företag budget som 

styrmedel. Ekholm och Wallin (2010) hänvisar till en studie som fann att 89 % av svenska 

företag använder budget i sin verksamhet. Någon som tagit kritisk ställning till budget är Jan 

Wallander, tidigare VD för Svenska Handelsbanken, som införde budgetlös styrning på 

Svenska Handelsbanken under 1970-talet. Trots att Handelsbanken aktivt frångått 

budgetstyrning, finns det många likheter i deras budgetlösa styrning som andra företag skulle 

kalla budget (Wallander, 1995).  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Budgetstyrningen har kritiserats för budgetuppställandets krävande arbetsinsatser, att 

spekulationer kring framtiden ofta är osäkra som gör att budgeten sällan stämmer överens med 

verkligheten, att chefer och anställda kan lockas till siffermanipulering för att nå budgetmålen 

och att budgeten inte är kongruent med företagets strategi (Libby & Lindsay, 2010). Detta har 

lett till att två förhållningssätt till budgeten har utvecklats. Det första förhållningssättet är att 

modernisera och utveckla budgetstyrningen medan det andra menar att budget helt borde slopas 

som styrmedel. Istället för att anpassa verksamheten efter en budget borde företag istället sköta 

styrningen via kontinuerlig anpassning (Wallander, 1999, Van der Stede, 2000, Neely, Bourne, 

& Adams, 2003,  Hope & Fraser, 2003, Blumentritt, 2006, Frow, Marginson, & Ogden, 2010, 

Bourmistrov & Kaarbøe, 2013).  

 

Det råder dock delade meningar om vart budgetstyrning slutar och vart budgetlös styrning tar 

vid. Det finns budgetlösa företag som inför liknande processer till budgetering, men som 

använder andra benämningar, exempelvis verksamhetsplanering eller affärsplanering 

(Bergstrand & Olve, 1996). Andra författare menar att budgetlös styrning inte egentligen är att 

avskaffa budgeten som styrmedel, utan att kalla sin ettårsstyrning för något annat (Samuelson 

& Olve, 2008). Även Wallander (1995) menar att budgetstyrda företag börjar tillämpar delar 

av hans koncept om den budgetlösa styrningen. Budgetstyrning har infört sätt att modernisera 

och anpassa styrsystemet till en mer flexibel modell vilket gjort att de två styrsystemen närmat 

sig varandra (Jehle, 1999, Jensen, 2001, Frow, Marginson, & Ogden, 2005). Ekholm och Wallin 

(2010) menar att 40 % av svenska budgetstyrda företag arbetar med att förändra sin 

budgetprocess, framför allt genom en tätare budgetuppföljning där utfall mäts mot prognos 

(ibid.). De tätare och snabbare uppföljningarna är metoder som liknar det arbetsätt budgetlösa 

organisationer tillämpar (Wallander, 1999).  
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Kritiken mot den budgetlösa styrningen är inte lika omfattande som kritiken mot 

budgetstyrningen, mycket beroende på att tillräcklig forskning inte finns i dagsläget. Trots att 

den budgetlösa styrningen har funnits sedan 1970-talet vet forskare lite om hur den budgetlösa 

styrningen fungerar i praktiken. Det råder dessutom ingen klar koncensus om vad budgetlös 

styrning är. Tidigare forskning har mestadels fokuserat på logiken bakom budgetlös styrning, 

varför budgetlös styrning inte implementeras i en högre utsträckning, hur organsationer 

hanterar negativa effekter av budgetstyrningen eller försvarande av budgetanvändning. 

(Bourmistrov & Kaarbøe, 2013).  

 

Litteraturen bidrog inledningsvis med många skillnader mellan de två styrsystemen (Wallander, 

1995, Wallander, 1999, Hope & Fraser, 2003, Neely, Bourne & Adams, 2003, Bourmistrov & 

Kaarbøe, 2013). Studier visar dock att det finns liknande drag mellan de två styrsystemen, 

framförallt i planeringsfasen, där målsättning, prognoser och resursfördelning återfinns i 

budgetstyrda organisationer såväl som i budgetlösa organisationer (Bourmistrov & Kaarbøe, 

2013). Många förslag om budgetstyrningens förbättringsområden är kopplat till Wallanders 

inledande kritik mot budgetstyrning. Forskare framhäver att ett av budgetens viktigaste element 

är planeringsaspekten där budgeten kan användas för att exempelvis planera investeringar 

(Churchill, 1984, Lapide, 1998, Hansen,  2011). Jehle (1999) ser budgeten som en vägvisare 

vilket väcker frågor om hur en budgetlös bank vägleder sig fram. Om ett företag frångår 

budgeten, hur ser planeringsaspekten ut i en budgetlös bank jämfört med i en budgetstyrd?  

 

1.3 Syfte och forskningsfråga 
 

Hur hanteras målsättning, prognoser och resursfördelning på fyra lokala bankkontor med 

olika förhållningssätt till budget? 

 

 Studiens syfte är att identifiera planeringsfasen, bestående av målsättning, prognoser 

och resursfördelning, på kontorsnivå i en budgetstyrd bank samt en budgetlös bank.  

 

 Studien syftar även till att identifiera likheter och skillnader i planeringsfasen genom att 

jämföra verksamhetsplaneringen på fyra lokala bankkontor uppdelat på de två bankerna. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Kapitlet inleds med att definiera budgetstyrning och dess planeringsfas bestående av målsättning, 

prognostisering och resursfördelning. Samma struktur följer för avsnitten om budgetlös styrning. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den teoretiska referensramen som ligger till grund för den 

empiri som samlats in. 

 

2.1 Budgetstyrning 
 

Bergstrand och Olve (1996) definierar budget som ”ett handlingsprogram för hela företaget 

med mål och handlingsramar för resultatenheter. Den skall omfatta förväntade konsekvenser 

uttryckta i ekonomiska termer. Den skall vara baserad på angivna antaganden och 

förutsättningar för en bestämd tidsperiod”. (Bergstrand & Olve, 1996, s.11). Budgeten kan ses 

som dokumentet där prognostiserade och anteciperade siffror sammanfogas och budgetering 

innebär processen vid framtagandet och uppföljandet av budgeten. Dessa två delar är 

samexisterande och verkar i symbios med varandra där budgeteringen ska leda fram till 

budgetdokumentet. Utöver detta måste det även finnas ett samband till budgetuppföljning 

(Bergstrand & Olve 1996). Lagerstedt och Tjerneld (1991) illustrerar budgetstyrning enligt 

figuren nedan. Ett företag som tillämpar budgetstyrning sätter budgeten som det centrala 

ledningsverktyget varpå organisationen styrs utefter den. 

 Figur 1. Illustration över budgetstyrning. Hämtad från Lagerstedt och Tjerneld (1991) 

 

Budgetstyrda verksamheter har sin budget som det centrala ledningsinstrument. Samordning 

sker genom fördelning av företagets resurser från ledningen till de olika enheterna (Lagerstedt 

& Tjerneld, 1991). Rickards (2006) menar att när väl budgeten är fastställd kan resurser fördelas 

så att företagets affärsidé och strategi kan uppnås. Syftet med kontroll och analys fyller ingen 

funktion om det inte sätts in i ett större kontext. Dock är kontroll och analys ett viktigt inslag i 

det budgetstyrda företaget. En studie av Österrikiska företag, vilka tillämpar budgetstyrning, 

visade att 84 % av de tillfrågade företagen ansåg att kontroll och analys av utfall var det 

viktigaste elementet inom budgetstyrningen (Rickards, 2006). Lagerstedt & Tjerneld (1991) 

menar att planeringsfältet kan fungera som ett underlag för beslut, exempelvis i form av 

företagets planerade investeringar. I planeringsfasen återfinns tre moment: målsättning, 

prognostisering och resursfördelning (Østergren & Stensaker, 2010). Dessa kommer redogöras 

för nedan. 

  

Planering Samordning Organisation 

Budgeten 

Kontroll/Analys 
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2.1.1 Målsättning inom budgetstyrningens planeringsfas 
 

Som tidigare nämnts fastställs budgeten och dess mål över en given tidsperiod. Vanligt inom 

budgetstyrningen är att dessa mål är fasta och av finansiell karaktär. Således blir även 

prestationer och belöningar inom organisationen bedömda och utdelade baserat på huruvida 

dessa fasta mål uppnåtts (Van der Stede, 2000). Enligt Hansen et al. (2003) leder det till att 

anställda inom budgetstyrda organisationer sällan blir belönade för icke-finansiella prestationer 

som exempelvis nöjdare kunder. Istället utvärderas anställda på huruvida de uppnått finansiella 

mål, med andra ord, budgeten (ibid). Churchill (1984) menar att företaget med fördel kan sätta 

målen högre än vad som är prognostiserat och budgeterat för att skapa incitament hos anställda 

att överträffa sig själva. Vanligt inom budgetstyrning är att målsättning förhåller sig till 

tillgängliga resurser. Företag väljer en ambitionsnivå som ligger i linje med vad företaget 

realistiskt kan prestera och vad de faktiskt kan spendera (Bourmistrov & Kaarbøe, 2013).  

 

Däremot lyfts kritiska röster mot målsättning inom budgetstyrning. Där den allt 

snabbföränderliga marknaden leder till att företag som följer en budget inte hinner med att 

anpassa sig. Anställda inom företagen blir allt för låsta vid att uppfylla budgeten istället för att 

se till kundernas bästa. Detta leder till att de anställda inte arbetar för företagets bästa utan 

strävar efter att nå de årliga budgetmålen, som dessutom riskerar att vara skadliga. Detta gör att 

företaget i stort inte drivs mot strategier och mål utan drivs till kortsiktiga lösningar (Hope & 

Fraser, 2003, Libby & Lindsay, 2010). Detta stämmer också in på Wallanders (1995) kritik där 

han menar att summan av alla små beslut blir företagets långsiktiga riktning. Ett företag där 

anställda tar beslut baserade på en felaktig budget kommer på lång sikt göra att företaget drivs 

mot felaktiga mål och därmed i fel riktning. Hansen et al. (2003) anser att budgeten kan leda 

till att beslut inom företaget inte grundas på företagets strategi utan grundas på budgeten. Detta 

gör att besluten och företagets faktiska riktning inte blir kongruenta med företagets strategi 

(ibid.). 

 

Den generella målsättningen inom företaget sätts av företagsledningen i samband med 

framtagningen av budgeten. (Lagerstedt & Tjerneld, 1991, Bergstrand & Olve 1996, Jehle, 

2000, Ax et al., 2002). Ax et al. (2002) lyfter fram en viktig aspekt till budgetarbetes betydelse, 

där författarna menar att budgeteringen har en viktig roll i planeringen för företaget. Företag 

planerar sin verksamhet i en rad olika dimensioner och tidshorisonter. Genom att budgetera för 

olika dimensioner inom organisationen som produktion, försäljning och lokalvård, kan 

företaget sammanfoga dessa delar inom företaget till en helhet och på så sätt enklare 

synkronisera verksamheten (ibid). Blumentritt (2006) menar dock att det inte är helt enkelt att 

skapa denna synkronisering. Den kan däremot ske genom att sammanlänka budgeteringen och 

den strategiska styrningen. Om detta sker kan det bidra till stark långsiktig utveckling för 

företaget. Genom att ställa frågor som ”vad skall vi göra?” och ”hur ska vi finansiera det?” kan 

företaget på ett enkelt sätt sammanfoga de två aspekterna vid budgeteringsprocessen och uppnå 

organisatoriska mål. Blumentritt (2006) menar dessutom att detta bidrar till att företaget enklare 

kan anpassa sin verksamhet på marknader som karaktäriseras av ständiga förändringar (ibid.). 

 

Rickards (2006) menar att budgetens största uppgift är att stödja ledningen att uppnå 

organisationens strategi och mål. Bergstrand och Olve (1996) menar att i 

budgeteringsprocessen kommunicerar många parter inom företaget med varandra, i mån att 

förbättra beslutsfattandet, samtidigt som medarbetare kan känna sig motiverade att faktiskt 

kunna påverka företagets riktning och mål. Jensen (2001) lyfter kritik mot det här 

förhållningssättet och säger att budgetstyrda företag ofta har belöningssystemen kopplade till 

uppfyllelsen av budgetmålen. Wallander (1995) menar att budgeten ofta blir manipulerad, 
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vilket innebär att de anställda som utformar budgeten inte bara drivs av rationella motiv, utan 

till stor del av emotionella motiv. Detta leder till att budgeten utformas för att chefer själva ska 

kunna komma åt bonusar kopplade till att de följt budgetmålen. Om detta sker kan det leda till 

att företag exempelvis sätter allt för låga försäljningssiffror eller överdriver framtida kostnader. 

Eftersom många företag dessutom baserar årets budget på föregående års budget uppstår ett 

skevt system där budgeten inte överensstämmer med verkligheten (ibid.). Den teorin talar dock 

emot vad Churchill (1984) förespråkar om budgeten som incitament till överprestation. Även 

Lau och Tan (2005) menar att deltagande i budgetuppställandet interagerar medarbetare och 

skapar delaktighet och samhörighet i arbetet mot organisationens mål vilket även minskar 

budgetmanipulation.  

 

2.1.2 Prognoser inom budgetstyrningens planeringsfas 
 

Churchill (1984) menar att prognostisering inom budgetstyrning handlar om att samla siffror 

som ska styra den dagliga verksamheten. Prognoser och föreställningar på, exempelvis, 

ränteförändringar kommer oundvikligen påverka hur ett företag agerar. På grund av 

prognosernas betydelse för företagen måste de sammanställda siffrorna vara realistiska. Detta 

leder till att de årliga prognoserna uppdateras mer frekvent än budgeten, ofta på en månatlig- 

eller veckobasis. Författaren menar även att prognoserna driver företagets verkliga handlingar, 

mer än budgeten eller målen i sig (ibid.). Libby och Lindsay (2010) har studerat den vanligaste 

kritiken mot budgetstyrning. En vanligt förekommande kritik mot budgetstyrning är att 

budgetering och prognostisering upptar mycket av företagsledningens tid. Även Wallander 

(1995) för ett liknande resonemang, författaren menar att budgeten ofta kräver stora tidsresurser 

vid sitt utformande. Under tiden budgeten utformas har förutsättningarna förändrats. Detta kan 

leda till att den budgeten helt saknar innebörd och betydelse. Budgetarbetet kan i bästa fall bli 

meningslöst, och i värsta fall bli direkt farligt då företaget styrs av prognoser och förutsättningar 

som inte längre råder (ibid.). Wallander (1999) menar också att vid upprättandet och 

beräknandet av budgeten används ett antal faktorer, men att antalet faktorer aldrig kan spegla 

hur framtiden ser ut. Författaren menar att företag omöjligt kan se in i framtiden och förutspå 

vad som kan inträffa. I och med att nya företeelser ständigt inträffar, menar Wallander (1999) 

att företag inte kan ”anta att det kommer regna imorgon, bara för att det regnar idag”. 

 

Även Bergstrand och Olve (1996) menar att en budget som ställs upp på årlig basis, i slutet av 

föregående kalenderår, riskerar att bli inaktuell, ibland redan innan den hinner träda i kraft. En 

allt mer snabbföränderlig marknad med externa chocker som ränteförändringar och valutakriser 

tycks vara en starkt bidragande orsak till detta. Detta har lett till att allt fler företag väljer att 

använda sig av en rörlig budget där man kan förändra utgången i budgeten genom matematiska 

förändringar (ibid.). Churchill (1984) säger att prognoser sällan kan sammanfalla med 

företagets budget och mål. Ett företag kan inte hålla fast med samma prognos över hela 

verksamhetsåret då förändringar ständigt sker. Däremot bör företagets mål och budget vara 

kongruenta med företagets prognoser vid verksamhetsårets början (ibid.). Även Frow, 

Maginson och Ogden (2005) menar att allt fler företag tillämpar tätare budgetuppföljning och 

budgetuppställningar. De kallar konceptet ”Continuous Budgeting” och menar att det finns ett 

antal fördelar med att tillämpa ett sådant förhållningssätt. Författarna menar att tätare 

budgetarbete skapar flexibilitet till budgetstyrningen och hjälper företag att lättare anpassa sig 

till oförutsedda förändringar. Informationen som hämtas genom de tätare 

budgetuppföljningarna kan också hjälpa företaget att arbeta mot företagets strategi. I och med 

att företaget mer regelbundet granskar sin riktning, med hänsyn till tilltänkt strategi, kan 

omdirigeringar av företagets riktning ske med snabbare reaktionstid jämfört med en årlig 

prognos och budgetuppställning som ofta praktiseras inom den traditionella budgetstyrningen 
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(ibid.). Även Sandalgaard  (2012) säger att den årliga budgeten är något som frångås allt mer i 

dagens företag. Företag väljer istället att använda sig av rullande prognoser som ett komplement 

till den årliga budgeten för att lättare kunna göra prognosjusteringar i takt med externa 

förändringar (ibid.). Ett syfte med att använda en budget är att skapa lönsamhetstryck och 

motivation inom organisationen. För att skapa detta lönsamhetstryck och motivation krävs det 

att uppföljning av budgeten görs fortlöpande. I budgetuppföljningen mäts om 

företagsledningens prognostiserade och fastställda budget speglar det faktiska utfallet. Om 

budgetens prognoser inte sammanföll med utfallet måste skillnader beräknas, jämföras, 

analyseras och rapporteras till styrelse och VD. Budgetuppföljningen handlar om att samla, 

redigera och distribuera information för att göra nästa prognos mer precis och korrekt, för att 

på så sätt kunna styra företaget bättre (Lagerstedt & Tjerneld, 1991).  

 

2.1.3 Resursfördelning inom budgetstyrningens planeringsfas 
 

Inom många större organisationer saknar den centrala ledningen kritisk information och 

expertis för att fatta beslut på organisationens samtliga nivåer. Detta leder till att 

företagsledningen fördelar resurser till olika avdelningar för att skapa en decentralisering. 

(Pollack & Zeckhauser, 1996). Även Bergstrand och Olve (1996) menar att budgeten kan ses 

som ett hjälpmedel för att delegera ansvar och uppgifter inom företaget. (ibid.). När budgeten 

och resursfördelningen ingår i organisationens dagliga verksamhet tillåts organisation till en 

långt mer decentraliserad verksamhet, där ledningen inte behöver kopplas in i varje enskilt 

beslut, utan kan istället fokusera på framtidsplanering och företagsutveckling (Lagerstedt & 

Tjerneld, 1991). Lagerstedt och Tjerneld (1991) menar att budgeten kan ses som ett avtal mellan 

chefer och anställda gällande den anställdas enskilda prestation. Genom resursfördelningen 

finns utrymme för egna initiativ hos anställda. De anställda får frihet att fatta egna beslut så 

länge de håller sig inom ramarna för budgeten och på så sätt kan förbättrade möjligheter till 

arbetstillfredsställelse och motivation skapas (Lagerstedt & Tjerneld, 1991) 

 

Blumentritt (2006) menar att resursfördelning används inom budgetstyrning för att effektivt 

fördela finansiella tillgångar. Författaren säger dessutom att fördelning av resurser till olika 

avdelningar kan möjliggöra mätningar och uppföljning av anställdas prestationer. Tidigare 

studier har visat att resursfördelning kan bidra till förbättrad prestation. Det kan leda till att 

avdelningar presterar bättre för att få en större del av budgeten. (Fisher, Maines, Peffer, & 

Sprinkle, 2002). Hansen et al. (2003)  finner ett problem kopplat till detta. Författarna säger att 

budgetprocessen leder till att högpresterande avdelningar i företaget blir tilldelade mest resurser 

vid verksamhetsårets början. Vid snabba förändringar i externa/interna förutsättningar kan 

behovet av omfördelning av resurser inom företaget uppstå så att resurser kan sättas in där 

behovet är som störst. Författarna menar att denna omfördelning inte är möjlig inom det 

budgetstyrda företaget eftersom resurser redan är fördelade (ibid.).  
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Däremot menar Libby och Lindsay (2010) att budgetstyrda företag i allt högre grad använder 

metoder för att avdelningar skall kunna tillhandahålla extra resurser som inte ingår i den 

ursprungliga budgeten. Dessutom lyfter Hansen et al, (2003) en annan kritik mot 

resursfördelningen inom budgetstyrning, författarna menar att budgeten hämmar anställda inom 

organisationen från att ta egna beslut då anställda har en budget att ständigt förhålla sig till. 

Budgetens förbestämda resursfördelning kan därmed göra att beslutsfattare saknar tillräckliga 

resurser för att ta fördelaktiga beslut.  

 

2.2 Budgetlös styrning 
 

Kritiken mot den traditionella budgetstyrningen har på senare tid lett till två förhållningssätt till 

budgetstyrning. Det första angreppssättet förespråkar om att utveckla budgetstyrningen (Bättre 

Budgetering), det andra angreppssättet menar att budgeten helt borde slopas (budgetlös 

styrning). CAM-I1 menar att den budgetlösa styrningen främst syftar till att undvika årliga 

prestationsfällor vilka de menar ofta återfinns inom budgetstyrning. Enligt CAM-I borde 

prestationsmätningssystem grunda sig på relativa mått, både externa (jämförelse mot 

konkurrenter) och interna (jämförelser inom organisationen) Även utvärderingen bör ta hänsyn 

till okontrollerbara faktorer, istället för att jämföras mot en budget. Det här sättet att mäta 

prestationer skall leda till två fördelar, (1) ökad träffsäkerhet och uppfattad rättvishet i 

prestationsmätningen vilket i sin tur leder minskat incitament att siffermanipulera budgeten och 

(2), relativa prestationsmål skapar ett naturligt prestationsförbättringstryck. Teorin bakom 

relativa prestationsmål menar att prestationsnivån höjs succesivt och naturligt då prestationer 

jämförs mot konkurrenter och internt inom organisationer istället mot en budget. Detta leder till 

att anställda inte strävar efter att uppnå budgeten utan strävar istället efter att överträffa fjolårets 

prestation (Hansen et al., 2003). 

 

2.2.1 Målsättning inom budgetlös styrning 
 

Østergren et al. (2010) menar att företaget som tillämpar budgetlös styrning har en annorlunda 

syn på kommunikation och interaktion inom företaget. De menar att företagets mål och 

strategier sätts högre upp i det hierarkiska ledet, vilket leder till att företagsledningen får ett 

ökat inflytande då det budgetlösa företaget styrs i all högre grad av företagets mål och strategier 

än det budgetstyrda företaget. Författarna menar att mellanchefer får mindre inflytande på 

företagets målsättning men ökade befogenheter att på eget bevåg nå målen (Østergren et al., 

2010). Detta stämmer dock inte helt överens med vad Rickards (2006) anser vara en av 

principerna bakom den budgetlösa styrningen. Författaren menar att budgetlös styrning skall 

syfta till en ökad decentralisering samt ökat självstyrande i hela företaget, från ledning ner till 

anställda (ibid). 

 

Hansen et al. (2003) menar att en budgetlös styrning kan bidra till minskade spänningar inom 

företaget som beror på upprättandet av budgetmålen. De menar att det ofta uppstår en 

motsättning i vad företagsledningen anser vara möjliga mål och vad mellanchefer anser vara 

genomförbara mål inom den budgetstyrda verksamheten. En budgetlös organisation sätter 

därmed mer rimliga mål i förhållande till vad organisationen rimligtvis kan prestera (ibid.) Detta 

talar dock emot vad Østergren et al. (2010) indikerar. I en fallstudie av det norska Oilco kom 

forskarna fram till att den budgetlösa styrningen kan bidra med att målen preciseras utan att 

hämmas av budgeten. Detta leder till att företagsledningen vågar sätta ambitiösare företagsmål 

vilket i sin tur sporrar samtliga aktörer inom företaget att prestera bättre. Detta kan dock leda 
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till en risk att allt för ambitiösa mål sätts vilket sätter ytterligare press på chefer och anställda 

(ibid.). 

 

Målsättningsprocessen i den budgetlösa styrningen isoleras ofta från andra processer inom 

företagets planering. Detta leder till att målen sätts mer ambitiöst och baseras på konkurrenter 

och marknadsmöjligheter istället för att baseras på målsättningen med befintliga resurser i 

företaget. Avskaffandet av budget leder till att företaget inte känner sig hämmande av 

restriktioner i form av exempelvis kostnadstak. Företag blir mer inställda på att uppnå 

organisatoriska mål istället för att följa en budget, vilket i sin tur leder till företaget blir mer 

inställda på att skapa värde istället för att kostnadsrationalisera. Om företagets operativa mål 

ständigt handlar om att skapa värde och prestera bättre kommer det leda till att företaget agerar 

med ett större fokus på det långsiktiga målet (Østergren & Stensaker 2010). Detta stämmer 

också in på Wallanders (1999) resonemang där han menar att ständig utveckling från dag till 

dag är det som i slutändan kommer vara det mest givande för företaget.  

 

Förutom att målsättningen inom företaget blir mer strategisk och ambitiösare inom den 

budgetlösa styrningen, fann Østergren & Stensaker (2010) att ett frångående av den budgetlösa 

styrningen bidrar med att företaget sätter ett ökat fokus på företagets prestation i sin helhet 

istället för att fokusera på detaljer. Samt att den budgetlösa styrningen skapar ett ökat 

medvetande och fokus på möjligheter och flexibilitet (ibid.). Detta är något Rickards (2006) 

menar är en av principerna bakom den budgetlösa styrningen. Författaren menar att budgeten 

ofta leder till missnöje i och med dess kostnadsrestriktioner. Ett frångående av budgeten gör att 

chefer och anställda får ökade befogenheter att nå uppsatta mål vilket leder till ökad innovation 

(ibid.).  

 

2.2.2 Prognoser inom budgetlös styrning 
 

Till skillnad från budgetstyrda organisationer, där företaget ofta budgeterar för ett 

verksamhetsår, tenderar budgetlösa organisationer att använda rullande prognoser. Detta 

innebär att det inte finns något slutdatum för prognosen. Istället uppdateras prognosen 

kontinuerligt och innehåller enbart ett fåtal variabler vilket underlättar för företagen när de ska 

uppdatera prognosen (Hope & Fraser, 2003). Enligt Hope och Fraser (2003) är rullande 

prognoser mer korrekta av två anledningar, (1) företaget har ständigt uppdaterad information 

om bland annat ekonomiska trender och kundefterfrågan och (2) rullande prognoser 

tillsammans med relativa prestationsmål leder till att det inte finns incitament till att manipulera 

budgetsiffror (ibid.). Wallander (1999) anser dock att det finns stora brister med att 

prognostisera framtida trendbrott och ser processen som helt irrelevant. Han anser att prognoser 

bidrar till att företag baserar verksamhetens framtid på profetior som ofta saknar 

verklighetsförankring. Författaren menar att företag istället bör arbeta med vad de faktiskt kan 

påverka, nämligen sin egen insats, istället för att bygga ut prognostiseringsmetoder för att 

förutspå en oförutsägbar marknad. 

 

Som tidigare nämnt, separeras planeringsmomenten inom hos den budgetlösa organisationen. 

Först sätts de organisatoriska och övergripande målen för att sedan bryta ner hur målen ska 

uppnås (Østergren & Stensaker, 2010). Østergren och Stensaker (2010) menar att avskaffandet 

av budget kan göra att planeringen blir mer proaktiv än reaktiv. En budget kan ge incitament 

till att återblicka på vad som skedde i form av kostnader. Ett företag som överskrider sina 

kostnader under en period kommer därför att behöva sänka sina kostnader till nästa period, 

vilket blir en reaktiv reaktion. En budgetlös styrning kan syfta till att främja framtida beslut och 

handlingar där företag jämför vad som planerats mot vad som faktiskt inträffade. Genom att 
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frångå budgeten förändras planeringen och prognoserna på två sätt, den första förändringen 

innebär att fler relativa mått införs istället för fasta mått. Detta leder till att företag i högre grad 

arbetar mot att skapa värde och intäkter istället för att sänka kostnader, dock menar Hansen et. 

al (2003) att de relativa prestationsmålen kan bli svåra att genomföra då företag sällan har 

tillräcklig information.  

 

Författarna säger att företag som verkar inom snabbföränderliga marknader blir svåra att 

precisera och kartlägga (ibid.). Problemet med budgetstyrning kvarstår men byter skepnad. 

Istället för att prognoser blir svåra att utföra, blir prestationerna svåra att utvärdera. Den andra 

förändringen handlar om ett minskat gap mellan mål och plan. Då målsättningsprocessen och 

planeringsprocessen sker vid separata processer handlar planering i större grad om hur företaget 

kan nå de uppsatta målen, detta leder till mer precisa och korrekta prognoser. (Østergren & 

Stensaker, 2010). Dock finns kritik mot detta förhållningssätt. Rickards (2006) menar att det 

kan uppstå oklarheter kring produktions- och försäljningsvolym. Ett ökat fokus på exempelvis 

relativa försäljningssiffror och icke-finansiella mått kan göra att företag får svårt att precisera 

vilken mängd varor som skall produceras och säljas, sett ur ett kortsiktigt perspektiv. Detta kan 

leda till att företaget antingen inte använder sin fulla kapacitet då företaget inte kan estimera 

hur mycket produkter som faktiskt kommer säljas. Det kan också leda till problem för ett 

företags kreditvärde om inte produktions-, försäljning- eller kassaflödesbudgets upprättas. Om 

ett företag hamnar i likviditetskris kan det bli svårt att övertyga intressenter från att investera i 

företaget om det saknas sådana budgetar. I värsta fall riskerar företaget att gå i konkurs 

(Rickards, 2006). 

 

2.2.3 Resursfördelning inom budgetlös styrning 
 

Resursfördelningen inom en budgetstyrning grundar sig ofta på en årlig basis. Ett avskaffande 

av budgeten skall leda till att processen sker pågående och dynamiskt. I en budgetstyrd 

verksamhet riskerar bra projekt att strykas då avdelningar inte känner att det finns utrymme i 

budgeten att finansiera projektet. En annan anledning till att bra projekt riskerar att falla mellan 

stolar beror på att den framtida avkastningen på en större investering kan ligga flera år framåt. 

Investeringen kan göra att avdelningschefen riskerar att inte hålla sina budgetkrav de närmsta 

åren, vilket leder till avsägelse från investeringen då chefens prestation grundar sig i huruvida 

budgetmålen hållits. Att frångå budgeten leder till att företagets ledning fokuserar i högre 

utsträckning på att arbeta med lönsamma projekt. En annan fördel som studien lyfter är att 

företaget lyfter ser helheten istället för att fokusera på detaljer (Østergren & Stensaker, 2010). 

 

Vidare menar Hansen et al. (2003) att en budgetlös styrning med fokus på gruppbelöningar, 

snarare än individuell belöning kan främja anställda till att arbeta i linje med företagets vision 

och strategi (ibid.). Även Østergren & Stensaker (2010) menar att det finns ett ökat fokus på 

gruppbelöningar inom den budgetlösa styrningen. Författarna menar att detta leder till att 

avdelningar inom företaget samarbetar på ett bättre sätt när det kommer till resursfördelning. 

Författarna menar att budgetlös styrning leder till ett gemensamt beroende av resurser mellan 

avdelningar istället för en situation där avdelningar försöker maximera sina egen nytta. Inom 

budgetstyrning finns ofta en risk att avdelningschefer försöker maximera sina egna resurser på 

bekostnad av andra avdelningar, något som undviks inom den budgetlösa styrningen där flera 

olika avdelningar bedöms som en enhet istället för enskilda enheter. (ibid.).  
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2.3 Likheter i planeringsfasen i form målsättning, prognoser och 

resursfördelning mellan de två styrsystemen  
 

 Likheter mellan budgetsyrning och budgetlös styrning 

Målsättning Sätts av företagsledningen 

 

Prognostisering Kan ske rullande 

Resursfördelning Kan ske löpande 

 

Tabell 1. Likheter i målsättning, prognoser och resursfördelning mellan de två styrsystemen. 

 

Inom budgetstyrning framställs målsättning och företagsmål av företagsledning (Lagerstedt & 

Tjerneld, 1991, Bergstrand & Olve 1996, Jehle, 2000, Ax et al., 2002). Såväl även inom den 

budgetlösa styrningen (Østergren & Stensaker, 2010).  

 

Utveckling inom budgetstyrningen har gjort att rullande prognoser är mer förekommande idag 

än tidigare (Jehle, 1999, Ekholm & Wallin, 2001, Frow, Marginson, & Ogden, 2010). Detta 

liknar det förhållningssätt budgetlösa organisationer har till prognoser (Bourmistrov & 

Kaarbøe, 2013) 

 
Teorin ger inget starkt stöd för att det skall finnas väsentliga likheter i hur resursfördelningen 

sker i de två styrsystemen. Däremot visar Libby och Lindsay (2010) att företag i större 

utsträckning börjar använda metoder som möjliggör extra, icke-budgeterade resurser till 

avdelningar. 
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2.4 Skillnader i planeringsfasen i form av målsättning, prognostisering och 

resursfördelning mellan de två styrsystemen 
 

 Budgetstyrning Budgetlös styrning 

Målsättning  Målsättning styrs av resurser 

 

 

 

 Anställda har större möjlighet att 

påverka målsättning 

 

 

 Fokus på kortsiktiga/årliga mål 

 Övergripande 

strategiska mål styr 

målsättning 

 

 Anställda har liten 

möjlighet att 

påverka målsättning 

 

 Fokus på långsiktiga 

mål 

Prognostisering  Årlig planering och årliga 

prognoser 

 

 Årlig prognos jämförs mot fasta 

mått 

 Styrs inte av 

kalenderår 

 

 Uppdaterade 

prognoser och 

relativa 

prestationsmått 

Resursfördelning  Rigid resursfördelning 

 

 

 Resurser styr övrig planering 

 Flexibel 

resursfördelning 

 

 Resurser styr inte 

övrig planering 

Tabell 2. Skillnader i målsättning, prognostisering och resursfördelning mellan de två 

styrsystemen 

 

Skillnader i målsättning mellan de två styrsystemen 

 

Inom budgetstyrning utgår företaget från den givna budgeten som baseras på resurser och 

prognoser. Efter att befintliga resurser och prognoser fastställts, bestäms målsättningen. 

Därefter anpassas planeringen för hur målen skall uppnås. Dessa tre steg sker ofta simultant 

inom budgetstyrda verksamheter när företaget planerar sin verksamhet (Østergren & Stensaker, 

2010). Inom den budgetlösa styrningen är synsättet tvärtom. Budgetlösa organisationer tenderar 

att separera målsättning, prognostisering och resursfördelning till tre separata processer. Det 

övergripande strategiska målet sätts först, följt av företagets utformande av taktiska beslut för 

att uppnå målen (Bourmistrov & Kaarbøe, 2013).  

 

Inom budgetstyrning tenderar chefer på lägre nivå att bli mer delaktiga i framtagandet av 

företagets mål (Lagerstedt & Tjerneld, 1991; Bergstrand & Olve, 1996; Jehle, 1999; Ax, 

Johansson, & Kullvén, 2002). Inom den budgetlösa styrningen är företagets målsättning 

placerad högre upp i hierarkin vilket leder till att mellanchefer inte har samma inflytande över 

hur företagets mål skall sättas. Målsättningen blir mer lik en vision om vart företaget vill nå 

snarare än vad företaget skall utföra under verksamhetsåret (Østergren & Stensaker, 2010). 
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En annan skillnad som ofta belyses är att budgeten tenderar att framkalla kortsiktighet inom 

företag. Då budgeten ofta gäller för ett verksamhetsår kan chefer lockas till att ta kortsiktiga 

beslut som på längre sikt är skadligt för företaget, endast för att uppfylla företagets kortsiktiga 

mål (Wallander, 1999, Hope & Fraser, 2003, Østergren & Stensaker, 2010, Bourmistrov & 

Kaarbøe, 2013). Wallander (1999) menar att det är summan av de små besluten som gör att 

företaget på lång sikt utvecklas och att jobba efter verksamhetsår är irrelevant. En viktig 

beståndsdel inom den budgetlösa styrningen är dess fokus på långsiktighet. Detta görs genom 

att anställda inom företaget drivs av att uppfylla företagets affärsidé och strategi och att prestera 

lite bättre varje dag, snarare än att uppfylla årets budget (Wallander, 1999, Østergren & 

Stensaker, 2010, Bourmistrov & Kaarbøe, 2013).  

 

Skillnader i prognoser mellan de två styrsystemen 

 

Den traditionella budgeten utgår ofta efter ett kalenderår och det innebär även att prognosen för 

budgeten baseras årsvis. (Bergstrand & Olve, 1996, Wallander, 1999 Samuelson & Olve, 2008, 

Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). En budgetlös organisation tenderar att inte lägga samma fokus 

på kalenderår och ser ingen tydlig start- och mållinje. Istället sker planering av verksamheten 

löpande och därmed sker även prognoser löpande (Wallander, 1999).  

 

Inom budgetstyrning är det vanligt förekommande att jämföra utfall med prognos. På så sätt 

kan ledning utvärdera anställdas prestation över året. Detta görs ofta genom att mäta finansiella 

prestationer inom organisationen (Ax et al., 2002, Bergstrand & Olve, 1996, Lagerstedt & 

Tjerneld, 1991). En budgetlös organisation använder troligtvis fler icke-finansiella 

prestationsmått samt att mäta måluppfyllelse mot relativa prestationsmått. (Wallander 1995, 

Jensen, 2001, Hansen et al., 2003, Libby & Lindsay, 2010, Østergren & Stensaker, 2010, 

Bourmistrov & Kaarbøe, 2013).  

 

Skillnader i resursfördelning mellan de två styrsystemen  

 

Inom budgetstyrning tenderar företaget att portionera ut resurser över en given period när 

budgeten är fastställd (Lagerstedt & Tjerneld, 1991, Hansen et al., 2003, Rickards, 2006, 

Østergren & Stensaker, 2010). Den budgetlösa styrningen förespråkar en mer flexibel 

resursfördelning där ledningens omdöme har stor betydelse. (Østergren & Stensaker, 2010, 

Bourmistrov & Kaarbøe, 2013).  

 

Budgetstyrda organisationer har ofta budgeten som beslutsunderlag. Tillgängliga resurser 

bestämmer ofta huruvida det finns utrymme för olika beslut. (Lagerstedt & Tjerneld,  1991, 

Bergstrand & Olve, 1996, Ax et al., 2002). Ett frångående av budgeten gör att ledningen tvingas 

fatta egna beslut baserade på omdöme snarare än om beslutet faktiskt passar budgeten. 

(Wallander, 1995, Hansen et al., 2003, Østergren & Stensaker, 2010, Bourmistrov & Kaarbøe, 

2013).  
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3. METOD 
 

Följande avsnitt redogör för studien genomförande. Kapitlet inleds med att introducera 

tillvägagångssätt i metod, följt av relevanta metoder för studien. Avslutningsvis behandlas de problem 

som uppkom under arbetets gång.  

  

3.1 Vetenskapsteoretiskt ställningstagande 
 

Studien baserades på en tolkningsbaserad ansats och var därför mest lämpad för ett 

hermeneutiskt synsätt. Valet av en tolkningsbaserad ansats berodde på två anledningar. Den 

första orsaken är att budgetstyrning genomgått stora förändringar den senaste tiden där den 

traditionella budgetstyrningen moderniserats inom många områden och liknar, i teorin, allt mer 

den budgetlösa styrningen. Den andra anledningen berodde på att stor del av forskningen kring 

den budgetlösa styrningen handlar om tillämpning i teorin. Däremot finns det lite forskning om 

hur budgetlös styrning faktiskt tillämpas i praktiken. Gränserna mellan styrsystemen är idag 

något otydliga och studien ville därför se hur de två skilda systemen hanterade planering. 

Studien ville belysa specifika sammanhang snarare än att kartlägga en objektiv verklighet. 

Uppmärksamheten kring subjektiva uppfattningar banar vägen för det här synsättet eftersom 

det kan anses utopiskt att alla människor, i olika tider och olika organisationer ska ha samma 

synsätt. (Jacobsen, 2002) 

 

3.2 Undersökningsansats 
 

För att få återkoppling mellan empiri och teori användes en deduktiv process. En deduktiv 

process användes till studien eftersom teorier inom området redan existerar till viss del. Vad en 

deduktiv teori handlar om är att ta befintliga teorier för att sedan granska dem via empiriska 

undersökningar (Bryman & Bell, 2013). Efter att tidigare forskning samlats in ska empirin 

undersöka om förväntningarna stämmer överens med insamlad litteratur. En induktiv ansats har 

mer eller mindre uteslutits från studien eftersom en sådan ansats bygger på att man går ut i 

verkligheten nästan helt utan förväntningar (Jacobsen, 2002). Det angreppssättet hade varit bäst 

lämpat om studien forskar om ett helt nytt avsnitt, med nära icke-existerande information. 

Studien ville jämföra hur de skilda styrsystemen lägger upp sin planering för att jämföra dess 

likheter och skillnader. Teoribildningen inom de två styrsystemen har analyserats och jämförts 

med empirin vilket gjorde en deduktiv ansats mest lämpad för studiens syfte. 

 

Till den deduktiva ansatsen tillämpades en kvalitativ metod tillämpats till studien. ”Kvalitativa 

metoder är ett samlingsnamn för angreppssätt vars enda egenskap är att de inte är kvantitativa” 

(Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2009, s. 118). Ett problem med att definiera kvalitativ forskning, 

utifrån vad som skiljer den från kvantitativ forskning, är att kvalitativ forskning beskrivs i 

sådana fall som vad kvantitativ forskning inte är. Det här gör att många blir kritiska till att 

specificera vad ett kvalitativt synsätt innebär, men bestäms synsättet inte i viss mån, blir det 

svårt att behandla kvalitativa undersökningar som en särskild forskningsstrategi (Silverman, 

1985). 

 

En kvalitativ studie lägger fokus på analys av data än på kvantifiering och betonar 

huvudsakligen ett induktivt synsätt. Dessutom läggs tyngd på hur individer uppfattar och tolkar 

sin sociala verklighet (Bryman & Bell, 2013). Kvantitativ forskning stöter på ett återkommande 

tema – att sträva efter objektivitet. Kritiker till kvantitativa analyser säger att det empiriska 

materialet blir förenklat snarare än ”naturligt” (Alvesson & Deetz, 2000). Det kan däremot vara 

väldigt svårt att separera de två metodinriktningarna eftersom varje kvantitativ studie bygger 
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på något icke-kvantitativ, precis som att alla kvalitativa undersökningarna har någon form av 

kvantitet, oavsett vad forskaren har för uppfattning (Bjereld et al., 2009). Det blir istället upp 

till varje enskild undersökning att lägga tonvikten i angreppssättet man önskar fokusera på. 

Följande studie syftade till öka förståelsen för verksamhetsplaneringen på fyra lokala 

bankkontor på två storbanker och betonade därför en kvalitativ ansats över en kvantitativ. 

Eftersom styrmodellerna trots allt har liknande element syftar den kvalitativa ansatsen till att 

försöka skapa klarhet och leda till en nyanserad beskrivning (Jacobsen, 2002). Däremot kan det 

vara svårt att veta vad som ligger inom begreppen budgetlös styrning och budgetstyrning. 

Tidigare forskning visar att begrepp inom budgetstyrning kan betyda samma sak men gå under 

en annan benämning inom den budgetlösa styrningen. Det var därför lämpat att utföra 

kvalitativa metoder i form av intervjuer för att kunna öka förståelsen och på så sätt kunna 

urskilja mönster.  

 

3.3 Fallstudie 
 

En fallstudie tar en andel av ett stort förlopp och låter det enskilda fallet representera 

verkligheten. (Ejvegård, 2003). Via en fallstudie ges läsaren en förståelse och uppfattning för 

hur något går till utan behöva se till den stora bilden. Används en konstnärs verk som 

undersökningsobjekt vill en fallstudie förklara hur konstnären arbetar, utifrån ett verk, utan att 

behöva se till alla hans verk. Däremot måste man vara försiktig med slutsatserna eftersom 

enskilda fall aldrig fullt ut kan representera verkligheten. (Ejvegård, 2003). Vad studien ville 

uppnå var att utifrån fyra lokala kontor förstå hur resterande kontor arbetar. Samtliga 

bankkontor ingår i två större bankkoncerner. En fallstudie kan ge en insikt i hur bankerna tänker 

och agerar i stort, men kan inte bidra med en generaliserad bild av de två bankerna. Valet av 

fallstudie kändes naturligt eftersom en kvalitativ ansats tillämpats, och undersökningen försökte 

gå på djupet för att bana vägen för en helhetsanalys.  

 

3.4 Litteraturstudie och primärdata 
 

Till studien har data samlats in på två sätt. Dels i form litteratur inom ämnet, samt primärdata i 

form av intervjuer. Insamlingen av litteratur har varit i mån om att få en ökad förståelse av 

ämnet samt att hitta ett relevant problemområde där ett forskningsgap finns. Efter granskning 

och tolkning på hur litteratur behandlar ämnesområdets olika moment i två styrsystemen, har 

en problemställning skapats. Sökningen av vetenskapliga artiklar skedde via sökmotorn 

PRIMO som tillhandahålls via Luleå Tekniska Universitet. Artiklarna till studien har utgått 

ifrån ”peer-reviewed” artiklar – där de främsta sökorden innefattat en kombination av 

”budgetering”, ”budgeting”, ”budget”, ”better budgeting”, ”beyond budgeting”, 

”budgetstyrning”, ”budget/budgetary control”, ”resource allocation”, ”forecasting”, 

”goal/target setting”.  

 

Vid sidan av litteraturen har även primärdata samlats in. Insamlingen av primärdata skedde via 

semistrukturerade intervjuer på utvalda bankkontor där samtliga intervjupersoner på respektive 

kontor var kontorschefer. Den primära insamlingsmetoden har fungerat som en kontrollvariabel 

till litteraturen. Är studien enbart baserad på en typ av data riskerar studien få 

tillförlitlighetsproblem. Genom att kombinera primärdata i form av intervjuer med tidigare 

forskning kan de funna resultaten styrkas (Jacobsen, 2002).  
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3.5 Val av fall 
 

Eftersom studien vill förstå hur en budgetlös respektive budgetstyrd bank på en lokal nivå 

hanterar målsättning, prognostisering och resursfördelning utmynnades valet i två banker som 

har olika syn på budget. Den ena banken, SEB, tillämpar budget som en del av dess planering 

medan den andra banken, Svenska Handelsbanken, helt frångått budgeten. Jan Wallander, 

tidigare VD för Svenska Handelsbanken, införde den budgetlösa styrningen i Svenska 

Handelsbanken för närmare 40 år sedan. Konsekvent för Handelsbanken under dessa 40 år är 

att de kännetecknats av mycket stark tillväxt. Hope och Fraser (2003) tar upp Handelsbanken 

som ett föregångsexempel när det kommer till budgetlös styrning, där de står som ett skinande 

exempel när det kommer till utdelning och avkastning på eget kapital. Mellan 1979 och 2001 

hade Handelsbanken en snittavkastning till aktieägare på 24 % per år, vilket var 33 % högre än 

närmsta konkurrent i Sverige (ibid.). Trots detta är Handelsbanken den enda storbanken som 

tillämpar den budgetlösa styrningen i Sverige.  

 

Valet av intervjupersoner har en betydande roll för studiens syfte. För att undersökningen ska 

ha tillförlitlighet och trovärdighet måste den information intervjupersonerna bidrar med 

granskas för att säkerställa att informationen är pålitlig. En kvalitativ fallstudie misslyckas när 

det gäller att hitta generella eller typiska företeelser. Avsikten med en kvalitativ fallstudie blir 

därför att försöka få insikt i unika och speciella fenomen. (Jacobsen, 2002). Då studien vill 

förstå hur planeringen av verksamheten sker i två separata banker är det av högsta vikt att 

intervjupersonerna är med och formar planeringen och att de har kunskap i ämnet. Därför valdes 

kontorschefer som studiens intervjupersoner. Totalt har fyra respondenter intervjuats. Nedan 

följer en kort presentation av vardera intervjuobjekt. 

 

Intervjuperson 1 på SEB är kontorschef sedan ett år på ett lokalt SEB kontor och har jobbat i 

banksektorn i 12 år. Arbetsuppgifterna är ett övergripande ansvar för kontoret och dess 17 

medarbetare. 

 

Intervjuperson 2 på SEB är kontorschef sedan drygt tre år tillbaka på ett lokalt SEB kontor och 

har jobbat inom banken sedan 1999. Intervjuperson 2 har erfarenhet från flera olika kontor inom 

koncernen. Kontoret har nio fast anställda medarbetare samt tre deltidsanställda. 

 

Intervjuperson 1 på Handelsbanken är kontorschef på ett lokalt Handelsbanken och har jobbat 

inom banken sedan 1991. Intervjupersonen har övergripande ansvar för uppläggning av 

verksamheten över kontorets fyra anställda exklusive kontorschefen.  

 

Intervjuperson 2 på Handelsbanken är kontorschef på ett lokalt Handelsbanken sedan fem år 

tillbaka och har jobbat i Handelsbanken i 18 år. Arbetsuppgifterna innefattar ett övergripande 

ansvar för kontorets verksamhet och dess 20 anställda, exklusive kontorschefen. 

 

3.6 Intervjuerna  
 

De tre första intervjuerna utfördes på respektive banks kontor, och den fjärde via telefon. Det 

var en lugn miljö och alla intervjuer genomfördes utan externa störningsmoment. Samtliga 

intervjuer pågick i 60-90 minuter. Samtliga respondenter gav godkännande till att låta 

intervjuerna spelas in. Orsaken till varför inspelningar var nödvändiga var för att lättare kunna 

tolka, analysera och transkribera materialet. Ingen intervjuguide skickades ut i förväg då studien 

eftersträvade ärliga svar, och inte förberedda, möjligtvis, skeva svar. Alla intervjuer har inletts 

med en kort presentation om studiens övergripande syfte och dess frågeställning följt av en 
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presentation från intervjupersonen om dess roll i företaget. Eftersom intervjuerna följt en 

semistrukturerad bas har ledande frågor helt uteslutits, men däremot uppkom ett mer aktivt och 

styrande ställningstagande när intervjuerna svävade iväg. Detta åtgärdades genom att på ett 

neutralt sätt försöka styra in intervjupersonen tillbaka på forskningsområdet. Trots att svar på 

vissa frågor uppkommit tidigare, följdes intervjuguiden, fråga för fråga, för att kunna bekräfta 

att svaren blev kongruenta med tidigare påståenden och i mån att undvika missförstånd. 

 

3.7 Analys av empirin 
 

Analysen av empirin skedde genom att den transkriberade intervjun analyserades mot den 

teoretiska referensramen. Eftersom intervjuerna följde en semistrukturerad mall inleddes 

analysen med att sortera bort information som kändes irrelevant för studiens syfte. Efter att 

varje enskild inspelning analyserats, jämfördes samtliga inspelningar mot varandra för att se 

om de olika kontorscheferna inom samma bank kunde stärka den andres svar. Analysen av 

empirin låg till grund för studiens slutsatser. 

 

3.8 Studiens tillförlitlighet  
 

Det finns ett antal centrala faser att se till när man utför valideringen av forskningsprocessen. 

Att ha en kritisk inställning till urvalet av respondenter är viktigt, då respondenterna spelade 

stor roll för studiens resultat. Studien har intervjuat kontorscheferna på respektive kontor 

eftersom de anses kunna förmedla informationen studien syftar till på bästa sätt. Eftersom 

kontorscheferna jobbar på en daglig basis med frågor som berör studiens syfte ökar det tilltron 

att rätt information förmedlats. Hade studien istället valt att intervjua medarbetare på respektive 

kontor hade resultatet mest troligtvis speglat en felaktig bild. Att urvalet endast behandlar 

kontorschefernas information kan dessutom fungera som en kontrollvariabel gentemot 

varandra. Eftersom två kontorschefer på SEB och två kontorschefer på Handelsbanken 

intervjuats, kan svaren från respektive banks respondenter bekräftas. (Jacobsen, 2002).  

 

Ytterligare en aspekt som tagits i beaktning, är att intervjuguiden inte är på förhand blivit 

utskickad. Orsaken till detta är att undvika att respondenterna förbereder svar de är trygga med 

att säga, istället för att förmedla en sann bild. Dessutom undveks att respondenterna avsiktligt 

undviker frågor i form av förberedelser. Avsaknad av intervjuguide kan dock medföra att 

intervjupersonerna kände sig otrygga och oförberedda om de på förhand inte fått se 

intervjuguiden. Urvalet av respondenter begränsades till fyra stycken varav en intervju skedde 

via telefon. För studiens syfte hade det varit önskvärt med fler respondenter. Däremot är urvalet 

acceptabelt eftersom syftet inte är att generalisera, utan att se hur lokala kontor tillämpar 

planeringsfasen. Eftersom studien anammat ett tolkningsbaserat perspektiv finns det risk för att 

subjektiva ställningstagande kommit i vägen för en opartisk slutsats. En svaghet med studien 

kan vara att en av författarna har relation med en av kontorscheferna, detta är emellertid inte 

något som påverkat studiens tillförlitlighet. Intervjupersonens svar stämde bra överens med den 

andra kontorschefen inom samma bank. 
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4. EMPIRI 
 

I det här kapitlet presenteras empirin som förekom av intervjun. Kapitlet följer samma struktur som 

teorikapitlet för att underlätta för läsaren. Kapitlet inleds med en presentation av SEB, följt av 

lokalkontorets syn på målsättning, prognos och resursfördelning följt av Handelsbankens syn på de tre 

områdena.  

 

4.1 Målsättning i SEB 
 

Båda intervjupersoner säger att målsättning på det lokala kontoret kommer från en 

centralvision. Denna målsättning är baserad på ”vart vi är och vart vi ska”, förklarar 

intervjuperson 1 och syftar på banken i stort. Båda intervjupersoner säger även att målsättning 

sker på individuell nivå och kontorsnivå. Båda bekräftar även att kontorets mål ska spegla 

bankkoncernens mål nedbrutet till kontorsnivå. De individuella målen skall dessutom spegla 

kontorets och bankens mål. Intervjuperson 1 fortsätter och säger att kontorschefen upprättar en 

egen budget och sätter egna mål på lokal nivå. Båda intervjupersoner säger att den centrala 

ledningen gör en kalkyl för mikro- och makroekonomiska omständigheter. Intervjuperson 1 

påpekar att den främsta faktorn att se efter är marknaden och dess riktlinjer.  

 

Målsättning, inom till exempelvis bolån benchmarkas gentemot andra länder och utgår ifrån en 

makromodell som sedan specificeras till exempelvis vad regionala kontor ska och vill uppnå. 

Båda intervjupersoner säger att målsättningen utmynnas på kalenderår och innefattar även en 

grövre långtidsvision. Intervjuperson 2 är kontorschef på ett mindre SEB kontor och påpekar 

att större kontor tenderar att ha en mer långsiktig målsättning. Intervjuperson 1 som arbetar på 

ett större SEB kontor säger att den årliga målsättningen stäms av med den långsiktiga visionen 

för att se om de jobbar i rätt riktning. Varje månad träffas dessutom ledningsgruppen där 

målsättning stäms av för att bekräfta att kontorets resultat ligger i fas med planeringen. Båda 

intervjupersoner bekräftar att kontorets resultat benchmarkas mot kringliggande SEB kontor 

inom distriktsnivån2. Intervjuperson 1 säger att kontoret har utvecklingssamtal var tredje månad 

där kontorschefen stämmer av om de anställda ligger i fas med uppsatta mål.  

 

SEB jobbar med både finansiella och icke-finansiella mål som är välbalanserade och förklarar 

vidare att de båda är väldigt sammanslutna – ”de går hand i hand, utan nöjda kunder tjänar vi 

inga pengar” säger intervjuperson 1. Dock är båda intervjupersoner medvetna om att de 

finansiella målen, främst årets resultat, ständigt måste ligga i fokus och aldrig får frångås. Båda 

intervjupersoner är eniga om att de lokala kontoren utgår ifrån större riktlinjer men tillåter 

lokala kontor bestämma fokuseringsområden. Kontoret tittar alltid på vad som är viktigast för 

dem själva. Intervjuperson 2 menar att det finns en tydlig förväntan från högre organ inom 

organisationen vad de olika kontoren förväntas prestera. Den centrala ledningen har riktlinjer 

de styr efter, men tillåter de lokala kontoren att anpassa sig efter den lokala marknaden. Båda 

intervjupersoner menar att banken just nu vill växa där intervjuperson 2 menar att ett av målen 

är ta fler marknadsandelar. Båda intervjupersoner menar däremot att målsättning inte 

benchmarkas mot konkurrerande banker, utan istället jämförs kontoren inom banken mot 

varandra. På frågan varför inte målsättningen baseras på konkurrenter förklarar intervjuperson 

2 att det främst beror på informationsbrist.  

 

                                                 
2
 Förutom kontorsnivå finns även distriktsnivå. Distriktsnivå i studien innefattar samtliga kontor från Arlanda till 

Gällivare 
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Intervjuperson 1 påpekar detta genom att än en gång säga ”vi tittar på vår egen målsättning 

och… vart vi vill nå”. Kontoret, fortsätter intervjuperson 1, har tidigare inte prioriterat nyckeltal 

men lagt fokus på dem det senaste året. Framförallt framhäver intervjuperson 1 att K/I-tal3 är 

något banken och kontoret arbetar med. 

 

Båda intervjupersoner påpekar att det blir omöjligt att definiera en målsättning om man inte ser 

till kontorets tillgängliga resurser, där resurser innebär anställda. Målsättning på individuell 

nivå baseras bland annat på vad personen i fråga presterade ifjol, hur anställda inom andra 

kontor presterar och vad kontorets övergripande mål är. Medarbetare på kontoret har möjlighet 

att påverka sina prestationsmål, så länge de inte underskrider fjolårets prestation. Båda 

intervjupersoner påpekar att anställda som når sina målbilder främst belönas genom ett bättre 

utgångsläge i löneförhandlingar. Intervjuperson 1 ser dock ingen mening med att ytterligare 

pressa bättre resultat av en redan högpresterade anställd. Istället menar intervjuperson 1 att en 

högpresterande anställds mål bör bibehållas, istället för att ytterligare öka. Intervjuperson 1 är 

av uppfattningen att samtliga medarbetare på ett kontor kan omöjligt vara högpresterande, men 

om var och en jobbar med att uppfylla sin budget tar de del av andra individers prestationer.  

 

4.2 Prognoser i SEB 
 

Enligt Intervjuperson 1 sker prognostiseringen under en tvåmånadersperiod. I slutet av 

verksamhetsåret sker en estimering om vart man vill ligga under nästkommande år. Kontoret 

ser till var de befinner sig i dagsläget och lägger upp en prognos för hur man ska nå det önskade 

målet. Båda intervjuperson är eniga och säger att den centrala ledningen utför ett antal 

makroekonomiska prognoser om exempelvis höjning/sänkning av ränta från riksbanken. 

Därefter gör kontoren själva ett antal antagande på exempelvis hur många kunder de kommer 

ha under året och gör därefter en estimering på intäkter. Oförutsedda marknadsförändringar, 

påstår Intervjuperson 1, påverkar inte det prognostiserade året och fastställer ”det blir som det 

blir”. De uppsatta prognoserna har satts upp med antaganden om framtiden. Vidare menar 

intervjuperson 1 att vid oförutsedda marknadsförändringar är kunden i fokus.  

 

Budgeten är det centrala styrverktygen men man rättar sig efter den aktuella situationen och gör 

det bästa av den, fortsätter intervjuperson 1. Intervjuperson 1 ser budgeten som en prognos över 

det som förväntas ske. Intervjuperson 2 ser budgeten som ett antagande från en central ledning. 

Vidare förklarar respondenten att det finns en enorm flexibilitet i budgeten då mycket kan ske 

under året. Intervjupersonen fortsätter och förklarar att ”budgeten som läggs ses som en 

tydlighet från banken om vad som förväntas från kontorschefen”. Respondenten menar att 

budgeten är ett ställningstagande från banken och visar vad banken förväntar sig att 

kontorschefen och kontoret skall prestera under året. Intervjuperson 1 säger att prognoserna 

baseras på nuvarande verksamhet och förhoppningar om framtida verksamhetsår, men även 

”the big picture, vad händer där ute”. Konkurrentfokus är mindre väsentligt för SEB även inom 

prognostiseringen. Istället benchmarkas kontoren distriktsvis i hög utsträckning, vilket 

bekräftas av båda intervjupersoner. De båda säger även att prognostisering sker årsvis och är 

ofta väldigt statisk – den förändras inte under årets gång men följs däremot upp regelbundet. 

Även om rullande och uppdaterade prognoser existerar är det den årliga prognosen banken 

lägger fokus på. Slår prognoser fel sker ingen revidering, men prognoserna försöker i förväg 

förutspå kommande år, påstår intervjuperson 1. Även om prognoserna inte revideras, anpassas 

kontorens agerade efter rådande marknadsförändring. Intervjuperson 1 exemplifierar detta 

genom att, vid lågkonjunktur fokusera på befintliga kunder snarare än att värva nya. 

                                                 
3 Finansiellt nyckeltal som visar kostnad/intäkt. 
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Intervjuperson 1 forsätter och säger att budgeten är en central del i verksamheten men följs inte 

”slavisk”, utan fungerar som en prognos på vad man förutsätter kan hända.  

 

4.3 Resursfördelning i SEB 
 

Resurser för intervjuperson 1 och 2 innebär anställda. Intervjuperson 1 säger att det för tillfället 

finns ett kostnadstänk inom SEB, vilket innebär att banken är restriktiva till investeringar. 

Kostnadstänket är en preliminär lösning för att följa MiFID4. Båda intervjupersonerna menar 

dock att kontoren har mycket självbestämmande och väldigt fritt spelrum vad gäller resurser, 

men att det däremot finns en ständig dialog med högre instanser inom banken. Med rätt 

argument och prestation ser ingen av intervjupersonerna några problem med att tillförskaffa 

extra resurser. Intervjuperson 1 menar även att personalomsättningen är relativt statisk på den 

lokala marknaden, men att skillnader finns på andra orter och regioner. Båda intervjupersoner 

säger att högpresterande kontor har bättre förutsättningar att påverka resursfördelningen i form 

av fler anställda. 

 

Vidare förklarar respondenterna att resursfördelning sker löpande under året och anpassas efter 

verksamhetens behov. På individnivå har även de anställda stort spelrum angående resurser då 

kontorschefen känner tillit till de anställda och trygghet i de anställdas omdöme fortsätter 

intervjuperson 1. Exempelvis kan en medarbetare sänka bolåneränta för en kund för att matcha 

en konkurrerande banks satta ränta utan att rådfråga ett högre organ. Resursfördelning på SEB 

baseras på behov och efterfråga – befintlig kund är alltid viktigast poängterar intervjuperson 1, 

men att man givetvis måste sträva efter att ständigt växa. Däremot menar intervjuperson 1 att 

kontor kan inte bara ”anställa för att anställa”, utan det handlar mycket om magkänsla. 

Intervjupersonen exemplifierar detta med ”hitta bra affärer – gör dem!” – och förklarar vidare 

att kontoret inte strävar efter att anställda fler bara för att kunna nå fler kunder.  

 

4.4 Målsättning i Handelsbanken 
 

Båda respondenter bekräftar att Handelsbankens målsättning på lokal nivå sker i form av en 

verksamhetsplanering, där samtliga anställda på kontoret sätter sig ner och diskuterar fjolårets 

prestationer för att identifiera förbättringsområden för kommande år. Målsättningen, enligt 

respondenterna, ska spegla bankkoncernens övergripande mål vilket är att ha högre 

snittavkastning på eget kapital än konkurrerande storbanker på hemmamarknaden5.  Bankens 

övergripande mål bryts ner till kontorsnivå som sedan bryts ner till individuella mål, något som 

bekräftas av båda respondenter. Intervjuperson 1 säger att regionbanken 6  gör en 

verksamhetsplan för given region, som lokala kontor får anamma om så vill. I och med en 

decentraliserad organisation, har lokala kontor befogenhet över att sätta sina egna 

verksamhetsplaner om regionbankens förslag inte passar den lokala marknaden, fortsätter 

intervjuperson 1. Båda intervjupersoner menar att varje kontor är ansvariga för att utforma sin 

egen verksamhetsplan och den kan se annorlunda ut beroende på kontor och marknad. 

Intervjuperson 1 säger att verksamhetsplaneringen tas fram under ett en-två månaders spann 

som ska täcka hela nästkommande års verksamhet och följer kalenderår. Intervjuperson 1 

påpekar att givna resurser i form av anställda styr vilken målsättning som eftersträvas. Ett 

plötsligt bortfall av ett redan begränsat antal anställda skulle påverka hur kontoret skulle kunna 

prestera. Verksamhetsplaneringen uppdateras och följer en dynamisk struktur som bygger på 

                                                 
4 Ett EU-regelverk vars avsikt är att öka konkurrensen, stärka prisbildningen och göra den mer öppen. 
5 Hemmamarknaden definieras av Handelsbanken som nordiska banker samt Storbritannien. 
6 Handelsbanken är uppdelad i olika regionbanker. I Region Norra Sverige finns totalt 70 kontor vars 

huvudkontor ligger i Umeå. 
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en omvärldsanalys samt interna och externa faktorer. Intervjuperson 2 följer inte kalenderår och 

menar att verksamhetsplaneringen är väldigt grundlig och innehåller få, men viktiga riktlinjer. 

Båda intervjupersoner har utvecklingssamtal kvartalsvis med samtliga anställda där uppföljning 

av verksamhetsplanen sker. Intervjuperson 1 menar att verksamhetsplanen kan komma att 

justeras om kontoret märker att målen blir helt ouppnåeliga. Vidare förklarar intervjuperson 1 

att verksamhetsplanen innefattar en kortsiktig framförhållning och långsiktig målsättning.  

 

Målen delas upp i olika affärsområden och utgår ifrån historiska värden, som dessutom 

benchmarkas mot liknande kontor. Att kontoren jämförs i stor utsträckning internt är något båda 

respondenter bekräftar. Intervjuperson 2 menar att målsättningen inom Handelsbanken har varit 

oförändrad i över 40 år och impregnerats i företagskulturen. På kontorsnivå eftersträvas ett så 

lågt K/I-tal möjligt, som fungerar som ett överskuggande finansiellt mål, påpekar båda 

intervjupersonerna. Ett lägre K/I-tal jämfört med fjolåret bekräftar att kontoret presterat bättre 

än föregående år, vilket är ett mantra för Handelsbanken-kontor: att ständigt vara bättre än 

föregående år. För att motverka kostnadsrationalisering, fortsätter intervjuperson 2, måste ett 

lägre K/I-tal också jämföras mot ett ökat rörelseresultat. Intervjuperson 1 påpekar även att icke-

finansiella mått används på individnivå. Det existerar en balans mellan finansiella och icke-

finansiella mål, fortsätter intervjuperson 1. Intervjuperson 2 däremot, betonar att finansiella mål 

väger tyngst men det läggs ändå stor vikt på icke-finansiella mål, t.ex. i form av kundnöjdhet. 

Däremot kan ingen av intervjupersonerna på Handelsbanken ge en tydlig förklaring på hur 

kontoret eller banken i stort säkerställer att de satt tillräckligt ambitiösa mål eftersom 

målsättningen grundas i relativa mål och inte fasta. Intervjuperson 2 menar att de handlar 

mycket om erfarenhet och omdöme från ledning och chefer. Båda intervjuperson ser 

verksamhetsplanen som en grov skiss utifrån vad kontoret ska åstadkomma under året.  

 

Utöver kontorets verksamhetsplan finns individuella handlingsplaner som fastställer vad 

enskilda individer ska uppnå, som baserats på kontorets målbild, något båda bekräftar. 

Målsättningen på individnivå, påpekar intervjuperson 1, baseras på omdömen och vad 

kontorschefen anser vara uppnåeliga mål för individen. Båda intervjupersoner bekräftar att även 

på individnivå är Handelsbankens mål för de anställda att årets prestation ständigt ska bli bättre. 

Båda intervjuperson är dessutom eniga i att individuella prestationer belönas i form av bättre 

utgångsläge för lönesamtal när man stämmer av målen som individen satt upp. Både 

intervjuperson 1 och 2 menar att målen är väldigt flexibla och eftersträvas inte av absoluta tal 

utan baseras på fjolårs prestation. Intervjuperson 2 menar att faran med att basera målsättning 

på absoluta tal kan leda till att man ständigt blickar efter ökad volym och nya kunder än att 

värna befintliga kunder.  

 

4.5 Prognos i Handelsbanken 
 

Båda respondenter framhäver att Handelsbanken utför inga framtidsprognoser, men följer 

däremot upp resultatet månatligen. Intervjuperson 2 menar att prognoser är nära icke-

existerande, men att respektive kontor ändå lägger upp en verksamhetsplan för det kommande 

året. Det kommande året är inte synonymt med kalenderår för intervjuperson 2. De enskilda 

kontoren kan här bestämma för vilken tidsaspekt planeringen skall gälla. Planen är, enligt båda 

intervjupersonerna, väldigt grundläggande och bottnar i att K/I-talet ska sjunka och resultatet 

ska öka. Intervjuperson 2 menar att föreställningar om framtiden i form av prognoser inte 

används. Vidare fortsätter intervjuperson 2 och säger att verksamhetsplaneringen grundar sig i 

framtida kundval, vad konkurrenter gör samt hur marknaden utvecklas. Banksektorn har knappt 

förändrats på 140 år, där inlåning, utlåning och betalningar utgör grunden för de flesta bankers 

verksamhet, vilket gör att prognoser blir avsevärt mindre betydelsefulla, påpekar intervjuperson 
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2. Intervjuperson 1 påpekar att prognoser ”används” däremot i kundorienterade frågor, men inte 

som styrsystem i banken. Vad intervjupersonen menar är att prognoser kan användas för att 

handleda sparare i exempelvis val av fonder. Båda intervjupersoner säger att banken utför 

månatliga uppföljningar från vilka kontoret kan få en avstämning på hur de ligger till i form av 

volym och resultat. Utöver en månatlig uppföljning för kontoret utförs även en kvartalsrapport 

för medarbetare för att följa upp hur de individuella handlingsplanerna fortlöper, vilket båda 

respondenter är eniga i. Båda intervjupersoner menar att traditionella prognoser bygger på 

framtidsutsikter, däremot ser Handelsbanken till föregående år och att säkerställa ett relativt 

bättre resultat.  

 

Intervjuperson 1 säger att eftersom Handelsbanken saknar framtidsprognoser, saknar de även 

handlingsmönster vid plötsliga krissituationer. Vidare framhäver intervjuperson 1 att man helt 

enkelt får göra det bästa av situationen och riktar därför fokus mot nuvarande kunder. Vidare 

förklarar intervjuperson 1 att Handelsbanken inte sätter upp volymmål utan resultatmål. Trots 

att Handelsbanken inte arbetar utifrån framtidsprognoser, anpassar de ändå sin verksamhet efter 

marknadsförändringar. Intervjuperson 1 menar att verksamhetsplanen och målbilden kan 

revideras och justeras vid plötsliga marknadsförändringar. Intervjuperson 2 säger att kontorets 

mål inte justeras vid marknadsförändring, istället agerar kontoret för att bästa möjliga utfall 

skall ske. Eftersom prognoser inte används är ”flexibilitet och handlingskraft” ett signum för 

banken, påpekar intervjuperson 2. Det här grundar sig i en tydlig decentralisering där 

kontorschefen för enskilda kontoret bestämmer vad som anses vara viktigt på just den 

marknaden. Det enskilda kontoret måste avgöra hur den lokala marknaden utvecklas, genom 

”att ha öronen mot rälsen” poängterar intervjuperson 2. Trots saknad av prognoser, kan det 

lokala kontoret se till tidigare års prestation för att estimera en rimlig vinstnivå för året. Detta 

är dock inget som kommuniceras ut till anställda eller inom organisationen. 

 

4.6 Resursfördelning i Handelsbanken 
 

Båda intervjupersoner ser medarbetare som huvudsakliga resurser. Kontorscheferna har 

bestämmande rätt på hur många medarbetare kontoret i sig behöver. Regionchefen har ett 

inflytande, men kontorschefen har ett slutgiltigt bestämmande över sitt bankkontor. Båda 

intervjupersonerna påpekar att Handelsbankens syn på kontorschefer är att de besitter bäst 

kunskap om sin marknad, vilket ger just kontorschefen ett stort inflytande i diskussioner om 

resursfördelning. Intervjuperson 2 förklarar att så länge en kontorschef kan motivera extra 

personal på kontoret med bättre K/I-tal och bättre resultat finns ingen anledning för 

regionsbankschefen att tvivla kontorschefens omdöme. Intervjuperson 2 säger att den enda 

gången kontorschefen måste få godkännande från regionbanken är när nyanställning sker. Detta 

för att säkerställa att personen i fråga är ”gångbar i banken under långa tider”.  

 

Trots att kontorscheferna har full auktoritet att anställa fler personer menar Intervjuperson 1 att 

överbemanning inte är något problem för kontoret, vilket främst beror på två anledningar. Det 

första beror på att banken i huvudsak utvärderas efter K/I-tal vilket gör att ökade kostnader 

skulle dra ner K/I-talet. Den andra orsaken beror på att omplacering av personal förekommer. 

Intervjuperson 1 förklarar att anställda kan jobba på andra kontor, om så önskas/behövs. Detta 

möjliggör dessutom att kontor som är i ett tillfälligt behov av extra personal kan tillfredsställas. 

Intervjuperson 2 säger att även inom resursfördelning handlar det om att ha ”öronen mot rälsen” 

– beroende på vad som efterfrågas på den lokala marknaden försöker kontorschefen anpassa 

verksamhetens resurser därefter. Vidare menar intervjuperson 2 att genomgång samt fördelning 

av resurser sker årsvis men även löpande. 
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Fokus inom resursfördelning handlar om att uppnå ett så tillfredställande K/I-tal som möjligt. 

Intervjuperson 1 anser att lovande och växande marknader har lättare att få resurser allokerade 

till sin verksamhet. Exempelvis växte kontoret från 2,9 anställda till 5 stycken på bara några få 

år, tack vare den starka tillväxtfasen på den lokala marknaden. Även intervjuperson 2 menar att 

fokus inom resursfördelningen alltid handlar om att uppnå lönsamhet. Intervjuperson 2 menar 

att rätt antal anställda i banken speglas mot ett tillfredställande K/I-talet. Sjunker inte K/I-talet 

från föregående år finns det två sätt att agera. Antingen genom att sänka kostnader eller öka 

intäkter, återigen handlar det om omdöme från kontorschefen.  

 

4.7 Studiens huvudresultat 
 

Målsättning 

 Målsättningen inom båda banker sker likartat där den centrala ledningen sätter 

riktlinjer och kontorscheferna får välja hur de ska uppnå målen.  

 Den budgetstyrda banken är mer sannolik att basera målsättning på befintliga resurser.   

 Båda banker använder relativa prestationsmål i form av jämförelse mellan kontoren. 

Dock finns ett större fokus på fasta mål inom den budgetstyrda banken jämfört med 

den budgetlösa.  

 Den budgetstyrda banken är mer sannolik att basera målen kalenderårsvis.  

 

Prognoser 

 Budgetstyrd banken spenderar mer tid åt budgetuppställande och prognostisering.  

 Den budgetstyrda banken använder årliga prognoser som inte uppdateras eller 

revideras. Den budgetlösa banken upprättar inte prognoser.  

 

Resursfördelning 

 Resursfördelning sker väldigt likartat mellan de två bankerna. Kontorscheferna har 

stor auktoritet att själva bestämma över kontorets resurser. Detta sker löpande under 

året inom båda banker.  
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5. TOLKNING OCH ANALYS 
 

I detta kapitel jämförs den teori som framkom i teorikapitlet mot den insamlade empirin. Detta har 

sedan legat till grund för de slutsatser som dragits i kapitel 6.. 

 

5.1 Likheter i syn på målsättning mellan de två styrsystemen 
 

Resultatet visar att målsättningen inom de båda styrsystemen sätts högst upp i företagen samt 

att det inte finns några större skillnader i hur banken sätter målsättningen för de enskilda 

kontoren. Både SEB och Handelsbanken har ett snarlikt upplägg vad gäller målsättning. Båda 

banker får ett antal parametrar och nyckeltal från högsta ledning att uppfylla. Därefter får 

kontorschefer på båda banker relativt fria händer att uppnå dessa mål. Detta är speciellt tydligt 

i Handelsbankens fall där goda K/I-tal, årsresultat och högre snittavkastning än resterande 

banker är det enda mål banken strävar efter. Resultatet visar att SEB tidigare förbisett K/I-tal 

men att banken på senare år börjat inse vikten av K/I-tal och börjat styra verksamheten allt mer 

efter detta nyckeltal.  

 

Således får resultatet stöd från tidigare forskning som menar att målsättning sker av högsta 

ledning i båda styrsystemen (Lagerstedt & Tjerneld, 1991, Bergstrand & Olve 1996, Jehle, 

2000, Ax et al., 2002, Østergren & Stensaker, 2010). Däremot får inte resultatet stöd av tidigare 

forskning som menar att budgetlösa organisationer är mer centraliserade än budgetstyrda vid 

målsättningsprocessen (Østergren & Stensaker, 2010, Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). 

Resultatet visar att målsättningen sker likartat i båda banker där kontorschefen har stor 

möjlighet att själva styra det egna kontorets inriktning. Kontorscheferna följer ett antal direktiv 

från den centrala ledningen vilka de inte har möjlighet att påverka. Resultatet visar ingen 

skillnad mellan bankerna i denna aspekt. 

 

5.2 Likheter i syn på prognoser och prognostisering mellan de två 

styrsystemen 
 

Mycket forskning inom budgetstyrning menar att rullande och uppdaterade prognoser används 

allt mer frekvent inom budgetstyrning (Bergstrand & Olve, 1996, Ekholm & Wallin, 2001, 

Frow, Marginson, & Ogden, 2010). Att använda rullande och uppdaterade prognoser liknar 

tillvägagångsättet som prognostiseringen inom den budgetlösa styrningen (Wallander, 1999, 

Østergren & Stensaker, 2010, Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). Resultatet får inte stöd av teorin 

att rullande och uppdaterade prognoser blir allt vanligare i budgetstyrda organisationer. Detta 

kan kopplas till att SEB inte tillämpar uppdaterade eller rullande prognoser. Den prognos SEB 

fastställer i samband med budgetarbetet är den prognos som gäller hela året. Detta kan förklaras 

i att prognosen och budgeten endast ses som ett riktmärke inom SEB och inget som måste följas 

till absurdum.  

 

Resultatet kan inte heller få stöd av teorin om att budgetlösa organisationer använder 

uppdaterade prognoser (Wallander, 1999, Østergren & Stensaker, 2010, Bourmistrov & 

Kaarbøe, 2013). Detta kan förklaras av Handelsbankens avsaknad av prognoser. Däremot visar 

resultatet att en viss typ av prognoser existerar, även inom den budgetlösa styrningen. Resultatet 

visar att prognoser inom Handelsbanken främst används till att hjälpa småsparare med 

placering. Dessa råd av placeringar bygger ofta på prognoser som sammanställts av högre organ 

inom Handelsbanken, dock inte som ett led i företagets planering.  
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Däremot finns likheter i hur de båda bankerna hanterar kraftiga marknadsförändringar. 

Samtliga intervjupersoner på båda banker menar att om kraftiga förändringar sker, får kontoren 

rätta sig efter rådande förutsättningar. Citat som ”flexibilitet och handlingskraft” och ”vad 

händer på marknaden” är återkommande från båda banker vad gäller prognoser. Som nämnt 

ovan i studien finns det oklarheter kring gränsdragningen mellan budgetlös styrning och 

budgetstyrning (Ekholm & Wallin, 2001, Frow, Marginson, & Ogden, 2010), något studien får 

stöd av från tidigare forskning. Den budgetstyrda banken agerar snarlikt den budgetlösa banken 

i många avseenden, inte minst i denna aspekt.  

 

5.3 Likheter i syn på resurser och resursfördelning mellan de två 

styrsystemen 
 

Likheter i resursfördelningsaspekten är begränsad i tidigare forskning. Tidigare litteratur och 

forskning visar dock att båda styrsystemen vill uppnå decentralisering. Hur denna 

decentralisering uppnås bedrivs på olika sätt. Inom budgetstyrning ses resursfördelning som 

nyckeln till decentralisering (Lagerstedt & Tjerneld, 1991, (Pollack & Zeckhauser, 1996, 

Bergstrand & Olve, 1996, Alvesson & Deetz, 2000). Resultatet visar att Handelsbanken ser 

ökade befogenheter till beslut som en nyckel till decentralisering, vilket är i linje med tidigare 

forskning (Wallander, 1999, Østergren & Stensaker, 2010, Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). 

Resultatet får stöd av tidigare forskning som visar att budgetstyrda företag kan använda metoder 

som förenklar avdelningars tillskott av extra resurser (Libby & Lindsay, 2010). Detta liknar den 

flexibla resursfördelning som sker inom den budgetlösa styrningen (Wallander, 1999, 

Østergren & Stensaker, 2010, Bourmistrov & Kaarbøe, 2013).  

 

Resultatet visar att båda banker ser väldigt likartat på resursfördelning och att det inte finns 

några större skillnader i hur bankerna hanterar resurser och resursfördelning. Detta kan kopplas 

till den flexibilitet som återfinns i båda bankers resursfördelning där resurser hanteras löpande 

under året. Resultatet kan inte få stöd av tidigare litteratur som främst hänvisar företagets 

resurser som finansiella medel (Bergstrand & Olve, 1996, Jehle, 1999, Ax et al., 2002, Rickards, 

2006). Resultatet visar istället att båda banker ser anställda som bankens resurser. Det finns 

även likheter i hur resurser fördelas i de båda bankerna där kontorscheferna har stor befogenhet 

att själva bestämma antal anställda. Skulle däremot bankens resultat vika efter förändring av 

personalstyrkan står kontorschefen som ansvarig mot högre organ. I dessa aspekter visar 

resultatet inte heller några större skillnader mellan bankerna. 

 

5.4 Skillnader i syn på målsättning mellan de två styrsystemen 
 

Resultatet får stöd av tidigare forskning om att budgetstyrda organisationers målsättning 

bestäms av tillgängliga resurser (Østergren & Stensaker, 2010). Det kan kopplas till att SEB 

utgår ifrån tillgängliga resurser vid utformandet av kontorens mål. Kontoren tittar på vad 

anställda på kontoret presterat tidigare och utformar därefter målen för kontoret. De anställdas 

uppfyllda mål skall senare resultera i att kontoret och banken som helhet gör ett bättre resultat 

än fjolåret. Resultatet får även stöd av tidigare forskning som menar att budgetlösa 

organisationer tenderar att basera målsättning i huvudsak på företagets övergripande mål och 

vision (Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). Detta kan kopplas till Handelsbankens huvudmål som 

är att ständigt uppnå högre snittavkastning än konkurrerande banker, vilket är något banken 

strävat efter i över 40 år. Däremot visar resultatet att kontorschefen på det mindre 

Handelsbankens-kontoret baserar kontorets målsättning till viss del på tillgängliga resurser i 

form av anställda, vilket inte är i linje med tidigare forskning (Østergren & Stensaker, 2010). 

Detta kan kopplas till att kontoret har få anställda där ett oväntat bortfall av anställda skulle 
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leda till stora konsekvenser för kontoret. I det fallet måste målen anpassas till tillgängliga 

resurser i form av anställda. Förklaringen finns troligtvis i antalet anställda på kontoret snarare 

än vilket styrsystem som anammats. Ett kontor med så pass liten personalstyrka är desto mer 

beroende av varje persons enskilda bidrag och kompetens. Ett större kontor med fler anställda 

skulle inte märka av ett bortfall av ett fåtal anställda på samma sätt då kompetens kan uppfyllas 

av andra medarbetare.  

 

Tidigare studier visar att budgetstyrda organisationer har ett större fokus på kostnader och 

intäkter än budgetlösa organisationer. Frångående av budgeten skall enligt tidigare forskning 

leda till att företag använder relativa mål i högre grad (Wallander, 1999). Resultatet får stöd av 

tidigare forskning då Handelsbanken eftersträvar bättre K/I-tal och snittavkastning än 

konkurrerande banker, vilket gör att den statiska synen på intäkter och kostnader mindre 

betydelsefull. Istället eftersträvas relativa mål vilka är mindre beroende av antal anställda och 

mer fokuserade på relationen mellan intäkter och kostnader. Ett bortfall av anställda skulle 

således inte förändra snittet på K/I-talet på kontoret. Resultatet får stöd av teorin att budgetstyda 

organisationer använder fasta mål i högre grad (Wallander, 1999, (Østergren & Stensaker, 

2010) (Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). Detta kan kopplas till att SEB i högre grad baserar 

målsättning på tillgängliga resurser och har ett större fokus på fasta mål kan förklaras av att 

banken trots allt använder budget och har ett större fokus på kostnader och intäkter än 

Handelsbanken. 

 

Resultatet får inte stöd teorin som säger att medlemmar inom budgetstyrda organisationer har 

större möjlighet att påverka företagets målsättning än en budgetstyrd organisation. (Østergren 

& Stensaker, 2010, Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). Den insamlade empirin visar att båda 

banker har ett väldigt likartat system för målsättning där SEB och Handelsbanken har väldigt 

decentraliserade kontor med mycket eget bestämmande. Dessutom visar resultatet även att båda 

banker styrs av övergripande mål som sätts av högsta ledning. Dessa högt uppsatta mål är det 

kontoren ständigt jobbar mot att uppfylla, men kontorscheferna styr själva hur sitt eget kontor 

skall uppnå dessa mål. Detta kan betyda att bankerna har en liknande syn på kontorscheferna. 

Den insamlade empirin visar att båda banker har högre organ med stort förtroende för de 

enskilda kontorscheferna. De lokala kontorscheferna anses ha bäst kunskap kring den lokala 

marknaden och får förtroende att agera efter bevåg. Resultatet kan därför inte få stöd från teorin 

att mellanchefer har större möjligheter att påverka företagets målsättning inom budgetstyrning 

(Jehle, 1999), eller att budgetlösa organisationer har en högre grad av centralisering av 

företagets målsättning då målsättningen sker ytterst likartat mellan bankerna (Østergren & 

Stensaker, 2010, Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). 

·          

Den insamlade empirin visar att en budgetstyrd organisation i högre grad arbetar mot årliga mål 

och använder kalenderår som utgångspunkt i större utsträckning än budgetlösa organisationer, 

vilket styrks av teorin (Wallander, 1999, Hope & Fraser, 2003, Van der Stede, 2000). Den 

insamlade empirin visar att kalenderåret är en viktig utgångspunkt för SEB eftersom dess 

planering är baserad på kalenderår. Resultatet får därför stöd av teorin som menar att 

budgetstyrda organisationer i större mån fokuserar på de årliga målen än budgetlösa 

organisationer (Hope & Fraser, 2003). Däremot visar den insamlade empirin att SEB har en 

långsiktig vision till vilken kontoren siktar att eftersträva, däremot är den långsiktiga visionen 

mer påtaglig på de större kontoren inom banken. Den insamlade empirin visar att kontoren på 

Handelsbanken visserligen gör årliga verksamhetsplaner där årliga mål presenteras samt att 

varje enskilt kontor är ansvarig för att utforma sin egen verksamhetsplan, vilket gör att 

verksamhetsplanerna kan se annorlunda ut. Dock använder Handelsbanken samma relativa mål 

varje år: högre snittavkastning än konkurrerande banker. Resultatet får stöd från teorin att 
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budgetlösa organisationer i högre grad arbetar mot relativa och långsiktiga företagsmål än 

budgetstyrda organisationer. (Østergren & Stensaker, 2010, Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). 

 

Resultatet kan delvis styrka att budgetstyrda organisationer i högre grad strävar mot fasta och 

absoluta mål (Wallander, 1999, Hope & Fraser, 2003, Van der Stede, 2000). Detta kan kopplas 

till att SEB-kontorens övergripande mål ofta är av fast karaktär, men att det existerar relativa 

mål i form av jämförelser internt mellan kontoren. Resultatet visar att det finns likheter i 

målsättningen mellan båda banker, där kontorens prestation i hög mån jämförs mot andra 

kontor. Båda bankerna menar dessutom att årsresultatet i slutet är det viktigaste målet och 

använder relativa mål och nyckeltal som K/I. Resultatet visar dock en skillnad i hur bankerna 

baserar sina relativa mål. SEB använder benchmarking mellan kontoren men bortser helt från 

konkurrenter, istället ser SEB till den egna banken som helhet. Den insamlade empirin visar att 

Handelsbanken i högre grad jämför sig själva mot konkurrenter och kontor inom 

Handelsbanken i målsättningsprocessen. Genom att ständigt sträva mot bättre avkastning än 

fjolåret säkerställer Handelsbanken sin ställning som marknadsledande. Däremot kvarstår 

kritiken som Hansen (2003) påpekar om att relativa prestationsmål blir svåra att utforma. 

Empirin styrker argumentet om att relativa prestationsmått är svåra att utforma. Detta kan 

kopplas till att Handelsbanken inte kan ge någon tydlig förklaring på att målsättning sker nog 

ambitiöst, när alla mål är relativa, samtidigt som SEB menar att det är svårt att jämföra 

prestationer mot konkurrenter då det sällan finns tillräckligt med information.  

 

En likhet som framkom tydligt under empirin, men som inte fanns stöd för i teorin var 

framtagningen av den individuella målbilden och belöningssystem som framkom i båda 

styrsystem. Tidigare teori kring budgetstyrning talar om budgeten som ett kontrakt mellan 

arbetstagare och arbetsgivare (Bergstrand & Olve, 1996, Ax et al., 2002). Litteratur inom 

budgetlös styrning talar ofta om vikten av gruppbelöningar (Østergren & Stensaker, 2010, 

Hansen, 2011). Empirin visar att inom båda banker träffas kontorschefen och den anställde och 

utarbetar en individuell handslingsplan för varje anställd. Om denna handlingsplan uppfylls 

belönas den anställde, främst i form av bättre utgångsläge i löneförhandlingar. Det finns dock 

en väsentlig skillnad mellan de två bankerna i utformningarna av handlingsplaner mellan 

anställd och arbetsgivare. Handelsbanken vill ständigt se en förbättring i sina anställdas 

prestationer. Intervjuperson 1 på SEB menar att det inte alltid går att pressa redan 

högpresterande anställda ytterligare, utan att fokus bör ligga på att bibehålla prestation. 

Intervjuperson 1 på SEB menar att utveckling från fjolåret är viktigt, men att anställda inte kan 

pressas i all oändlighet. Att relativa mål och ständig förbättring kan leda till att anställda inom 

budgetlösa organisationer pressas för hårt kan styrkas av tidigare studier (Østergren & 

Stensaker, 2010). 
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5.5 Skillnader i syn på prognoser och prognostisering mellan de två 

styrsystemen 
 

Tidigare forskning säger att budgetstyrda organisationer i högre grad stämmer av de årliga 

prognoserna mot fasta mått (Jensen, 2001) och att budgetlösa organisationer stämmer av 

uppdaterade prognoser mot relativa mått (Hansen, 2011). Resultatet får delvis stöd från teorin 

att budgetstyrda organisationer i högre grad använder årliga prognoser samt fasta mål i högre 

utsträckning. Inom SEB summeras prognosernas direktiv i diverse fasta mått som kontoren 

förväntas uppnå. Som tidigare nämnt använder SEB i högre grad årliga prognoser i sin 

verksamhetsplanering. Resultatet visar även att den årliga prognosen är mindre trolig att 

uppdateras i en budgetstyrd verksamhet, vilket är i linje med tidigare forskning (Wallander, 

1999, Libby & Lindsay, 2010). Den insamlade empirin visar att SEB inte uppdaterar eller 

använder rullande prognoser. Dock visar den insamlade empirin att dessa prognoser finns inom 

organisationen, men i slutändan är det den årliga prognosen som väger tyngst. Skulle prognosen 

bli helt missvisande är det dock ingenting kontoret lägger större fokus på, istället anpassar de 

verksamheten kring rådande förutsättningar. Den insamlade empirin visar att relativa mått och 

flexibla mål används i högre utsträckning inom budgetstyrning än vad tidigare forskning visar 

(Wallander, 1999). Istället får resultatet stöd från tidigare studier som visar att budgetstyrda 

företag inte kan behålla den årliga prognosen, utan bör anpassa styrsystemet för att kunna 

hantera oförutsedda händelser (Churchill, 1984, Frow, Maginson och Ogden, 2005)  

 

Resultatet kan inte heller få stöd av teorin om att budgetlösa organisationer använder 

uppdaterade prognoser i större utsträckning än budgetstyrda organisationer (Bourmistrov & 

Kaarbøe, 2013). Detta kan kopplas till att Handelsbanken tenderar att inte använda prognoser 

och således finns inte rullande prognoser. Den insamlade empirin visar att prognoser inom 

Handelsbanken existerar i viss mån. Däremot inte som ett led i att planera verksamheten. Detta 

kan förklaras genom den företagskultur som råder på Handelsbanken där mycket av Wallanders 

idéer lever kvar. En av Wallanders kritik till budgetstyrning handlade om styrsystemets 

prognostisering. Wallander menar att prognostisering är något företag bör undvika till varje pris 

då prognoser bygger på antaganden om en osäker framtid. Att basera företagets inriktning på 

antaganden kan leda till att företaget drivs i helt fel riktning (Wallander, 1999). Tidigare 

forskning visar att företag som inte prognostiserar och upprättar diverse budgetar kan få 

problem att använda sin maximala kapacitet (Rickards, 2006). Empirin inte stöd av tidigare 

studier i den här aspekten. Det kan förklaras av att banksektorn är så pass stabil och trögrörlig 

att prognoser om försäljning och produktion inte fyller samma funktion.  

 

5.6 Skillnader i syn på resurser och resursfördelning mellan de två 

styrsystemen 
 

Empirin visar att resursfördelning sker väldigt likartat i båda banker. Resultatet visar att båda 

banker ser anställda som sina primära resurser och kontorscheferna hanterar 

personalfördelningen efter eget omdöme. Dessutom visar empirin att båda banker har liknande 

dialoger med region/distriktsbanker. Samtliga kontorschefer menar att det inte finns hinder i att 

anställa mer personal. För kontorscheferna handlar det helt enkelt om att kunna motivera 

beslutet för region/distriktsbank samt att visa på en ökad effektivitet vid årets slut. Empirin 

visar inte heller att resursfördelning skulle ske mer flexibelt i någon av bankerna. I båda banker 

fördelas resurser löpande och efter behov på marknaden. Vidare visar empirin att det inte råder 

någon större skillnad i flexibilitet i resursfördelningen på någon av bankerna. Empirin får 

således inte stöd av tidigare forskning som menar att budgetstyrda organisationer i större grad 

har en rigid resursfördelning jämfört med budgetlösa organisationer som tenderar att tillämpa 
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en flexibel resursfördelning (Hope & Fraser, 2003, Libby & Lindsay, 2010, Østergren & 

Stensaker, 2010, Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). Budgetstyrda organisationer planerar i högre 

grad sin verksamhet efter tillgängliga resurser. Teoribildning inom budgetlös styrning menar 

att budgetlösa organisationer sätter resurser som sista led i planeringsfasen och är därmed 

mindre styrd av tillgängliga resurser (Østergren & Stensaker, 2010). Sammantaget visar den 

insamlade empirin att bankerna hanterar resurser på ett helt annat sätt än vad teorin framställer. 

Istället för stora skillnader i hur de två styrsystemen hanterar resurser visar empirin att det finns 

många likheter. Tidigare teori visar båda hur resurser hanteras enligt den traditionella 

budgetstyrningen och hur budgetstyrning har kommit att utvecklas (Frow, Marginson, & 

Ogden, 2010). Att resurser sker så pass flexibelt och liknande i båda banker kan kopplas till 

dessa teorier om budgetstyrningens utveckling. 
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 

Detta kapitel besvarar frågeställningen från uppsatsens inledande kapitel. Kapitlet följer samma 

struktur som tidigare i uppsatsen. Vidare presenteras även studiens bidrag till forskning och 

avslutningsvis förslag på vidare studier. 

 

6.1 Liknande målsättningsprocesser men skillnad på målen 
 

Denna studie visar att en budgetlös bank och budgetstyrd bank har snarlika upplägg av 

målsättning, där den centrala ledningen ställer upp ett antal parametrar och ger kontoren 

självbestämmande för att uppnå målen. Oavsett styrsystem använder dessutom bankerna 

likartade nyckeltal som viktiga måttstockar i målsättningen. Däremot är den budgetlösa 

bankens målsättning i högre grad baserad på konkurrenter än den budgetstyrda. Den budgetlösa 

bankens målsättning styrs i huvudsak av konkurrenters prestationer medan den budgetstyrda 

banken fokuserar på sin egen insats och vad de själva kan förändra. Det råder även en skillnad 

i synsätt på fasta mål mellan bankerna, där den budgetstyrda banken tenderar att använda 

procentsatser som fasta mål vid målsättningen. Studien visar dessutom att bankerna anser att 

de finansiella målen alltid väger tyngst men att icke-finansiella mål givetvis används. Således 

kan studien visa att det finns många likheter mellan målsättningsprocesserna, däremot en stor 

skillnad i vad målen grundas på.  

 

De skillnader som framkommer i målsättningsprocessen kan upplevas som kosmetiska och 

hade lika väl kunnat inträffa i vardera styrsystem. Om CAM-I konsortiet menar att huvudsyftet 

med den budgetlösa styrningen är att undvika årliga prestationsfällor genom att införa relativa 

prestationsmått, visar denna studie att en budgetstyrd bank har samma möjligheter att införa 

relativa prestationsmål. Problemet tycks inte ligga i budgeten i sig, utan tillämpningen av 

budgeten. Ett dåligt utformat relativt prestationsmål kan vara lika skadligt som att följa ett dåligt 

fast mål. Den budgetstyrda banken hade med lätthet kunnat basera mer av sin målsättning på 

konkurrenter och vice versa. Skillnaden kan ligga i den budgetstyrda bankens ambition att växa 

och ta fler marknadsandelar. Genom att markera fasta mål som exempelvis tillväxttakt mätt i 

procenttal skapar ledningen tydliga incitament för tillväxten, något som kan vara svårt om 

enbart relativa mål fastställs. Handelsbanken är så pass stora och har så pass stor marknadsandel 

att målet bör vara att hitta lönsammare kunder istället för att öka omsättning. Hade situationen 

varit den omvända där den budgetstyrda banken haft högst snittavkastning 40 år i rad, samtidigt 

som Handelsbanken varit en uppstickare med en ambition att växa är det tveksamt om 

Handelsbanken använt konkurrenter som bas för målsättningen.  

  

Ett annan tänkbart problem med relativa mål kan vara om hela branschen, rent teoretiskt, varit 

lågpresterande. I ett sådant scenario spelar det ingen roll ifall en budgetlös organisation är bättre 

än snittet ifall alla går mot ruinens brant. Dock är så inte fallet med bankbranschen i Sverige. 

Den budgetlösa banken har i över 40 år haft bättre avkastning än resterande svenska banker. 

Att vara branschledande och säga att man ska fortsätta vara bäst samtidigt som man vill prestera 

bättre förefaller ganska naturligt. Att utforma nog ambitiösa relativa målbilder till en 

organisation som inte är branschledande känns på förhand ytterst problematiskt. I en stabil 

banksektor är kanske relativa prestationsmål ett framgångsrecept. Förutsatt att banksektorn är 

fortsatt stabil säkerställer Handelsbanken sin ställning som branschledande genom att alltid 

sträva mot förbättring. Däremot kan det diskuteras om ständig utveckling är möjlig eller 

åtråvärd ur en anställds perspektiv. Handelsbanken strävar ständigt efter att öka målen och 

prestera bättre. Rimligtvis finns det en risk att budgetlösa organisationer så småningom sätter 

allt för amibitiösa mål som bidrar med ökad press på anställda. 
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6.2 Skillnad på prognoser och magkänsla? 
 

Den budgetstyrda banken agerar betydligt flexiblare än vad teorin vill framkalla, synnerligen 

mer flexibelt än vad motståndarna till budgeten menar. Den budgetstyrda banken framställer 

förvisso prognoser och ställer upp budgetar för ett verksamhetsår. Däremot styrs företaget i 

högre grad av omdöme och bedömningar än vad tidigare forskning säger. Kritiken mot 

budgetstyrning kan krasst uttrycka att budgetstyrda organisationer använder prognoser och 

följer dem till absurdum trots att de inte stämmer. Annan kritik mot budgetstyrning menar att 

budgetstyrda organisationer i högre grad förlitar sig på en budget för att fatta beslut. Empirin 

visar att verkligheten är en annan. Det visar sig att den budgetstyrda banken benämner både 

budgeten och prognoserna som riktmärken och inte något som skall uppnås till varje pris. 

Budgeten ses som ett riktmärke för vad den centrala ledningen förväntar sig att kontoret och 

kontorschefen ska prestera. Skulle kraftiga förändringar ske får banken och kontoret rätta sig 

efter rådande förutsättningar. Detta resonemang känns igen tydligt från intervjupersoner på 

Handelsbanken som menar att en av styrkorna med Handelsbanken är dess flexibilitet och 

handlingskraft. Det nämns vid flera tillfällen att kontoret ständigt har ”örat mot rälsen” för att 

känna av marknaden. Som nämnt ovan i rapporten finns det oklarheter kring gränsdragningen 

mellan budgetlös styrning och budgetstyrning, denna studie tycks stödja detta argument. Den 

budgetstyrda banken agerar snarlikt den budgetlösa banken i många hänseenden, inte minst i 

denna aspekt. Däremot kan det diskuteras huruvida budgeten som sådan hämmar 

beslutsfattande när väl kraftiga marknadsförändringar sker. 

 

Dock är inte bankerna helt identiska när det kommer till prognostisering och det finns väsentliga 

skillnader mellan de två bankerna. Den budgetstyrda banken använder prognoser som ställs upp 

mot en årlig basis och utfall mot fasta mått, medan den budgetlösa banken inte använder 

prognoser i någon större utsträckning. Studien visar däremot att det finns former av relativ 

karaktär i form av benchmarking mot andra kontor inom båda organisationer. En annan aspekt 

som är värt ett omnämnande är att intervjupersoner inom den budgetlösa banken påstår att de 

inte använder prognoser i sin planering men säger samtidigt att man kollar på historiska värden 

och försöker på något sätt analysera hur marknaden utvecklar sig. Detta resonemang låter 

snarlikt de prognoser som existerar inom budgetstyrningen. Det gör att Wallanders argument 

att man inte ”kan anta att det regnar imorgon bara för att det regnade igår” talar för döva öron. 

Med Wallanders argument torde det vara irrelevant att jämföra dagens situation med historiska 

värden, då framtidens händelser kan vara helt främmande. Det är inte helt logiskt att den 

budgetlösa banken inte använder prognoser för att förutspå marknaden, men samtidigt tar 

hänsyn till hur marknaden utvecklar sig. Den förmodade utvecklingen borde ha förankring i 

något, om detta inte sker i form av en prognos bör det ske i någon form av antaganden i 

framtiden, vilket i sig blir en prognos.  

 

Ytterligare en fråga som väcks är hur Handelsbanken inte riskerar att hamna på efterkälken i 

form av trender och innovationer när varken prognoser eller marknadsplaneringar äger rum. 

Handelsbanken anser att prognostisering är onödig på grund av banksektorns trögrörlighet. Om 

banksektorn är så pass trögrörlig som de hävdar borde det vara ett argument för att 

implementera prognoser i högre utsträckning då de borde stämma bra överens med 

verkligheten.  

 

6.3 Närmast identisk syn på resurser och hur de fördelas 
 



 

   31 

Det framkommer att resursfördelningen i den budgetstyrda banken och den budgetlösa banken 

sker närmast identiskt. Framförallt ses anställda som företagets resurser, tvärtom förutfattade 

meningar kring banksektorn. Att studien visar att resurser och dess fördelning sker ytterst 

likartat i bankerna kan bero på att kontoren är starkt decentraliserade och har i stort sett full 

auktoritet att själva bestämma sina egna resurser. En annan tänkbar anledning till varför båda 

banker hanterar resurser likartat kan bero på organisationernas liknande upplägg i struktur, 

vilket leder till liknande resursfördelning. Det kan även vara en fingervisning på att de två 

styrsystemen faktiskt närmar sig varandra. I många aspekter finns ingen klar gräns mellan 

styrsystemen, speciellt inte i detta hänseende. 

 

Att den budgetstyrda banken har ett större fokus på resurser när de fastställer målsättningen kan 

bero på budgetens inbyggda syn och fokusering på kostnader och intäkter. Kritik mot budgeten 

menar att den framkallar ett kostnadstänk istället för fokus på att skapa värde. En budgetstyrd 

bank som fokuserar på K/I-tal riskerar att bli ytterligare kostnadsfokuserad. Dock är det inget 

som säger att en budgetlös bank inte skulle hamna i samma problem. Detta stödjer argumentet 

till att skillnaderna mellan styrsystemen inte behöver vara limiterade till det ena eller andra 

styrsystemet. En budgetstyrd bank hade kunnat införa samma prestationsmått för att få samma 

effekt som en budgetlös bank i detta avseende med K/I-tal och kostnadsrationalisering. Att 

använda ett kompletterande nyckeltal som rörelseresultat är inte heller något som hindras 

beroende på styrsystem.  

  

6.4 Bidrag till forskningen 
 

Framförallt bidrar denna studie till att visa att de olika aspekterna i planeringsfasen inte är så 

annorlunda i de två styrsystem. Studien visar även att resursfördelning i banksektorn främst 

syftar till anställda, något tidigare studier inte visat. Tidigare litteratur inom ämnet fokuserar i 

huvudsak på finansiella tillgångar som en organisations resurser men det framkommer att 

anställda ses som de primära resurserna. Budgetstyrda och budgetlösa styrsystem har sina 

olikheter, men kritiken budgeten genomgått känns ibland inte rättfärdigad. Den budgetstyrda 

banken har visat mer dynamiska inslag än vad som tidigare påståtts.  

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
 

Onekligen har de två bankerna ett snarlikt synsätt i många aspekter. Huruvida detta beror på att 

den budgetstyrda banken anpassat sin styrning till att efterlikna den budgetlösa banken, eller 

om budgetstyrning i sig har utvecklats till att efterlikna den budgetlösa är svårt att spekulera 

om. Av den anledningen hade det varit intressant att göra denna studie med intervjuer från flera 

olika banker i mån om att kartlägga mönster inom budgetstyrda banker. En annan 

forskningsfråga som kan vara intressant att undersöka kan vara hur Handelsbanken hanterade 

finanskrisen och den ovissa marknad som rådde under tiden då prognoser inte upprättas. Vidare 

är det intressant att spekulera om det är företagskulturen som ”gör Handelsbanken” och hur den 

budgetlösa styrningen bidrar till företagskulturen? 
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Bilaga 1: INTERVJUGUIDEN 
 

Frågor om kontoret och intervjupersonen 

 

1. Vilken befattning har du? 

2. Hur länge har du jobbat i banken? 

3. Hur många anställda finns på kontoret? 

 

Frågor om målsättning  

 

1. Kan du förklara hur målsättningen på kontoret sätts?   

2. Hur relateras målsättningen till budget/resurser  

3. Kan du förklara på vilken nivå i företaget målsättningen sker?  

a. Vem har möjlighet att påverka målsättningen?  

b. Vilken tidsaspekt lägger ni fokus mot? 

4. Används icke-finansiella och/eller finansiella mål? Om båda används, kan du ge 

exempel hur balansen ser ut 

5. Hur baseras prestationsmål? 

6. Hur belönas anställda? 

 

Frågor om prognoser 

 

1. Vilken tidsåtgång spenderas åt budgetuppställande/planering och uppföljande? 

a. Kan du förklara hur marknadsförändringar hanteras?  

b. Hur omfattande är budgeten/planeringen?  

c. Används flera olika budgetar/planeringar?  

2. Vad baseras prognoser på? 

a. Kan du ge exempel på tidsaspekt på prognoser?  

b. Används rullande/uppdaterade prognoser? 

 

Frågor om resursfördelning 

 

1. Kan du berätta hur resurser fördelas på och till kontoret?  

a. På vilken nivå sker resursfördelningen?  

 

2. Vad sätts i fokus i resursfördelningen och vad baseras den på?  

a. Sker resursfördelningen på en årlig basis?  

b. Hur ofta sker resursfördelning?  

c. Vad för möjligheter att omförhandla resursfördelning finns det?  
 

 


