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Sammanfattning 

Kritiken mot den traditionella budgeten har ökat sedan 1970-talet och det har blivit allt vanligare 

att företag avskaffat budgeten delvis eller helt. Eftersom företag som inte upprättar budgetar 

istället gör rullande prognoser, väcktes frågan om det går att låna pengar utan en budget som 

underlag. Vi blev därför intresserade av att ta reda på om en av de stora affärsbankernas 

kreditbedömning skiljde sig åt mellan de olika underlagen. För att undersöka detta utförde vi en 

kvalitativ studie på Svenska Handelsbanken AB eftersom att vi behövde få djupare svar ur 

bankens perspektiv när det gällde möjligheten att låna ut pengar till budgetlösa företag. Vi kunde 

sedan dra slutsatsen att bedömningen av budget och prognoser inte skiljde sig åt och att de kan 

betraktas som samma sak ur bankens synvinkel.  

 

 



 

 

Abstract  

Criticism of the traditional budget has increased since the 1970s and it has become increasingly 

common for companies to abandon the budget in part or in whole. Because companies that do 

not prepare budgets and instead makes rolling forecasts, the question arose whether it is possible 

to borrow money without a budget as a basis. Therefore, we were interested to find out if one of 

the major commercial banks’ credits differed according to the different decisions. To examine 

this we carried out a qualitative study of Svenska Handelsbanken AB because we needed to get 

deeper responses from a bank's perspective in terms of the ability to lend money to companies 

without a budget. We were then able to conclude that the assessment of the budget and forecasts 

did not differ and that they can be considered the same thing from Svenska Handelsbanken AB`s 

point of view.  
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1. Inledning 
_____________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi att behandla och tydliggöra studiens bakgrund, 

problemdiskussion, syfte och avgränsningar. 

______________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

För alla typer av företag krävs planering som uppdateras kontinuerligt eftersom situationen på 

marknaden ständigt förändras. För att göra detta krävs det att man har en tanke om vad man ska 

göra i framtiden både på kort- och lång sikt. Ju mer komplicerad verksamheten är desto mer 

komplicerad blir planeringsprocessen för framtiden. När det gäller planeringen på kortare sikt 

(år, månader & veckor) är budget det vanligaste styrningshjälpmedlet. Budgetarna delas i sin tur 

upp i delbudgetar som sedan sammanställs till en huvudbudget. Det finns tre olika typer av 

huvudbudgetar: resultatbudget, likviditetsbudget och balansbudget.
1
  

Att upprätta en budget innebär att man gör en uppskattning av vilket resultat som företaget 

kommer att uppnå under det kommande året, detta innebär att man uppskattar hur intäkter, 

kostnader och olika balansposter kommer att utveckla sig under året. Dessa uppskattningar 

kräver att man måste göra en mängd olika förutsägelser, det kan handla om försäljningsvolymer, 

prisförändringar, valutakurser och råvarupriser m.m. 
2
 Budgeteringens syften är förutom 

planering, bland annat att skapa samordning så att alla inom verksamheten jobbar i samma 

riktning och mot samma mål. Budgetering är även ett sätt för att göra uppföljningar på utfallet 

under året så att man kan se hur bra måluppfyllelsen varit. 

Ett alternativ till budgetstyrning är att använda sig av budgetlös styrning. Jan Wallander 

(Handelsbanken) var först i Sverige med att tillämpa denna styrningsmetod, som till skillnad från 

traditionell budgetstyrning går ut på att man gör kort- och långsiktiga prognoser som sedan 

används som underlag för verksamhetens styrning.
3
 

 

 

 

 

                                                             
1 Ax.C, Johansson.C & Kullvèn. H (2005) 
2
 Wallander.J  (1994) 

3
 Ibid. 
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1.2 Problemdiskussion 

Enligt Ax, Johansson och Kullvèn (2005) kom budgeteringen att förändras kraftigt på 1970-talet på 

grund av att långsiktsplaneringen avvecklades i de flesta företag. Anledningen till detta var stora 

förändringar och svängningar på marknaden, som i princip inte gick att förutsäga. Vidare 

förklarar Ax et. al (2005) att budgetering på kortare sikt (år, månader & veckor) blev kvar, trots 

att det fanns en stark skepsis mot den. Det fanns osäkerheter kring om budgetarbetet verkligen 

var meningsfullt samt om nyttan med planering var så stor. I en undersökning som gjordes 1997 

tillfrågades olika börsnoterade företag om sin budgetering. I denna undersökning svarade 91 % 

av de börsnoterade företagen att det fortfarande sammanställde budgetar. 2004 gjordes en 

uppföljning på denna undersökning som visade att användandet av budgetar hos företagen hade 

minskat med 7 %. I studien som gjordes 1997 kunde man konstatera ett missnöje gällande hur 

budgeteringen bedrevs och ca 50 % av företagen bedrev någon form av förändrings- och 

utvecklingsprocess gällande budgetarbetet. Användandet av budget har även under 2000-talet 

sakta men säkert minskat.
4
 

Kritiken mot budgetering som styrmedel är fortfarande stor hos många företag. Jan Wallander 

(Handelsbanken) har sedan 1970-talet förespråkat en alternativ styrningsmetod som kallas 

budgetlös styrning. Denna modell växte fram då Wallander blev VD på Handelsbanken år 1970, 

och möttes av en finanskris samt en stark tradition av att bedriva budgetering och 

långtidsplanering.
5
 I den vetenskapliga artikeln, ”Budgeting an unnecessary evil” (1999), skriver 

Wallander att budgetering är ett ”onödigt ont” eftersom den ger en känsla av säkerhet och att 

man vet var utvecklingen är på väg. I artikeln står det även att budgetar bygger på förenklade 

antaganden snarare än korrekta prognoser vilket gör att budgeten är ”gammal” redan när den 

sammanställts. Vidare förklarar Wallander att budgetarbetet ”… i bästa fall är slöseri med 

resurser och i sämsta fall direkt farligt för företaget”. De företag som tillämpar budgetlös 

styrning använder sig av kort- och långsiktiga prognoser istället för att göra budgetar.
6
 

En intressant aspekt när det gäller budgetlös styrning är hur företagets intressenter ställer sig till 

att det aktuella företaget tillämpar denna form av styrning. Den intressent som studeras i denna 

rapport är bankerna och deras möjlighet till att bevilja lån till företag då det inte har någon 

budget som beslutsunderlag. Bankerna ställer krav på att låntagaren ska kunna betala tillbaka 

lånet och för att försäkra sig om att detta kan uppfyllas krävs att företaget visar upp en 

framtidskalkyl som t.ex. en årsbudget.
7
 Anledningen till att vi valde att studera banker är att de är 

de största aktörerna vad gäller utlåning till företag. Vi ansåg att alternativa kreditgivare som till 

exempel Almi och Norrlandsfonden inte var lika intressanta att studera eftersom de ofta kräver 

ägande rätt i företaget samt att de inte är lika stora och synliga aktörer som bankerna. Vi ville 

studera en kreditgivare som alla företag kan vända sig till och inte bara företag som är beredda 

att släppa ifrån sig äganderätt i företaget.  

                                                             
4 Ax.C, Johansson.C & Kullvèn. H (2005) 
5
 Wallander.J  (1994) 

6 Wallander.J  (1999) 
7 Ibid.  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att jämföra om en banks kreditbedömning skiljer sig åt mellan 

företag som har budget som styrmedel och företag som inte har någon budget utan istället styr 

med hjälp av rullande prognoser.  

1.4 Forskningsfrågor 

För att precisera rapportens syfte har följande forskningsfrågor använts: 

1. Vilka principiella skillnader föreligger mellan budget- och budgetlös styrning? 

2. Hur ser regelverket ut för bankerna när de ska bevilja lån? 

3. Vad prioriterar långivaren i en låneansöka; affärsplan eller finansiella underlag? 

4. Kan det bli svårare att få lån beviljat om ett företag använder sig av budgetlös styrning?  

Vi vill även här förtydliga att med budgetlösa företag avser vi företag som inte upprättar 

budgetar utan istället gör rullande prognoser. 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att studera hur en av de stora affärsbankerna i Sverige ”ser på 

saken”. Vi valde att kontakta Svenska Handelsbanken AB eftersom att de själva styr sin 

verksamhet budgetlöst, därför var det intressant att få veta hur de bedömde budgetlösa underlag 

vid utlåning av pengar. För att underlätta datainsamlingen valde vi att kontakta Handelsbankens 

kontor i Luleå. 
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2. Metod 
_____________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår forskningsansats, forskningsstrategi, 

tillvägagångssätt samt studiens validitet och reliabilitet 

_____________________________________________________________________________________ 

2.1 Forskningsansats 

Då det redan existerar forskning och information inom vårt valda ämnesområde använde vi oss 

av en deduktiv forskningsansats. Vid denna ansats utgår forskaren från befintliga teorier för att 

sedan med hjälp av empiri dra slutsatser om verkligheten. Vi fann denna metod lämpligast att 

använda i vår studie eftersom det finns befintlig forskning inom området budgetlös styrning. 

Denna forskning kunde sedan användas som utgångspunkt, till den empiriska datainsamlingen 

från banken, för att sedan kunna dra bra slutsatser. 

2.2 Forskningsstrategi 

Då vi avsåg att göra en djupare undersökning av hur en bank ställer sig till att företag har 

budgetlös styrning, och därmed inte har någon årsbudget som underlag för beviljande av lån 

valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. Denna metod lämpade sig bäst eftersom vi 

behövde djupare svar ur bankens perspektiv när det gällde att bevilja lån utan budget. En risk 

med att använda denna typ av metod var dock att våra egna förväntningar och åsikter kunde 

påverka resultatet. För att undvika detta var vi noggranna med att ställa bra intervjufrågor som 

först testades hos vår handledare, för att säkerställa att frågorna inte var otydliga och vinklade. 

Den kvantitativa metoden lämpade sig inte för vår undersökning, eftersom att den enbart handlar 

om statistik och att allt ska kunna omsättas i siffror.
8
  

2.3 Datainsamlingsmetod 

Vi började med att välja ut ett ämne som uppsatsen skulle handla om. Eftersom vi båda blivit 

intresserade av området budgetlös styrning som vi gått igenom under tidigare kurser så valde vi 

just detta ämne. Eftersom budgetlös styrning innebär att företag inte har någon årsbudget väcktes 

frågan om hur det då blir möjligt för bankerna att bevilja lån till företag då de inte har någon 

budget som beslutsunderlag. För att angripa detta problem valde vi ut ett antal frågeställningar 

som kunde användas som utgångspunkt för att genomföra denna uppsats. Vi fann det lämpligast 

att göra en survey undersökning för att undersöka detta problem, eftersom vi behövde intervjua 

en företagsrådgivare på en bank.  

 
                                                             
8
 Saunders.M, Lewis.P & Thornhill.A (2009) 
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Vi fortsatte med att ta fram aktuell forskning inom detta område, för att få en bra förståelse för 

hur budgetstyrning och budgetlös styrning fungerar i teorin, samt att se vilka principiella 

skillnader som föreligger mellan dem. Vi har i första hand utgått från Jan Wallanders böcker om 

budgetlös styrning då han har stor erfarenhet och har skrivit mycket inom området. Det var svårt 

att hitta andra källor inom detta område, de andra källorna vi hittade refererade dessutom ofta till 

Wallanders olika böcker. Vi kom fram till att det inte fanns så mycket skrivet i litteraturen om 

hur budgetlös styrning med rullande prognoser fungerade i praktiken, därför gjorde vi en 

förstudie för att ta reda på detta. Vi kontaktade Monica Wingsund, cGCK på LKAB, eftersom 

hon har arbetat med rullande prognoser på LKAB för några år sedan. Vi undersökte även vilket 

regelverk som bankerna ska rätta sig efter då de ska bevilja lån till företag, samt hur stor 

möjlighet de hade att själva välja vilket underlag som behövs för att bevilja lån. För att få fram 

denna information var lagar och förordningar, samt finansdepartementets hemsida till stor hjälp. 

 

Den empiriska datainsamlingen genomfördes med hjälp av en intervju hos Handelsbanken i 

Luleå samt en intervju med Monica Wingsund på LKAB. Intervjun på Handelsbanken gjordes 

ansikte mot ansikte med bankens företagsrådgivare Björn Nyström. Intervjufrågorna var 

semistrukturerade, vilket innebär att frågorna hade öppna svarsalternativ. Denna metod gav 

intervjupersonen större chans att säga sin åsikt om frågorna, en annan fördel med denna metod 

var att eventuella missförstånd av intervjufrågorna kunde klaras upp under intervjuns gång. Man 

hade även kunnat använda sig av strukturerade intervjuer som inte ger något utrymme för öppna 

svarsalternativ, men denna metod passade mindre bra till vår undersökning eftersom att det var 

viktigt att intervjupersonen fick ge sin fulla åsikt när han svarade på frågorna.
9
  

 

Vi analyserade och sammanställde sedan det material vi fått fram från intervjuerna för att sedan 

jämföra om det finns skillnader på bankens krav på underlag för att bevilja lån till företag med 

eller utan budget. 

2.4 Metodproblem 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) är det, för att undvika att få ett missvisande resultat, 

viktigt att lägga tyngdpunkten på validiteten och reliabiliteten i en studie. Därför var det även 

viktigt att utforma en bra designad forskningsmetodik.
10

  

2.4.1 Validitet 

Validitet innebär i vilken utsträckning man verkligen undersöker det man avser att undersöka
11

. 

För att uppnå en hög validitet i denna studie valde vi att välja ut intervjuobjekt som var väl 

insatta inom låneverksamhet på banken för att få så bra svar på frågorna som möjligt. Som vi 

nämnt under avsnitt 2.2 ovan, testade vi våra intervjufrågor hos vår handledare för att säkerställa 

att de inte var svåra att förstå eller kunde vinklas. För att ytterligare höja validiteten skickade vi 

ut intervjufrågorna före intervjutillfället så att intervjupersonerna hann förbereda sig och sätta sig 

in i frågorna. 
                                                             
9 http://kvalitativmetod.webs.com/intervjuer.htm 
10 Saunders.M, Lewis.P & Thornhill.A (2009) 
11 Ibid. 

http://kvalitativmetod.webs.com/intervjuer.htm
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2.4.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas hur saker mäts och att vilken forskare som än gör undersökningen ska få 

samma svar.
12

 Vid personliga intervjuer kan det vara svårt att uppfylla detta krav eftersom det 

finns en uppenbar risk att svaren på de intervjuer vi avsåg göra kommer att skilja sig åt p.g.a. 

olika variabler som t.ex. intervjusituation och personkemi mellan intervjuare och intervjuperson. 

En annan nackdel med personliga intervjuer är att olika följdfrågor kan dyka upp under 

intervjun, vilket innebär att om någon annan forskare försöker göra om intervjun någon gång i 

framtiden kommer han troligen inte få de frågorna besvarade. För att uppnå en så hög reliabilitet 

som möjligt har vi, som vi nämnt ovan valt en deduktiv forskningsansats som innebär att de 

frågor som ställdes under intervjuerna var tydliga och testade hos vår handledare. För att 

ytterligare stärka reliabiliteten lät vi intervjupersonerna läsa igenom och godkänna de svar vi 

sammanställt, för att undvika eventuella misstolkningar.  Ett problem som uppstod vid 

litteraturinsamlingen var att den mesta teorin om budgetlös styrning var skriven av Wallander 

eller refererade till hans olika böcker.  

2.5 Förstudie 

I början hade vi för avsikt att genomföra två fallbeskrivningar som vi skulle ta med oss till 

banken. De två fallen skulle innehålla en fiktiv affärsplan med en budget och en prognos. Detta 

för att vi sedan skulle jämföra hur banken bedömde de olika underlagen. Vi hade redan en 

affärsplan och en budget men behövde göra en prognos. Den litteratur som vi hittade beskrev 

inte exakt hur man gjorde en prognos, och därför gjorde vi en förstudie som gick ut på att ta reda 

på hur detta gick till. Vi behövde kontakta en person som hade stor erfarenhet inom detta område 

och valde därför Monica Wingsund, cGCK på LKAB. Anledningen till att vi kontaktade just 

henne var att LKAB nyligen styrde sin verksamhet med hjälp av rullande prognoser. Vi 

kontaktade Wingsund via mail eftersom hon inte hade tid att träffa oss och de frågor som ställdes 

i mailet samt svar finns i bilaga 2. Förstudien gav oss en bra förståelse för hur man gjorde en 

prognos men det visade sig vara ett allt för stort och omfattande arbete för att det skulle finnas tid 

till att genomföra. Vi kunde konstatera att utvecklandet av prognoser till stor del byggde på utfall 

från tidigare perioder, då vår affärsplan innefattade ett företag som inte ännu hade startats fanns 

inte denna information tillgänglig. Men denna förstudie gjordes trots detta inte i onödan, den 

stärkte uppsatsen genom att bidra till en större insikt i hur rullande prognoser fungerade i 

praktiken, förstudien bidrog även med bra analys material. 

2.6 Val av fallstudieföretag 

Till en början hade vi för avsikt att göra en fallstudie på minst två stora affärsbanker. 

Handelsbanken var ett självklart val eftersom de själva styr sin verksamhet budgetlöst, när det 

gällde de andra bankerna så spelade det ingen roll vilka av dem vi skulle välja.  Eftersom arbetet 

med att ta fram prognoser som vi nämnt under 2.5 tog väldigt lång tid blev intervjuer med fler 

banker än Handelsbanken tyvärr inte möjliga på grund av tidsbrist. Vi ansåg ändå att en intervju 

på Handelsbanken skulle räcka för att göra denna uppsats intressant, samt att det var den mest 

intressanta banken att studera eftersom att de styr sin verksamhet utan budget.  

                                                             
12

 Bjereld.U, Demker.M & Hinnfors.J (2007) 
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2.7 Disposition 

För att tydliggöra och strukturera upp hur vårt material skulle analyseras gjorde vi en 

dispositionsmodell, figur 1 nedan. Denna modell förklarar strukturen och kopplingarna mellan 

teori och empiri.  

 

Figur 1, Dispositionsmodell 

För att kunna ställa bra intervjufrågor till intervjupersonerna behövde vi fördjupa våra teoretiska 

kunskaper inom budget styrning, budgetlös styrning samt bankernas regelverk och deras 

kreditgivningsprocess. Detta gav oss en djupare förståelse för dessa områden vilket underlättade 

processen med att ta fram bra intervjufrågor som kunde bidra till att svara på våra 

forskningsfrågor. För att analysen skulle få en bra struktur och tydligt svara på våra 

forskningsfrågor så delade vi upp analyskapitlet i fyra delar där varje del behandlade varsin 

forskningsfråga. Vi valde även att göra rubrikerna relativt konsekventa med de rubriker som 

återfinns i teorikapitlet.  



8 

 

2.8 Analysenhet  

Det vi avsåg att undersöka med denna uppsats var kreditbedömning av budgetlösa företag som 

gör rullande prognoser istället för budget. Vi ville ta reda på om det fanns några skillnader 

mellan bankens kreditbedömning av budget och rullande prognoser. Vi avsåg att ta reda på om 

det ena beslutsunderlaget var bättre än det andra ur bankens perspektiv. Uppsatsen skulle även 

utreda om det fanns andra viktiga underlag som banken behövde när de ska bevilja lån till 

företag och i så fall vilket eller vilka underlag som var viktigast. Vi ville också ta reda på om 

bankens krav på beslutsunderlag styrdes av några lagar eller om banken kunde bedöma detta 

själva. Uppsatsen utreder även vilka skillnader som föreligger mellan budget- och budgetlös 

styrning.   
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3. Teori 
_____________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom tidigare forskning på det aktuella området så att 

analyser och kopplingar mellan teori och empiri ska kunna genomföras 

______________________________________________________________________________ 

3.1 Budgetstyrning 

Den traditionella budgetstyrningen har varit ett självklart val för många företag genom tiderna 

men på 1970-talet ökade skepsisen mot detta styrmedel och fler och fler avskaffade budgeten 

delvis eller helt. 

3.1.1 Budgetens historia 

Ordet budget kommer ursprungligen från det latinska ordet bulga som på svenska betyder 

lädersäck. Begreppet fick sin moderna innebörd i England under 1800-talet, där landets 

finansminister hade som uppgift att varje år presentera nästkommande års räkenskaper för 

parlamentet. Räkenskapshandlingarna medförde han i en läderportfölj som kallades budget och 

med tiden fördes namnet över från läderportföljen till dess innehåll. Budgetering har förekommit 

inom offentlig förvaltning i århundraden medan privata företag började budgetera långt senare.
13

 

Under samma tid som budgeten började användas allmänt i Sverige introducerades även den 

långsiktiga planeringen som innebar att planer gjordes för perioder på fem till tio år. Under 

denna tid var omvärldsförhållandena jämfört med i dag relativt stabila varvid denna planering 

var ett bra sätt för företagen att försöka förutse vad som skulle hända i framtiden. Fördelen med 

den långsiktiga planeringen ansågs vara att man i god tid kunde påverka framtida händelser så att 

eventuella negativa effekter kunde undvikas eller mildras. Budgeteringen ansågs vara ett sätt för 

att bryta ner den långsiktiga planeringen i mer konkreta delar t.ex. årsvisa planeringar.
14

 

Enligt Ax et al. (2005) förändrades dock de relativt stabila omvärldsförhållandena som varit i 

och med en oljekris på 1970-talet, vilket ledde till att förutsättningarna för de svenska företagen 

drastiskt kom att förändras. Denna händelse gjorde att långtidsplaneringen blev svårare att 

genomföra eftersom att många av de förutsättningar som denna byggde på inte längre stämde. 

Det blev nu svårare än det hade varit tidigare att förutsäga vad som skulle hända i framtiden, och 

detta ledde till att man blev tvungna att minska ner planeringshorisonten, vilket innebar att 

långtidsplaneringen togs bort i många företag. I samband med detta förändrades också 
                                                             
13 Greve.J (1996) 
14

 Ax.C, Johansson.C & Kullvèn. H (2005) 
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budgeteringen genom att ansvaret för budgeteringen flyttades länger ner i organisationerna, till 

de som kunde vara lyhörda för olika typer av signaler på marknaden.
15

 

3.1.2 Budgeten idag 

 I dag förekommer budget inom alla slags organisationer, som ett ledningsverktyg och ett 

administrativt hjälpmedel.  Budgetens övergripande syfte är att stödja genomförandet av 

företagets affärsidé. 
16

 Budgeten ger företaget en plan för hela sin verksamhet under det 

kommande året och skapar målsättningar för de olika resultatenheterna, vilket kan bidra till att 

höja motivationen hos de anställda. Genom en öppen dialog mellan budgeteringsansvariga och 

deras kollegor medverkar budgeteringsarbetet till samordning och kommunikation inom 

företaget. Om budgeten är indelad i perioder t.ex. månader, utgör den även ett värdefullt 

uppföljningsunderlag för företagets styrning under budgetåret. 
17

 

Budgeten bygger på antaganden och gissningar om framtiden och visar därmed inte vad som 

faktiskt kommer att inträffa
18

.  Därmed kan man säga att budgeten liknar en prognos, men budget 

och prognoser är ändå inte samma sak eftersom budgeten är relaterad till någon form av ansvar. 

Historiskt sett har det varit självklart att budgeten ska vara uttryckt i monetära termer men idag 

har nyttan med monetära mått ifrågasatts av fler och fler företag. Man efterlyser mer 

verklighetsnära mått, som bättre beskriver verkligheten, och det är troligt att ickemonetära mått 

för planering och uppföljning kan komma att komplettera de monetära måtten i 

budgeteringsarbetet i framtiden. 
19

  

Budgeteringsprocessen går till på det sättet att separata planeringar görs för olika delar av 

företaget (delbudgetar), en för personalen, en för materialet och en för tillverkningen osv. Sedan 

sammanställs delbudgetarna och mynnar ut i huvudbudgetar. Det finns tre olika typer av 

huvudbudgetar, dessa är resultatbudget, balansbudget och likviditetsbudget. Resultatbudgeten är 

en plan för hur verksamhetens intäkter och kostnader leder till ett resultat, men den säger 

ingenting om huruvida likviditeten räcker till eller inte.
20

 Det resultat som avses här är ett 

kalkylmässigt resultat, eftersom kalkylmässiga omkostnader som ränte- och 

avskrivningskostnader ingår. När dessa kostnader sedan dras av från företagets intäkter erhålls 

det bokföringsmässiga resultatet, före avskrivningar och finansnetto som i sin tur återfinns från 

den externa redovisningen. Resultatbudgeten visar som tidigare nämnts företagets intäkter och 

kostnader men även kontantströmmarna som går genom företaget (in- och utbetalningar) måste 

uppmärksammas, och därför måste man även upprätta en likviditetsbudget.
21

 En 

likviditetsbudget är i sin tur en plan för hur företagets pengar ska anskaffas och disponeras, 

denna budget visar vilka likvida medel (medel till förfogande) som finns i företaget, samt hur de 

kommer in och vilka medel som ska betalas ut. Däremot visar inte likviditetsbudgeten hur 
                                                             
15 Ax.C, Johansson.C & Kullvèn. H (2005) 
16 Lagerstedt.B & Tjerneld.H (1991) 
17

 Bergstrand.J (2003) 
18

 Ax.C, Johansson.C & Kullvèn. H (2005) 
19 Greve.J (1996) 
20 Ax.C, Johansson.C & Kullvèn. H (2005) 
21 Lagerstedt.B & Tjerneld.H (1991) 
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lönsam en viss verksamhet är.
22

 När resultat- och likviditetsbudgetarna har utarbetats kan en 

balansbudget sammanställas. En balansbudget redogör för vilka tillgångar och skulder företaget 

planerar att ha vid en viss tidpunkt. Denna budget kan användas som ett verktyg för avstämning 

för att se så att summan av tillgångarna är lika stor som summan av skulder och eget kapital. 

Men balansbudgeten visar även hur mycket kapital företaget binder i slutet av budgetperioden, 

vilken sammansättning tillgångarna har samt hur tillgångarna ska finansieras. Upplysningar som 

dessa är viktiga då man ska ta ställning till årets budget. Balansbudgeten fungerar även som en 

källa till att hämta värden som behövs när man ska ta fram olika nyckeltal som t.ex. Rt 

(räntabilitet på totalt kapital), Re (räntabilitet på eget kapital), soliditet och kassalikviditet. 

Därmed kan denna budget vara nödvändig för att företagets ledning ska kunna göra bedömningar 

om huruvida budgeten svarar mot de ekonomiska målsättningarna som satts upp.
23

 

3.1.3 Kritik mot budgeten 

Att arbeta med budget kan många gånger vara fördelaktigt, men sedan 1970-talet har nyttan med 

budgeten ifrågasatts av fler företag. Jan Wallander införde under 1970-talet den budgetlösa 

styrningen på Handelsbanken, han blev därmed först i Sverige med att tillämpa detta alternativa 

styrsätt. Wallander menar att arbetet med budget är tidskrävande i förhållande till nyttan den ger 

samt att budgeten oftast är låst vilket, innebär att trots att förutsättningarna för verksamheten 

förändras så håller man fast vid budgeten. Detta innebär att man låser fast organisationen till att 

agera på ett visst sätt även om ett annat agerande hade varit bättre.
24

 Även Hope och Fraser 

(2003) skriver i sin artikel att budgetarbetet är tidskrävande och att det tar upp för mycket tid 

från andra aktiviteter som skapar större värden för företaget. De menar att det är viktigare att 

lägga ner mer tid på att förse cheferna med viktigt informationsunderlag så att de kan fatta bra 

beslut.
25

 En annan risk som uppstår med budgetering är att varje avdelning i företaget bara ser till 

sin avdelning, istället för att se till helheten i företaget. Detta kortsiktiga tänk innebär att 

konkurrens kan uppstå mellan de olika avdelningarna istället för att man arbetar som ett lag. När 

en avdelning har fått en budget att arbeta efter uppstår det också en risk för att avdelningen 

försöker förbruka hela sin budget även om det finns möjlighet till att spara pengar. Detta 

eftersom ifall avdelningen inte förbrukat hela sin budget för ett år är chansen stor att mindre 

pengar tilldelas till avdelningen för nästkommande år. Man kan fråga sig om den avdelning som 

inte förbrukat hela sin budget istället borde belönas på något sätt än att bestraffas genom att de 

får mindre pengar till nästa år.
26

 Även Neely, Bourne och Adams (2003) lyfter fram kritik mot 

budgeten, de skriver i en vetenskaplig artikel att budgeten enbart fokuserar på 

kostnadsbesparingar istället för värdeskapande.
27

 Enligt Jan Wallander kan budgeten även inge 

en falsk säkerhet om att man vet vad som ska hända i framtiden eftersom att den bygger på 

förenklade antaganden och gissningar om framtiden, snarare än korrekta prognoser.
28

 Wallander 
                                                             
22 Ax.C, Johansson.C & Kullvèn. H (2005) 
23

 Greve.J (1996) 
24 Bergstrand.J (2003) 
25 Hope.J & Fraser.R (2003) 
26 Bergstrand.J (2003) 
27 Neely.A, Bourne.M & Adams.C (2003) 
28 Wallander.J  (1994) 
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menar även att budgeten är ”gammal” redan när den upprättats och är därmed inaktuell. Den typ 

av budget som Wallander främst är kritisk mot är den årliga resultatbudgeten, men även om 

denna kritik därmed även kan riktas mot likviditetsbudgeten och balansbudgeten, så menar han 

att en likviditetsbudget av någon form ändå behövs för att hålla kontroll över de finansiella 

flödena. Även om inte budget används som styrmedel i företagen så poängterar ändå Wallander 

att planering för framtiden är viktigt men att detta bör ske med hjälp av prognoser. 
29

 

3.2 Budgetlös styrning 

Ett alternativt sätt att styra sin verksamhet är att använda sig av budgetlös styrning, vilket 

innebär att företaget styr sin verksamhet med rullande prognoser. Under denna punkt förklarar 

vi mer exakt hur detta går till samt eventuella fördelar och nackdelar med detta styrmedel. 

3.2.1 Wallandermodellen 

I dagsläget är många företag fortfarande bundna till verksamhetsåret och årets resultat. Jan 

Wallander (1994) framhäver väsentligheten i att se verksamheten som ett ständigt flöde där de 

resultat som skapas påverkas av det som händer varje timme, minut och sekund. Han menar att 

det är viktigt att kunna påverka det som händer just nu och det som ska hända. Att klippa av det 

ständiga flödet i verksamheten och istället summera resultat för var tolfte månad gör att man får 

svårare att påverka det som händer i nuet. Wallander menar att företagets informationssystem bör 

omfatta kortare perioder för att man snabbare ska kunna agera vilket innebär att man oftare sätter 

sig ner och försöker förutse hur verksamheten ska utvecklas. För att underlätta för detta kan det 

då var nödvändigt att minska ner på detaljrikedomen så att man hinner få fram den information 

som behövs för att kunna anpassa sig i rätt tid.
30

 Jeremy Hope och Robin Fraser (2003) skriver i 

en vetenskaplig artikel att vissa projektledare har uppskattat att de sparade hela 95 procent av 

den tid som de brukade lägga ner på att upprätta budgetar.
31

 Wallander förklarar vidare att 

verksamheten bör delas in i flera profit-centers som i sin tur konkurrerar internt mot varandra. 

Att arbeta på detta sätt ger de anställda i företagen möjligheten att känna engagemang till att 

medverka i verksamheten, samtidigt som det ger företagsledarna ett bra underlag för att 

kontrollera att arbetarna gör vad de ska göra. Men detta arbetssätt ger även ett bra underlag för 

att sätta upp mål för verksamheten. Det är denna modell som Wallander kallar för den alternativa 

modellen eller det budgetlösa systemet. 

Denna modell kan beskrivas som en stor maskin i vilken man vet vad som händer om man drar i 

olika spakar eller trycker på olika knappar. Man har hela tiden ett ”tänk” om vad som händer om 

man gör en sak och hur den påverkar någonting annat, till exempel, vad blir effekten på lagret 

om man höjer produktionen med 20 procent under fyra månader. Information till att göra dessa 

prognoser hämtar man från företagets redovisningssystem där man kan finna hur företaget 

reagerat på liknande förändringar i under tidigare perioder. Även om denna metod kan låta 

komplicerad går den att göra relativt enkel om man har de aktuella sambanden klara för sig. För 
                                                             
29 Ax.C, Johansson.C & Kullvèn. H (2005) 
30 Wallander.J  (1994) 
31 Hope.J & Fraser.R (2003) 
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att modellen ska fungera i praktiken krävs det dock att företagets ledning tar dem på allvar 

tillämpar dem i företagets styrning.
32

  

3.2.2 Rullande prognoser istället för budget 

När företag ska låna pengar vill långivaren veta hur och när företaget ska betala tillbaka lånet och 

de ställer då krav på ett underlag i form av framtidskalkyler och prognoser. En årsbudget är en 

typ av sådan kalkyl som ibland men inte alls alltid kan passa in.
33

 Hope och Fraser (2003) skriver 

att i en studie som gjordes hos kreditgivare ifrågasatte nio av tio budgetens värde eftersom de 

menade att den var ohanterlig och opålitlig.
34

 När ett företag använder sig av rullande prognoser 

istället för budget innehåller dessa betydligt mindre detaljer för att de ska kunna utvecklas av ett 

fåtal chefer. Det är detta som gör att de går fortare att ta fram och blir lättare att diskutera, så att 

företagsledningen ständigt får ett underlag för att bilda sig en uppfattning om företagets ställning 

och dess närmaste framtidsutsikter. Detta var enligt Bergstrand (2003) anledningen till att många 

företag helt avskaffade budgeten under senare delen av 1990-talet för att istället införa rullande 

prognossystem. När man använder rullande prognoser istället för budget bör man komma ihåg att 

metoden är ett alternativ till budgeten. Prognoserna ger ett mer aktuellt arbetssätt än budgeten 

men prognoserna gör att det blir svårare att göra den traditionella budgetuppföljningen. De 

största skillnaderna mellan de olika metoderna är att vid rullande prognoser bedrivs planeringen 

löpande under hela året och kan revideras av den berörda chefen när det behövs. 

Planeringsresultaten skickas till närmaste chef vid vissa avtalade tidpunkter, vanligtvis vid 

kvartalsskiften. Cheferna gör sedan en bedömning av resultaten som han skickar vidare och det 

finns inget utrymme för att få planerna förankrade hos alla medarbetare.
35

 

Nedan redovisas de fördelar och nackdelar som Bergstrand (2003) förknippar med de rullande 

prognoserna: 

Fördelar: 

 Man slipper den långa och dyra budgetprocessen. 

 Man får en chans att snabbare anpassa sig till förändringar i omgivningen. 

 Man får en bättre framförhållning när kalenderåret närmar sig sitt slut. 

 Man tvingas bryta gamla låsningar mellan budget, organisation och beslut. 

 Planeringsarbetet blir mer verklighetsnära eftersom att det sker vid varje enhet när behov 

för det uppstår. 

                                                             
32 Wallander.J  (1994) 
33 Wallander.J (1999) 
34

 Hope.J & Fraser.R (2003) 
35 Bergstrand.J (2003) 
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Nackdelar: 

 Även om man slipper den långa och dyra budgetprocessen så blir det inte mindre arbete 

för det. Däremot blir det ett trevligare planeringsarbete som är bättre anpassat till 

verkligheten.  

 Samordningen mellan de olika resultatenheterna blir mindre tydlig. 

 Ansvarsmarkering och uppföljning blir svårare att åstadkomma. 

 Det kan bli lättare för chefer som inte sköter sitt jobb ordentligt att smita undan vid 

uppföljningen, då det finns så många tillfällen att omarbeta det som lämnas in. 

Sammanfattningsvis kan man säga att man vid rullande prognoser byter ut sin tro på planerbarhet 

mot ett tvång att ständigt anpassa sig till en föränderlig omvärld.
36

 

3.2.3 Valet mellan budget och rullande prognoser 

För att förklara för vilken typ av företag som ett budgetlöst system med rullande prognoser kan 

lämpa sig bäst har vi tagit hjälp av nedanstående fyrfältsbild. 

 

Figur 2, Planera eller parera? 

                                                             
36 Bergstrand.J (2003) 
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Den horisontella axeln visar hur säkra prognoser man kan göra om företagets framtida 

efterfrågan på dess produkter eller tjänster. Exempel på marknader/produkter som man kan göra 

säkra prognoser för är vattenkraft och vetemjöl. Däremot kan det bli osäkra prognoser för 

efterfrågan på skrivpapper och fjärde generationens mobiltelefoner. Den lodräta axeln i figuren 

illustrerar företagets förmåga att ställa om sin produktionsapparat (produktionen). Längst ner på 

axeln med låg omställningsförmåga finner vi t.ex. kärnkraftverk, stålverk och järnvägsföretag. 

Längre upp efter axeln finner vi vanliga industriföretag och ännu högre upp de moderna 

tjänsteföretagen som konsulter och advokater. Om vi antar att vi befinner oss nere till höger i 

figuren där vattenkraftverken finns kan man känna en stor säkerhet för att produktionen kommer 

att efterfrågas i många år framöver. I detta fall är det troligt att man vill arbeta med budget för 

det närmaste året och med en långsiktsplan för framtida ombyggnader eller andra stora 

förändringar som kan bli aktuella. Om man däremot befinner sig uppe till höger i figuren inom 

telekom industrin eller byggnadsindustrin är det troligen sunt att se hur det närmaste året 

kommer att se ut, men man måste dock ständigt vara på jakt efter nya idéer och ständigt anpassa 

sig efter allmänhetens krav och efterfrågan. Här kan en årsbudget vara bra att ha men en längre 

tid än så kan man knappas förutse och långtidsplaneringen kan i stort sett kvitta. Däremot kan det 

vara klokt att man löpande under året följer utvecklingen med hjälp av prognoser. Om vi 

befinner oss uppe till vänster i figuren där vi finner IT-konsulterna, där stor osäkerhet kring var 

man kommer att befinna sig om ett år föreligger (låg prognossäkerhet) kan det knappast vara 

någon mening med att upprätta en budget. Däremot kan rullande prognoser vara att föredra för 

att på ett så bra sätt som möjligt kunna skapa sig en bild av framtiden.
37

 

3.3 Bankernas regelverk för beviljande av lån & kreditgivningsprocessen 

Det som i högst grad styr den svenska kreditmarknaden och hur kreditgivningen går till är 

banklagen och det formella säkerhetskravet som infördes 1933 efter Kreugerkraschen. Under 

denna period gick bankerna med stora förluster, men sedan dess har mycket hänt på 

kreditmarknaden. Det har blivit betydligt enklare för bankerna att skapa sig en bild av 

företagens lönsamhet, likviditet, soliditet samt andra faktorer eftersom att förutsättningarna för 

att bedöma företagens kreditvärdighet har förbättrats.
38

 

3.3.1 Kreditgivaren 

Den svenska kreditmarknaden består av en mängd olika kreditgivare som t.ex. affärsbanker, 

finansieringsbolag, försäkringsbolag, hypoteksinstitut och myndigheter. I denna studie är det 

bankerna som studeras även om kreditgivningen för de olika kreditgivarna är ganska generell. 

Lagstiftning och olika statliga åtgärder ger bankerna en ram för deras utlåning, bland annat när 

det gäller kraven på säkerheter vid kreditgivning.
39

 Den lag som styr bankernas utlåning är SFS 

2004:297, i det åttonde kapitlet finner vi bankernas hantering av krediter och övriga 

engagemang. Den första paragrafen säger att bankerna ska pröva risken för att de förpliktelser 

som kreditavtalet anger inte kan fullgöras innan beslut om kredit fattas. För att banken ska få 

bevilja en kredit krävs goda grunder för att förpliktelserna ska fullgöras. Vidare förklarar den 

andra paragrafen att kreditgivaren ska ha ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma risken 
                                                             
37 Bergstrand.J (2003) 
38 Broomè.P, Elmèr.L &Nylèn.B (1998) 
39

 Ibid. 
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med krediten. 
40

 När ett företag ska låna pengar lägger banken även stor vikt vid projektets risker 

och dess lönsamhet, företagsledningens förmåga och planeringsrutiner m.m. Hur goda än 

företagets säkerheter än är spelar ingen roll ifall det finns en risk för att företaget ska träda i 

likvidation. Bankerna väljer att finansiera projekt som väntas bli lönsamma så att de slutligen 

kan få tillbaka sina pengar. När bankerna ska bevilja lån går de igenom företagets planer, 

kapitalbehovsberäkningar och investeringskalkyler för det aktuella projektet, så att de kan 

säkerställa att kraven på säkerhet uppfylls. Broomè.P, Elmèr.L &Nylèn.B (1998) förklarar att 

bankerna även ser på företagets övriga bankaffärer, där gamla stamkunder favoriseras framför 

nya kunder. Bankerna tenderar även att favorisera kunder med omfattande inlåning, 

utlandsaffärer och notariatkontakter m.m. jämfört mot kunder med liten bankkontakt. 

Anledningen till detta är konkurrensen på kreditmarknaden och bankernas krav på den egna 

lönsamheten.
41

  

Kreditgivarens analys vid en kreditbedömning består av en företagsanalys, analys av övriga 

faktorer, analys av finansieringsmöjligheter och en analys av säkerhetskrav. Kreditbedömningens 

omfattning varierar beroende på situationen vid kreditgivningstillfället men kreditbedömningen 

bör innehålla en samlad bedömning av de fyra punkterna. I praktiken behöver det inte betyda att 

alla kreditbeslut tar hänsyn till alla fyra momenten, detta eftersom att kreditgivarnas policy 

skiljer sig åt samt att krediten kan vara av ett ringa belopp så att inte alla fyra momenten behöver 

beaktas.
42

 

3.3.2 Kredittagaren 

Eftersom att nästan alla företag är beroende av krediter är det av största vikt att företaget lyckas 

väl ekonomiskt, dvs. hur lång och framgångsrik företagets livscykel är. Några andra viktiga 

faktorer som har betydelse för företaget när de ska ansöka om krediter är företagsledningens 

kompetens, företagets marknadsutveckling, finansieringsmöjligheter och säkerheter. Men man 

får inte glömma bort att det är viktigt att företaget har en bra kunskap om kreditmarknaden 

samtidigt som de har en förmåga att skapa förtroende hos kreditgivaren. 
43

 

Vid en kreditöverenskommelse är det viktigt att poängtera att företaget är vinstorienterat och 

strävar efter att få en låg lånekostnad samtidigt som också banken är det, men banken strävar 

efter att ta ut en så hög lånekostnad som möjligt. Ur företagets perspektiv spelar även faktorer 

som förväntad vinst för ett visst projekt, kreditbehovet och alternativa finansieringsmöjligheter 

in. Andra faktorer som påverkar kreditöverenskommelserna är samhällets syn på 

kreditöverenskommelser och kreditmarknaden och dess institutioner.
44

 

                                                             
40

 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040297.htm 
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43 Ibid. 
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I praktiken går kreditansökningsprocessen ur företagets perspektiv till så att företaget utreder sitt 

kapitalbehov vilket sedan resulterar i en kreditpropå till kreditgivaren. Företaget lägger även 

fram och presenterar historiska data som årsredovisningar m.m. som sedan backas upp med hjälp 

av planer och budgetar.  Det är även viktigt att företaget presenterar sin analys av marknaden för 

dess produkter och de åtgärder som planeras.
45
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4. Empiri 
______________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi att redovisa den empiriska datainsamlingen, dvs. vår förstudie 

vid LKAB och intervjun med Handelsbanken. 

______________________________________________________________________________ 

4.1 Förstudie vid LKAB 

I den förstudie som vi gjorde kontaktade vi Monica Wingsund, cGCK på LKAB för att få veta 

mer om hur de arbetat med prognoser för några år sedan. Monica Wingsund berättade att de 

gjorde tolv månaders prognoser som reviderades var tredje månad. De prognoser som gjordes 

byggde på utfallet för föregående tolvmånadersperiod. Prognoserna justerades sedan med 

kända/förväntade förändringar mot föregående period, det kunde exempelvis handla om 

förändrade produktions-/leverantörsvolymer, förväntade prisförändringar, stora förändringar 

avseende underhållsinsatser och tillkomna/avgående verksamheter. Wingsund förklarade vidare 

att detta arbete gjordes på en lite mer övergripande nivå och inte längst ut i linjen som vid 

budgetarbetet. Hon ansåg att man behövde ungefär samma uppgifter eller förutsättningar för att 

ta fram en prognos som för att ta fram en budget. Men underlaget för att upprätta en prognos 

beror till stor del på hur detaljerad man vill att prognosen ska vara. LKAB gör även idag trots att 

de arbetar med budgetstyrning tre prognoser per år, men enbart för innevarande kalenderår, alltså 

inte rullande tolvmånaders prognoser. Prognoserna ses som ett komplement till den budget som 

upprättats för kalenderåret. De prognoserna görs på motsvarande sätt, dvs. att de lyfter fram 

väsentliga skillnader mot den budget som är lagd. 

På frågan om företagets intressenter hade haft några direkta invändningar mot valet av styrmetod 

svarade hon att så inte var fallet. Wingsund berättade vidare att budgeten för LKAB delvis är ett 

operativt verktyg för ökat kostnadsmedvetande (kostnadsfokus) i linjen och att de ser budgeten 

som ett åtagande hos respektive linjechef. Detta åtagande handlar om att chefen ska hålla en 

överenskommen kostnadsnivå. Prognoserna är som tidigare nämnts på en mer övergripande nivå 

och de visar hur de tror att resultatet kommer att se ut framöver. 
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4.2 Empirisk studie på Handelsbanken 

En intervju gjordes den 6 maj 2011 med Björn Nyström som är företagsrådgivare på Svenska 

Handelsbanken AB. Nyström har arbetat på Svenska Handelsbanken AB i 4 år och har en 

kandidatexamen i företagsekonomi från Luleå Tekniska Universitet. 

4.3  Allmänna förutsättningar för kreditgivning till företag 

Nyström förklarade att Handelsbanken har tre viktiga kriterier som ska vara uppfyllda för att de 

ska kunna bevilja ett lån till ett företag. I punktlistan nedan visas de tre kriterierna och vad de 

innebär. 

1. Personen bakom företaget – Banken måste förstå och tro på affärsiden, samt att ha ett 

förtroende för personen bakom företaget är av stor betydelse. 

2. Återbetalningsförmågan – Det är viktigt att företaget genererar ett tillräckligt resultat för 

att kunna betala tillbaka lånet. Resultatbudgeten måste ”gå ihop”. 

3. Fördelningen mellan företagets egna kapital och bankens kapital – Banken ser gärna en 

så stor egen insats som möjlig av företaget. Hur stor del det är frågan om beror på 

lånebeloppets storlek. Banken helfinansierar sällan men i sällsynta fall kan det 

förekomma. Banken vill gärna att risken ska fördelas på ett rimligt sätt och det är viktigt 

att soliditeten för företaget behålls. Nyström kunde inte ge en exakt siffra på soliditeten 

eftersom att det varierade mycket mellan olika företag och branscher. Nyström menade 

även att en del företag vill framhålla att de har olika typer av säkerheter men denna 

aspekt är en underprioriterad del för banken.  

Under intervjun frågade vi Nyström om det fanns några lagar som specifikt styrde deras utlåning 

till företag. Nyström svarade att alla Handelsbankens banktjänstemän rättade sig efter bankens 

egen kreditinstruktion som i sin tur var framtagen av bankens jurister som har tagit hänsyn till 

alla lagar inom området. Det viktigaste var dock att företaget på goda grunder kan fullgöra sina 

förpliktelser och att en fullgod säkerhet kan lämnas. Nystöm menade även att undantag kunde 

göras i sällsynta fall. 

4.4 Nystartade eller existerade företag 

Det underlag som krävs för att Handelsbanken ska kunna bevilja ett lån till ett företag beror till 

stor del på om det är fråga om ett nystartat eller ett existerande företag. Anledningen till detta är 

att beslutsunderlaget skiljer sig åt mellan de olika kategorierna. När det gäller ett existerade 

företag, har banken oftast redan kunskap om företagets verksamhet och kan följa upp och 

analysera tidigare resultat m.m. Om företaget är nystartat eller precis ska starta sin verksamhet 

saknar banken kunskap om företaget och kan inte heller följa upp tidigare resultat och analysera 

dem. Detta gör att det blir svårare för banken att göra en bra bedömning och banken kräver 

därför mer information om företagets verksamhet från dessa företag. 
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4.4.1 Nystartade företag 

För det första betonade Nyström vikten av att träffa kunden för att man ska kunna bilda sig en 

uppfattning om personen bankom företaget och förhoppningsvis få en ”bra känsla” om personen 

och företaget. Det är bra om företaget har med sig en väl utarbetad affärsplan som innehåller all 

väsentlig information om företaget och dess verksamhet. Affärsplanen är viktig för att banken 

ska kunna få kunskap om företagets tänkta verksamhet så att banken lättare ska kunna göra en 

bra bedömning om krediten ska beviljas. Nyström menade även att en bra utarbetad affärsplan 

inte bara är till fördel för banken utan även för företaget eftersom man kan gå igenom den 

tillsammans och upptäcka eventuella brister som företaget senare kan förbättra. När företaget 

upprättar sin affärsplan är det lätt hänt att viktiga aspekter glöms bort. Ett förenklat exempel som 

uppkom under intervjun var när ett åkeri som hade för avsikt att låna pengar till en ny lastbil 

hade glömt bort att ta med dieselkostnaden i sina beräkningar.  

Enligt Nyström hade Handelsbanken inget direkt krav på att affärsplanen skulle vara skriftlig 

men vid nystartade företag såg de helst att den var i skriftlig form så att banken lättare kunde 

bilda sig en uppfattning. Det var även av stor betydelse och till fördel för företaget att 

presentationen av affärsplan var proffsig och genomtänkt. Nyström påpekade dock att de 

finansiella underlagen skulle vara i skriftlig form samt att en förklaring av hur man kommit fram 

till omsättningar och kostnader skulle finnas med i underlaget. Vidare förklarade Nyström att det 

var viktigt att företaget hade med sig en väl utarbetad finansieringsplan så att banken kan se hur 

företaget tänkt när det gäller finansieringen av dess verksamhet. 

4.4.2 Existerande företag 

Som vi tidigare nämnt har banken oftast större vetskap om existerande företags verksamheter 

speciellt om det är en befintlig kund. Banken kan lättare göra en bedömning som också blir 

säkrare när det gäller företagets återbetalningsförmåga eftersom att de kan analysera företagets 

tidigare årsredovisningar m.m. Nyström menade att affärsplanens betydelse inte var lika stor när 

det gällde existerade företag, speciellt om det handlade om små krediter. Däremot var orsaken till 

lånet av stor betydelse för vilket underlag som krävdes. Om det till exempel handlade om en 

nyinvestering vars syfte var att bredda företagets verksamhet så ville banken se en budget eller 

kalkyl samt en finansieringsplan för att kunna bedöma investeringens lönsamhet. Om företaget 

däremot ska låna pengar till något som ligger inom deras befintliga verksamhet är inte 

affärsplanen lika viktig. Ett exempel på detta skulle kunna vara ett åkeri som ska köpa en lastbil 

och i ett sådant fall bedöms inte investeringen av lastbilen separat utan banken kollar på hela 

rörelsen i företaget. Generellt sett kan man säga att existerande företag inte krävs på ett lika 

detaljerat underlag som nystartade företag, men man kan säga att ju större lånebeloppet är desto 

mer detaljerad information kräver banken. 

 



21 

 

4.5 Bankernas bedömning av budgetar och rullande prognoser 

Handelsbanken ansåg inte att det fanns någon principiell skillnad när det gällde beviljande av lån 

till budgetlösa företag eller företag som upprättar budget. När det gällde nystartade företag ville 

de gärna se en prognos eller budget som vi nämnt tidigare. Nyström menade även att en prognos 

eller en budget i stort sett var samma sak. Det viktiga är bara att banken får information om hur 

företaget tror att det ska gå när det gäller den ekonomiska biten. Nyström förklarade vidare att 

man inte kunde säga att en budget gav ett bättre beslutsunderlag än prognoser, så länge som 

budgeten eller prognosen ger banken den information de behöver utgör inte någon av dem ett 

bättre underlag än det andra. Det viktigaste är som nämnts tidigare att kalkylen, budgeten eller 

prognosen är trovärdig och att återbetalningsförmågan finns.  

Även om man i teorin betonar att ett företag som använder sig av rullande prognoser i sin 

styrning har lättare att reagera på förändringar i omgivningen än företag som styr sin verksamhet 

med hjälp av budget, ansåg inte Nyström att det var tryggare att låna ut till budgetlösa företag. 

Han menade att alla företag måste ha en förmåga att anpassa sig oavsett om de gör budget eller 

prognoser. Nyström förklarade vidare att även företag med budget kan revidera sin budget om 

det visade sig att det var stora skillnader i utfallen.  

Vi var nyfikna på att ta reda på om de uppgifter som återfinns i en traditionell budget var något 

slags minimum för att fungera som ett dugligt underlag för banken. Anledningen till att vi 

funderade på detta var att prognoser kan vara olika detaljerade och därför undrade vi om en 

prognos som var mindre detaljerad än en traditionell budget skulle räcka som beslutsunderlag för 

banken. På den frågan svarade Nyström att det berodde på om det är ett existerande företag som 

redan är kund i banken eller ett nystartat företag. Ett existerande företag kan generellt sett lämna 

en prognos som är mindre detaljerad än en budget eftersom att banken känner till företaget och 

dess verksamhet och kan kolla på tidigare ekonomiska data om företaget. Om detta är möjligt 

beror även på vilken låneorsaken är och hur stor kredit det handlar om. När det gäller nystartade 

företag vill banken ha uppgifter som motsvarar en traditionell budget, det viktigaste är dock att 

alla kostnader som är väsentliga för företagets verksamhet finns med i det finansiella underlaget. 

Detta innebär således att en prognos som är mer detaljerad än en traditionell budget också räcker 

som beslutsunderlag för banken. 

Nyström förklarade vidare att prognoser eller budgetar som baserats på utfall från tidigare år är 

mer trovärdiga eftersom att banken kan jämför hur väl de slagit in tidigare år. Ett nystartat 

företag som inte kan basera sina budgetar eller prognoser på utfall från tidigare år, kan istället 

basera det finansiella underlaget på likvärdiga konkurrenters budgetar eller prognoser för att få 

ett mer verklighetsnära och trovärdigt material. Denna information kan företaget få från andra 

likvärdiga konkurrenters årsredovisningar, eller om man har en vän med ett liknande företag som 

är villig att dela med sig av sina budgetar. Nyström berättade även att det mest vanliga 

underlaget som företag lämnar in är budgetar och även om prognoser ibland förekommer kallar 

företagen dem oftast för budgetar. I de fall som budget används är resultatbudgeten mest viktig 

för banken i deras bedömning. Nyström förklarade även att likviditetsbudgeten var av betydelse 

så att banken kan se att det finns pengar i företaget under årets gång.  
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4.6 Uppföljning efter kreditgivning 

Det är viktigt för banken att se vad företaget har presterat tidigare om det är ett befintligt företag. 

Banken vill att företaget går med vinst för att de ska kunna känna sig trygga med att låna ut 

pengar. Beroende på hur stort engagemang banken har för företaget utförs kontinuerliga 

(månadsvis, kvartalsvis eller årliga) kontroller av hur det går för företaget.  Banken träffar även 

sina kunder kontinuerligt för att stämma av hur företaget tror att verksamheten ska gå framöver.  

Om det föreligger en befarad kreditförlust från något företag gör banken mer kontinuerliga 

avstämningar. Banken kan i detta avseende gå in och ställa krav på företaget, exempelvis att de 

ska avveckla en olönsam del av verksamheten. Om företaget struntar i dessa krav kan banken 

säga upp krediten med omedelbar verkan. 
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5. Analys 
______________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer den empiriska datainsamlingen hos Handelsbanken och LKAB att 

analyseras och jämföras med det teoretiska underlaget. I kapitlet kommer vi även att 

besvara de forskningsfrågor som ställts. 

______________________________________________________________________________ 

5.1 Budget- kontra budgetlös styrning 

Än idag är den traditionella budgetstyrningen vanligast förekommande som styrmedel hos 

företag i Sverige även om skepsisen mot den ökat i en kontinuerlig takt sedan 1970-talet. Fler 

och fler företag har valt att avskaffa budgeten delvis eller helt. I teorin förklarar Ax et al. (2005) 

att budgetens övergripande syfte är att stödja genomförandet av företagets affärsidé. Budgeten 

uppgift är att skapa en plan med olika målsättningar för företagets verksamhet för det kommande 

året. Budgeten fungerar även som ett uppföljningsinstrument för företagen. En budget bygger 

enligt teorin på gissningar och antaganden om framtiden och visar därmed inte vad som kommer 

att hända i verkligheten. 
46

 

En av de personer som kritiserat budgetens existens mest är Jan Wallander, tidigare VD på 

Handelsbanken. Wallander menar att budgeten är ett ”onödigt ont” eftersom budgetarbetet är 

tidskrävande och ändå inte kommer att stämma överens med vad som kommer att inträffa i 

verkligheten. Vidare förklarar Wallander att budgeten kan inge en falsk säkerhet om att man vet 

vart man är på väg. Under Wallanders tid på Handelsbanken avskaffade han budgeten och 

började styra verksamheten med hjälp av rullande prognoser eftersom att han menade att de är 

mer korrekta och mindre tidskrävande. 

Ett annat företag som använt detta styrmedel men senare gått tillbaks till den traditionella 

budgetstyrningen är LKAB. Vid vår förstudie förklarade Monica Wingsund, cGCK på LKAB att 

de gjorde rullande 12 månaders prognoser, vilket innebär att man gjorde en ny 12 månaders 

prognos vid varje kvartal. Prognoserna baserade sig på kända förväntade förändringar mot 

föregående period. För LKAB kunde det handla om förändrade produktions- och 

leverantörsvolymer, förväntade prisförändringar m.m. Wingsund berättade även att arbetet med 

prognoserna gjordes på en mer övergripande nivå och inte längst ut i linjen som vid 

budgetarbetet. LKAB lämnade den budgetlösa styrningen efter finanskrisen för att få ett större 

kostnadsmedvetande i sin styrning och idag styr de som vi nämnt tidigare sin verksamhet med 

budget men de gör trots detta tre prognoser per år för att komplettera budgeten. Dessa prognoser 

är främst till för att visa hur resultatet kommer att se ut framöver. Det var intressant att höra 

LKAB:s resonemang kring detta eftersom att Ax et al. (2005) förklarar att resultatbudgeten är till 
                                                             
46  Ax.C, Johansson.C & Kullvèn. H (2005) 
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för att visa hur företagets resultat kommer att se ut framöver. Vi anser att en trolig anledning till 

att LKAB lämnade det budgetlösa styrmedlet är att detta styrmedel lämpade sig mindre bra för 

denna typ av bolag. I teorin förklarar Bergstrand. J (2003) att denna typ av företag har en låg 

omställningsförmåga samt en hög prognos säkerhet eftersom att företaget kan känna en stor 

säkerhet för att produktionen kommer att efterfrågas i många år framöver. Enligt Bergstrands 

bild, figur 2 kan man se att budget är att föredra framför prognoser för dessa företag.  Bergstrand 

förklarar vidare att prognoser lämpar sig bättre för företag med hög omställningsförmåga och låg 

prognossäkerhet.   

I teorin beskriver Ax et al. (2005) att budgetens uppgift som ett ledningsverktyg och ett 

administrativt hjälpmedel samt att dess syfte är att stödja genomförandet av företagets affärsidé. 

Vi kunde konstatera att budgetens uppgifter för LKAB främst var ett operativt verktyg för ökat 

kostnadsmedvetande (kostnadsfokus). Detta åtagande handlade om att cheferna ska hålla den 

överenskomna kostnadsnivån. 

I teorin beskriver Wallander (1994) budgeten som låst och svår att ändra på medan rullande 

prognoser anses vara lättare att revidera under årets gång. Efter att ha studerat hur LKAB 

arbetade med rullande prognoser stärktes detta påstående. Detta eftersom man löpande under året 

reviderar sina prognoser och inte är låsta till att agera efter en budget för hela perioden. Däremot 

är detta en förenklad bild av verkligheten eftersom även företag som styr sin verksamhet med 

budget måste anpassa sig under året för att finnas kvar på marknaden. Men vi anser att en del 

företag är hårdare styrda av sin budget än andra. Generellt sett anser vi att privata företag kan ha 

lättare att revidera sin budget än statliga företag där budgeten till varje pris ska följas.  

Budgetarbetet beskrivs även av Bergstrand (2003) som mycket tidskrävande och tar upp stora 

resurser för företagen medan arbetet med prognoser anses vara mindre tidskrävande. Vi anser 

dock att detta kan ifrågasättas eftersom processen med att ta fram prognoser kan vara omfattande 

då många aspekter ska behandlas. Men det är viktigt att komma ihåg att detta beror på hur 

detaljerad prognosen ska vara. Framtagandet av en prognos vid ett tillfälle kan möjligtvis gå 

fortare än att göra än budget men man får inte glömma att prognosarbetet ska göras fyra gånger 

per år. Ur denna aspekt kan därmed arbetet med att ta fram prognoser ta minst lika lång tid som 

att göra en budget. Dessa faktorer besvarar vår första forskningsfråga om vilka principiella 

skillnader som föreligger mellan budget- och budgetlös styrning i ett praktiskt fall. 

5.2 Bankernas regelverk för kreditgivning 

Den lag som främst styr bankerna utlåning till företag är SFS 2004:297. Denna lag beskriver att 

bankerna ska pröva risken för att de förpliktelser som kreditavtalet anger inte kan fullgöras innan 

beslut om kreditgivning fattas. Lagen förklarar även att det ska föreligga goda grunder för att 

krediten ska fullgöras för att banken ska få bevilja ett lån samt att kreditgivaren ska ha ett 

tillräckligt underlag för att kunna bedöma risken med krediten.  

Vid vår intervju med Björn Nyström på Handelsbanken kunde vi konstatera att Handelsbankens 

tjänstemän styrs av bankens egen kreditinstruktion. Denna är i sin tur framtagen av bankens 

jurister och följer alla aktuella lagar inom området. Nyström underströk även vikten av att 

företaget på goda grunder ska kunna fullgöra sina förpliktelser och att en fullgod säkerhet kan 
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lämnas och därmed refererade Nyström indirekt till SFS 2004:297. Detta besvarar vår andra 

forskningsfråga som handlar om bankernas regelverk vid beviljande av lån.  

5.3 Handelsbankens krav på beslutsunderlag 

Nyström beskrev vidare att banken måste ha ett bra underlag för att kunna fatta beslut om 

krediter ska ges och även detta är ett krav som återfinns i SFS 2004:297. Vilket underlag som 

Handelsbanken kräver vid en kreditförfrågan beror på om det är frågan om ett nystartat eller ett 

existerande företag.  När det gäller existerande företag har banken oftast redan kunskap om 

företagets verksamhet och kan göra avstämningar mot tidigare resultat med mera. Om det 

handlar om ett nystartat företag saknar banken denna information och därför läggs större krav på 

beslutsunderlag för att de ska kunna fatta ett bra beslut. Vid intervjun underströk Nyström att det 

var viktigt att träffa personen bakom företaget för att kunna bilda sig en bra uppfattning om 

personen och företaget för att förhoppningsvis få en ”bra känsla” om dem. Även en affärsplan 

var viktig för att banken ska kunna få en uppfattning om företaget och den tänkta verksamheten. 

Nyström berättade även att någon form av skriftligt finansiellt underlag (budget, kalkyler, 

prognoser) behövdes samt en finansieringsplan, där det framgick hur företaget tänkt när det 

gäller finansieringen av dess verksamhet. 

När det gällde existerande företag var kraven på beslutsunderlag något mindre eftersom de redan 

vet vad företaget gör. Detta gällde speciellt om företaget var en av bankens befintliga kunder. 

Nyström menade att affärsplanen var mindre viktig i detta avseende men detta berodde på hur 

stora lånebelopp det gällde, ju större lånebeloppet var desto mer underlag krävdes. Avgörande 

var även om investeringen hade sin grund i företagets befintliga verksamhet eller var till för att 

bredda den och i det sist nämnda fallet var affärsplanen mer viktig.  

Handelsbankens krav på beslutsunderlag för både nystartade och existerande företag stämde väl 

överens med det underlag som beskrevs i teorin. I teorin angav Broomè, Elmèr & Nylèn (1998) 

att bankerna tenderade att göra skillnad på nystartade och existerande företag. Detta kan låta som 

något negativt men är i själva verket ganska självklart. Detta eftersom att banken måste kräva 

företagen på ett tillräckligt beslutsunderlag för att kunna fatta ett bra beslut. Det är självklart att 

banken behöver mindre underlag när det gäller ett existerande företag som länge varit kund i 

banken, då de redan känner till företaget och dess återbetalningsförmåga. Däremot kan man 

ställa sig frågan om ett existerande företag som inte är eller har varit kund i banken ska behöva 

visa mer underlag än existerande kunder. Vi kunde även konstatera att det personliga mötet med 

kunden som Nyström underströk även angavs av Broomè, Elmèr & Nylèn (1998) i teorin, där de 

nämnde att det var viktigt att bilda sig en uppfattning om företagsledarens kompetens. Detta 

avsnitt besvarar vår tredje forskningsfråga som handlar om vilket underlag kreditgivaren 

prioriterar vid en låneansökan.  

5.4 Budgetlösa företags möjlighet till kreditgivning  

Den främsta frågan som denna uppsats avsåg undersöka var om det fanns några principiella 

skillnader när det gällde att bevilja lån till budgetlösa företag. Handelsbanken ansåg inte att så 

var fallet utan de ansåg att det viktigaste var att de fick ett användbart finansiellt underlag där de 

mest väsentliga uppgifterna ingick. Nyström förklarade att det händer att företag kommer till 

Handelsbanken med prognoser men att de oftast kallar dem för budgetar. Nyström menade även 
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att det inte var några större skillnader mellan en budget och en prognos ur bankens synvinkel, 

och därför kunde han inte heller säga att någon av dem utgjorde ett bättre beslutsunderlag än det 

andra. Men detta berodde självklart på hur detaljerade de olika underlagen var. Det viktigaste för 

att kunna bevilja ett lån var dock att kalkylen, budgeten eller prognosen var trovärdig och att det 

fanns en återbetalningsförmåga. 

Detta var intressant att få reda på eftersom Bergstrand (2003) och Wallander (1999) beskriver 

budget och prognoser som två olika underlag i teorin. Det är viktigt att understryka att budget 

och prognoser skiljer sig mer ur företagens perspektiv, då främst inom deras interna styrning. 

Men ur bankens perspektiv var det inga större skillnader på de två underlagen.  

I teorin förklarar Wallander (1994) att en budget är mera låst och svårare att revidera än en 

prognos vilket också innebär att företag som använder prognoser antas ha lättare att reagera på 

förändringar i omvärlden. Trots detta ansåg inte Nyström att det skulle vara tryggare att låna ut 

pengar till ett budgetlöst företag eftersom han ansåg att alla företag måste ha en förmåga att 

reagera på förändringar. En slutsats som vi drog av detta är att budgeten i praktiken inte är så låst 

som man säger i teorin. Vår uppfattning är att många företag som upprättar budgetar inte styrs så 

hårt efter den som man kan tro, utan att detta är mer ett verktyg för att exempelvis låna pengar 

men även för att försöka skapa sig en ungefärlig uppskattning om hur man tror att det ska gå för 

verksamheten. 

Nyström förklarade även att ett underlag (budget eller prognos) som baserar sig på utfall från 

tidigare perioder är mer trovärdiga och verklighetsförankrade. Detta anser vi är ganska självklart 

eftersom att man kan jämföra hur väl företagets tidigare budgetar eller prognoser stämt in. Men 

man bör inte lita på att detta är ett helt säkert underlag för det eftersom att oförutsedda händelser 

kan inträffa i framtiden. 

När det gällde Handelsbankens krav på finansiella underlag var resultatbudgeten mest viktig men 

de ansåg även att likviditetsbudgeten hade en viss betydelse för att banken ska kunna se att 

bolaget inte riskerar att träda i likvidation. Oavsett om man styr sin verksamhet med budget eller 

rullande prognoser så understryker även Wallander (2003), att någon form av likviditetsbudget är 

viktig. Ax et al. (2005) angav även att en resultatbudget inte talar om huruvida likviditeten 

kommer att räcka till för det tänkta resultatet. Vi tolkar detta som att alla företag bör upprätta en 

likviditetsbudget oavsett om de gör budgetar eller prognoser. 

Slutligen kunde vi även konstatera att det inte blir mer komplicerat för budgetlösa företag som 

gör rullande prognoser att få sina låneförfrågningar beviljade. Detta besvarar alltså vår fjärde och 

sista forskningsfråga som handlar om huruvida det kan bli svårare att få lån beviljat utan budget. 
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6. Slutsatser och avslutande diskussion 
______________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi att sammanfatta de slutsatser som dragits utifrån vår analys av 

teori och empiri. Därefter följer en avslutande diskussion samt förslag på vidare 

forskning inom området. 

______________________________________________________________________________ 

6.1 Slutsatser 

Vilka principiella skillnader föreligger mellan budget- och budgetlös styrning? 

Den slutsats vi kunde dra på denna forskningsfråga var att de främsta principiella skillnaderna 

som föreligger mellan budget- och budgetlös styrning förekommer inom företagens interna 

styrning och inte för bankens bedömning om kreditgivning.  

Hur ser regelverket ut för bankerna när de ska bevilja lån? 

Slutsatsen på denna forskningsfråga blev att bankernas utlåning till företag styrs av flera lagar 

men när det gäller Handelsbankens tre grundkriterier för att bevilja lån till företag är det 

huvudsakligen SFS 2004:297 som ligger till grund för dessa.  

Vad prioriterar långivaren i en låneansökan, affärsplan eller finansiella underlag? 

Utifrån våra analyser av det teoretiska och empiriska materialet har vi dragit slutsatsen att 

Handelsbankens krav på beslutsunderlag varierar beroende på om kunden är ett nystartat eller 

existerande företag. För nystartade företag ställs större krav på underlag i form av en utförlig 

affärsplan samt finansiella underlag i form av budgetar eller prognoser. För existerande företag 

som redan är kunder i banken ställs generellt sett något mindre krav. Dessa företag behöver 

oftast bara visa finansiella underlag eftersom att banken redan känner till dess verksamhet. 

Kan det bli svårare att få lån beviljat om man använder sig av budgetlös styrning?  

På denna forskningsfråga kunde vi slutligen dra slutsatsen att det inte är mer komplicerat för 

budgetlösa företag att få sina lån beviljade. Det viktigaste för Handelsbanken är att det 

finansiella underlaget är trovärdigt och att det visar på att det finns en god 

återbetalningsförmåga. Vi kunde även konstatera att budget och prognoser som i teorin verkar så 

olika i princip var samma sak ur bankens perspektiv. 
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6.2 Avslutande diskussion 

Under arbetets gång har vi kunnat konstatera att innebörden av budget- och budgetlös styrning 

till stor del beror på vilket perspektiv som används. Ur företagens perspektiv är dessa styrmedel 

två skilda saker som i vissa fall kompletterar varandra. Men ur bankens perspektiv görs ingen 

större skillnad på dem när det gäller att bevilja lån. 

Vi menar att det oftast är stora företag och kommuner som väljer ett av styrmedlen och sedan 

följer dem strikt. När det gäller små och medelstora företag anser vi inte att de följer dem lika 

strikt. Vår tolkning är att de snabbare anpassar sig efter förutsättningarna på marknaden oavsett 

om de upprättar budgetar eller gör prognoser. I dessa företag anser vi även att man gör detta 

arbete mest för att kunna låna pengar och inte för att styra sin verksamhet därefter. Att utreda 

detta djupare hade varit ett intressant område att forska vidare på.  

Vidare anser vi att det hade varit intressant att utreda mer konkret hur en prognos byggs upp och 

vilka olika aspekter som bör beaktas, detta eftersom att vi fann det svårt att hitta något konkret 

inom detta område i litteraturen. 

Vi tycker att den deduktiva ansatsen som använts i detta arbete lämpar sig bra för denna typ av 

studie eftersom att det redan fanns forskning inom området som sedan med fördel kan 

kompletteras med empiriska iakttagelser. Vi anser att detta arbete kan bidra till att skapa en 

större förståelse för företag som är osäkra på om de kan gå till banken och låna pengar utan 

budget.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Namn: 

Befattning: 

Utbildning/bakgrund: 

Antal år i branschen: 

Fråga 1: 

Vilket underlag behöver ni för att kunna göra en bra bedömning om lån ska beviljas till ett 

företag? 

Fråga 2: 

Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att ni ska bevilja ett lån till ett företag? 

Fråga 3: 

Vilka lagar styr specifikt er utlåning till företag? 

Fråga 4: 

Finns det någon principiell skillnad när det gäller beviljande av lån till budgetlösa företag som 

gör rullande prognoser, mot företag som upprättar budget? 

Fråga 5: 

Anser ni att budget eller prognoser utgör ett bättre beslutsunderlag för er? 

Fråga 6: 

Ett företag som använder prognoser som revideras varje kvartal kan generellt sett reagera på 

förändringar i omgivningen snabbare än företag som använder budget. Anser du att det är 

tryggare att låna ut till ett företag som använder prognoser i detta avseende? 

Fråga 7: 

Skulle en prognos som är mindre detaljerad än en budget räcka som beslutsunderlag för att 

bevilja ett lån? 
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Fråga 8: 

Skulle en prognos som är mer detaljerad än en budget räcka som beslutsunderlag för att bevilja 

ett lån? 

Fråga 9: 

Hur tungt väger affärsplanen jämfört med det finansiella underlaget (budget/prognoser) vid er 

bedömning? 

Fråga 10: 

Skiljer sig bedömningen åt om ett företag använder prognoser som är baserade på utfall från 

tidigare år jämfört med om det är ett nystartat företag som inte har några utfall från tidigare år till 

grund för sina prognoser? 

Fråga11: 

Är det vanligare att företag som kommer till er för att låna pengar har budget istället för 

prognoser? 

Fråga 12: 

Om ett företag använder sig av budget, vilken eller vilka budgetar är viktigast för er att ha till er 

bedömning? 

Fråga 13: 

Om vi kommer på fler frågor efter intervjun, kan vi då kontakta dig igen på telefon? 
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Bilaga 2- Förstudie 
Intervju-mail till Monica Wingsund, cGCK på LKAB 

Hej! 

Vi är två studenter som håller på att skriva en uppsats om budgetlös styrning. Vi ska undersöka 

hur bankerna ställer sig till utlåning av pengar till budgetlösa företag. Vi vill se om det finns 

någon skillnad när det gäller beviljande av lån till budgetlösa företag som istället använder sig av 

rullande prognoser jämfört med företag som upprättar budget. Vi kommer att gå till en bank och 

ta med oss en affärsplan med en budget och en rullande prognos. Banken ska sedan få förklara 

hur de bedömer de olika fallen. Vi har som jag nämnde i telefon redan en budget att ta med oss 

men problemet för oss är att ta fram en bra och rimlig prognos och det är detta som vi skulle vilja 

ha hjälp med. 

 

Nedan har vi sammanställt några frågor som vi skulle vilja ha hjälp med: 

 

 Vilken typ av prognoser använde ni er av när ni hade budgetlös styrning och hur   

fungerade dem? 

 

 Vilka uppgifter behövs för att göra en prognos? 

 

 Vilka ”poster” bör ingå? 

 

 Vad kan vara bra att tänka på när man gör en prognos? 

 

 Ska man ha 12 månaders prognoser som revideras varje kvartal? 

 

 Hur såg externa intressenter på att ni inte hade någon budget? 

 

 Vad sa ägarna om att det inte fanns någon budget? 

 

Det skulle även vara jättebra om vi kunde få ta del av något exempel, tex. en gammal prognos 

som ni gjort eller en påhittad så att man lättare kan se hur den är uppbyggd. Vi kommer 

eventuellt att ta kontakt med dig igen om vi har några ytterligare frågor. Vi vill även fråga om 

det är okej att vi nämner ditt namn och den information vi fått i vår uppsats? 

Vi tackar för att du tog dig tid att svara på dessa frågor. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Patrik Johansson   (patjoh-8@student.ltu.se) 

Fredrik Lindmark  (ferlin-8@student.ltu.se) 
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Intervju svar av Monica Wingsund, cGCK på LKAB 

 

Hej! 

 

När vi jobbade "budgetlöst" med prognosstyrning gjorde vi varje kvartal en ny prognos för 12-

månader framåt. Prognosen byggde på utfallet för föregående 12-månadersperiod som justerades 

med kända/förväntade förändringar mot föregående period (t ex förändrade produktions-

/leveransvolymer, förväntade prisförändringar, stora förändringar avseende underhållsinsatser, 

tillkommande/avgående verksamhet mm). 

 

Detta var alltså ett arbete som gjordes på en lite mer övergripande nivå och inte längst ut i linjen 

(som vid budgetarbetet). 

 

Egentligen behöver man nog ungefär samma uppgifter/förutsättningar för att ta fram en prognos 

som för att ta fram en budget, det handlar nog mer om vilken detaljgrad man vill ha på 

prognosen. Vi gör även idag (med budgetstyrning) tre prognoser per år, men enbart för 

innevarande kalenderår (inte rullande 12-månaders), som komplement till den budget vi upprättat 

för kalenderåret. Den prognosen görs på motsvarande sätt, dvs att vi lyfter fram väsentliga 

skillnader mot den budget som är lagd. 

 

Vad jag känner till så har inte ägare eller andra intressenter haft några direkta invändningar mot 

vare sig budget- eller prognosstyrningen som har tillämpats. Hos oss är budgeten delvis ett 

operativt verktyg för ökat kostnadsmedvetande/kostnadsfokus i linjen och vi ser budgeten som 

ett åtagande hos respektive linjechef (hålla en överenskommens kostnadsnivå), medans 

prognosen på en mer övergripande nivå visar hur vi tror att resultatet kommer att se ut framöver. 

 

Jag vet inte om jag lyckats svara på några av era frågor, men ni får gärna ringa mig, så kan vi 

utveckla detta vidare. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Monica Wingsund 

cGCK, Group Controll 

LKAB 

Box 952, SE-971 28 Luleå, Sweden 

Tel:        +46 920 380 00  

Direct:   +46 920 381 53 

Mobile: +46 70 373 81 53 

Fax:       +46 920 180 27 

E-mail: monica.wingsund@lkab.com 
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