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Förord 
Denna uppsats är en 10 poängs uppsats och utgör vårt examensarbete i ekonomistyrning på C-
nivå vid Luleå Tekniska Universitet. 
 
Vi skulle vilja rikta ett stort tack till vår handledare, Sven Andersson, som har funnits till hjälp 
när vi haft frågor och funderingar vad gällde uppsatsen. Ett tack till våra opponenter som under 
seminarierna gett oss användbar kritik. Vi vill även tacka respondenterna som avsatt tid för att 
svara på våra frågor i intervjuerna. Framförallt vill vi tacka Jonas Saric som tagit tid med oss 
flera gånger. 
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Sammanfattning 
Budgetlös styrning har växt fram som ett alternativ till den traditionella budgetstyrningen. 

Många författare har framfört kritik mot budgeten som styrmedel. Vi har därför funnit det 

intressant att se hur det nya ekonomistyrningssystemet klarar sig mot kritiken angående 

budgetsstyrning. För att undersöka området har vi utfört en fallstudie på ett företag som 

tillämpar budgetlös styrning. Respondenternas åsikter samt teori har analyserat och behandlats. 

Därefter har vi dragit slutsatserna att det budgetlösa systemet klarade sig bra mot kritiken mot 

budgetstyrning.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
Control without budgeting is a new alternative to the traditional budget control. Many authors 

have criticized the budgets as control system. We have therefore found it interesting to se if the 

new control system managing against the critic for budget controlling. To investigate the 

subject have we done a case study on a company that applies without budget control. The 

opinions of the respondents and the theory have been analyzed. Thereafter have we done the 

conclusion that the without budgeting system handle the criticism against budget control very 

well.   
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 Inledning 

1 Inledning 
På senare år har många företag börjat se över sina ekonomiska styrsystem. Några av 
dessa företag har helt avskaffat budgeten och använder sig av ett budgetlöst system. För 
snart 30 år sedan införde Jan Wallander budgetlös styrning i Handelsbanken och sedan 
dess har Handelsbanken styrts med framgång utan budget. Wallander (1994) anser att 
budget är ett onödigt ont och att det till och med kan vara skadligt för företaget.     

1.1 Problemdiskussion 
Lagerstedt och Tjerneld (1991) hävdar att alla företag har behov av att ha ett 
ekonomistyrsystem. Vilket styrsystem som passar bäst till vilken organisation låter de 
vara osagt.  Vissa typer av styrsystem lämpar sig bättre till vissa organisationer än andra. 
Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2002) har ekonomistyrning länge varit endast 
formaliserad planering, mätning och uppföljning av företagets verksamhet i monetära 
termer. Kärnan har utgjorts av budgetering, produktkalkylering och internredovisning. Ax 
et al anser att senaste decenniet har begreppet ekonomistyrning utvidgats till ett bredare 
begrepp. En modern definition av ekonomistyrning enligt Nationalencyklopedin 
är: ”Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 
befattningshavare mot vissa ekonomiska mål”. Med ekonomiska mål avses till exempel 
lönsamhet, likviditet och soliditet men även icke-finansiella mål som nöjda kunder med 
mera. Syftet med ekonomistyrning är enligt Ax et al att hjälpa företaget att uppnå 
strategiska mål. De menar därför att utgångspunkten är företagets strategi. Dock 
begränsas ekonomistyrningen till de strategiska mål som riktas mot ekonomiska mål. 
Innebörden av uttrycket ekonomistyrningen är emellertid en tolkningsfråga. Ax et al 
menar på att det inte finns några lagar eller regler som reglerar detta, som det gör i den 
externa redovisningen. Det finns enligt Ax et al ett antal olika sätt att styra ett företag 
som produktkalkylering, internredovisning, internprissättning, etcetera. Ett av de äldsta 
styrmedlen är budgetstyrning.  
 
Styrsystem består av två delar enligt Lagerstedt och Tjerneld (1991) och de är en 
historisk registrerande del samt en framåtblickande del. Den framåtblickande delen i 
styrsystemet utgör allt som oftast av budgeten och den är resultatförutsägande i sin 
karaktär och utgör den väsentligaste delen för planeringen av framtiden. Ax et al menar 
att en budget är en nedskriven handlingsplan som uttrycker förväntningar för kommande 
tidsperiod, vanligtvis ett år. Enligt Bergstrand och Olve (1988) är budgeten ett viktigt led 
i företagets planering och styrning. Författarna anser att det i de flesta fall är en framtida 
plan som når de flesta i företaget. Därför är det ett utmärkt tillfälle att få ut företagets 
strategiska plan till medarbetarna. Det blir ännu mer effektivt om medarbetarna får 
bemöta strategin med idéer och förslag. Budgeten kan användas för att ge 
medbestämmande men även åstadkomma ansvarsfördelning samt viss handlingsfrihet 
inom vissa resursramar i företaget menar Bergstrand och Olve. Fördelen med detta är att 
en ansvarig kan ta snabba beslut utan omfattande resurser. Detta gör att budgetarbetet i 
sig, blir viktigare än det färdiga dokumentet enligt Bergstrand och Olve. Lagerstedt och 
Tjerneld anser att budgeten även uttrycker ledningens långsiktiga vision och 
förväntningar genom de budgetdirektiv som de ger till organisationen. Den har även en 
stark koppling till organisationens mål och ramar i ekonomiska termer. Enligt Ax et al 
uppfyller budgeten flera olika syften som planering, samordning, resursallokering, 
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dimensionering, ansvarsfördelning, uppföljning, kommunikation, medvetenhet, 
målsättning, motivation och incitamentsystem. Bergstrand och Olve anser dock att 
huvudmotiven till att budgetera är resursfördelningen, samordning och 
motivation/arbetstillfredsställelse.    
 
Ett av de största problemen med budgetstyrning är enligt Wallander (1994) att budgeten 
utgår från historisk data som ligger till grund för en prognos. Dessa prognoser kan 
beslutsfattarna räkna med att de slår in, men det beror helt och hållet på om utvecklingen 
fortsätter som tidigare, och detta gör då att prognosarbetet i princip består av att dra ut 
trender. Om företagen följer prognosen och fastställer budgeten efter den blir resultatet 
att företagen i princip fortsätter arbeta som de tidigare gjort. Det kan göra att beslut 
försenas och gör att anpassningen till situationen försvåras. Det krävs stora arbetsinsatser 
för att framställa budgetar och detta arbete blir bortkastat arbete på grund av att om 
budgeten slår fel vilket kan innebära en stor risk för företaget anser Wallander (1994). 
Författaren menar att även om budgeten stämmer överens med utfallet så är det slöseri 
med resurserna. Eftersom att företaget inte gjort några förändringar utan de har jobbat på 
som vanligt. Vidare anser Wallander (1994) att organisationerna tror sig veta vart 
utvecklingen är på väg. Vilket kan göra att de känner sig säkra om framtiden. Wallander 
(1994) skriver att företagen kan få det svårt att anpassa sig till förändringar i omvärlden 
som de inte kunde förutsäga när budgeten framställdes.  
 
Ett problem som Wallander (1995) tar upp är att människan vill handla rationellt utifrån 
sitt eget bästa. Detta gör att budgeten kan bli missvisande eftersom de som utformar 
budgeten kommer att försöka göra den lätt att uppnå för en själv. Detta gör att budgeten 
kan uppfattas som manipulerad. Det finns även annat som styr människan som kan 
uppfattas som irrationellt utifrån företagets perspektiv, några av dessa är högmod, 
maktambitioner etcetera. Problemet med rationella beslut blir enligt Wallander (1995) att 
de kan gå emot vad som är bäst för företaget och besluten tas bara för att personen i fråga 
skall klara av sin budget. Detta gör att budgeten antar att människan handlar rationellt 
utifrån företaget.  
 
Ett annat problem som Ax et al tar upp är att budgeten kan verka suboptimerande. Den 
egna budgeten är viktigare att hålla än hela verksamhetens resultat. Cheferna blir 
egoistiska och ser bara på sin egen enhet i verksamheten stället för helheten. Det kan till 
och med gå så långt att de kan se andra avdelningar i företaget som konkurrenter om 
medel än som arbetskamrater. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att granska hur budgetlös styrning förhåller sig till kritiken 
mot budgetstyrning. 
 
För att inte arbetet skall bli allt för omfattande har vi fokuserat oss på de tre kritiker som 
vi anser viktigast. Dessa har vi preciserat mer noggrant nedan. 
 
Kritiken mot budgeten menar att budgetstyrda företag är stela och inte kan anpassa sig till 
snabba förändringar i omvärlden. En logisk tolkning som vi gjort är att budgetlösa företag 
är mer anpassningsbara till förändringar i omvärlden. En förändring i omvärlden kan vara 
att efterfrågan på en produkt minskar eller ökar. Budgetlösa företag borde alltså 
producera det som efterfrågas och minskar efterfrågan minskar företaget även 
produktionen. Detta mynnar ut i vår första forskningsfråga.  
 

1. Upplevs ett budgetlöst företag vara anpassningsbart till förändringar i omvärlden? 
 
 
Kritiken mot budgeten menar att i budgetstyrda företag får personalens egenintresse styra. 
En annan logisk tolkning som vi gjort av teorin är att i budgetlösa företag tas det mer 
rationella beslut som gynnar företaget och de grundas mindre på egenintressen. Ett 
exempel på ett egenintresse är att personal sätter upp lättuppnåeliga mål som inte kräver 
någon större ansträngning eller förändring i beteende.  
  

2. Tar personalen rationella beslut utifrån företags perspektiv i ett budgetlöst 
företag? 

 
 
Kritiken säger även att enheterna i budgetstyrda företag suboptimerar och ser mer till 
enhetens bästa än helhetens. En tredje logisk tolkning som vi gjort av resonemanget är att 
budgetlösa företags avdelningar ser till helhetsresultatet och verkar inte bara för det bästa 
möjliga resultat i sin del av företaget. Denna logiska tolkning mynnar ut i vår tredje 
forskningsfråga. 
 

3. Är enheterna i ett budgetlöst företag suboptimerade?  
  

1.3 Definition 
Med budgetlös styrning menar vi en styrning där företaget inte tillämpar traditionellt 
budgetarbete för att planera sin framtid. 
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2 Metod 
Det finns två olika sätt att söka kunskap, positivism och hermeneutik, enligt Hartman 
(2004). Vi har valt ett hermeneutisk då vår studie bygger på hur ”världen uppfattas” och 
hur den tolkas. Positivism bygger på att forskaren skall kunna genom observation mäta 
data och är därför kraftlös i denna studie. Kunskapen vi söker erhålls ej genom mätning 
eller observationer utan av hur människor uppfattar saker och ting. Vi kommer därför att 
sträva efter att öka förståelsen för hur människor uppfattar världen.   

2.1 Metodsynsätt 
I denna studie har en kvalitativ ansats använts då inga statistiska jämförelser eller 
undersökningar framställts. Insamling av information har skett på ett kvalitativt sätt och 
beskrivs som insamling av ”mjuk” data, som till exempel uppfattningar eller informella 
organisationer. En kvalitativ ansats ger möjlighet att söka detaljerad kunskap och skapa 
en djupare förståelse för ämnet i fråga enligt Denscombe (2000). Med kvalitativ ansats 
som grund har vi valt ett metodsynsätt i form av ett aktörssynsätt. Då förstås summan 
utifrån delarnas egenskaper samt att verkligheten är subjektiv. Det finns två stycken 
metodsynsätt förutom aktörssynsättet, dessa två är system och analytisk synsätt enligt 
Arbnor och Bjerke (1994). Vi valde att inte använda oss av ett analytiskt synsätt då vi 
inte avser att klumpa ihop delarna till en helhet och göra sanningen objektiv. Vi tyckte 
även att systemsynsättet som inriktar sig på att förstå delarna i ett system utifrån en helhet 
passade mindre bra på vår studie.     

2.2 Undersökningsansats 
För att få, enligt Holme och Solvang (1991), en djupare syn- och verklighetsbild samt 
förstå den praktiska tillämpningen av teorierna i litteraturen har en fallstudie gjorts på ett 
företag. En fallstudie innehär att ett eller ett fåtal objekt studerats mer djupgående och 
primärdata tas fram. Med denna metod kan en mer djupgående studie göras och 
detaljerad kunskap sökas reda på. Forskning som prövar teorier, vilket är vår avsikt, kan 
med gott resultat använda fallstudier menar Denscombe (2000). Strategin inriktar sig 
även mot att svara på frågor som hur och varför och därmed lämplig i vår studie. Vår 
studie bygger även på att undersöka något som redan finns, en naturlig miljö eller fall, 
samt belysa det generella utifrån det enskilda. Det finns fler strategier som experimentet, 
aktionsforskning, etnografi och survey enligt Denscombe (2000). Författaren menar på att 
eftersom en surveyundersökning gör en bred men grund täckning tyckte vi att det hade 
passat mindre bra på vår komplexa undersökning.  Då vi mäter mjuk data som inte är 
svart eller vitt ansåg vi att ett experiment var allt för svårt att genomföra. 
Aktionsforskning bygger på att lösa praktiska problem och det har vi ej för avsikt att göra 
i denna studie. Enligt Denscombe (2000) kräver etnografi att forskaren tillbringar 
avsevärd tid på fältet och därför ansåg vi att denna strategi inte passade. 
 
Ett av problemen med en fallstudie som Denscombe (2000) lyfter fram är att det svårt att 
generalisera utifrån ett fall. Det kan även vara svårt att veta om studieobjektet är 
representativt mot en större population. Författaren menar dock att även om varje fall är 
unikt så är det också ett exempel som ingår i en bredare kategori.  
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2.3 Forskningsansats 
Målet var att ta reda på hur den budgetlösa styrningen klarar kritiken mot budgetstyrning. 
Undersökningen utgick ifrån en deduktiv ansats som innebär enligt Holme och Solvang 
(1991) att utifrån en teori forma hypoteser, som är testbara påstående om verkligheten. 
För att förstå hur ett budgetlöst företag fungerar så har vi använt kritiken mot 
budgetstyrning. Eftersom kritiken finns mot budget ville vi se om dessa problem finns 
kvar i budgetlösa företag. Därefter gjordes fallstudien för att testa om teorin stämde med 
verkligheten. Vår utgångspunkt har varit det som behandlats i teorikapitlet. Utifrån teorin 
har vi sedan sökt förankring i verkligheten hos ett specifikt företag, vilket leder till ett 
deduktivt tillvägagångssätt.  

2.4 Litteraturstudie 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie där vi använde oss av sekundärdata som samlats 
in och studerats för att kunna se helheten och erhålla en ökad förståelse för den 
budgetlösa styrningen. Denna undersökningsansats har främst använts för att åka 
förståelsen kring ämnet samt bilda en teoribakgrund. I sökningen av litteratur har vi 
använt Luleå tekniska universitets egen databas Lucia, men även Libris, Emerald, Ebsco 
och Affärsdata. Sökorden har bland annat varit: budget, budgetlös, ekonomisk styrning, 
benchmarking, prognoser, without budgeting och budgeting och trunkeringar av dessa 
ord. I arbetet har information sökts om ämnet i litteratur, i form av böcker, vetenskapliga 
tidskrifter och artiklar. Dessutom har tidigare uppsatser använts för att finna källor. 

2.5 Val av fallstudieobjekt 
Vi har valt att göra vår studie på företaget Ahlsell AB då de passar bra in på den 
definitionen av budgetlösa företag som vi har. Dessutom har vi sedan tidigare access till 
företaget. Vi valde att göra en intervju då denna datainsamlingsmetod ger detaljerad 
information som vår studie kräver. Fallstudien genomfördes i form av en intervju med en 
person på huvudkontoret som är finans- och kreditchef, en annan person som har 
befattningen försäljningschef samt en säljare. Dessa båda säljare jobbar lokalt här i Luleå. 
Vi har valt att intervjua tre personer i olika nivåer i företaget för att öka trianguleringen 
enligt Denscombe (2000) och få flera infallsvinklar på problemet.  Vi valde att intervjua 
finans- och kreditchefen då han är väl insatt i Ahlsells ekonomistyrsystem. 
Försäljningschefen är bra att intervjua då han både styr och blir styrd av styrsystemet. En 
säljare blir endast styrd av systemet men vi tycker det är intressant att se hur systemet 
uppfattas i olika nivåer i företaget. En personlig intervju är en bra datainsamlingsmetod, 
ger så kallad privilegierad information, då tekniken gör det möjligt att ställa 
komplicerade frågor, visa bilder samt se respondentens reaktioner. Intervjuerna 
genomfördes på respondenternas respektive arbetsplats och via telefon. Som hjälpmedel 
användes en bärbar dator med mikrofon för inspelning av intervjun vilket förhindrade att 
vi missade något av vad som sades. Intervjuerna ansåg vi genomfördes smidigt utan 
några större avbrott eller okoncentration. Missuppfattningar kunde också minskas 
eftersom det gick att gå tillbaka och lyssna på vad som sagts.  
 
Intervjun med Finans- och kreditchef Jonas Saric ägde rum måndagen den 25/4 år 2005 
kl.15.30 över telefonen. Intervjun med honom varade i 45 minuter.  
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Intervjun med Försäljningschefen Niklas Tornberg från Luleå-kontoret ägde rum 
måndagen den 25/4 år 2005 kl.13.00 på hans kontor. Intervjun varade i 45 minuter. 
 
Intervjun med Säljaren Pekka Nyman från Luleå-kontoret ägde rum måndagen den 25/4 
år 2005 kl.14.00 på hans kontor. Intervjun varade i 45 minuter. 
 
Slutligen i denna uppsats har vi analyserat resultaten, som vi kommit fram till i 
fallstudien, i förhållande till den teori som diskuterats. Utifrån detta har vi själva 
reflekterat och dragit egna slutsatser. 

2.6 Metodproblem 
Ämnesområdet budgetlös ekonomistyrning är föga behandlat inom forskning och 
litteratur, vilket gör att källorna är få och objektiviteten blir därmed svårare att 
upprätthålla. Vi som författare påverkas av detta, vilket gör att resultat och analyser kan 
ge en subjektiv bild. Detta bör beaktas av läsaren. Ytterligare bör beaktas att vi i denna 
uppsats koncentrerat oss på att göra en fallstudie på endast ett företag. Detta leder till att 
det blir svårt att dra generella slutsatser utifrån uppnådda resultat. Detta påverkar i sin tur 
resultatet av intervjun och analyserna. Vidare påverkar vår egen förståelse 
undersökningens resultat och slutsatser. 
 
För att minimera problem som kan uppstå under arbetets gång är det viktigt att de 
metoder som använts är tillförlitliga och passande för situationen. I detta sammanhang 
förekommer ofta begreppen pålitlighet och giltighet. 
 
Vi har försökt att stärka reliabiliteten eller pålitligheten, Hartman (2004), genom att 
intervjua varje person individuellt för att förhindra att svaren skulle påverkas av någon 
annan än den tillfrågade. Vidare fick respondenterna bestämma tid för intervjun själva, 
för att på så sätt undvika stress. Vid en personlig intervju kan en så kallad intervjuareffekt 
uppstå. Detta betyder att det uppstår någon form av samspel mellan intervjuaren och 
respondenten, vilket kan ge icke önskvärda resultat. Det föreligger risk att respondenten 
medvetet eller omedvetet undanhållit eller förvrängt information menar Hartman. Detta 
kan vara ledande frågor som påverkar svaret i en viss riktning. För att förhindra detta har 
vi försökt att inte ställa frågor som är ledande. Därför har vi ökat pålitligheten som är ett 
mått på resultatets hållbarhet. Hög pålitlighet innebär att någon annan med samma 
tillvägagångssätt kan uppnå samma resultat. 
 
Validiteten eller giltigheten, Hartman (2004), har stärkts genom att intervjua en anställd 
inom det utvalda företaget som är väl insatta inom ekonomistyrning. Ytterligare försök 
till att stärka giltigheten i intervjuerna har gjorts genom att informera respondenterna i 
förväg om de tilltänkta frågorna. På så sätt kunde respondenten sätta sig in i frågorna i 
lugn och ro, vilket förmodligen resulterade i mer riktiga och uttömmande svar men kan 
även resultera i att svaren blir tillgjorda. Detta kunde tyvärr bara uppnås fullt ut i en 
intervju eftersom två av intervjupersonerna ville medverka på kort varsel. Detta har 
förmodligen minskat giltigheten. Ett annat sätt för att stärka giltigheten ytterligare är att 
förhindra alltför svåra och invecklande frågor genom att testa de i förväg. Vi gjorde det 
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genom att låta några studenter samt handledaren läsa de innan. Med giltigheten menas 
hur korrekt observationen är, anser Hartman.  
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3 Teori 

3.1 Budgetsstyrning 
Budgetering har sina rötter från 1920-talet enligt Ax et al (2002) det var General Motors 
som under pressen av vikande efterfrågan var tvungen samordna och anpassa 
produktionen till marknaden. För att kunna kontrollera de olika dotterbolagscheferna 
skapade Pierre Dupont och Alfred P det som ligger till grund för dagens företagsbudgetar. 
Fram till idag har mycket hänt på teknikfronten, inte minst vad gäller datorer som 
utvecklats och detta har gjort att företagen snabbt och i stor detalj få fram resultaträkning 
och balansräkning. Att leda företag anser Bergstrand (2003) vara att skapa styrsystem så 
att ambitiösa medarbetare löser rätt problem med rätt mål, när företaget nått dit, har 
företaget funnit ett användbart styrsystem.  
 
Budgeten består enligt Ax et al av olika uppgifter för en viss period, för en viss 
verksamhet, som sammanställs i ett dokument. Den kan vara mycket enkel i små företag 
medan den i stora komplexa företag är mycket omfattande. Det finns tre huvudtyper av 
budgetar: resultatbudget, likviditetsbudget samt budgeterad balansräkning. 
Resultatbudgeten är den budget som det i allmänhet pratas om när det talas om budget. 
Det finns enligt Ax et al inga lagar för hur budgeten skall se ut, men resultatbudgeten 
följer ofta den externa redovisningen. Dock går budgeten inte ner på 
bokslutsdispositioner då detta inte har med styrning av företaget att göra.  
 
Drury (2000) menar att budgeten har flera användbara syften och de viktigaste enligt 
honom är:  

• Planera dagliga driften av företaget 
• Samordna aktiviteter i de olika avdelningarna i organisationen och försäkra sig 

om att avdelningarna är i harmoni med varann 
• Få ut planen för organisationen till varje ansvarig avdelningschef 
• Motivera chefer till att anstränga sig att klara organisationens mål 
• Kontrollera verksamheten 
• Utvärdera prestation hos cheferna 

3.1.1 Planera dagliga driften av företaget 
De långsiktiga besluten kommer enligt Drury (2000) redan ha beslutats som en del av den 
långsiktiga planeringsprocessen. Men dessa långsiktiga beslut måste förfinas i och med 
den vanliga budgetsprocessen. Cheferna måste komma med en detaljerad plan för att 
implementeringen av de långsiktiga planerna ska lyckas. Utan det dagliga budgetarbetet 
kommer dag till dag problemen inte att beröra cheferna lika mycket och cheferna kan bli 
frestade att inte planera för framtida händelser. Enligt Lagerstedt och Tjerneld (1991) har 
styrsystemet en framåtblickande del som kallas budget och budgeten har en 
resultatförutsägande karaktär. Det är framförallt ett administrativt hjälpmedel för att 
stödja företagets affärsidé. Budgetering har olika syften beroende på vilket företag som 
frågas. Syftena med budgeten är inte samma i ett företag vid olika tillfällen skriver 
Bergstrand (2003). Företaget planerar för kommande perioder och budgeten är ett mycket 
vanligt verktyg för detta. Ett annat syfte med budgeten är att dimensionera verksamheten 
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så företaget klarar av de volymer de skall producera för att motverka att ”flaskhalsar” 
uppstår. Samuelson (1993) hävdar att budgeten är ett verktyg för ekonomistyrning, det 
vill säga ett redskap för att styra företag mot uppsatta ekonomiska mål. Budgeten utgör 
alltså en mycket viktig del av verksamhetens planeringssystem. Budgeten kan även sägas 
vara ett verktyg för att implementera verksamhetsplanen. Vilka åtgärder och prognoser 
som beslutsfattaren tror på för det kommande budgetåret preciseras mer i detalj i 
budgeten jämfört med vad som görs i verksamhetsplanen. Särskilt framträdande i 
budgeten är att precisera vem eller vilka som skall ansvara för att åtgärder skall 
genomföras. Anledningen till budgeten är mer detaljerad än verksamhetsplanen beror 
främst på att planen delas upp i organisatoriska enheter eller personer. När ett företag 
skall upprätta en budget innebär det enligt Anthony och Govindarajan (2003) att företaget 
gör en uppskattning på kommande års resultat, oftast det nästkommande året men ibland 
även några år framöver, men även hur olika balansposter kommer utveckla sig. För att 
kunna göra dessa, Wallander (1994), uppskattningar på resultatet och balansposterna 
måste det göras en mängd förutsägelser. Den personen eller personerna som gör budgeten 
måste göra uppskattningar på hur stor försäljningen kan väntas bli nästkommande år. 
Denna siffra är beroende på hur den totala marknaden utvecklar sig. De ska även titta på 
vilka priser företaget kan väntas kunna ta. Om företaget är aktiv på utländska marknader 
måste de även förutse valutakurserna. På detta vis fortsätter antagande för att få fram 
kostnadsutvecklingen, prognoser för löner, råvarupriser, och så vidare.  

3.1.2 Samordna aktiviteter i de olika avdelningarna  
Budgeten skall enligt Drury (2000) fungera som samordnare mellan avdelningarna i 
organisationen. De kan komma närmare varandra och samordna sig med andra 
avdelningar i organisationen och försäkra sig om att avdelningarna är i harmoni med 
varandra. Utan detta kan cheferna komma att ta egna beslut i tron om att det är det bästa 
för företaget. Andra syften med budgeten ligger på mer organisatoriska plan enligt 
Wallander (1994). Budgeten blir ett medel som används för att definiera ansvarsområden. 
Med samordning anser Ax et al att de olika enheter som finns i företaget skall vara i takt 
med varandra och jobba mot samma mål. Anthony och Govindarajan (2003) anser att 
resursallokering är ett viktigt syfte med budgeten för att dela ut ansvar till de olika 
enheterna i företaget och dela ut resurser i företaget med hjälp av budgeten. 

3.1.3 Få ut planen för organisationen till varje ansvarig avdelningschef 
Om en organisation skall fungera effektivt måste det finnas en klar kommunikationskanal 
att avdelningarna kan hålla sig fullt informerade om vilka mål och planer organisationen 
har. Medarbetarna skall ha full förståelse att de förväntas att klara budgeten. Genom 
budgeten förmedlar de högre cheferna ner sina förväntningar till lägre chefer att alla i 
organisationen får ta del av förväntningarna. Det är inte bara budgeten som underlättar 
kommunikationen utan mycket av informationen förmedlas ut under själva budgetarbetet. 
Budgeten kan enligt Bergstrand och Olve (1996) vara ett utmärkt tillfälle för 
företagsledningen att föra ut strategiska huvudtankar och låta dem möta idéer och förslag 
från de operativt ansvariga. Budgeten har även en viktig roll i löpande styrning och gör 
det möjligt för olika enheter att jobba mot samma mål utan att behöva kontakta varandra 
under budgetåret. Många företag framhåller uppföljningsarbetet som ett av de 
väsentligaste motiven till att ha en budget. Budgeten kan även användas som ett medel 
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för att åstadkomma ansvarfördelning med handlingsfrihet inom vissa uppdragna 
resursramar. Enligt Ax et al ligger budgeten och utfallet som grund för 
ansvarsfördelningen inom företaget och då får företaget signaler på hur effektiv enheten 
har varit. 

3.1.4 Motivera chefer till att anstränga sig att klara organisationens mål. 
Enligt Drury (2000) kan budgeten vara användbar för att påverka chefernas beteende och 
motivation att prestera i linje med organisationens mål. Budgeten utgör ett mål som, 
under vissa omständigheter, skall motivera cheferna att uppnå dessa mål. Wallander 
(1995) hävdar att budgeten även används för att skapa motivation och engagemang hos 
personalen. De som utarbetar budgeten får därför bättre förståelse för de ekonomiska 
sammanhang som styr verksamheten, de blir även bas för kommunikation och 
samordning inom företaget. Bergstrand & Olve (1996) menar att motivation uppstår när 
personalen får vara med att ställa upp målen, och om inte personalen får inflytande 
riskerar budgeten att bli meningslös 

3.1.5 Kontrollera verksamheten 
Budgeten, Drury (2000), används även för att cheferna skall kontrollera deras del i 
organisationen. Genom att jämföra det verkliga resultatet med de budgeterade siffran för 
olika utgifter kan cheferna förvissa sig om vilka kostnader som inte överensstämmer med 
budgeten. Vid användandet av budget kan cheferna använda sig av ett system som hjälper 
dem att kunna koncentrera sig på avvikelser från det förväntade resultatet. Genom att 
försöka ta reda på anledningar till avvikelser kan cheferna identifiera ineffektivitet som 
köp av varor eller produkter med dålig kvalité. När chefen har hittat anledningen till 
ineffektiviteten skall denne med lämpliga medel genomföra en förändring. 

3.1.6 Utvärdera prestationen hos cheferna.  
En chefs prestation, Drury (2000), mäts ofta med hur ansvariges resultat utfaller gentemot 
budgeten. Vissa företag har bonusar som grundar sig på hur väl de uppnått budgeten. 
Detta kan medföra att cheferna själva vill utvärdera deras prestation. Författaren anser att 
budgeten kan ses som ett bra hjälpmedel för cheferna för att visa hur de presterar 
gentemot de mål som de hjälpt till att ställa upp, dock kan användningen av budgeten 
som hjälpmedel för utvärdering av prestation göra så att cheferna presterar dåligt. Detta 
beror på om budgeten känns eller är omöjlig att uppnå, då blir prestationen hos cheferna 
väldigt dålig menar Drury (2000). 
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3.2 Kritik mot budget 
Enligt Bergstrand (2003) använder de flesta företag sig av kalenderåret som budgetperiod. 
Ett-års-perioden för budgeten anser Brunce, Fraser och Woodcock (1995) inte alltid vara 
det mest optimala valet. För ett företag som har sin naturliga säsong från sommar till 
sommar, kan det vara direkt olämpligt att budgetera under hösten av olika anledningar. 
Det är dåligt uppföljningsmaterial om den innevarande säsongen på grund av att 
den ”nyligen” börjat. Prognoserna för nästa säsong är dåliga av samma anledning. 
Företaget kan ha dåligt med tid att budgetera just för att säsongen kanske pågår som 
intensivast i oktober till november. Detta kan leda till att medarbetarna känner att de har 
dålig kunskap om innevarande år, har dåliga försäljningsprognoser och kanske till och 
med känner sig stressad av arbetet, detta kan bidra till att motivationen för 
budgeteringsarbetet blir dåligt menar Bergstrand. 

3.2.1 Stelhet i företag 
Budgeten är enligt Schmidt (1992) en resurskrävande och kostsam process eftersom den 
involverar en stor del av organisationen i det ekonomiska planeringsarbetet, vilket medför 
att personal som inte normalt jobbar med planeringsarbetet gör det. Detta gör att företaget 
lägger förhållandevis mycket tid på det ekonomiska planeringsarbetet. Ax et al skriver att 
budgeten verkar konserverande, trots att förutsättningarna ändras håller verksamheten 
kvar i budgeten. Den låser verksamheten till ett visst agerande och även om ett annat 
alternativ är bättre håller företagen kvar vid budgeten. Författarna anser att 
organisationen blir stel. Budgeten anser Kaplan och Norton (1996) talar om för 
beslutsfattaren vad som redan hänt men den säger inget om vad som krävs för att bli 
framgångsrik i framtiden. Det blir svårt att hinna reagera i tid och det leder ofta till att det 
blir för sent att reparera skadan som uppstått.  
 
Ax et al hävdar att framtiden är osäker och därför inger budgeten bara en falsk känsla av 
säkerhet. En del tror att bara för att vi budgeterar är framtiden säkrad. Budgeten bygger 
också på förenklade antaganden, alltså gissningar om framtiden, ofta blir det en 
slentrianmässig framskrivning av tidigare års utfall. Detta görs ofta för att det annars 
skulle ta ännu mer kraft. Enligt Anthony och Govindarajan (2003) bygger budgeten på 
gammal data och då är den inaktuell redan när den görs. Det uppstår en skillnad mellan 
budgeten och utfallet hävdar författarna. Budgeten kan uppdateras efter hand men det blir 
ännu mer kostnader att samla in ny data. Budgetåret som centralt tidsperspektiv har 
egentligen ingenting med hur verksamheten bedrivs. I praktiken är andra perioder mycket 
mer intressanta och det kan vara olika perioder för olika delverksamheter. 
 
Isaksson (2003) anser att budgeten ger en falsk och onyttig trygghet. Skall ett företag 
vara vaksam på förändringar skall de inte känna sig trygga och tro att det inte finns några 
hot på marknaden. Ingen kraft slösas på planering, argumentering och lobbying uppåt, 
mot huvudkontoret. Företaget skall fokusera på det viktiga, det vill säga resultatet. 
Isaksson anser att alla företag inte har samma förutsättningar att avveckla sin budget. För 
organisationer som har en svag företagskultur eller om de är verksamma på vitt skilda 
marknader, kan en hård budgetstyrning vara behövlig. Det finns ingen tvekan om att det 
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verkligen är viktigt att kunna sätta upp mål och kunna utvärdera och kontrollera 
prestationerna. Wallander (1995) anser att företagen inte behöver ha en budget för att 
klara den uppgiften.  
 
Enligt Bergstrand och Olve (1996) finns det många orsaker till avvikelser mellan 
budgeten och utfallet. Budgeten kan bära sakfel, som till exempel felräkning eller 
bortglömda poster. Budgeten kan även ha grundats på orealistiska förutsättningar. 
Dessutom kan utfallet ha sakfel eller att oförutsägbara händelser har inträffat. Det som 
också kan ha hänt är att företagets effektivitet har minskat eller ökat och det är intressant 
att mäta. Avvikelsen är en av styreffekterna men det är svårt att ställa en diagnos på 
avvikelsen om beslutsfattaren inte vet orsaken till densamma. Samtidigt finns det enligt 
författarna en tendens att skylla på oförutsägbara händelser. Författarna frågar sig också 
om det inträffat oförutsägbara händelser är det väl egentligen budgeten som är fel. Under 
perioder med hög inflation menar Bergstrand och Olve (1996) att uppföljningsbeslut blir 
problematiska om inte budgeten har räknats om till aktuella priser. 
 
Enligt Wallander (1995) slår många prognoser fel vilket gör att budgeten kommer att 
avvika från sitt mål. Wallander (1995) skriver att det finns författare som presenterat 
förslag på att företaget ska hålla flera olika varianter på budgeten öppen och revidera 
budgeten med relativt korta intervaller. Det kommer i praktiken knappast vara möjligt att 
arbeta på detta sätt. Av sina egna erfarenheter har Wallander (1995) kommit fram till att 
företagen inte kan hålla flera handlingsplaner öppna för att avvakta på hur framtiden 
kommer att bli. Detta var svårt och stötte på stora svårigheter på grund av att 
människorna i företaget levde i ovisshet. Detta är svårförenligt med kravet på effektivitet. 
För att få människor att jobba effektivt förutsätter det att företaget väljer en väg och 
satsar 100 procent på den. Prognoserna slår ofta fel och det blir ett betydande problem 
eftersom dessa har legat till grund för budgetarna. Den informationen som ligger till 
grund för prognoserna hämtas från olika forskningsinstitutioner, statliga 
utredningsverksamhet och annan expertis. Problemet blir hur företaget skall anpassa sig 
till det förhållandet att prognoser ofta slår fel och att organisationen lever i en oviss värld. 
Enligt Ansoff och McDonnell (1990) blir osäkerheten större och större i prognoserna 
eftersom utvecklingen i samhället går fortare och fortare. Medan Wallander (1994) tycker 
att dagens problem inte är större och svårare än tidigare generationers. 
 
Wallander (1994) skriver att om företaget menar allvar med, och verkligen använder, 
budgeten som underlag för planering och för de mål som ställs upp för dem som arbetar i 
företaget, blir det svårt att laborera med alternativ och ständiga revideringar. Detta kan 
leda till osäkerhet och frustration. Wallanders (1994) erfarenhet visar att möjligheterna att 
förutse brott i utvecklingstrenden är närmast obefintliga. Detta på grund av det resultat 
företaget får fram ur modellerna är grundade på den information som sätts in i modellen. 
Informationen som sätts in i modellen är hämtade från erfarenheter. Upprättandet av 
budgeten skall enligt Wallander (1994) leda till att de som arbetar i företaget ska handla 
på ett annorlunda sätt än vad som skulle ha gjorts ifall det inte fanns någon budget. Om 
inte handlandet påverkats av budgeten saknar den mening och resurserna som lagt ner på 
budgetarbetet är bara slöseri. Även om prognoserna slår in och budgeterna blir rätt, blir 
resultatet att företaget fortsätter arbeta ungefär som tidigare, vilket gör att företaget 
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uppnått det resultatet prognosen förutsäger. Detta resultat är dock väldigt ointressant med 
tanke på allt arbete som lagts ner på budgetarbetet. Wallander (1994) hävdar att om 
företaget tagit ett långsiktigt beslut behöver företaget inte vara helt bundet av detta, utan 
det krävs även att företaget har en mycket rörlig och kortsiktigt planeringsprocess. Det 
kan vara mycket farligt för företaget att slå sig till ro och tro att det inte finns något att 
göra åt inriktningen på ett bra tag framöver. Wallander (1994) redogör för att det 
intressanta är att förutse brotten i utvecklingen som gör att det ställs krav på företaget och 
medarbetarna till anpassning och förändring. Dessa brott kommer företagen inte att kunna 
förutse. Budgeten kommer visa en utveckling som går i linje med tidigare erfarenheter. 
Budgeten blir inte bara en arbetskrävande och harmlös företeelse, utan kan bli direkt 
farlig för företaget. Det kan uppfattas som att företaget vet vart utveckling är på väg och 
det kan ge en känsla av säkerhet vilket kan leda till låsningar om att de är på ”säker 
mark”. Detta kan leda till försenad och försvårad anpassning till förändring. Budgeten 
används även för att sätta upp mål för medarbetarna i företaget och för att kunna 
kontrollera och utvärdera arbetarnas prestationer. Många tycker att detta skulle bli svårt 
ifall de inte hade en budget att jämföra med skriver Wallander (1994). 

3.2.2 Irrationella beslut 
Nationalencyklopedin definierar rationalitet som ”det som bygger på förnuftet. Att en 
handling eller åsikt är rationell betyder att man medvetet och metodiskt väljer de bästa 
medlen för att uppnå sina mål. I anslutning till beslutsteorin utgår en riktning inom 
beteendevetenskaplig metodologi från att allt mänskligt beteende kan förklaras som styrt 
av rationella val”. 
  
Enligt Lagerstedt och Tjerneld (1991) kan styrsystemet omfattas av de verktyg och 
metoder som företag använder för att styra mot uppsatta mål. Detta måste kontrolleras 
och följas upp på ett rationellt sätt och därför kan företagen säga att syftet med styrsystem 
är att rationalisera och effektivisera. Ett annat av budgetens syften är att motivera 
personalen att arbeta hårdare, men enligt Drury (2000) kan budgeten har motsatt effekt 
som leder till ineffektivitet. Det kan bero på att budgeten uppfattas som ett hot istället för 
en utmaning. Motivationen kan även minska om företagsledningen i alltför stor 
utsträckning bestämmer över budgetens utformning enligt Brunce et al (1995). 
Bergstrand och Olve (1996) är av åsikten att motivationssvårigheter uppstår på grund av 
att mer akuta uppgifter uppstår och budgetarbetet förs över på budgetexperterna. Då blir 
uppgifterna ofta dåligt avstämda med personalen och budgetarbetet riskerar att bli 
meningslöst.  
 
Ett annat problem som de flesta författare i området tar upp enligt Wallander (1994) är 
problemet med den manipulerade budgeten. Budgeten förutsätter rationellt analyserande 
och planerande.  Men författarna som antar dessa förutsättningar vet om att budgeten tas 
fram av människor, och människor styrs inte bara av rationella övervägande utan även av 
egenintresse och känslor. Det finns många andra irrationella företeelser ur företagets 
synvinkel som styr människor till exempel högmod, maktambitioner etcetera. Om de 
anställda kan påverka budgeten kommer de försöka lägga den lågt, så att budgeten kan 
uppnås utan att behöva anstränga sig allt för mycket. Enligt Wallander (1994) är 
företagsbudgeten inte bara en prognos utan även ett maktinstrument som kan användas 
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till att påverka de anställda i företaget. författaren menar att detta instrument framställs av 
anställda på företaget och det vore då naivt att tro att de anställda inte inser detta, vilket 
gör att de har en tendens att framställa redskap som gynnar deras syften. Med detta menar 
Wallander (1994) att personalen sätter låga mål som är lätta uppnå. Då ser det ut som 
personalen varit väldigt effektiva fast det kanske varit en normal arbetsinsats. Detta gör 
att budgetens värde blir ännu mindre. Människan tar allt som oftast beslut som gynnar en 
själv vilket gör att människan tar rationella beslut sett ifrån dennes perspektiv. Det som är 
det mest gynnsamma beslutet för företaget överensstämmer inte alltid med det mest 
gynnsamma för personen som skall ta beslutet och detta kan då göra att det tas beslut som 
inte alltid gynnar företaget menar Wallander (1994).  
 
Eftersom samhället blir mer och mer komplext blir det svårare att entydigt definiera 
användbara mål för enskilda enheter skriver Bergstrand (2003). Ekonomiska mål som är 
strikta är vanliga och lätta att formulera, men dessa mål räcker inte för en god långsiktig 
utveckling. Det kan till och med vara så att strikta ekonomiska mål kan vara skadligt för 
utvecklingen av nya kundrelationer, nya produkter eller nya processer. Detta för att 
koncentrerar sig bara på att uppnå budgeten detta år och om beslutsfattarna överväger att 
satsar på en ny produkt som kostar pengar i år men som kommer att generera intäkter 
kommande år, kommer eventuellt den chefen som tar beslutet att kanske inte göra denna 
satsning på grund av att det blir ett sämre resultat i år och hans bonus blir mindre.   
 
Enligt Dermer och Lucas (1986) skapas en illusion om att beslutsfattarna kan påverka 
beteende hos individer mer än de i själva verket kan göra. Varje chef tror sig kunna få de 
som står under honom att fatta rationella beslut utifrån företagets synvinkel, men detta är 
bara en illusion eftersom människan i grunden tar rationella beslut utifrån sitt eget bästa. 
Detta leder till att beslutsfattare oftare byter styrningsverktyg om de vill ha en ändring i 
beteendemönstret. Författarna menar dock att detta tjänar företaget inget på då nästa 
verktyg skapar samma illusion av att beslutsfattaren kontrollerar mer än vad han gör.  

3.2.3 Suboptimering 
Enligt Arwidi och Samuelson (1991) kan effekten av att försöka uppfylla flera olika 
budgetar samtidigt leda till dysfunktionella effekter. Om någon i organisationen agerar på 
ett sätt som inte är för företagets bästa är det frågan om dysfunktionell beteende, ett 
exempel på detta är suboptimering.  Enligt Ax et al kan suboptimeringen leda till 
avdelningstänkande och att arbetskamrater kan ses som konkurrenter om de anslag som 
delas ut. 
 
Anthony och Govindarajan (2003) förklarar även att budgeten leder till ett internt 
politiskt spel som gör att enheten gör sig av med sitt anslag även om de pengarna skulle 
behövas bättre i någon annan del av organisationen. Detta för att inte erhålla ett mindre 
anslag nästa år. 
 
Enligt Hope och Fraser (1997) uppstår konflikter på alla nivåer där budget finns. 
Traditionell budgetering är klart ”osynkroniserad” med den framväxande tredje-vågen 
(informationåldern) organisationer. Budgeten hindrar även flexibiliteten och 
mottagligheten. Barriärerna mellan avdelningar blir större istället för uppmuntran om 
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samarbete och kunskapsutbyte inom organisationen. Arbetarna kan även känna sig 
undervärderade på grund av att det kan ses som ”kostnader som ska minimeras” istället 
för en tillgång som skall utvecklas. Budgeten är även byråkratisk, invärtes fokuserad och 
tidskrävande enligt Hope och Fraser (1997). Mellanchefer anser att budget uppmuntrar 
till beteende som motsätter deras försök att bygga kompetenser mellan enheterna i 
företaget. De ser även budget som en mekanism för ”top-down” styrning och följaktligen 
blir det konflikt med deras sikte på utvecklandet av ansvarsnivåer.  

3.3 Budgetlös styrning 
Enligt Wallander (1994) skall företag snabbt mäta utfall och jämföra med andra inom och 
utom företaget och ständigt förbättra sig. Detta kan göras med någon form av 
benchmarking och är enligt Wallander (1994) mycket bättre än budgetering. Detta är 
mest effektivt i organisation som är decentraliserat i små resultatenheter som är 
verksamhetsnära och därigenom också mycket flexibla vid förändringar. Wallander (1994) 
är i första hand kritisk till den traditionella årliga resultatbudgeten men principiellt anser 
författaren att hela budgetprocessen är onödig och i vissa fall en skadlig process. Däremot 
anser Wallander (1994) att någon form av likvid planering behövs för att hålla kontroll på 
likvida flödena.  
 
Ax et al hävdar att ett viktigt syfte med budgetering är att planera verksamheten och 
denna önskan finns nog även i företag som inte säger sig budgetera. Då sker 
planeringsarbetet ofta på mer övergripande nivå som inte kräver detaljerade prognoser 
som en traditionell budget kännetecknas utav. Detta benämns ofta som en affärsplan eller 
verksamhetsplan. Där pratar företaget inte i ekonomiska termer utan ofta ställs mål upp 
för verksamheten som sedan kan brytas ner i konkreta handlingsplaner. Enligt Ax et al 
kan dessa framtidsbedömningar grundas på exempelvis regeringens och 
branschinstitutioners bedömningar då företaget bara behöver överskådlig data. Detta gör 
att organisationen slipper göra egna analyser som är dyra och kostsamma. Denna analys 
blir ofta mer generell men väl så genomtänkt som något annan hävdar Ax et al. I 
budgetlösa företag får den vanliga externa redovisningen större betydelse och fungerar 
som en kontroll utöver den uppföljning av målen som måste göras. 
 
Budgetlösa företag vill inte ta bort alla moment som finns i det moderna begreppet 
budgetering men det omfattande sifferarbete som budgeten utgör vill de minska. Även 
dessa företag planerar, kalkylerar och tar beslut men företaget ser det som en process som 
pågår ständigt och förändras över tiden. Planeringen och kontroll sker löpande och de 
håller inte fast vid något över ett verksamhetsår till exempel. Uppföljningen är anpassad 
till dessa snabba förhållanden och är även relativa till utvecklingen på marknaden. Enligt 
Ax et al är filosofin att företagen snabbt kan upptäcka svagheter, styrkor vilken gör att de 
kan undvika hot och utnyttja den möjligheter företaget stöter på. Effekten skall vara ett 
anpassningstillstånd efter förändringar i omvärlden och ett förstående mellan orsak och 
verkan. 
 
Wallander (1995) tar upp två vägar för att kunna hantera problemet med osäkerheten. 
Laborera med flera alternativ är ena vägen. Utveckling vad gäller datatekniken har skapat 
helt andra möjligheter att snabbt få fram olika scenarier. De datoriserade 

 15



 Teori 

företagsmodellerna som finns nu på marknaden gör att företaget kan få fram ett scenario 
bara genom ett knapptryck. I dessa modeller tar beslutsfattaren företagets aktuella data 
som finns i företagets redovisning och hur olika förändringar påverkar Balans- och 
resultaträkningen. Vad som händer om räntan sjunker, om priset på råvaror stiger, 
efterfrågan ökar och så vidare. En annan variant av samma angreppsmetod är att med 
relativt korta mellanrum reviderar budgeten. Om företaget då märker att budgeten avviker 
från verkligheten så görs en ny, en reviderad, budget. Det kallas även att det görs en ny 
prognos för årsresultatet istället för att en revidering av budget.  
 
Enligt Wallander (1994) behöver företagen använda sig av ett väl fungerande och gärna 
genomtänkt redovisningssystem, där all relevant data för rörelsen kan följas upp. Detta 
kriterium är en nödvändig förutsättning för att kunna ha ett budgetlöst styrsystem. När 
företagen har en sådan redovisning ger den inte bara upplysningar om resultatet utan även 
underlag för produkt- och kundkalkyler. En annan förutsättning för det budgetlösa 
styrsystemet ska kunna implementeras är att företaget är organiserat enligt 
en ”resultatenhets-modellen” och detta är en viktig förutsättning. För om företaget har 
funktionell organisation kan de inte arbeta helt budgetlös enligt Wallander (1994). 
Redovisning skall vara detaljerad för varje ”resultatenhet”. Wallander (1994) skriver 
vidare att ett annat viktigt krav för budgetlös styrning skall fungera är att redovisning ska 
komma med så korta mellanrum som är praktiskt möjligt. Hela redovisningen ska inte 
komma ut med korta mellanrum utan det är vissa strategiska faktorer som behöver 
komma fram så fort som möjligt. Ju tätare dessa faktorer kommer ut desto närmare 
verkligheten ligger företaget. En modell med Resultat- och Balansräkningen som 
grunddata är viktig för företaget. Detta gör att företaget kan göra sig en bild av vad som 
händer i företaget när olika parametrar ändras.  

3.4 Alternativ till budget 
Nu när det finns budgetlösa företag så är det givetvis intressant att veta vad företagen 
använder istället. Det finns flera alternativa styrmetoder som kan ersätta eller komplettera 
budget. Ax et al skriver att företag existerar för att uppfylla mål. Ofta är huvudmålen av 
finansiell karaktär som lönsamhet, tillväxt och soliditet. För att se om företaget uppfyller 
sitt mål måste företaget göra prestationsmätningar. Dessa mål har sin grund i strategin 
som företaget har och därför anser Ax et al att prestationsmätningarnas övergripande 
syfte är strategi implementering. Alltså kan beslutsfattaren säga att den ska hjälpa 
företaget att förverkliga strategin. Ett vanligt övergripande sätt är att göra någon form av 
prestationsmätning enligt Ax et al. Därför ska vi beskriva nyckeltal, ett vanligt sätt i 
budgetlösa företag att mäta prestationer på. 

3.4.1 Nyckeltal      
Ett absolut tal som årets resultat beskriver Bergstrand (2003) som ett mindre bra mått på 
hur effektivt ett företag är. Hur stort talet är kan ju bero på hur stort företaget är och utan 
att det sätts i relation till något så säger det ingenting. Därför skapas nyckeltal som och de 
skall ses som ”nycklar” till att förstå företagets lönsamhet. Det finns både finansiella och 
icke-finansiella nyckeltal. De icke-finansiella nyckeltalen värderar olika saker till 
exempel kundtillfredsställelse, marknadsandelar och även trivsel på arbetsplatsen.        
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Andra intressanta nyckeltal som används för att mäta lönsamhet är räntabilitet på totalt 
kapital, sysselsatt kapital och eget kapital. Bergstrand anser att dessa nyckeltal klarlägger 
hur effektivt företaget använder investeringar och annat kapital som finns i företaget för 
att skapa framtida vinster. Lönsamhetsmått kan enligt Bergstrand (2003) vara ett utmärkt 
mål då det på kort sikt påverkas av kostnadsminskning, prisförändringar, hur kapacitets-
utnyttjande och hur mycket kapital som binds som rörelsekapital.    
 
Bruttovinstmarginal (www.ekonomi-info.nu) eller ”Return on Sales” är omsättning av 
handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent 
av omsättningen. Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent och 
nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt 
krona som blir över för att täcka övriga kostnader. Nyckeltalet kan användas för hela 
företaget, delar av det samt även för olika produkter. Bruttovinstmarginalen varierar 
mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn med mera. Om 
beslutsfattaren vill höja sitt företags bruttovinstmarginal bör företaget undersöka 
möjligheterna att höja dess försäljningspriser och minska företagets inköpspriser 
alternativt se över sin produktmix, bruttovinstmarginalen brukar variera för olika 
produkter. 
 
Avkastning på (www.ekonomi-info.nu) sysselsatt kapital, Return on capital employed, 
visar hur effektivt företaget använder sitt kapital i verksamheten. Ett högt värde på detta 
nyckeltal är önskvärt för alla företag. Företag bör försöka binda så lite kapital som 
möjligt i förhållande till vinsten. Detta nyckeltal ökas genom att minska lagret eller att ge 
kortare kredittider till kunder.  
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4 Empiri 
I empiri avsnittet kommer vi att presentera resultatet av vår fallstudie som utförts i 
Ahlsell AB. Vi har intervjuat tre olika personer inom Ahlsell AB på tre olika nivåer. Det 
sker genom att vi återger det mest väsentliga från intervjuerna. Kapitlet inleds med en 
kort presentation av Ahlsell AB och respondenterna.  
 
Ahlsell AB är Sveriges 55:e (2004) största företag och är verksamma inom industri- och 
byggbranschen. Ahlsell är verksam inom flera olika områden inom de två branscherna, 
några exempel är VVS, ventilation och elektricitet. Ahlsell omsätter årligen cirka 11.1 
miljarder svenska kronor och resultatet år 2004 uppgick till 585 miljoner svenska kronor. 
De har cirka 4.000 anställda och ägs av riskkapitalbolaget Nordic Capital. Deras 
verksamhet sträcker sig över samtliga nordiska länderna. Ahlsell valde att ta bort 
budgetarbetet i början av 90-talet för att få ett bättre styrsystem och minska kostnaderna 
som budgetarbetet medför. 
 
Ahlsell är ett budgetlöst företag som jobbar med decentraliserat resultatansvar se Bilaga 2. 
Ahlsell försöker få ned ansvaret på lägsta möjliga nivå. Därför finns det ansvariga för 
resultat ända ner på försäljningschefsnivå. De genomför löpande resultatanalyser på 
lönsamheten som rankas i riket. Centrala mål kopplas ihop med målen ute i 
ansvarsenheterna. Dessa mål ersätter alltså budgeten. En prognos görs varje år på tre år 
framåt, dessa är allmänna och kan inte jämföras med en budget då Ahlsell inte styr med 
dessa. Prognoserna fungerar endast som information till ägarna. Prognoserna anses svåra 
att göra så pass långa och därför får de ibland revideras.  
  
En av personerna vi valt att intervjua är Jonas Saric (nedan kallad Saric) som arbetar som 
kredit- och finanschef på huvudkontoret i Stockholm. Han har inte styrt med 
budgetstyrning men anser att det är en tidskrävande process. Det kan gå på rutin, gå på 
föregående år plus tre procent, mörkar kostnader, eller lyfter fram intäkter för att få fram 
marginal. Budgetstyrning är ”jävligt” stelbent. Eftersom företaget har en budget som 
skall gälla i tolv månader och om något oförutsett händer blir det svårt att anpassa sig till 
denna förändring. Budgeten blir inaktuell relativt snabbt vilket gör att budgeten inte blir 
allt för tillförlitlig. Han ifrågasätter om arbetet med budgetering verkligen är värt besväret. 
Saric förespråkar budgetlös styrning som är mindre tidskrävande och personalen kommer 
inte ha något anslagstänkande. Spelar ingen roll vilken månad kostnaden kommer säger 
Saric och menar att anslagstänkande inte är vanligt förekommande i Ahlsell. 
 
Respondent nummer två är Niklas Tornberg (nedan kallad Tornberg) med titeln 
försäljningschef för VVS-avdelning i Luleå. Han har inte jobbat med budget som 
styrmedel, men tycker det går väldigt bra att bli styrd med Ahlsells styrsystem och ser 
ingen anledning till varför företag skall använda sig av budgetstyrning istället. 
 
Tredje intervjun genomfördes med Pekka Nyman (nedan kallad Nyman) som verkar som 
Säljare för VVS-avdelningen i Luleå. Nyman har liten erfarenhet av budgetstyrning. 
Hans inställning är att, ”varför ska man använda budget när den ändå revideras flera 
gånger per år, eftersom det medför en mängd extra arbete”.   
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4.1 Anpassning till marknaden 
Saric anser att det är säljarna ute runt om i landet som kommer med förslag på vad som 
kan tänkas att produktcheferna, som finns runt om i landet, ska titta på för produkter. 
Ahlsell har cirka 14 stycken produktchefer som ansvarar för respektive produktgrupp, 
exempel belysning eller rör. Varje produktgrupp är väldigt bred, det finns många olika 
fabrikat och modeller av samma typ av vara i varje produkttyp. Vad som skall finnas i 
varje affär är ganska decentraliserat, butiker uppe i norr har inte samma produkter som en 
butik nere i Skåne, men bassortimentet är desamma i butikerna. Själva inköpen sker 
centralt men det finns undantag, om det finns någon lokal tillverkare som gör en bra 
produkt som passar in geografiskt sett, då kan inköpet ske decentraliserat. De som 
bestämmer vilka produkter som skall ingå i sortimentet sitter centralt i företaget men får 
sin information från försäljningsorganisationerna runt om i landet. 
 
Enligt Saric har Ahlsell AB 120 000 artiklar för försäljning. Enligt honom är det 
självklart att Ahlsell AB har produkter som ligger på hyllorna och samlar damm, Ahlsell 
AB saknar även produkter som efterfrågas. I Hallsberg där centrallagret ligger finns flera 
system för att se vilka lagervaror som är hyllvärmare. När systemet ger indikation på att 
en viss produkt har låg omsättningshastighet blir produkten föremål för åtgärder, det kan 
vara att företaget gör lite reklam för den eller att företaget rear ut de produkter företaget 
har kvar och tar bort de som lagervaror. Det är en svår avvägning om vilka produkter som 
skall vara lagervaror och vilka som skall finnas för beställning. Det finns en så stor 
mängd olika varianter av allting, ta exempelvis rör som grävs ner i marken eller som 
finns i husväggar, det finns en oändlig mängd varianter vad gäller material, legeringar 
och diameter. Det är enormt svårt enligt Saric att veta hur mycket av varje typ Ahlsell 
skall ha på lager och vad som de bara tar in på beställning. Det är dock en annan fråga 
vad som skall lagerhållas. Eftersom cirka 25 procent av Ahlsells AB´s försäljning går 
direkt från leverantör till kund kan Ahlsell enligt Saric beställa vilken produkt som helst. 
Resterande försäljning går genom centrallagret och butikerna. ”Så visst är vi flexibla, vi 
är otroligt flexibla” säger Saric. 
 
Tornberg upplever att det finns en plan på hur säljarna skall jobba och mål finns utsatta 
som han skall uppnå, det är marknaden som styr vilket mål som varje person kommer att 
ha. Om det sker något oförutsett ändras målen. Han ser ingen vits med att använda budget 
då Ahlsell skulle ha fått revidera den flertalet gånger under varje budgetår med tanke på 
alla de investeringar som sker i Luleå. Målen sätts upp men Ahlsell AB ”printar” inte ner 
dessa i siffror säger Tornberg. Vad som skall lagerhållas i butiken styrs enbart av 
efterfrågan och om det är en produkt som kan vara akut för vissa kunder. Branschen är 
väldigt konservativ men ibland kommer produkter som slår sig in på marknaden väldigt 
fort. Ett exempel på en sådan produkt är enligt Tornberg presskopplingar, dessa hade 
funnits på marknaden ett antal år utan någon större efterfrågan och sen helt plötsligt 
började alla efterfråga denna produkt och då var Ahlsell AB tvungen vara med i 
utvecklingen, hinner företaget inte vara med då kan de bli ”akterseglad” säger Tornberg. 
Butikerna har en kapitalomsättningshastighet som ett mått på effektivitet, detta gör att 
butikerna inte kan någon större mängd hyllvärmare. Enligt Tornberg finns även system i 
butikerna för att se om någon produkt inte uppnår målet för omsättningshastigheten, han 
tycker de är väldigt bra på att ha ett sortiment som är aktuellt och som efterfrågas. 
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Undantag finns för produkter som ingår i olika serier. Även om de inte efterfrågas så jätte 
mycket måste de tas in eftersom de ingår i en serie produkter. Oftast tar centrallagret in 
nya produkter först men som Saric har nämnt tidigare finns lokala skillnader i 
produktutbudet. Det mesta är inom VVS-branschen är återkommande från år till år. Vid 
intervjutillfället hade Ahlsell en vårkampanj denna kampanj är inte till för att prisa in 
Ahlsell utan mer för att uppmärksamma att det är vår och nu är det dessa produkter som 
gäller. Desamma sker sommar, höst och vinter. Som Tornberg nämnt tidigare sker oftast 
inga snabba svängningar i VVS-branschen men när det sker en förändring är det inte 
alltid bra att vara först med denna produkt. Utan, enligt Tornberg, företaget kan vänta och 
se hur kvalitén och efterfrågan utvecklas samt se hur prisbilden ser ut. Risken med detta 
är att kunden kan köpa in sig hos en annan leverantör.      
 
Nyman är i linje med Tornberg vad gäller lagerhållningen av varor, om det är nog stor 
efterfrågan här i Luleå tas produkten in som lagervara i butiken. Men det är svårare att få 
en produkt att bli lagervara på centrallagret eftersom Ahlsell är ett så stort företag. Han 
tycker även Ahlsell arbetar frenetiskt med att få bort hyllvärmare från butiken och att 
detta arbete går bra. Numera finns det inga större ”dammsamlare” i butiken i Luleå. Men 
annat var det efter övergången från Tornab. Ahlsell har bättre system för att kontrollera 
vilka produkter som är hyllvärmare och dessa system funkar utmärkt tycker Nyman. 
Även Nyman anser att företaget inte alltid behöver gå i bräschen för en ny produkt utan 
företaget kan ligga lågt och se att produkten håller måttet vad gäller kvalité och andra 
aspekter. Han tycker att Ahlsell verkligen inte har problem att anpassa sig förändringar på 
marknaden, utan Ahlsell bestämmer själva när de skall ta in en vara eller inte. 
 

4.2 Rationella Beslut 
Saric säger att de som styr de flesta arbetarna i Ahlsell är ROS-talet (Return On Sales) 
och är enligt Saric detsamma som rörelsemarginal. Ett annat nyckeltal som det jobbas 
med är avkastningen på arbetande kapital, ROCE – Return On Capital Employed. ROS 
och ROCE är det två huvudsakliga nyckeltalet som används för att styra medarbetarna. 
För att se vad ROS-talet består av är det bara titta på en årsredovisningen, 
rörelseresultat/omsättning. I rörelseresultatet ingår det komponenter som 
försäljningsorganisationen inte kan styra, som centrala-, IT- och administrationskostnader 
och så vidare. Dessa kostnader är jämt fördelade utifrån olika fördelningsnycklar och de 
är inget som varje kontor eller säljare kan påverka. Utan det är generella kostnader för 
hela landet så alla ”drabbas” lika mycket av dessa enligt Saric. Om företaget styr enligt 
ROS eller bruttovinst spelar ingen roll tycker Saric eftersom alla centrala kostnader 
drabbar alla lika hårt, dessa fördelas ut på omsättning bland annat. Att styra med ROS 
tycker Saric går riktigt bra det ger incitament till säljarna att inte ta ett väldigt lågt pris 
bara för att få sälja en massa produkter. Även arbetande kapital fungerar bra som 
styrmedel då företaget inte vill att butikerna ska ligga med stora lager eftersom de kostar 
pengar, det ger incitament att vara effektivare med kapitalet. Företagets mål är att tjäna så 
mycket pengar som möjligt, men Ahlsell ska inte tjäna pengar till vilket pris som helst, 
och därför har Ahlsell som koncern flera olika policys. De största och viktigaste policys 
gäller moral, etik och miljö. Det är Ahlsells koncernledning som bestämmer dess policys 
det är även koncernledningen som bestämmer de målen som företaget skall uppnå. Målen 
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är uppsatta utifrån målsättningen som ägaren har. För att nå detta mål bryter Ahlsell ner 
resultatet ända ner på försäljningsenhets nivå och säger att ska vi fixa detta mål måste ni 
uppnå detta. Vad som ligger till grund för ägarnas resultatmål är deras förhoppning om 
egen avkastning. Enligt Saric räknar det kallt med att få ett visst belopp för Ahlsell den 
dagen de säljer de. För att de skall få detta belopp anser de att Ahlsell behöver en viss 
lönsamhetsnivå. Målen som sätts upp är inget som personalen kan påverka direkt. Saric 
anser dock att målen är rimliga att uppnå varken för lätta eller för svåra. Det är ungefär 
hälften av kontoren som slår sina mål och den andra hälften gör det inte. Slås 
resultatenheterna ihop når de ganska väl upp till målen säger Saric. 
 
Enligt Saric är det Ahlsells största kunder som de tjänar minst på och de små kunderna de 
tjänar mest på, men är det i alla branscher anser han. Även i banksvängen där han 
jobbade tidigare så kunde företaget inte ta ut lika stora marginaler på de stora kunderna 
men på fotfolket kunde man det. Det är klart att Ahlsell vill ha de stora kunderna som 
köper stora volymer. Saric menar på att de får affärer för att det kan påvisa att Ahlsell är 
si och så stora och få en del lönsamma affärer som Ahlsell inte kunde ha fått om de inte 
hade dess inköpsvolymer. Centrallagret är väldigt stort och då behövs volymerna för att 
centrallagret skall snurra. Om Ahlsell inte hade dessa volymer skulle de inte kunna ha allt 
folk och system i centrallagret. Det finns andra fördelar men att ha stora volymer även 
om Ahlsell inte tjänar så mycket på de kunderna som köper de största volymerna, de 
tjänar ju pengar på dom men inte så vansinnigt mycket som Saric sa. ”Det är en 
förutsättning om man tänker kraft, att ha stora volymer”. Det som gör Ahlsell speciellt 
enligt Saric är deras storlek och inköpsavtal. Eftersom de är så pass stora och köper 
enorma volymer får de otroligt bra inköpsvillkor på hela materialet, om de bara tog in 
hälften så mycket som idag på grund av att säljare tackat nej till affärer som hade lite 
sämre vinstmarginal på skulle Ahlsell inte ha samma inköpsavtal och då skulle de inte 
kunna tjäna lika mycket pengar på de små kunderna som de gör idag eftersom 
inköpspriset är så pass volymdrivet. 
 
Tornberg anser att omsättningshastigheten är ett ypperligt styrmedel för att Ahlsell skall 
slippa ha ”dammsamlare” i butikerna. ROS-talet sätts centralt och beror på vilken 
marknadsandel Ahlsell vill ha. Även det Tornberg känner att han blir mest pressad av att 
prestera bra utifrån. Känner sig inte toppstyrd, utan Tornberg sätter press på sig själv att 
prestera bra. Men företaget kanske vill öka sin marknadsandel och då blir Ahlsell tvungen 
att ta ett lägre ROS-tal för att locka till sig nya kunder, men det är en övervägande 
säljaren får ställa sig menar Tornberg. Tornberg känner att han inte kan påverka de ROS-
tal och mål som ställs på honom. Vidare tycker Tornberg inte målen är orimliga men inte 
heller lätta att uppnå. Dock känner han att ROS-talet kan bli missvisande ifall man har en 
stor affär som generar stor vinst men samtidigt har dåligt ROS-tal. Det finns situationer 
då ROS-talet inte går att uppnå på grund av stora volymer. Om Tornberg tar affären eller 
inte beslutar han från affär till affär. En säljare måste kunna känna vart smärtgränsen går 
från gång till gång. Både Tornberg och Nyman känner att de inte behöver prisa in sig hela 
tiden utan de erbjuder andra tjänster. Båda ligger enligt dem själva väldigt nära det 
uppsatta ROS-talet som de har. 
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Nyman anser att han bara blir styrd av ROS-talet. Olika jobb ger olika ROS säger han, 
det beror också på vilka produkter han säljer. Vissa har bättre vinstmarginal än andra. 
Även Nyman sätter press på sig själv för att han själv ska vara nöjd. Nymans ROS-tal 
sätts också centralt och han tycker sig själv inte kunna påverka dessa på något sätt. Målen 
är inte lätta att uppnå utan Nyman måste kämpa. Han tycker det är svårt att tacka nej till 
stora affärer även om ROS-talet inte kan hållas i just den affären. Om de har mycket 
affärer just då så vill han inte prisa in sig och han anser att han följer och håller företagets 
mål. 

4.3 Optimering av ansvarenheter 
Eftersom Ahlsell försöker få ner lönsamhetsansvaret, finns en chef för varje enhet. Varje 
resultatställe har sin egen chef som är ansvarig för resultatet för enheten. Den lägsta 
enheten är butik och då är det butikschefen som har det yttersta ansvaret för resultatet. 
Sen ingår alla butiker och kontor i ett distrikt där det finns en distriktschef på 
distriktsnivå finns även specialist kompetens. Mellan butik och distriktsnivå finns folk 
som är ansvariga för de olika marknadssegmenten det finns en VVS-, el-, verktygs och 
kylarförsäljningschef. Dessa är resultatenheter som ligger direkt under distriktsnivå. 
Distrikten igår i regioner där det finns en regionchef. Regionen igår i ett land och landet 
ingår i koncernen som har en chef och här finns även lite specialist funktioner enligt Saric.  
 
För att kunna jämföra enheterna och även säljarna med varandra så har Ahlsell något de 
kallar för Ahlsvenskan och de som presterar riktigt dåligt hamnar i Kvahlserien. Varje 
månad skickas detaljerad statistik över hur det ser ut på de olika enheterna. En anledning 
enligt Saric kan vara att en viss säljare har många stora kunder och på så vis inte kan 
hålla sitt ROS-tal uppe och på grund av detta hamnar i Kvahlserien även fast han drar in 
stora pengar till företaget. Men det behöver inte vara så heller utan ofta är de stora 
kunderna rikstäckande, deras största kund har minst 350 kundnummer och har minst ett 
kundnummer per kontor säger Saric. Ofast fler än ett kundnummer eftersom de har olika 
avtal på de olika marknadssegmenten. Största anledning till att en enhet hamnar i 
Kvahlserien är att den enheten befinner sig på en marknad med svår konkurrens och då 
måste hålla ner sitt ROS-tal för att inte tappa stora marknadsandelar. Generellt är Ahlsell 
väldigt starka i norra Sverige och svagare i södra Sverige, det är en traditionell grej enligt 
Saric eftersom de har köpt bolag som varit starka här uppe och kan på grund av detta ta ut 
ett högre pris i norra Sverige än vad det kan göra söder över.  
 
Saric tycker inte det skapas några synergier mellan enheterna. Det är svårt att få synergier 
mellan enheterna eftersom var och en är ansvariga för sitt område. Eftersom försäljningen 
är decentraliserat så är det upp till varje försäljare att bearbeta sina respektive kunder. De 
kunder som är rikstäckande har speciella centrala enheter som håller ihop de runt om i 
landet och ser till att varje kontor får den affär de skall ha. Det sker ingen större 
fördelning av resurserna säger Saric utan det är nåt som är upp till varje försäljare hur 
stora kostnader han vill dra på sig. Eftersom de är ansvariga för resultatet måste de även 
vara ansvariga för de olika komponenter som igår i resultatet. De är ansvariga för hur 
deras försäljning går och då ska de även vara ansvariga för telefonkostnaderna, 
bensinkostnader och personalkostnaderna. Det är ju inte mer än rätt att om säljaren gör ett 
bra jobb ska han kunna ta en kostnad som inte säljaren annars hade kunnat ta, men i och 
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med detta får distriktsansvarige väldigt stort ansvar tycker Saric. Prognoserna som görs 
för hela koncernen och även ner på enhetsnivå kan vara föremål för justeringar om 
beslutsfattarna märker att de drar iväg och oftast om det drar iväg i negativ riktning. Då 
sänker de prognosen. Grundprognosen arbetas fram en gång per år och arbetet pågår 
oftast på vinterkanten just innan årsskiftet.  
 
Enligt Tornberg finns det många kunder som är gemensamma för flera kontor och distrikt. 
Det är ingen direkt strikt indelning att du sköter de och du sköter de här. Om det var så 
tror han inte att det skulle fungera att mäta. De mäts som en enhet allihop. Då försöker de 
jobba som en grupp. Kunderna är kontrakterade till de distrikt som de tillhör även om de 
utför ett arbete någon annanstans så blir kontoret som de tillhör tilldelat den försäljning 
säger Tornberg. De samarbetas dagligen mellan de olika kontoren, försäljningscheferna 
samarbetar för att ta fram avtal och kampanjer. Eftersom vi tillhör samma bolag så finns 
inga inre stridigheter tycker Tornberg 
 
Nyman anser att de har många kunder gemensamt och ingen strikt indelning, att du sköter 
de och du de här och de vet jag inte hur detta skulle mätas. Vi mäts som en enhet allihop. 
Vi försöker jobba som en grupp då. Kunder är kontraktera till de distrikt som de tillhör 
även om de utför arbete någon annanstans så blir kontoret som de tillhör tilldelat den 
försäljningen. Varken Tornberg eller Nyman kan komma på en situation där de inte 
samarbetat med ett annat kontor eller distrikt. Ahlsvenskan och Kvahlserien ser Tornberg 
och Nyman mer som en kul grej än en tävling mellan enheterna.  
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5 Analys 

5.1 Anpassningsbarhet 
En av de viktigaste funktionerna som budgeten har är att planera verksamheten enligt 
Drury (2000). I detta arbete måste en rad uppskattningar göras om försäljning, 
råvarupriser, prognoser för löner samt övriga kostnadsutvecklingar. En annan viktig 
funktion med budgeten är att kontrollera verksamheten. Detta gör cheferna genom att 
planera kostnader och intäkter och därigenom få fram förväntat resultat. För att veta hur 
effektiv företaget varit jämför beslutsfattarna utfallet med budgeten. Då fås en avvikelse 
och ett mått på hur effektivt företagets prestation har varit. Detta görs med i den så 
kallade budgetprocessen.  
 
Wallander (1994) hävdar att budgeten verkar konserverande, trots att förutsättningarna 
ändras håller verksamheten kvar i budgeten. Budgeten låser verksamheten till ett visst 
agerande och även om ett annat alternativ är bättre håller företaget kvar vid budgeten. 
Om företaget reviderar budgeten blir den ännu dyrare och det gamla arbetet blir 
meningslöst. Wallander menar därför att organisationen blir stel. Ett av de områden som 
Wallander behandlar är hur företagen uppskattar efterfrågan på deras produkter. 
Budgetstyrda företag budgeterar med att en viss produkt skall sälja en viss mängd och till 
ett visst pris. Dessa företag har ett sortiment och efterfrågas något utanför det, är 
företagen dåliga på att anpassa sig till den nya efterfrågan. Detta är också ett tecken på 
stelhet och därför ansåg vi att detta är bra sätt att mäta stelheten på. 
   
Eftersom teorin säger att budgetstyrda företag är stela, tyder det på att budgetlösa företag 
är anpassningsbara till förändringar i omvärlden. Vi anser att om sortimentet i Ahlsell 
som är ett budgetlöst företag är förutbestämt och stelt,  stämmer inte Wallanders (1994) 
teorier. Vi har därför undersökt hur respondenterna i vår studie upplever att de är 
anpassningsbara mot vad marknaden efterfrågar.  
 
Det framkom att Ahlsell egentligen kan ta in vad som helst på beställning. Det är dock en 
annan fråga om de ska lagerhålla produkten. Saric påpekade att 25 procent av 
produkterna går direkt från leverantör till kund och då behöver de inte lagerhålla dessa 
produkter. Det har inte att göra med styrsystemet att göra utan mer med logistiksystemet 
att göra. Detta kunde uppnås med ett budgetstyrt system också då vi antar att budgetstyrt 
företag inte är helt ”stelbenta”. Annars är just lagerhållning en viktig tjänst som Ahlsell 
besitter. Det är en god service att allt finns på samma ställe och att inte produkterna är 
flera dagar bort. Dock är det dyrt att lagerhålla produkter och för att anpassa sortimentet 
till vad marknaden efterfrågar styr Ahlsell med nyckeltalet Return On Capital Employed 
(ROCE). ROCE är avkastning på sysselsatt kapital och detta nyckeltal gör att Ahlsell är 
väldigt bra på att uppdatera vilka varor som det är stor åtgång på samt vilka som 
efterfrågas mindre. Därför blir de väldigt anpassningsbara till vad marknaden efterfrågar 
som Saric uttryckte sig.  Nyman har erfarenhet av jobb på Tornab vilket var ett 
budgetstyrt företag. Tornab blev sedan förvärvade av Ahlsell. Nyman anser att Ahlsell 
har ett mycket bättre kontrollsystem för att inga dammsamlare skall förekomma och han 
anser att inga ”hyllvärmare” uppstår då omsättningshastigheten på varorna mäts ofta. 
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Systemet mäter månadsvis hur mycket som sålts och hur mycket som är kvar.  Tornberg 
kunde inte komma på någon situation då de inte varit anpassningsbara utan säger att 
marknaden styr mycket vad som säljs. Det är centrallagret som bestämmer vad som skall 
ingå i sortimentet även om lokala skillnader kan förekomma. Som Saric uttryckte 
det ”visst är vi flexibla, vi är otroligt flexibla”. 
 
Vi har kommit fram till att Ahlsell är väldigt flexibla. Ahlsells anpassningsbarhet kan 
kopplas till styrsystemet i detta fall då en av deras två viktigaste nyckeltal styr hur 
anpassningsbara de skall vara. Det är därför tydligt att anpassningsbarhet är väldigt 
viktigt och spelar en central roll i det budgetlösa systemet. Det budgetlösa systemet 
prioriterar att mäta hur sysselsatta kapitalet används. Därför har systemet ett effektivt 
kontrollverktyg för att månadsvis mäta hur produkterna omsätts. Om företaget har en 
dålig omsättning på produkterna erhålls ett svagt resultat på det sysselsatta kapitalet. 
Därför drar vi slutsatsen att det budgetlösa systemet bidrar starkt till att inga 
dammsamlare uppstår. Det budgetstyrda systemet görs planer för vad som skall köpas 
och säljas för ett helt år framöver. Ändras efterfrågan så blir inte avvikelserna så 
intressanta att utvärdera företagets prestation med. Därför behöver en budget revideras 
om en förändring i efterfrågan uppstår. Att revidera budgeten är en dyrt och 
resurskrävande process och därför skall detta arbete minimeras. Men om företag inte 
reviderar budgeten blir det första budgetarbetet meningslöst och slöseri med resurser. 
Detta gör att ett budgetstyrt företag får det svårare när deras budget eller plan inte 
överensstämmer med utfallet. Att utfallet inte stämmer med budgeten är också en vanlig 
företeelse. Därmed inte sagt att de inte anpassar sig till en förändring i efterfrågan men 
det är mer omständigt och tar längre tid. Därför drar vi slutsatsen att styra med ett 
nyckeltal och följa upp varje månad blir mycket mindre stelt än en budget. Vi kan även 
dra slutsatsen att det på grund av det budgetlösa styrsystemet som företag använder sig 
utav som gör de anpassningsbara till förändringar i omvärlden. Därför kan vi säga att det 
budgetlösa systemet klarar sig väl så bra mot kritiken.  

5.2 Rationalitet 
Målen i budgeten skall enligt Drury (2000) även fungera som en motivationsfaktor för 
personalen. Målen skall överensstämma med företagets övergripande mål och skall skapa 
ett beteende som är i företagets linje. Är målen lagomt svåra blir motivationen högre än 
om de är för lätta eller för svåra. Budgeten skall även skapa engagemang hos personalen. 
Bergstrand & Olve (1996) menar att motivation uppstår när personalen får vara med att 
ställa upp målen, och om inte personalen får inflytande riskerar budgeten att bli 
meningslös. 
 
Wallander (1995) anser att det tas väldigt många rationella beslut utifrån sin egen 
synvinkel eftersom det är personer som är med och utvecklar budgeten och då försöker 
att gynna sig själv genom att ta beslut som är rationella utifrån sin egen synvinkel. Det 
betyder att om personalen själva kan påverka målen i ett budgetlöst företag ökar risken 
för irrationella beslut. Då uppstår problemet med den manipulerade budgeten. Budgeten 
förutsätter att personalen agerar rationellt utifrån företagets synvinkel. Effekten kan även 
bli att personalen tar beslut som gynnar företaget på kortsikt, bara för att lyckas nå upp 
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till budgeten, istället för att ta beslut som gynnar företaget på långsikt och ger större vinst 
på sikt.  
 
Finns det incitament till att ta irrationella beslut i ett budgetlöst företag är det inte bättre 
än ett budgetstyrt företag i alla fall. Då kritiken säger att budgetstyrda företag tar 
irrationella beslut utifrån företagets synvinkel så tyder det på i budgetlösa företag ta mer 
rationella beslut sett ifrån företagets bästa. Om det inte tas mer rationella beslut i Ahlsell 
kan vi inte säga att budgetlösa företag tar mer rationella beslut utifrån företagets 
perspektiv.  
 
Ahlsell ägs av ett riskkapitalbolag som heter Nordic Capital. Det är ingen större hemligt 
att de vill ha avkastning på satsat kapital och för att uppnå sina krav har de brutit ner mål 
nedåt i koncernen. Målen är översätta till två nyckeltal som är Return On Sales (ROS) 
och Return On Capital Employed (ROCE). Dessa nyckeltal kan inte påverkas av 
personalen på något sätt. Vi anser att det då inte finns något problem med någon 
manipulerad budget eller mål i Ahlsell då deras målsättning inte går att påverka av 
personalen. Detta har en direkt koppling till det budgetlösa system som Ahlsell tillämpar. 
I ett budgetstyrt företag hade personalen fått inflytande över sin enhets budgetarbete och 
därigenom vilka mål som enheten har. Annars skapas inte den motivation som ett av 
syften med budgeten är. Däremot kan problemet med den manipulerade budgeten uppstå 
då personalen kommer att sätta mål som gynnar deras intressen, vilket inte är rationellt 
utifrån företaget. Vi drar därför slutsatsen att det budgetlösa systemet minskar problemet 
med de manipulerade målen. 
   
Eftersom teorin säger att motiveringen bygger på att personalen är med att ställa upp 
målen. Detta sker dock inte i det budgetlösa systemet därför undersökte vi om personalen 
ansåg sig motiverade. Personalen som vi pratat med anser att dessa mål inte lätta, men 
inte omöjliga att uppnå, vilket även de anser är motiverande. En av respondenterna tyckte 
även att det blev mycket motiverande att jobba med det budgetlösa systemet, då varje 
enhet har ansvar för resultatet. Hälften av enheterna uppnår målen och den andra hälften 
ligger under målen och totalt når de koncernens målsättning. 
 
Stora kunder ger dock en sämre lönsamhet i nyckeltalet ROS än små kunder men det är 
så i de flesta företag menar Saric. Ahlsell vill också ha stora volymer för då tjänar de mer 
på små kunder. Därför styr Ahlsell även med nyckeltalet ROCE för att sälja stora 
volymer. Då stora affärer ger dåligt ROS kompenseras det med att ROCE blir högre 
vilket ger säljare incitament att handla rationellt utifrån företagets synvinkel. ROCE 
hindrar säljare att endast sälja till små kunder och omsätta små volymer. ROS hindrar 
säljaren att endast sälja till stora kunder och omsätta stora volymer. Därför måste säljaren 
hitta en nivå eller balans mellan små och stora kunder vilket är företagets mål. Givetvis 
vore det ideala att ROS:en vore så hög som möjligt men det är under förutsättningen att 
målet för ROCE är uppfyllt. Stora volymer behövs för Ahlsell då företaget får bra 
inköpspriser och små kunder behövs då de ger god lönsamhet och marginal. Då agerar 
säljaren rationellt utifrån företagets och sin egen synvinkel. Eller som national-
encyklopedin uttrycker det, att grunda beslut efter förnuftet. En god lönsamhet på en 
enhet ger bra poäng i Ahlsvenskan vilken är kopplad till ett bonussystem enligt Isaksson 
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(2003). Dessa mål går att använda i ett budgetstyrt system också men då uppstår 
problemet med manipulerade budget, vilket skulle göra att nyckeltalen i sin tur skulle bli 
manipulerade. Därför drar vi slutsatsen att i det budgetlösa systemet det fattas rationella 
beslut från företagets synvinkel än i en budgetstyrd organisation.  

5.3 Suboptimering 
En viktig funktion som budgeten har enligt Drury (2000) kommunicera med de olika 
enheterna i företaget. Den skall även samordna aktiviteterna i de olika avdelningarna i 
organisationen och försäkra sig om att avdelningarna är i harmoni med varandra. 
Budgeten förmedlar helt enkelt de krav och förväntningar som organisationen har på 
avdelningarna. Detta för att alla enheter skall jobba det gemensamma mål som 
organisationen har. Därigenom kan beslutsfattarna planera verksamheten genom att dela 
ut anslag om hur mycket resurser en enhet får förbruka. Enheterna skall veta hur mycket 
de får förbruka för att sälja en viss volym. Därför är den ett sätt att definiera 
ansvarsområden mellan enheterna. Teorin kritiserar ofta budgeten för att vara 
suboptimerande. Enligt bland annat Wallander (1994) kan suboptimeringen leda till 
avdelningstänkande och arbetskamrater kan ses som konkurrenter om de anslag som 
delas ut. Om ett företag är suboptimerat samarbetar enheterna sämre och målen för en 
enhet stämmer inte överens med målet för helheten. Därför skall en organisation så långt 
det vara möjligt försöka att undvika sådana här dysfunktionella beteenden. 
 
Om detta stämmer borde budgetlös styrning ha mindre eller sakna suboptimering. Vi har 
därför tittat på hur samarbetet mellan enheterna fungerade för att avgöra om det finns 
någon suboptimering i Ahlsell. Uppstår en suboptimering även i Ahlsell så stämmer inte 
teorin, att budgetlösa företag suboptimerar mindre.  
 
Det framkom att kunderna är kontrakterade till de distrikt som de tillhör även om de utför 
arbete någon annanstans blir kontoret som de tillhör tilldelat den försäljningen. Detta 
skall motverka att distrikten konkurrerar med varandra. Detta borde organisationen kunna 
uppnå även om de använde sig av en budget. Resursfördelningen i Ahlsell är upp till 
enhetscheferna då de ansvarar genom nyckeltalen, då de bara behöver lönsamhet. Klarar 
de målen får det kosta hur mycket som helst vilket gör att säljarna inte behöver ”kämpa” 
för att få de anslag som de vill ha och säljarna behöver inte konkurrera med varandra om 
anslagen. Detta kan vi koppla till det decentraliserade styrsystem som Ahlsell tillämpar. 
Därför drar vi slutsatsen att det budgetlösa systemet motverkar problemet med att 
enheterna kan ses som konkurrenter om de anslag som delas ut. Hade Ahlsell styrts med 
en budget hade de troligtvis fått konkurrera om anslag av resurser och sedan behövt rätta 
sig efter ett fast anslag. Då hade risken för suboptimering mellan avdelningarna ökat och 
dysfunktionellt beteende kunnat uppstå. Ett exempel är att enheten gör sig av med sitt 
anslag även om pengarna skulle behövas bättre i någon annan del av organisationen. 
Mycket tyder på att det budgetlösa systemet motverkar barriärer mellan avdelningarna 
samt uppmuntrar samarbetet och kunskapsutbyte. Tornberg berättade att han samarbetar 
dagligen med försäljningschefer på andra distrikt och att inga interna stridigheter har 
uppstått. Respondenterna har inte hört någon som tyckte att andra slösade med resurser. 
Nyman tillade att alla jobbar på olika sätt men han såg helst till att inte åka till kunder 
utan ett budskap. Däremot tyckte Nyman att om det inte kostar något så jobbar man inte. 
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Vi drar slutsatsen att det budgetlösa systemet motverkar suboptimering med hjälp av det 
lönsamhetsmått som finns i systemet. Så länge enheterna är lönsamma kan de ha höga 
kostnader. Intäkterna behöver alltså endast överstiga kostnaderna med ett visst antal 
procent. Därför finns inte problemet med suboptimering som i budgetstyrda företag.  
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6 Slutsatser 
Ur tidigare förda diskussion och analys har vi dragit slutsatsen att Ahlsells styrsystem till 
stora delar liknar det budgetlösa system som Wallander (1995) förespråkar. Indelning i 
resultatenheter, stark decentralisering och månadsvis uppföljning är delar som starkt 
förknippas med Wallanders teorier. 
 
Vi anser att det budgetlösa systemet är anpassningsbart till förändringar i omgivningen. 
Eftersom det budgetlösa systemet mäter kontinuerligt och följer upp vilka produkter som 
marknaden efterfrågar drar vi slutsatsen att teorin, att budgetlösa företag är mer 
anpassningsbara till förändringar i omvärlden stämmer.  
 
Vi anser budgetlösa företag inte har problemet med manipulerad budget eller målsättning. 
Det budgetlösa systemet styr säljarna att agera rationellt utifrån företagets synvinkel och 
deras egen. Vi drar slutsatsen att teorin, om att personalen i budgetlösa företag tar mer 
rationella beslut utifrån företags perspektiv, stämmer.  
 
Med det budgetlösa systemet uppstår inte suboptimering i samma utsträckning som i 
budgetstyrda företag. Det delas inte ut några anslag utan det får mer eller mindre kosta 
hur mycket som helst bara målen hålls. Då uppstår inte den konkurrens om anslag som 
det budgetstyrda systemet ofta har. Därför drar vi slutsatsen att teorin, att budgetlösa 
företag är mindre suboptimerade, överensstämmer med vårt resultat.  

6.1 Avslutande diskussion 
Vi har kommit fram till att budgetlös styrning klarar sig bra mot den kritik som 
budgetstyrningen får av Wallander med flera. Betyder det att budgetlösa system är bättre 
än budgetstyrda system. Vi har endast kollat på kritiken mot budgetstyrning och inte sett 
på brister på det budgetlösa systemet. Vi har uppfattningen att alla system har sina brister 
och svagheter. Vissa organisationer passar inte lika bra till vissa styrsystem som andra 
organisationer gör. Därför kan man inte dra slutsatsen att ett styrsystem är bättre än något 
annat generellt sett. Det budgetlösa systemet är uppbyggt som ett svar på den kritik och 
missnöje över den traditionella budgetstyrningen. Därför är det inte så konstigt att man 
skapade ett system som klarar kritiken. Det hade ju varit att skapa ett system förgäves om 
det inte klarat kritiken.   
 
En negativ aspekt av det budgetlösa systemet är att det är svårt att begripa vad 
nyckeltalen mäter för användarna. Vi märkte vid intervjuerna att respondenterna förutom 
Saric, som är utbildad ekonom, har svårt att bilda en uppfattning om vad nyckeltalen står 
för. De vet vad som påverkar de i stora drag men att fråga de om detaljer är svårt. Det 
kräver helt enkelt mer av användaren än ett budgetstyrt system då du inte bara behöver 
veta hur mycket intäkter du skall ha och till vilken kostnad. 
 
Det budgetlösa systemet är också väldigt likt ett balanserat styrkort i sitt decentraliserade 
upplägg samt mål som bryts ner i delmål som snabbt följs upp. Båda systemen kan 
användas som ett varningssystem som gör det möjligt för ledningen att fånga upp 
avvikelser från den utstakade kursen innan dessa avvikelser blir synliga ekonomiskt. Vi 
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frågor därför vad som är skillnaden mellan det budgetlösa systemet och ett balanserat 
styrkort. Kan det vara så att företag som har ett budgetlöst system egentligen använder ett 
balanserat styrkort.  Vi anser att det kan vara ett ämne till framtida forskning. Vi kan inte 
genom denna studie säga vad som är det främsta styrsystemet av budgetstyrning, 
budgetlöst och balanserat styrkort. Däremot är det en signal att den traditionella budgeten 
behöver utvecklas då det budgetlösa systemet klarar kritiken väl så bra.    
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 Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 
1. Vilken befattning har ni på Ahlsell AB? 
2. Har Ni någon erfarenhet av budgetstyrning?  
3. Har du styrt eller blivit styrd via budget? 
4. Hur upplevde du det att jobba med budget? 
5. Hur upplever du att jobba med budgetlös styrning? 
 
 
6. Vad krävs för att en helt ny produkt som efterfrågas skall tas in sortimentet? 
7. Vad krävs för att en produkt som ingår i sortimentet skall utgå? 
8. Upplever ni att ni har produkter som inte efterfrågas? 
9. Upplever ni att ni saknar produkter som efterfrågas?  
10. Hur planerar ni vad som skall säljas? 
11. Kan du beskriva en situation där du anser att ni inte har varit anpassningsbara till 

marknaden? 
 

 
12. Vilka nyckeltal styr/s ni med? 
13. Vilka mål upplever du att ni har?  
14. Vem har bestämt dessa? 
15. Varför dessa mål, vad låg till grund till dessa beslut? 
16. Kan ni påverka målen på något sätt? 
17. Är de rimliga att uppnå? Är de lätta att uppnå? 
18. Uppstår situationer då marginalen inte går att nå pga. stora volymer? 
19. Om en sådan situation uppstår vad gör du då? 
20. Kan du beskriva en situation där du anser att ni tagit beslut som inte gynnar 

företaget? 
 
 
21. Hur ser ansvarsenheterna ut på de olika kontoren? 
22. Hur jämför man de olika kontoren/enheterna? 
23. Skapas synergier mellan enheterna? Positiva/ Negativa? 
24. Vem planerar hur resurserna (bensin, telefon) skall fördelas mellan enheterna? 
25. Hur påverkar Ahlsvenskan din inställning till samarbete med andra enheter?  
26. Kan du beskriva en situation där du anser att du inte hjälpt en annan enhet i 

företaget? 
 
 

27. Kan vi återkomma till dig om vi tycker något är oklart vid ett senare tillfälle? 
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 Bilagor 

Bilaga 2 
Ahlsells Organisation 
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