
 Lovisa Hedström,  Frida  Kolbäck

                     Budgetlös styrning -
                 hur fungerar det i praktiken
                     och vad är skillnaden 

        jämfört med traditionell budgetstyrning?
 
 
 
 
 

  

1999:078

EXAMENSARBETE

Ekonomprogrammet C-nivå

 

 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Ekonomistyrning

1999:078 • ISSN: 1402-1579 • ISRN: LTU-EKON-EX--99/078--SE



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1 INLEDNING .......................................................................................... 1 

1.2 BAKGRUND................................................................................................................ 1 
1.2 PROBLEMDISKUSSION............................................................................................1 
1.3 SYFTE.......................................................................................................................... 3 
1.4 AVGRÄNSNINGAR ...................................................................................................3 

2. METOD................................................................................................. 4 
2.1 ANGREPPSSÄTT........................................................................................................ 4 
2.2 DATAINSAMLINGSMETOD ....................................................................................4 
2.3 METODPROBLEM.....................................................................................................5 

3 TEORI .................................................................................................... 7 
3.1 BUDGET ...................................................................................................................... 7 

3.1.1 Budgetens syften....................................................................................................7 
3.1.2 Budgetprocessen....................................................................................................9 

Budgetplanering.......................................................................................................... 9 
Löpande styrning ........................................................................................................ 9 
Budgetuppföljning ....................................................................................................11 

3.2 BUDGETLÖS STYRNING....................................................................................... 12 
3.2.1 Wallanders modell ............................................................................................... 12 

Prognoser ..................................................................................................................13 
Behövs en resultat budget? ....................................................................................... 14 
Funktionell organisation ...........................................................................................15 

3.2.2 Beyond Budgeting Round Table .........................................................................16 
Hur styra ett företag utan budget? ............................................................................17 

3.3 Alternativa styrmedel..................................................................................................18 
4 EMPIRISK STUDIE PÅ FÖRENINGSSPARBANKEN ......................21 

4.1 ORGANISATION...................................................................................................... 21 
4.2 PROGNOSER.............................................................................................................22 

4.2.1 Uppföljning av prognoserna ................................................................................ 22 
4.3 STYRNING................................................................................................................ 23 

4.3.1 FöreningsSparbankens Verktyg för framtiden.....................................................23 
4.3.2 Det utvecklande kontraktet ..................................................................................25 

5 ANALYS................................................................................................27 
5.1 STYRNING MED PROGNOSER.............................................................................27 
5.2 ALTERNATIVA STYRMEDEL............................................................................... 28 
5.3 BUDGET KONTRA BUDGETLÖS..........................................................................28 

6 SLUTSATSER .......................................................................................30 
 
REFERENSLISTA...................................................................................31 
 
BILAGA  
Intervjuguide, FöreningsSparbanken 
 



INLEDNING 

 1

1 INLEDNING 
 
I detta kapitel diskuteras styrsystem och den budgetlösa styrningen som vuxit fram under de 
senaste 30 åren. Några olika synpunkter på budget och budgetlös styrning tas upp. Vidare 
redogörs för rapportens syfte och dess avgränsningar.  
 
 
1.2 BAKGRUND 
 
Alla typer av företag har behov av ett effektivt styrsystem. Beroende på organisationens art 
och omfattning kan styrsystemet vara mer eller mindre komplext. Företagsledningen styr 
mot de mål de satt upp för rörelsen med hjälp av detta styrsystem. Dessa mål kan vara av 
ekonomisk art, som till exempel soliditetstal, räntabilitetstal, marknadsandelar och 
vinstmarginaler. Det kan även vara icke-ekonomiska mål som produktkvalitet eller 
arbetstillfredsställelse. Styrsystemet omfattar de rutiner, metoder och tekniker som används 
för att styra verksamheten mot de uppsatta målen. En typ av styrsystem är 
ekonomistyrsystemet som används för att nå ekonomiska mål, till exempel omsättning och 
resultat. Det gäller att så långt som möjligt påverka chefer och anställda att sträva åt samma 
håll och mot gemensamma mål. Syftet med ekonomistyrsystemet är således att rationalisera 
och effektivisera verksamheten, något som är viktigt i såväl stora som små företag.1 
 
Ekonomistyrsystemet innehåller dels en historiskt registrerande del, dels en 
framåtblickande del. Den historiska delen är den traditionella redovisningen. Den 
framåtblickande delen av ekonomistyrsystemet representeras ofta av budgeten, som ska 
visa hur framtida resultat kan tänkas se ut. Budget (kommer av franska boagette och 
betyder ”liten läderpåse”) är en uppställning av inkomster och utgifter, som väntas infalla 
under en viss period.2 
 
Ett av budgeteringens syften är att vara ett hjälpmedel vid ekonomisk planering. Budgeten 
ska även vara ett medel för att nå företagets mål och den ska motivera de anställda. Ett 
vanligt fenomen är dock att de chefer som upprättat budgeten ofta är positiva till den, 
medan de anställda som ska arbeta med den är mer negativa. Bergstrand och Olve  vill lösa 
problemet genom att förbättra och utveckla budgeten.3 En nytänkare inom området är Jan 
Wallander, Handelsbankens förre chef och nuvarande hedersordförande, som redan på 70-
talet förespråkade budgetlös styrning. Budgetlös styrning innebär att företagsledningen styr 
på kort- och långsiktiga prognoser i stället för årsbaserad budget.4                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 
Sedan 1920-talet har företag upprättat budget för att med hjälp av den kunna planera och 
följa upp den ekonomiska verksamheten. Många företag upprättar budget främst för att det 
ska vara så, utan att egentligen använda budgeten i den ekonomiska styrningen. Vid årets 

                                                 
1 Lagerstedt, B. & Tjerneld, H., (1991), 
2 Ibid. 
3 Bergstrand, J. & Olve, N-G., (1992),  
4 Wallander, J. (1994), 
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slut, i samband med budgetuppföljningen, upptäcker flera företag att utfallet inte stämmer 
överens med den uppgjorda budgeten. I sådana situationer fyller budgeten inte sin funktion 
som ett ekonomiskt styrmedel och man kan då fråga sig om det verkligen är nödvändigt att 
överhuvudtaget upprätta någon budget.5 
 
Jan Wallander, Handelsbanken, är den som först började med budgetlös styrning i Sverige. 
I snart 30 år har Handelsbanken framgångsrikt styrt utan budget. Då budgeter bygger på 
prognoser och historiska händelser menar Wallander att budgeter är riskabla om 
prognoserna slår fel och innebär onödigt arbete om de visar sig stämma överens med 
utfallet. Även företag som styr utan budget styr på prognoser, men de fattar besluten så sent 
som möjligt och för kortare tidsperioder. Större beslut fattas dock på långsiktiga prognoser. 
Detta innebär, enligt Wallander, säkrare beslutsunderlag och bättre styrning.6 
 
Som tidigare nämnts är budgeten en källa till motivation för de anställda. Detta kan ses som 
en anledning till fortsatt budgetering. Det finns dock andra sätt att skapa motivation, 
förutom med hjälp av budgetarbete. Wallanders modell bidrar till ökad motivation genom 
framräkning av lönsamhetsmått som de anställda ska försöka uppnå. Med jämna mellanrum 
jämförs olika enheters resultat med varandra, vilket leder till en ”tävlan” mellan dessa. 
Avdelningar som redovisat ett bra resultat under perioden hjälper avdelningar som lyckats 
sämre. Detta motiverar de anställda att prestera ännu bättre under kommande perioder.7 
 
En risk med budgeten är att den ger en känsla av säkerhet. Den får företagen att tro att de 
verkligen vet vart utvecklingen är på väg, vilket kan vara vilseledande då det är osäkert om 
prognoserna, som budgeten bygger på, kommer att slå in. Detta kan försvåra och försena 
nödvändig anpassning till förändrade omständigheter. Något som är gemensamt för alla 
långsiktiga prognoser är att de på något sätt bygger på det förflutna. I och med detta får 
även prognoserna svårt att förutse de stora trendbrotten i utvecklingen.8 
 
Afrell är en av dem som har ifrågasatt Wallanders modell. Afrell frågar sig ”hur mycket av 
Handelsbankens framgångar kan tillskrivas det annorlunda systemet och hur mycket beror 
det på den svit skickliga chefer, som lett banken under de senaste årtiondena?” Om en 
kombination är svaret betyder det att budgetlösstyrning kräver mer av sina utövare än vad 
styrning med budget gör. Afrell menar att det är svårt att hitta en ledning som har den 
överblick som krävs för att snabbt fatta de nödvändiga besluten. Han anser vidare att många 
skulle ta budgetlös styrning som ursäkt för att skjuta upp kritiska avgöranden till nästa dag. 
Budgetstyrning tillhandahåller i alla fall en ”stupstock” för besluten.9 
 
Det finns två förutsättningar för budgetlös styrning, dels att företaget har ett välfungerande 
och genomtänkt redovisningssystem. Dels att företaget är organiserat i resultatenheter, så 
kallade profit centers. Om företaget arbetar efter en funktionell organisation, det vill säga 
att verksamheten är uppdelad i enheter med hänsyn till vad som utförs i de olika enheterna, 
till exempel produktion, försäljning och utvecklingsarbete, är det svårt att arbeta utan 
budget. Enheterna bildar inte någon egen rörelse och kan då inte redovisa något eget 

                                                 
5 Wallander, J. (1994),   
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Afrell, P. (1994, augusti).  
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resultat. Detta innebär att hela organisationen måste använda sig av något gemensamt 
styrsystem och då är budgeten ofta lämplig.10  
 
Företag har flera olika intressentgrupper med skilda intressen, de kan vara långivare, 
leverantörer, ägare, kunder med flera. Dessa kan av olika anledningar ha intresse i att 
företagen upprättar budget. Intressenterna vill ha en förhandsbild av hur företaget förväntas 
prestera. Intressenterna får genom budgeten en uppfattning om hur företaget kommer att 
utvecklas under året och om det har någon framtid på längre sikt. Detta är fördelaktigt om 
intressenterna vill knyta längre och mer ekonomiska avtal med företaget. 
 
Ur ovanstående diskussion kan man ställa sig följande frågor: 
 
Vad är det som skiljer styrning med och utan budget? 
 
Vilka styrmedel förutom prognoser kan budgetlösa företag använda sig av?  
 
På vilket sätt kan prognoser i ett budgetlöst företag förhindra att den vilseledande känslan 
av säkerhet uppstår? 
 
Vilken inverkan på motivationen har den budgetlösa styrningen?  
 
Kräver intressenterna att företagen upprättar budget?  
 
 
1.3 SYFTE 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att skapa förståelse för hur ett företag kan styra verksamheten 
utan budget. Vi vill även beskriva vilka de egentliga skillnaderna är mellan att styra med 
och utan budget. 
 
 
1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 
Då budgetlös styrning inte används i någon större utsträckning är det intressant att 
undersöka varför ett företag övergår från budgetstyrning till budgetlös styrning. Vi har 
avgränsat oss till att studera ett företag som nyligen har avskaffat budgeteringen och 
övergått till budgetlös styrning. Anledningen till att vi avgränsat oss till endast ett företag är 
att vi ville göra en mer ingående studie av det utvalda företaget. Vi har även avgränsat oss 
till Luleå regionen på grund av geografiska skäl. Detta för att kunna göra fler besök på 
företaget.

                                                 
10 Wallander, J. (1994),   
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2. METOD 
 
Metodkapitlet behandlar angreppssättet vid uppsatsskrivningen. Metodsynsätt och 
datainsamlings metod beskrivs. Här behandlas även de problem som uppkom under 
arbetets gång. 
 
 
2.1 ANGREPPSSÄTT 
 
Uppsatsskrivandet började med att vi gjorde ett ämnesval. Under en tidigare kurs väcktes 
intresset för budgetlös styrning och vi ville nu ta tillfället i akt och fördjupa oss på området. 
Efter en diskussion om det var ett genomförbart ämne bestämde vi oss för att skriva om 
budgetlös styrning. 
 
Vi ville med denna undersökning få en djupare förståelse för hur den budgetlösa styrningen 
fungerar i ett företag och se hur den skiljer sig från traditionell budgetstyrning, vi valde 
därför att göra en fallstudie. En fallstudie ger en bra och detaljerad bild av företagets 
verksamhet, då man kan studera företaget ur flera olika aspekter.11 Vi genomförde därför 
personliga intervjuer med anställda på ett företag. Dessa intervjuer gav oss djupare insikt i 
hur budgetlös styrning fungerar i praktiken och hur respondenterna upplever skillnaden 
mellan det nya och gamla systemet. Detta kan betecknas som en kvalitativ studie, då vi 
undersökt ett fåtal objekt ur en mängd avseenden. En nackdel med kvalitativa studier är att 
resultatet inte är generaliserbart. Men detta ser vi inte som ett problem för vår 
undersökning, då syftet med uppsatsen inte var att generalisera, utan att beskriva hur 
budgetlös styrning fungerar i praktiken och se skillnaden mellan budgetstyrning och 
budgetlös styrning. 
 
I rapporten har vi utgått från Wallanders böcker om budgetlös styrning och även litteratur 
om budgetstyrning och alternativa styrmodeller. När vi läst dessa gjorde vi en empirisk 
undersökning i form av intervjuer. Slutligen kunde vi diskutera oss fram till en slutsats. 
Denna form av slutledning kallas deduktion, då man utgår från teorin och sedan testar 
teorin i verkligheten för att kunna dra slutsatser. 
 
Eftersom vi ville skapa förståelse för hur det budgetlösa styrsättet fungerar i praktiken har 
vi försökt sätta oss in i hur företaget arbetar och tänker. Vi ville även genom intervjuer få 
en uppfattning om vad som egentligen skiljer budgetlös styrning från den traditionella 
budgetstyrningen. Detta synsätt, när man går in som en aktör i företaget för att beskriva och 
skapa förståelse för något, kallas aktörssynsättet.  
 
 
2.2 DATAINSAMLINGSMETOD 
 
Vår uppsats handlar om budgetlös styrning i ett företag som har avskaffat budget och vi 
började vår undersökning med att leta efter litteratur på Luleå tekniska universitets 
bibliotek. Vi sökte litteratur både om budget- och budgetlös styrning för att kunna göra en 
jämförelse mellan de båda sätten att styra. Resultatet av litteratursökningen bestod av 
sekundärdata i form av böcker och artiklar från diverse tidskrifter.  
                                                 
11 Eriksson, L.T. & Wiederheim-Paul, F. (1997), 
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I en tidigare kurs gjorde en grupp ett mindre arbete om budgetlös styrning och då nämndes 
att FöreningsSparbanken styr budgetlöst. De berättade att FöreningsSparbanken övergått till 
budgetlös styrning för cirka två år sedan. I och med detta ansåg vi att FöreningsSparbanken 
var ett intressant studieobjekt och  tog därför kontakt med FöreningsSparbanken i Luleå. 
 
Primärdata samlades in genom personliga intervjuer med anställda på 
FöreningsSparbanken. Vi tog kontakt med kontorschefen, Inga-Lill Holmgren, på 
FöreningsSparbanken i Luleå för att fråga om vi fick göra vår fallstudie där. Holmgren var 
positiv till vår studie och hänvisade oss till affärsansvarige Axel Håkansson. Som stöd vid 
intervjun hade vi utformat en intervjuguide att utgå ifrån. Frågorna i intervjuguiden 
utformades utifrån den teori vi hade studerat. Intervjuguiden bestod av stolpar för att vi 
skulle få mer utförliga svar och för att ge utrymme för diskussion. Innan intervjun testades 
intervjuguiden på två oberoende personer som kunde komma med synpunkter på dess 
utformning och kritik mot eventuella otydligheter. Ett par dagar innan intervjun sände vi 
över intervjuguiden till Håkansson för att han i lugn och ro skulle kunna tänka igenom 
frågorna. I samband med intervjun frågade vi om han visste några fler anställda vi kunde 
intervjua, om det budgetlösa arbetet. Håkansson hänvisade oss till controllers Kari 
Erkheikki och Arne Svedberg. Erkheikki hade ingen möjlighet att ta emot oss, men istället 
genomfördes en intervju med Svedberg och då användes samma intervjuguide som vid 
intervjun med Håkansson. 
 
Under intervjuerna utgick vi från intervjuguiden och samtalet spelades in på band, vi förde 
dessutom anteckningar. Inspelningen var till stor hjälp när vi senare sammanställde 
intervjuerna. Fördelen med personliga intervjuer, framför enkäter, var bland annat att vi 
fick möjlighet att förklara otydliga frågor samt att ställa följdfrågor. När intervjuerna var 
gjorda och vi kände oss nöjda med resultatet, sammanställde vi intervjuerna. Under 
sammanställningens gång uppstod frågor som vi tog ytterligare kontakt med respondenterna 
för att få klarhet i. 
 
 
2.3 METODPROBLEM  
 
Avsikten med uppsatsen var att på ett sanningsenligt sätt spegla hur ett företag kan använda 
sig av budgetlös styrning. När vi arbetade med utformningen av intervjuguiden var vi noga 
med att tänka igenom frågorna så att de skulle kunna hjälpa oss att nå vårt syfte. Detta 
bidrog till att höja validiteten. En nackdel när man ska göra personliga intervjuer är att man 
kanske inte får rätt vinkling på svaren om man pratar med fel personer. 
 
Intervjuareffekten innebär att det uppstår ett samspel mellan intervjuare och respondent, 
vilket kan ge oönskade utslag i resultatet. Intervjun kan även vinklas av följdfrågor som 
uppstått under intervjuns gång.12 Reliabilitet innebär att vem som helst som genomfört en 
likadan undersökning skulle kommit fram till samma resultat som vi gjorde.13 Detta är ett  
krav som är svårt att uppfylla då man använder sig av personliga intervjuer. Människors 
åsikter förändras med tiden och även om samma personer ingår i en likadan undersökning 
vid ett senare tillfälle kan svaren förändras på grund av nya erfarenheter. Men vi har försökt 
höja reliabiliteten genom att vara objektiva när vi genomförde intervjuerna och inte styra 

                                                 
12 Arbnor, I. & Bjerke, B. (1994), 
13 Eriksson, L T. & Wiedersheim-Paul, F. (1997), 
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svaren. Vid sammanställningen av intervjuerna uppstod ibland meningsskiljaktigheter oss 
emellan om hur vi skulle tolka svaren vi fått. För att eliminera detta problem tog vi i sådana 
situationer kontakt med respondenterna för att få klarhet i hur det faktiskt var. 
 
Vid litteratur sökningen uppstod ett problem då den mesta litteraturen om budgetlös 
styrning var  skriven av en och samma person, nämligen Jan Wallander. Detta medförde att 
teorin kan anses vara aningen subjektiv. Detta har vi försökt åtgärda genom att söka efter 
artiklar som är kritiska till Wallanders åsikter. Ett annat problem som uppstod vid 
intervjuerna var att det visade sig att Sparbanken Sverige styrt budgetlöst sedan slutet av 
80-talet och alltså inte nyligen avskaffat budget. Men då både Håkansson och Svedberg 
kom ihåg hur det traditionella budgetarbetet gick till ansåg vi inte att detta innebar något 
större hinder för vår undersökning.  
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3 TEORI 
 
Teorikapitlet inleds med en beskrivning av hur företag styr med traditionell budget. 
Därefter behandlas den budgetlösa styrningen, dels ur Jan Wallanders perspektiv och dels 
ur CAM-I Europes synvinkel. Avslutningsvis beskrivs alternativa styrmedel som nyckeltal, 
Balanced Scorecard och Benchmarking, vilka kan komplettera den budgetlösa styrningen. 
 
 
3.1 BUDGET 
 
Budget kan beskrivas som en uppställning av intäkter och kostnader som väntas infalla 
under en viss period. Typiskt för budgeten är att den avser händelser som, vid tiden för 
budgetens upprättande, ännu inte inträffat. När händelsen sedan skett kompletteras 
budgeten med en, i efterhand gjord, uppställning över utfallet. Budgeten behandlar en viss 
period, den så kallande budgetperioden, som vanligen omfattar ett år.14 Budgeten är ett 
handlingsprogram  vilket innebär att den även beskriver andra aspekter än ”hur mycket det 
ska kosta och ge i intäkter”. Handlingsprogrammet kan exempelvis innehålla målsättningar 
och handlingsramar för företagets enheter.15  
 
Budget kan enligt Bergstrand och Olve definieras enligt följande: 
 
”Budget är ett handlingsprogram för hela företaget med mål och handlingsramar för 
resultatenheter. Den skall omfatta förväntade konsekvenser uttryckta i ekonomiska termer. 
Den skall baseras på angivna antaganden och förutsät tningar för en bestämd tidsperiod”16 
 
 
3.1.1 Budgetens syften 
 
Budgeten är en huvudkomponent i ekonomistyrsystemet och har en rad viktiga syften. Den 
är framförallt ett ledningsinstrument och ett administrativt hjälpmedel. Budgeten har som 
övergripande syfte att bidra till att företagets affärsidé realiseras. Den är därför viktig på 
alla områden som man vanligtvis innefattar i begreppet administration, det vill säga 
planering, samordning, kontroll och organisation. Det är utifrån dessa syften man 
bestämmer vilka data som ska ingå i budgetsystemet. Exempel på budgetens syften framgår 
av figuren nedan.17 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 . Budgetens syften. (Lagerstedt & Tjerneld, 1991, s. 15) 
 

                                                 
14 Widebäck, G., (1973),  
15 Bergstrand, J. & Olve, N-G., (1992),  
16 Ibid. 
17 Lagerstedt, B. & Tjerneld, H., (1991),  

Budgeten 

Kontroll/Analys Organisation Planering Samordning 
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Data om budgeterade produktionskostnader i kombination med andra produktionsplaner, 
som till exempel volym, beläggning av maskiner och verkstäder, utgör de viktigaste 
underlagen för företagets kalkyler. Företag som saknar systematiskt utformad planering i 
form av budget, saknar möjlighet att på ett riktigt sätt utforma sin prispolitik. Även vid 
beslut om viktigare investeringar är det nödvändigt med en ekonomisk plan i budgetform 
för hela verksamheten.18 Arbetet med budgetuppställandet är i många företag den form av 
framtidsplanering som involverar och når flest medarbetare. Budgeten är därför ett utmärkt 
medel för att föra ut företagsledningens strategiska huvudtankar och låta dem möta idéer 
och förslag från de operativt ansvariga. Budgeten blir en slags överenskommen markering 
från företagsledningens sida om vad som förväntas av olika enheter under året.19 
 
En viktig egenskap hos budgeten är dess förmåga att skapa och pröva olika 
handlingsalternativ. Med en alternativ budget med andra antaganden än i den ordinarie 
budgeten, kan man enkelt beräkna alternativa produktionskostnader och alternativa priser 
för den kommande perioden. En pessimistisk försäljningsbudget kan till exempel belysa 
riskerna med den planerade investeringen. Med relativt enkla dataprogram kan man skapa 
olika alternativa budgeter. Utifrån den ursprungliga budgeten kan man lätt variera 
förutsättningarna och därmed få fram olika budgetalternativ.20 
 
Speciellt i större företag är det viktigt med administrativ samordning mellan geografiskt 
spridda enheter. I små och medelstora företag är denna typ av samordning mindre viktig. 
Om man med samordning även menar prioritering och resursfördelning, det vill säga rätt 
fördelning av resurser mellan företagets enheter, blir budgeten som samordningsinstrument 
viktigt även i de mindre företagen. De finansiella resurserna i ett företag är i regel 
begränsade, investeringar och resurser måste därför rangordnas och det sker bäst i 
budgetform. Sett ur detta perspektiv är budget som samordningsinstrument viktigt i de 
flesta företag.21 
 
För att budgetens analys- och kontrollsyfte ska uppnås krävs att resultatet sätts in i ett större 
sammanhang och därmed påverkar företagets styrning och ledning. Ett av budgetens 
grundläggande syften är att effektivt styra och följa upp verksamheten så att 
måluppfyllelsen hela tiden kan mätas. En av företagsledningens uppgifter är att hela tiden 
värdera avdelningars och personals effektivitet och prestationer. Bra information om 
uppställda krav och uppnådda resultat bidrar till ökad motivation bland de anställda. 
Effektivitetskontrollen är ett bra underlag för företagets ständiga kostnadsjakt och är därför 
ett viktigt instrument i rationaliseringsarbetet.22 
 
Budgetens organisationssyfte innebär att företagsledaren avlastas genom delegering och 
decentralisering. Företagsledaren befrias från rutinbeslut och alldagliga sysslor och kan 
istället ägna sig åt framtidsplanering och företagsutveckling, detta kallas målstyrning. Vid 
budgetupprättandet fattas ett stort antal beslut som är giltiga för hela budgetperioden. 
Decentralisering kan inte uppnås enbart med budgeten som instrument, utan kräver även att 
ansvar och befogenheter redan från början noga klarläggs även i andra avseenden. Olika 
ansvarsområden måste avgränsas och de anställdas handlingsfrihet inom ramen för dessa 
                                                 
18 Lagerstedt, B. & Tjerneld, H., (1991), 
19 Bergstrand, J. & Olve, N-G., (1992),  
20 Lagerstedt, B. & Tjerneld, H., (1991),  
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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preciseras. Detta kan åstadkommas genom upprättande av organisationsplaner samt 
befattningsbeskrivningar. Utifrån dessa kan sedan budgetsystemet byggas upp.23 
 
Budget är ett viktigt administrativt hjälpmedel, men är bara ett av de instrument 
företagsledningen använder vid styrning och ledning av organisationen. Delegering av 
ansvar och befogenheter genom budgeten bidrar till målstyrning och ökar möjligheterna till 
arbetstillfredsställelse i organisationen. En ökad förståelse för andras uppgifter och ansvar 
sprids i organisationen vilket medverkar till bättre samarbete och helhetssyn i hela 
företaget. Beroende på vilka syften man vill uppnå med budgeten fastställs dess 
uppbyggnad och vilka data som ska ingå i den. Innan man börjar utforma sitt budgetsystem 
är det motiverat att ordentligt tänka igenom vilka syften man vill uppnå. Därefter kan 
nödvändiga rutiner, tekniker och arbetsmetoder fastställas.24  
 
 
3.1.2 Budgetprocessen 
 
Budgeteringsprocessen består av tre faser; budgetplanering, löpande styrning samt 
budgetuppföljning. Det är viktigt att komma i håg att det finns en stark koppling mellan 
budgetfaserna och att dessa i flera avseenden är beroende av varandras utformning.25 
 
 
Budgetplanering 
 
Då budgetplaneringen är ett tämligen komplicerat händelseförlopp är det viktigt att 
bearbeta den i omgångar. Budgetplaneringen har ingen bestämd startpunkt men däremot en 
tydlig slutpunkt, då den leder fram till en budget. Budgeten visar några av företagets 
förutsättningar, till exempel tillgång till kapital, marknadsandelar och liknande. Budgeten 
kan dessutom utgöra en verksamhetsplan. I budgeten finns alltid konsekvenser av 
verksamheten, exempelvis kostnader, intäkter och vinst. Budgetbeskrivningens inriktning 
och omfattning varierar starkt från företag till företag.26 
 
Resultatbudgeten analyseras med hjälp av ekonomiska mått, så kallande nyckeltal. 
Eventuellt upprättas även alternativa budgeter, till exempel genom simulering via dator. 
Även de alternativa budgeterna analyseras, innan beslut tas om fastställande av 
resultatbudgeten. Utifrån resultatbudgeten kan produktkalkyler för det kommande året 
upprättas. Resultatbudgeten tar hänsyn till företagets kostnader och intäkter. Men även 
penningflödet genom företaget, det vill säga inkomster och utgifter, måste beaktas. En 
finansbudget måste därför upprättas, till exempel i form av en finansieringsanalys.27  
 
 
Löpande styrning 
 
Budgeten som dokument har en viktig roll i den löpande styrningen under perioden, bland 
annat då den gör det möjligt för enheterna att verka samstämt utan ständiga kontakter under 
                                                 
23 Lagerstedt, B. & Tjerneld, H., (1991), 
24 Ibid. 
25 Widebäck, G., (1973),  
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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budgetåret. När budgeten upprättas försöker man beakta alla viktigare händelser som kan 
komma att inträffa under budgetåret. Det är dock omöjligt att förutse allt som kan komma 
att inträffa, detta har blivit allt vanligare under senare år. Energikriserna, 
växelkursförändringar och strejker är exempel på händelser som starkt påverkat många 
företags verksamhet. Företaget måste vara beredd på att mycket av innehållet i budgeten 
efter hand blir inaktuellt. Vissa företag försöker gardera sig mot detta problem genom att 
utforma en rad olika budgetalternativ.28 
 
Om företaget endast upprättat ett budgetalternativ blir det svårare att anpassa sig till 
ändrade förutsättningar. Inträffar det händelser som gör budgeten inaktuell måste ledningen 
ta ställning till om de ändå vill behålla budgeten i dess ursprungliga skick, fast budget, eller 
om de ska justera budgeten. Väljer de att ändra budgeten är det vanligast att man gör om 
budgeten för den del av året som återstår vid omplaneringstillfället, reviderad budget.29  
 
Ett faktum som talar för budgetrevidering är att den ursprungliga budgeten är dåligt 
anpassad till dagens förutsättningar. Den reviderade budgeten kan därför ge bättre ledning 
för arbetet under resten av året. Med dagens dataprogram för budgetuppställning är sådan 
omräkning ingen komplicerad process. Många företag vill trots detta arbeta utifrån den 
fasta budgeten. De menar att budgeten ger riktlinjer för organisationen att sträva mot. 
Förändringar i budgeten under det löpande budgetåret ställer bara till förvirring. Denna 
inställning är mycket utbredd i svensk industri.30  Det vanligaste torde vara att man endast 
reviderar budgeten i extrema fall och då de grundläggande förutsättningarna har ändrats på 
ett genomgripande sätt. Det rör sig alltså om extrema företeelser, med extrema orsaker, som 
inträffar sällan och som är av väsentlig betydelse för företagets ekonomi.31 
 
Bland de företag som föredrar en fast budget framför budgetrevideringar är en vanlig 
lösning på dilemmat att man infört så kallade budgetprognoser. Budgetprognoserna är en 
justerad bedömning av hur budgetåret kommer att utfalla. Men budgetprognoserna har inte 
samma status som en reviderad budget. Uppföljning under resten av året och vid årets slut 
görs dock mot den ursprungliga budgeten. Budgetprognoserna används för att anpassa de 
konkreta tillverknings- och försäljningsplanerna. Man bör löpande ompröva budgeten under 
budgetåret. Visar det sig att budgetförutsättningarna har förändrats så mycket att fortsatt 
arbete mot den ursprungliga budgeten skulle försvåra företagets situation bör en 
budgetprognos upprättas. Endast i undantagsfall kan budgetprognosen ges samma status 
som den reviderade budgeten och fungera som uppföljningsunderlag.32 
 
Budgetprognoser behövs i många olika verksamheter, särskilt där yttre svårförutsägbara 
förhållanden påverkar verksamheten och där budgeten har en viktig roll för att samordna 
olika avdelningars verksamhet. Budgetprognoserna blir reviderade budgeter i det avseendet 
att de tar över budgetens funktion av körplan för aktiviteter där en anpassning är viktig och 
besvärlig, och de bör förmodligen begränsas till dessa aktiviteter. För övrigt bör budgeten 
alltjämt gälla och användas vid jämförelser med utfallet. Det är budgeten som anger vilket 

                                                 
28 Bergstrand, J. & Olve, N-G., (1992),  
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Lagerstedt, B. & Tjerneld, H., (1991),  
32 Bergstrand, J. & Olve, N-G., (1992),  
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prestationsansvar de som upprättat budgeten åtagit sig och budgeten har förmodligen varit 
föremål för grundligare bearbetning vid uppställandet än vad budgetprognoserna har.33 
 
På senare år har de flesta företag strävat mot decentralisering genom att ge olika enheter en 
tydlig egen identitet, deras chefer stora egna befogenheter (”som ditt eget företag”) och så 
vidare. Mindre och mer överblickbara enheter är vad som eftersträvats. Motivation och 
beslutskraft antas öka samt bättre möjligheter att utvärdera utfallet. För att nå dessa effekter 
krävs tämligen klara mål för varje enhet och tydliga relationer till andra enheter. De flesta 
enheter påverkar nämligen andra på ett ganska komplicerat sätt, oavsett organisationsform. 
Om mellanhavandena gjordes helt affärsmässigt skulle det saknas motiv för att bedriva 
verksamheten som ett företag. Men om företaget inte ser sig ha något berättigande, förutom 
att vara ett holdingbolag, gäller det att förverkliga möjligheterna till gemensamma resultat, 
stordriftsfördelar och så vidare. Har man valt en uppdelad struktur  är ofta redovisningen 
den naturliga vägen. Budgetsystemet ska då utformas så att det stärker och kompletterar de 
fördelar man vunnit med den strukturella lösningen. Man kan varken göra en total 
planekonomi av företaget eller sträva efter oberoende mellan företagets enheter som om de 
var fristående företag.34  
 
 
Budgetuppföljning 
 
När året har gått är det dags för budgetuppföljningen. Budgeten ger konkret besked om 
tidigare avsikter och en skillnad mellan utfall och budget kan dels ge impulser till åtgärder 
nu, dels öka våra erfarenheter inför kommande perioders budgetering.35 I 
budgetuppföljningen möter den av företagsledningen uppställda budgeten verkligheten. 
Både budgeten och internredovisningen lyder under företagsledningens egna krav. 
Uppläggningen avgörs av verksamhetens omfattning och karaktär. Syftet med 
budgetuppföljningen och internredovisningen är framför allt att mäta måluppfyllelsen, men 
dessutom att ständigt mäta effektivitet och prestationer hos personal och avdelningar. 
Resultatutfallet kan utläsas i internredovisningen och sedan jämföras med budgeten. 
Eventuella skillnader beräknas, jämförs, analyseras och rapporteras. Budgetuppföljningens 
och internredovisningens främsta uppgifter är därför att samla, redigera och distribuera 
information. Informationen ska sedan leda till kostnadsminskning och rationalisering. Den 
ska även bidra till att i efterhand förbättra budgetens precision. 36 
 
Rapporteringen ska koncentreras till förhållanden som kan påverkas på kort sikt och som 
sporrar mottagarna att vidta åtgärder. Det är de påverkbara kostnaderna som man ska ägna 
tid åt, inte de opåverkbara. Information om budgetuppföljningen ska spridas till så många 
som möjligt i organisationen. Budgetstyrningen bör ske så nära processerna som möjligt. 
Sifferuppgifter ur budget och internredovisning som inte sprids saknar mening. 
Arbetsplatsträffar och fackliga sammankomster är därför tillfällen som kan vara lämpliga 
att diskutera budgetuppföljningen på.37  
 

                                                 
33 Bergstrand, J. & Olve, N-G., (1992), 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Lagerstedt, B. & Tjerneld, H., (1991),  
37 Lagerstedt, B. & Tjerneld, H., (1991), 
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Budgetuppföljningen till styrelse och VD kräver en särskild rapportplan. När den 
rapportplanen utformas måste hänsyn tas till styrelsens arbetssätt och arbetsformer. Man 
bör sträva efter att ta fram en aktuell resultatrapport med budgetuppföljning till varje 
styrelsesammanträde. Detta underlättar, särskilt för de utomstående styrelseledamöterna att 
uppdatera sig med situationen och erhålla aktuellt läge för fortsatta diskussioner och beslut i 
styrelsen. Styrelsens rapport ska ge en allsidig bild av företagets situation i komprimerad 
form. Företagsledningen (VD och eventuell ledningsgrupp) behöver tätare rapporter än 
styrelsen. Både styrelsens och företagsledningens rapporter ska kompletteras med 
prognoser och kommentarer till betydande avvikelser från budget.38 
 
 
3.2 BUDGETLÖS STYRNING 
 
 
3.2.1 Wallanders modell 
 
Under senare år har budgeten starkt ifrågasatts av många stora företag. Redan i början av 
70-talet ifrågasatte Jan Wallander, Handelsbankens förre VD och nuvarande 
hedersordförande, budgetens betydelse. För snart 30 år sedan avskaffades budgeten på 
Svenska Handelsbanken. Wallander skrev 1994 boken ”Budgeten – ett onödigt ont” där han 
påstår att budgeten kan ge en falsk trygghet. Den falska tryggheten beror på att företagen i 
början av året försöker förutse vad som kommer att hända och bygger budgeten på detta. 
Budgeten ger dem sedan en känsla av att de faktiskt vet vart utvecklingen är påväg. Skulle 
dessa prognoser slå fel kan det gå riktigt illa för företaget om de har förlitat sig för mycket 
på budgetens siffror och enbart anpassat sitt agerande efter den. Wallander anser även att 
budgeten innebär onödigt arbete om den skulle slå in.39  
 
Det budgetlösa systemet som Handelsbanken arbetar efter bygger på två 
grundförutsättningar och Wallander beskriver dem enligt följande: 
 
• Företaget måste ha ett fungerande och väl genomtänkt redovisningssystem. 

Redovisningen skall vara mycket snabb och ska inte bara ge upplysning om resultat 
utan också ge underlag för kund - och produktkalkyler samt annan viktig information. 

• Företaget måste vara organiserat enligt profitcentermodellen.40  
 
Det budgetlösa systemet går i huvudsak ut på att lägga ut resultatansvar på olika nivåer. 
Denna decentralisering kombineras med ett centralt kontrollsystem som gör att ledningen 
snabbt upptäcker när något utvecklas i fel riktning. Behoven av mål och jämförelser 
tillfredsställs genom att en enhet jämförs med en annan jämförbar enhet. Det kan ibland 
vara acceptabelt att ett kontor går sämre än väntat men däremot inte att det går sämre än ett 
annat jämförbart kontor inom samma företag eller bland konkurrenterna.41 En annan fråga 
som Wallander tar upp är hur stora möjligheter vi har att göra långsiktiga prognoser som är 

                                                 
38 Ibid. 
39 Wallander, J.(1994),  
40 Ibid. 
41 Wallander, J.(1994), 
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trovärdiga. Wallander anser att det är lättare att göra kortsiktiga prognoser för att sedan hela 
tiden följa upp och se vart utvecklingen är på väg.42  
 
 
Prognoser 
 
Något som är gemensamt för alla prognoser är att de på ett eller annat sätt bygger på det 
förflutna och får därför svårt att finna de stora trendbrotten i utvecklingen. Det finns olika 
varianter på prognoser och de kan till exempel vara:  
 
• Samma väder som igår – innebär att prognosmakarna drar ut på trenden och tror att 

tillväxten kommer att vara lika stor i framtiden.  
• Introduktionsförlopp – denna sorts prognos bygger på en erfarenhetsmässig 

introduktionskurva för till exempel nya produkter.  
• Vågrörelsebaserad prognos – det vanligaste exemplet på denna typ är prognoser som 

baseras på konjunkturcykeln. Ett problem med denna är att vågorna inte är regelbundna 
och det är svårt att veta var på kurvan företaget befinner sig. 

• Utplaningsprognos – i tider som upplevs som dramatiska och starkt avvikande från det 
normala tror prognosmakarna ofta att trenderna kommer att vända eller åtminstone 
plana ut. 

 
Wallander anser att introduktionsförloppsprognosen är den prognos som oftast slår in. 
 
Wallander tror att Handelsbankens framgångar under 80- och 90-talet till stor del berodde 
på att de styrde på kortsiktiga prognoser och inte på långsiktiga prognoser som andra 
banker gjorde. En annan viktig del var att Handelsbanken var mer försiktig när det gällde 
kreditgivning till finansbolag och detta berodde på att ledningen på Handelsbanken hade en 
känsla av oro för var finansbolagen var på väg. Nu i efterhand kan Handelsbanken vara 
glada att de var så försiktiga med tanke på vad som hände under krisen på 90-talet.43 
 
Wallander pekar på två psykologiska faktorer till varför prognoser ofta slår fel. Den ena är 
motviljan till att behöva fatta obehagliga beslut. I en bransch med kraftigt fallande trend 
underskattas ofta problemen för att nedläggningar, uppsägningar och andra otrevligheter 
ska kunna undvikas. Detta kan både var omedvetet och medvetet från företagsledningens 
sida. Den andra faktorn är att det är tillåtet att göra samma fel som andra, men det är inte 
tillåtet att göra ett fel själv. På grund av detta finns det en tendens till att upprätta liknande 
prognoser inom branschen. Enligt Wallander tar vi i tider av osäkerhet, gärna skydd i 
samma glashus.44 
 
Enligt Wallander bör företagen försöka förbättra prognostekniken för att komma till rätta 
med problemen. Wallander menar att företagen inte bara kan se på vad de tror kommer 
hända utan de måste även se på olika förutsättningar i omvärlden som kan påverka 
efterfrågan på produkten. Det kan till exempel vara olika politiska reformer, internationella 
antaganden eller att företaget använder en felaktig modell. Beslutsfattarna som gör 
framtidsbedömningarna tror ofta själva på dem, vilket kan vara farligt om det visar sig att 

                                                 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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bedömningarna inte stämmer överens med verkligheten. De som har gjort bedömningarna 
kan då påstå att det bara är tillfälliga avvikelser som snart kommer att gå tillbaka till det 
normala. Men det är inte alltid så utan det kan vara en långtgående förändring som kommer 
att fortsätta och då menar Wallander att det är viktigt att undersöka avvikelsen noga och se 
vad det är som händer i omvärlden. För att sedan kunna anpassa målen som företaget 
arbetar mot.45  
 
På Handelsbanken används inte bara kortsiktiga utan även långsiktiga prognoser, eftersom 
det inte enbart går att styra på kortsiktiga prognoser. Det är framförallt när de ska fatta 
viktiga långsiktiga beslut, som till exempel att anställa folk eller sätta igång nya 
produktprojekt, som Handelsbanken använder sig av långsiktiga prognoser. Detta på grund 
av att det kan vara svårt att planera kortsiktigt när det gäller sådana frågor. Det är i det 
löpande arbetet under året som Handelsbanken använder sig av kortsiktiga prognoser för att 
kunna styra arbetet dit de vill.46 
 
 
Behövs en resultat budget? 
 
Meningen med ekonomisk verksamhet är att åstadkomma ett så bra resultat som möjligt. 
Denna strävan bör ständigt prägla handlandet. Frågan är om en resultatbudget kan påverka 
det dagliga handlandet i företaget. Gör den det kan det finnas en anledning till att upprätta 
en resultatbudget. Wallander ifrågasätter om utfallet av en resultatuppskattning (som en 
resultatbudget är) kan påverka företagsledningen i dess ständiga strävan att åstadkomma ett 
så bra resultat som möjligt. Skulle till exempel uppskattningen av resultatet visa ett mycket 
sämre resultat än vad som var väntat kan det bli aktuellt att avskeda anställda, byta 
företagsledning, sälja av verksamheter, ompröva investeringsbeslut och så vidare och detta 
är inte bra om det i slutet av året visar sig att resultatet blev mycket bättre än vad de hade 
förväntat sig. Skulle resultatbudgeten däremot visa en mycket mer positiv bild än väntat 
kan det motsatta ske. Det är inte heller bra om de anställer människor som de sedan inser att 
de inte kan behålla i företaget eller att de gör stora investeringar som de tror att de har råd 
med, men de i själva verket inte alls har pengar till.47 
 
För många är budgeten i första hand ett målsättningsinstrument, något som används för 
jämförelser. Vilket kan leda till att de budgetansvariga upprättar för låga budgeter och det 
gör att skillnaden mellan budget och utfall blir mer positivt än vad det egentligen är. Ett 
annat alternativ är att de upprättar optimistiska budgeter för att få mer resurser som de kan 
använda till att bygga ut och satsa på nya projekt. Ovan nämnda situationer, som även 
gäller prognoser, innebär att avvikelser från planerat resultat inte är något bra 
prestationsmått. Enligt Wallander finns det två sätt att undvika problemet och det första är 
att jämföra med vad företaget eller enheten presterat exempelvis föregående månad eller år. 
Det finns dock ett problem med detta och det är att samhället och omgivningen kan ha 
förändrats sedan den föregående perioden vilket påverkar jämförbarheten. I en sådan 
situation blir det företagsledarens uppgift att vidta åtgärder för att möta sådana 
förändringar. Den andra metoden innebär att de gör horisontella jämförelser (jämför 
prestationer med andra företag inom samma bransch). En avgörande förutsättning för denna 

                                                 
45 Wallander, J. (1981),  
46 Ibid. 
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typ av jämförelser är att företaget har en snabb och rättvisande resultatredovisning. 
Redovisningen och organisationen måste vara upplagd enligt resultatenhetsmodellen. Det 
vill säga att företaget är uppdelat på ett antal enheter, där varje del har ett självständigt 
resultatansvar.48 
 
Det som styr den allmänna vinstnivån i ett företag är ofta ett fåtal strategiska faktorer. 
Många företag hävdar att när de arbetar med budgeten så får de ett bra grepp om dessa 
faktorer och vill därför inte sluta upprätta budget. De menar att de kan se hur förändringar i 
dessa faktorer påverkar resultatet. I det här fallet blir budgeten en modell som företaget kan 
arbeta efter. Men resultat- och balansräkningen kan också användas som styrmedel om de 
är lämpligt uppställda. Wallanders slutsats av ovanstående är att det är viktigt med en 
företagsledning som vet hur företaget hänger ihop ekonomiskt, det vill säga hur 
förändringar påverkar de olika faktorerna. Den modell som företaget använder bör 
företagsledningen hela tiden ha i bakhuvudet för att fortlöpande kunna göra enkla 
överslagskalkyler över effekterna på resultatet av olika förändringar i de strategiska 
faktorerna. Dessa kalkyler används sedan till att se om de måste förändra sitt 
styrningsbeteende. Men detta är enligt Wallander något helt annat än att varje år upprätta en 
resultatbudget. 49 
 
 
Funktionell organisation 
 
Om företaget arbetar efter en funktionell organisation, det vill säga verksamheten är 
uppdelad i enheter med hänsyn till vad de arbetar med i enheten, till exempel produktion, 
försäljning och utvecklingsarbete, är det svårt att arbeta utan budget. Anledningen till att 
det är svårt att arbeta utan budget är att enheterna inte presterar något eget resultat och inte 
fungerar som en enskild rörelse. Enligt Wallander är det därför viktigt att dela upp 
verksamheten i resultatenheter. Även när stora delar av verksamheten är organiserad i 
resultatenheter finns det fortfarande ofta några centrala avdelningar som levererar tjänster 
till olika resultatenheter inom företaget. Men detta är inget som hindrar att ett företag kan 
styras utan budget.50 
 
Banker är ofta uppdelade i funktioner som inte bedriver någon egen rörelse och detta 
innebär att det kan vara svårt att arbeta utan någon form av långsiktig planering liknande en 
budget. Wallander har på Handelsbanken löst detta problem genom att för det första föra 
över så mycket som möjligt av den centrala verksamheten till de olika rörelsedrivande 
kontoren som har resultatansvar. Handelsbanken har på grund av den ökade 
decentraliseringen kunnat dra ner på de centrala avdelningarna, vilka är högst betydande i 
en centraliserad organisation. För det andra försöker de låta de olika rörelseenheterna få 
möjlighet att utnyttja tjänster från annat håll, genom att låta dem själva anlita till exempel 
konsulter, lokala byggexperter och advokater. Denna möjlighet är viktigare än själva 
utnyttjandet då det leder till diskussioner med de centrala avdelningarna om till exempel 
pris och kvalitet på de tjänster som levereras. För det tredje har Handelsbanken försökt få 
de centrala enheterna att känna sig som en rörelsedrivande enhet. Detta har de genomfört 
genom att låta dem en gång om året sitta ner och diskutera vilka debiteringar som är rimliga 

                                                 
48 Wallander, J. (1981),  
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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för de olika rörelseenheterna eftersom det är de som ska betala de centrala enheternas 
kostnader. Detta leder till att även de centrala enheterna är beroende av att tillfredsställa en 
marknad.51 
 
 
3.2.2 Beyond Budgeting Round Table 
 
Wallander har fått gehör för sina åsikter om budgetlös styrning. 1998 startades ett 
forskningsprojekt av CAM-I Europe som kallas BBRT (Beyond Budgeting Round Table). 
De har gjort en fallstudie på företag som har avskaffat budgeten. Utifrån fallstudien har de 
byggt upp en modell för hur budgetlös styrning fungerar. I artikeln ”Beyond Budgeting 
building a new model for the information age” beskriver Jeremy Hope och Robin Fraser 
denna modell. Under 1999 ska CAM-I Europe studera modellen mer på djupet och 
undersöka styrmekanismerna som används istället för budgeten.52 
 
CAM-I Europe anser att budgeten ska avskaffas eftersom förutsättningarna ute i världen har 
förändrats under de senaste 20 åren. Det är framförallt informations teknologin som har 
gjort att förutsättningarna i företagen har ändrats. Även kunderna kräver snabbare 
förändringar. I informationssamhället krävs det talangfulla ledare och viktiga aktieägare i 
företagen för att de ska vara konkurrenskraftiga. Dessa två är starkt sammankopplade, 
eftersom chefer med innovativa idéer och med friheten att agera ut dessa idéer är vad 
aktieägarna söker när de ska satsa pengar i ett företag. Det har i en undersökning kommit 
fram att de tre viktigaste faktorerna när en chef väljer ett företag före ett annat är: 
värderingar och kultur, frihet och självständighet och till sist spännande utmaningar. 
Budgeter motarbetar alla dessa punkter. Viktiga faktorer när en aktieägare ska investera i 
ett företag kan vara framtida kassaflöden, dessa beror till stor del på starka varumärken och 
processer med hög innovation, hastighet, kvalitet och produktivitet. Dessa faktorer påverkar  
även aktiekursen och hålls inte den uppe så kan det vara svårt att behålla de framgångsrika 
cheferna. För att behålla cheferna måste kulturen ändras och då måste även budgetarbetet 
förändras. Dessa två förändringar går inte att genomföras var för sig.53 
 
CAM-I Europe har inte stött på några svårigheter med att övertyga människor om budgeten 
är ett hinder mot förändringar. Det är svårare att övertyga dem om att det finns ett 
genomförbart alternativ. Få ledare uppskattar förändring och osäkerhet, vid övergång till 
budgetlös styrning uppkommer många sådana problem. Att överlåta kontrollen och 
beslutsmakten till de anställda är ingen lätt förändring för ledningen. Budgeten kan anses 
vara en barriär mot konkurrensframgångar i den nya informationsåldern. Men när företaget 
väl har blivit övertygade att budgeten är onödig och de har avskaffat den inser de att 
mycket onödig tid har blivit nerlagd på onödigt arbete.54 
 
 
 
 

                                                 
51 Wallander, J. (1981), 
52 Hope, J & Fraser, R. (1999),  
53 Ibid. 
54 Hope, J. & Fraser, R., (1999) 
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Hur styra ett företag utan budget? 
 
Vid budgetlös styrning finns ett antal gemensamma faktorer som företagen måste ta hänsyn 
till. Hur det enskilda företaget tacklar problemen beror på konkurrensen, den existerande 
ledningsfilosofin, dess erfarenhet av ledningsförändringar samt dess grad av villighet till 
förändring. En del företag använder sig av de senaste styrmedlen som till exempel Value- 
och Activity-based Management och Balanced Scorecard. Medan andra förlitar sig på 
personalens förmåga att arbeta med information, rullande prognoser och regelbundna 
uppföljningar.55  
 
Företaget måste sätta upp mål som ger långsiktigt värde och gör att de blir 
konkurrenskraftiga på marknaden, istället för att sträva efter att uppnå budgeten. Strategin 
måste vara en kontinuerlig och öppen process där alla i företaget deltar, inte något som 
ledningen bestämmer en gång om året. Företaget ska ha en filosofi som påverkar 
människorna i organisationen att tänka radikalt för att företaget ska kunna växa och hela 
tiden förbättras, vilket är viktigt för att kunna konkurrera på marknaden. Företagsledningen 
måste kunna hushålla med resurserna så de skapar värde under investeringens hela 
livslängd och inte bara på en budgeterad livslängd. Då den budgeterade livslängden endast 
endast en förutbestämd livslängd som kanske inte alls stämmer överens med den verkliga. 
Inom företaget är det viktigt att skapa samordning för att leda företaget med ett orsak-
verkan förhållande mellan företagsenheter och ansvarsenheter. Företaget ska inte sträva 
efter att kostnaderna ska minskas eller ökas utan så länge de tillför värde till företaget 
spelar det inte någon roll hur stora de är.  
 
För att företaget ska hålla sig med aktuell information om hur omvärlden ser ut måste de 
ständigt göra prognoser för den närmaste framtiden. Dessa prognoser är inte bara till för att 
veta hur företaget ska agera inför olika händelser i omvärlden, prognoserna ska även hjälpa 
företaget att arbeta efter den uppsatta strategin och för att kunna verkställa beslut. För att få 
så bra information som möjligt i företaget ska företaget inte använda för detaljerad 
information. Det är bättre med några nyckelbegrepp för att mäta prestationerna. Företagen 
ska sedan jämföra dessa nyckel begrepp mellan olika resultatenheter för att kunna dela ut 
belöningar till de som har presterat bra resultat. Beslutsfattandet ska inte ligga högst upp i 
organisationen utan det ska delegeras ut till cheferna på lägre nivåer. Detta ger dem ett 
ansvar och friheten att agera efter vad de känner är bäst för just deras enhet.56 
 
Den traditionella modellen med budget innebär att företaget har en vision och en strategi 
som visas i en budget. Efter budgetperiodens slut görs en uppföljning av verksamheten för 
att se hur utfallet blev. Den budgetlösa modellen jobbar däremot mot mål som syns i 
strategin. Med hjälp av målet och strategin tar de fram en plan och strategier som sedan 
under året följs upp kontinuerligt med hjälp av rapporter. För att veta hur företaget ska 
handla i vissa situationer gör de jämförelser mellan hur de har handlat föregående år och 
hur konkurrenter har handlat i liknande situationer.57 
 
 

                                                 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Hope, J. & Fraser, R., (1999) 
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Nedan visas en modell över hur det kan se ut i den traditionella respektive den budgetlösa 
modellen. 
 
      Traditionell modell  Budgetlös modell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Figur 2. Det traditionella och det budgetlösa sättet att styra.(Hope., J., & Fraser, R, 1999,) 
 
 
Tar ett företag bort budgeten har det större chans att bygga upp strategiska möjligheter och 
en flexibel organisation. Det viktigaste när ett företag ska bilda en framgångsrik 
organisation är att de bygger in friheten att agera och de strategiska möjligheterna. 
Avskaffande av budgeten innebär att hierarkin i organisationen kommer att minska 
drastiskt. Detta är det mest framträdande när det gäller budgetlös styrning. Det kommer 
alltså att bli färre mellanchefer, vilket gör det lättare att kommunicera vertikalt i 
organisationen. Den största och mest märkbara skillnaden efter implementeringen är 
omformuleringen av strategin som leder till att enhetscheferna får mer ansvar och makt.58  
 
 
3.3 Alternativa styrmedel 
 
Det finns flera alternativa styrmedel som kan ersätta eller komplettera budgeten. Här 
beskrivs nyckeltal, Benchmarking och Balanced Scorecard. Företagsledningen har inte helt 
nonchalerat problemen med budgeten som man kan tro utan många har istället för att 
avskaffa budgeten infört nollbudgetering och activity-based budgeting. Detta för att göra 
budgetarbetet mer aktuellt. Men dessa alternativ tar bara hänsyn till en del av problemet 
med budgeten och tar mycket tid i anspråk. Endel företag gör om budgetprocessen för att 
göra den effektivare och billigare men inte heller detta försök kan konkurrera med 
alternativet att avskaffa budgeten helt.59 
 

                                                 
58 Ibid. 
59 Hope, J. & Fraser, R., (1999) 
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Nyckeltal har länge använts som hjälpmedel för den som snabbt och relativt enkelt vill ta 
reda på hur företaget går. I Sverige har användandet av olika nyckeltal blivit ett allt 
vanligare hjälpmedel för främst ekonomer att snabbt sätta sig in i och tolka ekonomisk 
information. Nyckeltal som ekonomiska relationstal har främst tre huvudsyften. För det 
första att underlätta diagnosen av en situation, för det andra att kontrollera prestationer och 
slutligen att främja en bättre planering. Främsta användningsområdet är att mäta det egna 
företagets status och utveckling över tiden. Nyckeltalen kan även användas vid jämförelse 
med andra liknande företag. Vanliga nyckeltal är avkastning på eget kapital, 
skuldsättningsgrad, skuldränta och resultat per anställd.60  
 
”En isolerad siffra i sig själv saknar betydelse, den får sitt informationsvärde först när man 
medvetet eller omedvetet jämför den med någon annan siffra. Ett nyckeltal uttrycker enkelt 
och i en enda siffra en jämförelse mellan två tal.” 

 CA Westwick 
”Affärslivets nyckeltal” 

 
Ett annat styrmedel som blivit allt vanligare bland företagen är Benchmarking. 
Benchmarking innebär att företag studerar andra liknande företag för att lära sig hur de kan 
bli framgångsrika inom sitt område. Det är alltså ett verktyg för förbättringar inom ett 
företag, men verktyget är inte allomfattande utan är endast avsett för vissa problem i vissa 
typer av företag och i vissa situationer. Huvudmålet med benchmarking är att hitta och 
kunna använda informationen för att bli bättre i jämförelse med andra företag som är de 
bästa inom sitt område.61 En definition på benchmarking är: ”Benchmarking är konsten att 
vara tillräckligt ödmjuk för att erkänna att någon är bättre än du och samtidigt vara vis nog 
att lära sig att bli lika bra eller bättre”. Själva ordet benchmarking betyder en i förväg 
definierad punkt som används som referens för att jämföra något.62 
 
Benchmarking initieras ofta av företagets ledning och utgångspunkten är att åstadkomma 
effektivisering, det vill säga högre kvalitet eller produktivitet. Andersen och Pettersen anger 
fyra huvudargument för att använda benchmarking och det är först och främst att det 
hjälper organisationen att förstå och utveckla en kritisk hållning till sina egna 
förbättringsprocesser. Det andra är att det främjar en aktiv lärandeprocess i företaget och 
motiverar till ändring och förbättring. Det tredje argumentet är att företaget kan hitta källor 
till förbättringar utanför sin egen organisation, och det sista argumentet är att 
referenspunkter etableras för prestationsmått av de kritiska verksamhetsprocesserna.63 
 
Benchmarking påverkar företagets strategi och omvänt, det vill säga den överordnade 
strategin avgör vad som ska jämföras. Då benchmarking kan medverka till att praxis ändras 
på operativ nivå, kommer det att aktualisera ett behov av att ändra företagets överordnade 
strategi och förhållningssätt.64 Den mest omfattade tillämpningen av benchmarking är 
sannolikt som operativt instrument, det vill säga att identifiera förbättringsområden i 
driften. Benchmarking kan användas såväl internt som externt. Internt mellan likartade 

                                                 
60 Rock, B., (1995),  
61 Andersen, B., & Pettersen, P-G., (1995), 
62 Ibid. 
63 Karlöf, B,. (1997), 
64 Andersen, B., & Pettersen, P-G., (1995), 



TEORI 

 20

produktionsenheter inom samma organisation eller företag, externt vid jämförelser med 
konkurrenter inom branchen.65 
 
Balanced Scorecard (det balanserade styrkortet) är ett resultatmätningssystem som 
utarbetats av Robert S. Kaplan och David P. Norton. Balanced Scorecard kompletterar 
traditionella finansiella mått med kriterium som mäter resultat ur ytterligare tre perspektiv, 
kund- , internt företags- och förnyelse- och inlärningsperspektivet. Balanced Scorecard gör 
det möjligt för företagen att följa finansiella resultat och samtidigt ha kontroll över 
utvecklingsmöjligheter samt att förvärva de immateriella tillgångar som företaget behöver 
för framtida tillväxt. Balanced Scorecard är inte ett alternativ till finansiella mått utan dess 
komplement.66 
 
Figur 5 visar ett exempel på ett Balanced Scorecard som utformats av Christian Ax. Detta 
Scorecard ser på företaget ur fyra viktiga perspektiv, ger svar på fyra viktiga frågor. Det 
visar kärnelementen i företagets strategi, kopplar ihop strategi med driften och fokuserar på 
ett fåtal mått som är mest kritiska.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figur 3. The Balanced Scorecard,(Ax, C, 1999) 
 
 
 
 

                                                 
65 Karlöf, B,. (1997), 
66 Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996) 
67 Ax, C. (1999) 
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4 EMPIRISK STUDIE PÅ FÖRENINGSSPARBANKEN 
 
Empirikapitlet bygger på intervjuer med Axel Håkansson och Arne Svedberg på 
FöreningsSparbanken i Luleå. Håkansson är affärsansvarig med ansvar för aktiehandel 
och data, samt är ställföreträdande när ordinarie bankchef är borta. Han har arbetat i 
Sparbanken sedan 1975. Svedberg har sedan 1970 arbetat på Sparbanken och är idag 
koncerncontroller på FöreningsSparbanken i Luleå. Hans arbetsuppgifter är att följa upp 
de lokala bankernas utveckling. Han jämför och analyserar hur bankerna utvecklas. 
Svedberg är dessutom ansvarig systemägare för FöreningsSparbankens kontrollsystem och 
de verktyg som används vid styrning av koncernen. 
 
 
4.1 ORGANISATION 
 
1997 bildades FöreningsSparbanken genom en fusion mellan Sparbanken Sverige och 
Föreningsbanken. Fusionen innebar att Sparbanken Sverige övertog Föreningsbankens 
tillgångar och skulder och att Föreningsbanken formellt upplöstes. Efter fusionen 
avskaffades alla nivåer förutom den centrala bankledningen och de 139 lokala bankerna ute 
i landet. Däremellan finns inga beslutsnivåer, vilket ger en effektiv, decentraliserad 
bankverksamhet. Varje lokal bank styrs som en resultatenhet med egen bankchef och 
styrelse. Bankchef i Luleå är Inga Lill Holmgren. Luleåbanken tillhör marknadsområde 
Norrland, som består av 15 banker från Sundsvall och uppåt. Chefen för marknadsområde 
Norrland sitter i den centrala bankledningen i Stockholm. FöreningsSparbanken i Luleå har 
tre filialer, Örnäset, Gammelstan och Råneå. Inom varje marknadsområde sitter vanligen en 
controller, men i marknadsområde norr finns det två, Arne Svedberg och Kari Erkheikki. 
Controllers utgör en egen enhet, skild från de lokala bankerna, med uppgift att följa upp de 
lokala bankernas utveckling.  
 
FöreningsSparbankens affärsidé är ”att vara det mest naturliga bankalternativet för 
privatpersoner, lantbruk, små- och medelstora företag, kommuner, landsting och 
rikstäckande organisationer, samt ett begränsat antal större företag.”  Håkansson anser att 
banken måste veta vart de ska för att de ska kunna styra verksamheten. Bankens affärsidé är 
ett av de mål som satts upp för verksamheten. Ett annat mål är att 99% av alla beslut ska 
fattas i den lokala banken, av dem som känner den lokala marknaden. Detta anser Axel 
Håkansson vara uppfyllt i stor utsträckning. Den lokala bankchefen och den lokala 
styrelsen tar beslut om exempelvis kreditgivning. Det är även dessa personer som fastställer 
prognoserna för det lokala kontoret. Att man ska arbeta snabbt och enkelt är ytterligare ett 
mål inom organisationen, vilket erhålls genom det decentraliserade beslutsfattandet.  
 
Innan Sparbanken Sverige övergick till budgetlös styrning användes traditionell budget. 
Varenda krona fanns med i budgeten. Underlaget till budgeten utformades på lokal nivå för 
att sedan sammanställas av den centrala ledningen. Under året gjordes ständiga 
budgetuppföljningar för att kunna analysera och förklara avvikelser. Dock gjordes ingen 
revidering av den ursprungliga budgeten, även om yttre faktorer förändrats radikalt. 
Håkansson säger att när budgeten lades var det ingen som kände för den och därför verkade 
det meningslöst. Diskussionerna lät ofta ”Vi sätter det vi sätter och det blir som det blir!” 
Både Håkansson och Svedberg säger sig vara nöjda med den budgetlösa styrningen och ser 
bara fördelar med modellen. Svedberg framhåller att budgeten är ett statiskt instrument som 
sätts i oktober eller november och som på detaljnivå säger hur verksamheten ska se ut 
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under det kommande året. Det gällde att uppnå budgeten på kostnadssidan för att inte 
riskera att få minskat anslag kommande år. Budgeten var låst sedan den godkänts av 
controllern. Såg man att budgeten inte skulle komma att uppfyllas, kunde budgetrevidering 
genomföras, men det var en stor apparat. 
 
 
4.2 PROGNOSER 
 
I och med sammanslagningen övergick Föreningsbanken från budgetstyrning till budgetlös 
styrning. Sparbanken Sverige hade redan på 80-talet infört budgetlös styrning. I den nya 
banken används prognoser som speglar omvärldens ständiga förändringar. Under hösten 
utarbetas prognoserna som ska gälla för det kommande året. Inga nya prognoser görs under 
året såvida inget drastiskt inträffar, som till exempel myndighetsåtgärder, lånestopp, häftiga 
konjunktursvängningar. Håkansson tycker att det känns bättre, seriösare och mer aktuellt 
med prognoser. Det är mer motiverande att arbeta med prognoser då man vet att de går att 
justera, det känns mer fräscht anser Håkansson. ”Det nya sättet att styra utan budget 
utvecklas hela tiden. Jag har inte en aning om vad det kan vara, men vi går mot något annat. 
Prognos är bara ett steg på vägen. Budget är helt förlegat” spekulerar Håkansson. 
 
Enligt Svedberg bygger de långsiktiga prognoserna på flera kortsiktiga förutsägelser om 
framtiden. Lokalbankerna får välja om de vill använda sig av kvartal- eller 
halvårsprognoser. FöreningsSparbanken ställer upp ett antal styrtal, vilka kan liknas vid 
nyckeltal, som mål för enheternas utveckling. Dessa följs upp månadsvis och är till 
exempel kreditförlust / anställd och räntenetto / personalkostnader. Nyckeltalen har 
utformats så att de olika kontoren ska kunna jämföra sig med både större och mindre kontor 
än det egna. Det är controllerns uppgift att se till att realistiska prognoser sätts. Controllern 
ska utifrån vad han anser att enheten behöver, ifrågasätta prognosen. Det är därför viktigt 
att han är insatt i lokalbankernas situation. 
 
 
4.2.1 Uppföljning av prognoserna 
 
Uppföljningen består av månadsvisa rapporter där det lokala kontoret jämför sitt eget 
resultat nu och över tiden, till exempel i fjol vid samma tid. FöreningsSparbanken i Luleå 
har även möjlighet att jämföra sitt resultat med ett antal andra lokala banker i Sverige. De  
får dels jämföra sig med de 15 banker som tillhör marknadsområde Norrland. Dessutom får 
de välja ut fem banker, med liknande karaktär och samhällsomgivning, utanför det egna 
området. Dessa banker måste dock godkännas av områdets controller, då det är denne som 
har översikt över landets olika banker. Anledningen till att de inte får se alla kontors 
resultat är att aktiekursen skulle kunna påverkas om alla resultat blev offentliga varje 
månad.  
 
Bankerna tar själva fram månadsrapporteringen som följs upp av marknadsområdets 
controller. Prognosuppföljningarna läggs sedan in i FöreningsSparbankens databas, där de 
lokala bankerna kan hämta den information de önskar. Det är därefter upp till varje bank 
hur de vill använda informationen. Håkansson berättar att i Luleå görs 
månadsuppföljningarna med all personal för att alla ska veta hur det går för banken. Detta 
är ett sätt att engagera och motivera personalen att arbeta för bankens bästa. I koncernen 
FöreningsSparbanken tillämpas benchmarking då hela koncernen jämförs med andra 
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svenska banker och finansieringsbolag. De lokala bankerna kan inte jämföras mot andra 
banker på orten, till exempel Handelsbanken eller Nordbanken, eftersom deras resultat inte 
offentliggörs mer än en gång om året. 
 
För att höja motivationen uppförs varje månad en rankinglista utifrån fyra styrtal, de fyra 
styrtalen rankas från 1-139. Varje lokal bank får för varje styrtal en placering, dessa vägs 
sedan ihop till ett snitt vilket ger den slutliga placeringen i rankinglistan. Enligt Svedberg 
upplever de anställda detta system som motiverande. Det räcker dock inte att ha ett bra 
styrtal för att hamna i topp på rankinglistan, utan man måste vara bra på allt.  
 
Ett annat sätt att höja motivationen är att ha någon form av belöningssystem. Det finns 
dock inget enskilt belöningssystem för de enskilda bankerna utan endast ett gemensamt för 
hela koncernen. Belöningssystemet innebär att FöreningsSparbanken som koncern får 
utdelning från resultatsystemet om ett bättre resultat än konkurrenterna uppnås. Svedberg 
berättar vidare att FöreningsSparbanken arbetar för att utveckla ett gruppbelöningssystem 
som ska vara mer inriktat på individer. På grund av fusionen har arbetet med 
belöningssystemet dragit ut på tiden.  
 
Controllers följer upp verksamheten på FöreningsSparbanken i Luleå och de för en 
diskussion med bankchefen och den affärsansvarige om det är något som inte verkar 
tillfredsställande. Eventuella åtgärdsbehov diskuterar ledningen med de anställda. Större 
problem tas upp i styrelsen i samarbete med controllers. Controllers har en bättre 
helhetssyn på banken och kan därför föreslå åtgärder samt göra objektiva analyser. 
 
 
4.3 STYRNING 
 
FöreningsSparbanken använder sig i huvudsak av målstyrning men just nu är kostnaderna 
detaljstyrda. Svedberg förklarar; ”i samband med fusionen lovade vi våra investerare 
(aktieägarna), det vill säga börsen, att vi skulle sänka våra kostnader med två miljarder 
kronor fram till millennium skiftet. Detta innebär att år 2000 ska kostnadsnivån ligga två 
miljarder lägre än vad den gjorde 1996. Kostnadsbesparingarna är fördelade mellan alla 
enheter i koncernen. Varje enhet har fått en nivå som de ska ligga på. Det är däremot inte 
detaljstyrt om vad varje bank ska spara in på, utan det är summan externa kostnader som 
ska sänkas med ett visst belopp.” För att veta hur mycket som måste sparas nu har 
FöreningsSparbanken gjort prognoser som sträcker sig ända till 2006.  
 
Styrtalsstyrning, eller målstyrning, är i stället mål som banken ska sträva mot och de får 
själva bestämma på vilket sätt de vill arbeta. De ska exempelvis ha ett visst resultat per 
anställd, hur de sedan gör för att uppnå det är valfritt. Målstyrningen kräver att ledningen 
har mer kännedom om verksamheten och förmåga att se hur olika åtgärder påverkar 
resultatet. Decentraliserad styrning kräver hårdare uppföljning för att ledningen ska kunna 
se att de olika enheterna utvecklas åt rätt håll. 
 
 
4.3.1 FöreningsSparbankens Verktyg för framtiden   
 
Svedberg berättar att FöreningsSparbanken med jämna mellanrum sammanställer något 
som de kallar ”verktyg för framtiden”, se figur 4 nedan. En telefonenkätundersökning 



EMPIRI 

 24

utförs av SIFO, då det är viktigt att sekretessen upprätthålls. För att mäta sitt humankapital 
(human resource) går banken via SIFO, ut med ett frågeformulär till alla anställda i banken. 
Denna undersökning handlar om hur personalen upplever sin arbetssituation. Exempel på 
en fråga är ”Man kan oroa sig för olika saker i arbetet, händer det att du känner oro för 
omorganisation?” FöreningsSparbanken  vill även mäta marknadskapitalet och går därför ut 
och intervjuar sina  privata kunder och företagskunder, via telefonintervjuer med dess 
företagsledare eller ekonomichef.  
 
De gemensamma enheterna, controllers, redovisning, revision och marknadsenheterna gör 
undersökningar för att mäta det interna marknadskapitalet. Dessa går ut och frågar sina 
kunder vad de tycker om dem. De gemensamma enheterna har inga kunder ute på 
marknaden så det är de lokala bankerna som är deras kunder. 
 
Resultaten av ovanstående undersökningar sammanställs sedan till det som 
FöreningsSparbanken kallar verktyg för framt iden. I verktyget för framtiden finns en 
”framgångscirkel” som Svedberg beskriver enligt följande: ”Om marknadskapitalet, det vill 
säga kunderna, är nöjda och allting är bra, då ger det lönsamhet för oss i banken. Om vi har 
lönsamhet i banken kan vi också se till att ordna det bra för personalen, humankapitalet. 
Trivs personalen ger det å andra sidan nöjdare kunder, detta är framgångscirkeln i vår 
verksamhet.” Se figur 4, verktyg för framtiden, nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
     = Humankapital 
 Figur. Verktyg för framtiden (FöreningsSparbanken, 1999)  = Marknadskapital 
 
Framgångscirkeln styrs av ett antal strategier som kundnytta i fokus, affärsmannaskap och 
så vidare. Allt ovan nämnt styrs av ett ledarskap, av hur medarbetarna utvecklas och arbetar 
och av organisationens varumärke. 
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4.3.2 Det utvecklande kontraktet 
 
När telefonenkäterna som SIFO utfört är klara, sammanställs resultaten på enheterna i 
något som man på FöreningsSparbanken kallar det utvecklande kontraktet. Detta är en 
åtgärdsplan som upprättas varje år av den lokala bankchefen i samarbete med 
bankledningen. I det utvecklande kontraktet görs en helhetsbedömning av varje lokal bank. 
Index sätts upp som banken under året ska sträva efter att uppnå. Kontraktet följer upp och 
mäter hur utvecklingen ser ut med hänsyn till human- och marknadskapital. Det belyser 
frågor som: Vad tycker kunderna? Hur mår personalen? Efter uppföljningen ser man vilka 
faktorer som avvek från uppsatta index och får med utgångspunkt i det se vad som bör 
åtgärdas. En åtgärdsplan upprättas för varje problem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
Figur 5. Det utvecklande kontraktet. (FöreningsSparbanken, 1999) 
 
 
Svedberg förklarar hur man ska se på det utvecklande kontraktet: ”Målet är att hjulet ska 
vara så stort och så runt som möjligt. Det ska inte vara taggigt för ett taggigt hjul rullar 
dåligt och ett stort hjul rullar fortare än ett litet hjul och därför har vi den symboliken.” Med 
kontraktet som grund sätter sig marknadsområdesansvarig och den lokala bankchefen ner 
och går igenom verksamheten. Humankapital, lönsamhet och marknadskapital analyseras 
och åtgärdsplaner görs upp för de olika områdena. I det utvecklande kontraktet har man 
skrivit på ett kontrakt om att så här är det. Man har även kommit överens om vilka åtgärder 
som ska vidtas och om vad som ska förändras till nästa år. 
 

Kundnytta 

Affärsmannaskap 

Förändrat arbetssätt

Tillgänglighet  

Marknads- 
kapital 
Privat 

Kundnytta 

Affärsmannaskap 

Förändrat arbetssätt

Tillgänglighet 

Nöjdhet 

Nöjdhet 
Marknads-
kapital 
Företag 

Ledarskap
Förändrat arbetssätt

Lärande

Samlad kompetens

Affärsmannaskap

Kundnytta

Human-
kapital 

Kred.förl./utlån.

Probl.kred./utlån.

För.aff.vol%

Prov./P-kostn.

Rtenet/P-kostn.

För.% res f. kf

Lönsamhet 



EMPIRI 

 26

Det utvecklande kontraktet användes rullande i gamla Sparbanken Sverige och nu har de 
fortsatt med det efter fusionen. Den första mätningen i FöreningsSparbanken gjordes 
sommaren 1998. Under året görs varje månad en mätning av 13 banker, det vill säga 10% 
av banken. De 13 bankerna är spridda över landet så att de tillsammans representerar hela 
koncernen. Resultatet är generaliserbart för hela banken, om utvecklingen på marknaden 
eller bland personalen. Varje månad ges en uppfattning om var banken befinner sig. 
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel analyseras och jämförs teorier om budgetstyrning, budgetlös styrning och 
det empiriska materialet om FöreningsSparbankens sätt att styra.  
 
 
5.1 STYRNING MED PROGNOSER 
 
Omvärlden har förändrats kraftigt under de senaste årtiondena och det har blivit allt svårare 
att med hjälp av budget styra företags verksamhet eftersom budgeten är statisk till sin 
karaktär. Sedan budgeten är satt går den inte att ändra i motsats till prognoser. På grund av 
detta övergår allt fler företag till budgetlös styrning. Handelsbanken var först i Sverige med 
att avskaffa budget, att även Sparbanken på ett tidigt stadium gjorde det är mindre känt. 
Den budgetlösa styrningen innebär att man styr på kort- och långsiktiga prognoser. 
 
I teorin nämns att de långsiktiga prognoserna användas vid viktigare beslut såsom 
anställning, investeringar och produktprojekt. De kortsiktiga prognoserna används däremot 
i den löpande styrningen under året. Prognoserna ska även hjälpa företaget att arbeta efter 
den uppsatta strategin och att verkställa beslut. På FöreningsSparbanken använder de sig av 
långsiktiga prognoser för att varje år sätta upp en budgetlik årsprognos, ibland används till 
och med prognoser som sträcker sig över ett flertal år. De långsiktiga prognoserna delas 
sedan upp halvårs- eller kvartalsvis för att göra det möjligt att anpassa prognoserna till 
förändrade omständigheter, samt att de används i den löpande verksamheten.  
 
Wallander påvisar två förutsättningar för att det budgetlösa systemet ska fungera och det är 
dels att företaget har ett snabbt samt väl fungerande redovisningssystem och dels att 
företaget ska fördela ut resultatansvar på olika enheter. FöreningsSparbanken har ett 
effektivt redovisningssystem och varje lokal bank drivs som en resultatenhet med egen 
bankchef och styrelse. Denna decentralisering kombineras med ett centralt kontrollsystem 
som gör att ledningen snabbt upptäcker om något utvecklas i fel riktning. Behoven av mål 
och jämförbarhet tillfredsställs genom att en enhet jämförs med en annan jämförbar enhet. I 
FöreningsSparbanken består uppföljningen av månadsvisa rapporter där varje banks resultat 
jämförs med det egna resultatet nu och över tiden, samt jämförs med andra lokala bankers 
resultat.  
 
Avskaffandet av budget innebär enligt CAM-I Europe att hierarkin i organisationen 
kommer att minska markant. Vilket leder till att det blir färre mellanchefer. 
Strategiomformuleringen innebär att enhetscheferna får mer ansvar och makt. Något som i 
sin tur underlättar den vertikala kommunikationen. I samband med fusionen mellan 
Föreningsbanken och Sparbanken Sverige avskaffades alla nivåer förutom den centrala 
ledningen och de lokala bankerna. De lokala bankerna har fått större ansvar som bland 
annat innebär att de själva får ta beslut om kreditgivning. 
 
Meningen med ekonomisk verksamhet är att uppnå ett så bra resultat som möjligt. 
Wallander anser att varken budget eller prognoser är något bra målsättningsinstrument. De 
som sätter budgeten kan sätta en för låg budget / prognos för att det ska se ut som att man 
presterar bra eller en för hög för att man vill få extra pengar som exempelvis kan användas 
till investeringar. För att undvika detta problem kan resultatet jämföras med föregående 
månads eller års resultat eller jämföra resultatet med andra jämförbara företag inom samma 
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bransch. På FöreningsSparbanken ska controllern godkänna och ifrågasätta varje prognos, 
som de lokala bankerna sätter, för att de ska bli så realistiska som möjligt. Dessutom 
jämförs varje lokal bank med andra banker med liknande förutsättningar.  
 
För att bli konkurrenskraftiga på marknaden måste företag sätta upp mål som ger värde på 
lång sikt. Strategin måste vara en process där alla i företaget deltar, inte något som 
företagsledningen bestämmer en gång om året. Detta visar sig i FöreningsSparbanken 
genom att de med hjälp av nyckeltal tillämpar målstyrning i stället för att på detaljnivå 
bestämma hur de lokala bankerna ska handla. De har förutom en klart uttalad affärsidé även 
ett antal andra strategiska mål. Ett av målen att  99% av alla beslut ska fattas i den lokala 
banken. Ett annat är att man ska arbeta snabbt och enkelt i organisationen. Endast 
kostnaderna är för tillfället  detaljstyrda i FöreningsSparbanken. I informationssamhället 
krävs duktiga ledare och viktiga aktieägare för att företaget ska kunna bli 
konkurrenskraftigt. FöreningsSparbanken lägger stor vikt vid att tillfredsställa sina 
aktieägare, bland annat genom en utlovad kostnadsbesparing på två miljarder kronor fram 
till årsskiftet 2000. 
 
 
5.2 ALTERNATIVA STYRMEDEL 
 
Alternativa styrmedel som nämns i teorin är nyckeltal, Benchmarking och Balanced 
Scorecard. Dessa kan på olika sätt komplettera den budgetlösa styrningen. Nyckeltal är ett 
ekonomiskt relationstal som används för att kunna jämföra resultat mellan enheter. 
Benchmarking innebär att man studerar andra företag för att lära sig de bästa metoderna för 
varje område. FöreningsSparbanken ställer upp ett antal nyckeltal för att kunna jämföra 
olika enheter, men de kallar dessa för styrtal. Dessa styrtal gör det möjligt för  
FöreningsSparbanken att målstyra. I FöreningsSparbanken använder man både intern och 
extern Benchmarking. Intern då de lokala kontoren jämför styrtal med andra lokala banker 
och extern när banken som koncern jämförs med andra svenska banker och 
finansieringsbolag.  
 
CAM-I Europe menar att nyckeltalen även ska jämföras mellan enheterna för att företaget 
ska kunna dela ut belöningar till de som presterat bäst. Detta höjer motivationen bland de 
anställda. I FöreningsSparbanken finns inget utpräglat belöningssystem för enheterna, men 
däremot en rankinglista som upprättas varje månad. Utifrån fyra styrtal rankas den bästa 
banken fram. Detta antas sporra de anställda till optimala prestationer. Enligt Svedberg ska 
ett gruppbelöningssystem tas fram, men det har fördröjts på grund av fusionen. För 
koncernen finns ett belöningssystem som ger utdelning när FöreningsSparbanken går bättre 
än de andra svenska bankerna. 
 
 
5.3 BUDGET KONTRA BUDGETLÖS 
 
Budgetens främsta syften är att vara ett ledningsinstrument, ett administrativt hjälpmedel 
samt att bidra till att företagets affärsidé realiseras. Dessa syften uppfylls även av 
prognoserna vid budgetlös styrning, vilket man kan se i FöreningsSparbanken. Där har 
prognoserna ersatt den traditionella budgeten. Bergstrand och Olve anser vidare att det är 
viktigt med någon form av budget vid viktigare investeringar. På FöreningsSparbanken 
som styr budgetlöst upprättas en långsiktig prognos vid sådana beslut. Det som skiljer 
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prognoserna från budget är att en prognos kan justeras efter hand, medan budgeten ligger 
fast under hela investeringens ekonomiska livslängd. 
 
Sker stora förändringar i företagets omvärld under budgetåret kan budgeten bli inaktuell. 
Inträffar sådana händelser måste företagsledningen ta ställning till om de ska håll fast vid 
den ursprungliga budgeten eller genomföra en budgetrevidering. Vissa företag har infört 
något som kallas budgetprognoser, vilka är en justerad bedömning över hur budgetåret 
kommer att utfalla. Dessa har dock inte samma status som en reviderad budget. I det 
budgetlösa systemet, som Wallander förespråkar, är det enklare att anpassa prognoserna 
efter förändrade omständigheter. FöreningsSparbankens idéer liknar Wallanders, då även 
de styr på prognoser som går att justera. 
 
Budgetens informationssyfte innebär att företagsledaren avlastas genom delegering och 
decentralisering. Företagsledaren slipper rutinbeslut och alldagliga sysslor och kan istället 
ägna sig åt framtidsplanering och företagsutveckling. Då en av förutsättningarna för 
budgetlös styrning är att företaget är organiserat efter profitcentermodellen är 
decentraliseringen en naturlig del. Delegering av ansvar och befogenheter genom budget 
bidrar till målstyrning och ökar arbetstillfredsställelsen i organisationen. De som 
förespråkar budgetlös styrning menar att detta lika gärna kan uppnås genom 
prognosstyrning. FöreningsSparbanken tillämpar, sedan de övergick till budgetlös styrning, 
i huvudsak målstyrning. De finner det nya systemet bättre och effektivare. 
 
Vid budgetstyrning görs resultatuppföljning minst en gång per år, då resultatutfallet utläses 
i internredovisningen för att sedan jämföras med budgeten. Eventuella skillnader beräknas, 
jämförs, analyseras och rapporteras. Även om man under året upptäcker att budgeten blivit 
inaktuell betyder det inte alltid att en budgetrevidering görs. Den budgetlösa styrningen 
följer löpande upp prognoserna för att se hur verksamheten utvecklas och om nya 
prognoser är nödvändiga. På FöreningsSparbanken är man försiktig med att ändra de 
långsiktiga prognoserna, men gör månadsvisa uppföljningar för att se hur utvecklingen ser 
ut. 
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6 SLUTSATSER 
 
Ur tidigare förda diskussion och analys har vi dragit slutsatsen att FöreningsSparbankens 
styrsystem till stor del liknar det budgetlösa system som Wallander och CAM-I Europe 
förespråkar. Indelningen i resultatenheter, den starka decentraliseringen och den 
månadsvisa uppföljningen är delar som starkt påminner om Wallanders och CAM-I Europe 
teorier. I motsats till Wallander anser FöreningsSparbanken att prognoser är ett bra 
målsättningsinstrument då de har controllers som kontrollerar och godkänner varje prognos 
som de lokala bankerna ställer upp. Vi anser att det är en bra lösning att ha controllers som 
har insyn i de lokala bankernas verksamhet och som därför kan avgöra vad som är en rimlig 
prognos. 
 
Något som CAM-I Europe starkt betonar men som Wallander inte lägger någon större vikt 
vid är alternativa styrmedel. Vi har uppmärksammat att FöreningsSparbanken använder sig 
av både nyckeltal, Benchmarking och Balanced Scorecard. Varken Svedberg eller 
Håkansson nämnde Balanced Scorecard, men vi anser att det utvecklande kontraktet till 
stor del kan liknas vid detta. Detta grundar vi på att det utvecklande kontraktet även mäter 
ickefinansiella aspekter av bankens verksamhet. Vi tog kontakt med Svedberg på 
FöreningsSparbanken för att få detta bekräftat eller förkastat. Han sa då att det var helt 
riktigt att tolka det utvecklande kontraktet så.  
 
Vi anser att den budgetlösa styrningen på många sätt liknar budgetstyrningen. Både budget  
och prognos bygger på historiska händelser, är ett ledningsinstrument, avlastar 
företagsledningen om de kombineras med decentralisering och att uppföljning görs 
kontinuerligt under året. Den största skillnaden som vi ser det är att budgeten ligger fast 
under budgetåret medan prognoserna kan justeras efter förändrade förhållanden i företagets 
omgivning. Enbart detta är dock ingen anledning till att avskaffa budgeten eftersom  
budgeten kan kompletteras med budgetprognoser som tar hänsyn till förändrade 
förhållanden.  
 
Det vi ser som den största anledningen till att avskaffa budgeten är att det kan vara ett sätt 
att motivera personalen och få nytänkande i organisationen. Det kan vara lättare att ta åt sig 
nåt helt nytt än att ändra något gammalt som inte fungerar. Det ligger i tiden att styra 
budgetlöst och som Håkansson sa: ”det känns fräscht med prognoser!
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