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Förord 

Denna studie är ett examensarbete på kandidatnivå vid Högskolan i Gävle. Vi skulle vilja rikta ett 

stort tack till våra handledare Tomas Källquist och Stig Sörling som har varit till stor hjälp under 

arbetets gång. Vi vill även tacka våra respondenter som har tagit sig tid till att träffa oss. Utan er 

skulle studien inte vara möjlig att genomföra. Tack! 

Hannan Yassin och Jessica Björklund 

Gävle, 2015-juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Titel: Erfarenheter av budgetlös styrning 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Hannan Yassin och Jessica Björklund 

Handledare: Tomas Källquist och Stig Sörling 

Datum: 2015 - Juni 

Syfte: Enligt tidigare forskning är det mer än 30 år sedan debatten kring budgetlös styrning började. 

En del företag valde då att överge budgeten vilket har lett till erfarenheter av den budgetlösa 

styrningen i praktiken. Syftet med denna studie är att belysa de erfarenheter av budgetlös styrning 

som finns med avseende på planering, uppföljning och tidsåtgång. 

Metod: Studien har utgått från ett hermeneutiskt perspektiv med en abduktiv ansats. Den teoretiska 

referensramen har byggts upp genom att sammanställa tidigare forskning och det empiriska 

materialet har samlats in genom en kvalitativ metod där semi-strukturerade intervjuer genomförts. 

Den teoretiska referensramen och empirin ställdes sedan mot varandra för hitta likheter och 

skillnader.  

Resultat & slutsats: Studien visar att erfarenheterna kring budgetlös styrning har likheter med 

tidigare forskning. Dock har vi sett att kritiken mot uppföljning i tidigare forskning om budget inte 

helt stämmer överens med de erfarenheter vi har tagit del av. Erfarenheterna visar även att den 

budgetlösa styrningen går att kombinera med en budget beroende på vilka egenskaper det är 

önskvärt att styrningen ska ha. 

Förslag till fortsatt forskning: I vår studie har vi fokuserat på budgetlös styrning men vi har sett 

att det finns aspekter att undersöka i kombinationen mellan styrningar. Vi anser att framtida 

forskning kan undersöka hur de olika egenskaperna hos styrningskoncepten är kombinerade eller 

hur de skulle kunna kombineras.  

Uppsatsens bidrag: Efter att ha analyserat erfarenheterna kring budgetlös styrning har vi sett att 

budgetstyrning och budgetlös styrning inte ska ses som en dikotomi. Studien ger ett mer nyanserat 

perspektiv av styrmedel jämfört med den ensidiga debatten som pågick för över 30 år sedan. 

Nyckelord: Budget, budgetering, budgetlös styrning, ekonomistyrning. 



 
 

Abstract 

Title: Experiences of beyond budgeting 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Hannan Yassin and Jessica Björklund 

Supervisor: Tomas Källquist and Stig Sörling 

Date: 2015 - June 

Aim: According to previous research there has been more than 30 years since the debate about 

beyond budgeting started. Some companies choose to abandon the budget which has led to 

experiences about beyond budgeting in practice. The purpose of this study is to highlight the 

experiences of beyond budgeting that exists with focus on planning, how the plans are followed up 

and time required.  

Method: The study is based on a hermeneutic perspective with an abductive research approach. 

The theoretical framework is a compilation of earlier research and the empirical material was 

gathered through a qualitative method with semi-structured interviews. The theoretical framework 

and the empirical data were then compared against each other to find similarities and differences.  

Result & Conclusions: The study shows that the experiences about beyond budgeting are similar 

to previous research. However we have seen that criticism of how to follow up the budget in earlier 

research does not quite match the experiences we have heard. Experience also shows that beyond 

budgeting can be combined with a budget depending on what qualities that is wanted from the 

control tool. 

Suggestions for future research: In our study we have focused on beyond budgeting but we have 

seen that there are aspects to examine in the combination of steering tools. We believe that future 

studies could examine how the different qualities of budgeting and beyond budgeting are or could 

be combined.  

Contribution of the thesis: After analyzing the experiences about beyond budgeting we have seen 

that controlling with budget and beyond budgeting should not be seen as a dichotomy. The study 

provides a more nuanced perspective of steering tools than the one-sided debate that took place over 

30 years ago. 

Key words: Budget, budgeting, beyond budgeting, management control. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Verksamheter har behov av att planera för att uppnå sina mål. För att göra det använder de sig av 

olika hjälpmedel och vilka typ av hjälpmedel de ska använda beror på vilka mål verksamheten har. 

Styrningen skiljer sig därför åt mellan olika verksamheter. För att nå sina mål krävs det enligt Ax, 

Johansson och Kullvén (2005) att verksamheter har formella styrmedel, en organisationsstruktur 

och mindre formella styrmedel. Budgeten är en del av den formella styrningen och används bland 

annat för att fördela ansvar och för resursallokering. 

Hope och Fraser (2004) beskriver att budgetering började användas i USA under 1920-talet. Stora 

företag som General Motors och Siemens efterfrågade verktyg för att styra verksamhetens 

kostnader och kassaflöden. Detta ledde till att budgeten framställdes och började användas som ett 

styrmedel i verksamheter. Under 50- och 60-talet blev budgetering allt vanligare i Sverige och det 

var inte längre bara stora företag som använde sig av budgetar som styrmedel (Arwidi och 

Samuelson, 1993). Budgetar sågs som ett verktyg för att nå uppsatta mål och ansågs inneha en stor 

roll för förverkligandet av företagens strategiska planer (Greve, 2011). Den positiva bilden till 

planering fick en vändning under 70-talet då en oljekris påverkade världsekonomin och de planer 

som sattes upp fick ett annat utfall. Det blev därmed viktigare att ha en budget som fokuserade på 

flexibilitet och var anpassningsbar istället för att göra detaljerade långsiktiga planer. 

Wallander (1999) beskriver att oljekrisen påverkade Handelsbanken och att de under tidiga 70-talet 

hade låg lönsamhet. Vd:n fick dessutom avgå och flera högt uppsatta inom företaget valde att 

lämna. Jan Wallander tog över positionen som Vd under denna kris och var bestämd över att 

Handelsbanken skulle överge budgeteringen. Han menade att det var svårt att upprätta en budget 

eftersom det inte går att förutse framtiden, framförallt inte under en kris. För att vända krisen gjorde 

de många förändringar och att ta bort budgeten var en betydande faktor för verksamheten. 

Wallander (1999) menar att budgetering var så vanligt förekommande och tryggt att många glömde 

att ifrågasätta budgetens syfte. Handelsbanken var bland de första företagen som valde bort 

budgeten och många var då skeptiska till den budgetlösa styrningen som Wallander förespråkade. 

I början på 80-talet började allt fler ifrågasätta budgeten nämner Greve (2011). Hansen, Otley och 

Van der Stede (2003) beskriver att budgeten kritiserats för att den uppdateras för sällan, den är 

tidskrävande och att den egentligen bara består av antaganden. Greve (2011) menar att det även 

debatterades kring vad budgetens fokus var och att det diskuterades om det som förändrats i 

budgeten från föregående år medan det glöms bort att kritiskt granska den pågående verksamheten 
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för den del av budgeten som inte har förändrats. På grund av detta beskriver Player (2003) att 

nollbasbudgetering utvecklades, där tanken är att hela verksamheten ska granskas när en ny budget 

upprättas. Denna metod fick dock inget stort genomslag. 

I en studie av Østergren och Stensaker (2010) nämner de att det finns både för- och nackdelar med 

att använda budget och att det därför inte alltid är optimalt för alla verksamheter att använda sig av 

budgetering som styrmedel. Neely, Bourne och Adams (2003) berättar att en undersökning visade 

att cirka 80 procent av verksamheterna var missnöjda med sin planering och sin budgetprocess. En 

av orsakerna är att budgeten anses vara för tidskrävande. Att företag inte är nöjda med budgeten gör 

att en del företag väljer att avveckla en del eller hela budgetarbetet (Kugel, 2011).  

Den budgetlösa styrningen utvecklades under 90-talet när fler företag i norra Europa började 

ifrågasätta budgeten (Hope och Fraser, 2003). De nämner att det är många olika typer av företag i 

varierande storlekar som väljer att ha en budgetlös styrning och att det har spridit sig till fler länder. 

Neely et al. (2003) menar dock att det fortfarande är i norden som fenomenet budgetlös styrning 

används mestadels. Med en budgetlös styrning menar Wallander (1994) att det är viktigt att tänka 

på vilken information som verkligen behövs i företaget för att kunna vara så effektiv som möjligt. 

Han menar vidare att en budgetlös styrning är mer öppen för förändringar eftersom antaganden inte 

har gjorts om framtiden. Oldman och Alf (1999) menar att en viktig komponent i en budgetlös 

styrning är att ha en decentraliserad styrning. Genom decentralisering menar både Wallander (1994) 

och Hope och Fraser (2003) att bättre beslut fattas inom företagen. Detta för att de som är närmast 

företagets omvärld har bättre förutsättningar att fatta bra beslut. Detta eftersom de är närmast 

kunden och har direktkontakt med verkligheten.  

En viktig aspekt till varför verksamheter väljer att utesluta budgetanvändning är att planeringen 

anses vara för stel (Ekholm och Wallin, 2010). Den budgetlösa styrningen fokuserar till skillnad 

från budgetstyrningen på att ha en flexibel planering som anpassar sig till omvärldens förändringar 

(Hope Fraser, 2003c). Hope och Fraser (2003a) menar dock att det inte är planeringen i huvudsak 

som håller ihop organisationen utan att det är viktigare att vara noggrann med att förmedla viktig 

information i organisationen. De nämner att det är viktigt att förmedla organisationens syfte, 

värderingar och principer för att involvera de anställda. Involveringen menar de kommer bidra till 

att de anställda blir mer engagerade och att det i sin tur leder till ett bättre ekonomiskt resultat. 

En annan aspekt som skiljer sig åt mellan styrning med budget och utan är hur och vad som följs 

upp. Hope och Fraser (2003c) beskriver att uppföljning inom budgetlös styrning kan ske genom att 

prestationer mäts för olika arbetsgrupper. De beskriver vidare att dessa prestationsmätningar ska 

vara tydliga, enkla och öppna samt ha betydelse för verksamheten. Det finns ingen anledning att 
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jämföra årets resultat mot föregående års resultat och analysera hur det kunde bli så. Wallander 

(1994) beskriver att fokus istället ligger på benchmarking, det vill säga att jämförelser sker 

gentemot andra företag. Att ett företags resultat är sämre än föregående år kan bero på många 

faktorer och behöver inte nödvändigtvis vara dåligt. Har ett företag presterat bättre än andra företag 

i samma bransch är det oftast ett bra resultat. 

En tredje anledning till att en del företag är kritiska mot budgetering är för att det är tidskrävande. 

En uppskattning som Neely et al. (2003) har gjort, tyder på att upprättandet av en budget tar cirka 

20 procent av företagsledningens tid. Anledningen till att budgeten är tidskrävande är för att den är 

detaljerad och innefattar många uppskattningar som ska göras noggrant. Detta leder till att budgeten 

blir kostsam eftersom den inte genererar lika mycket nytta i förhållande till kostnaderna som den för 

med sig (Libby och Lindsay, 2010). Hope och Fraser (2003b) berättar att ett flertal studier visar att 

företag sparar mycket tid på att sluta använda budgeten som styrmedel. Den tiden som 

budgetarbetet tar tycker de istället kan användas till att försöka öka värdet för kunder och aktieägare 

samt att vara redo att göra förändringar allteftersom omvärlden förändras. 

Planering, uppföljning och tidsåtgång är enligt Hope och Fraser (2003a) tre betydande aspekter till 

att företag har valt och fortfarande väljer att utesluta budgetanvändning. Det är nu mer än 30 år 

sedan debatten kring budgeten ägde rum, vilket resulterade i att företag valde att använda sig av en 

budgetlös styrning. Detta innebär att det finns erfarenheter av budgetlös styrning i praktiken. När 

budgeten kritiserades var det en del som såg en budgetlös styrning som ett självklart val och ansåg 

att den hade mer relevant planering, effektivare uppföljning och var mindre tidskrävande 

(Wallander, 1994). Med dessa tre aspekter i fokus vill vi belysa vad det finns för erfarenheter av 

den budgetlösa styrningen.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa erfarenheter av budgetlös styrning med avseende på planering, 

uppföljning och tidsåtgång. 
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2. Metod 

2. 1 Övergripande metodval 

2.1.1 Vetenskapligt synsätt 

Det hermeneutiska synsättet används för att öka förståelsen inom ett område (Sohlberg och 

Sohlberg, 2013). I vår studie vill vi belysa vad budgetlös styrning har gett för erfarenheter och vi 

har därför valt att utgå från detta synsätt. Enligt Bryman och Bell (2013) började det hermeneutiska 

synsättet utformas för att tolka och öka förståelsen av texter. De berättar vidare att den kvalitativa 

dataanalysmetoden möjliggör ökad förståelse om området som studeras och att den därför anses 

vara en bra metod när utgångspunkten är ett hermeneutiskt synsätt. Vi har i vår studie använt oss av 

intervjuer som är en kvalitativ metod.  

Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att forskare redan har en helhetsbild över området de ska 

studera innan forskningen börjar. Denna helhetsbild ändras hela tiden under processen, ny förståelse 

skapas kring olika delar som bidrar till att helhetsbilden blir djupare. Denna process kallar Sohlberg 

och Sohlberg (2013) för hermeneutiska cirkeln och beskriver den som en pendelrörelse mellan 

helheten och delarna av förståelsen. Pendelrörelsen menar de bidrar till att forskare integrerar sig 

inom området och skapar sig en djupare helhetsbild. Vi har under arbetes gång haft en process likt 

den hermeneutiska cirkeln. Vi hade innan vi började med studien en grundläggande bild över 

området och denna bild har vi med hjälp av tidigare forskning och empirisk undersökning utvecklat. 

Vi har genom denna process skapat oss en djupare förståelse kring vårt område för att sedan kunna 

bearbeta informationen på ett djupgående sätt. 

2.1.2 Abduktion 

Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver att det finns olika metoder för att dra slutsatser, de nämner 

att en deduktiv metod eller en induktiv metod kan användas. En deduktion är en logisk och 

nödvändig slutsats. Bryman och Bell (2013) beskriver att en deduktiv slutsats skapas utifrån 

hypoteser från teorin. Det vill säga att befintliga teorier används och utifrån dessa studeras 

verkligheten. Den deduktiva metoden förklaras ofta som objektiv på grund av att 

orsaksförhållanden spelar en stor roll för slutsatsen (Bryman och Bell, 2013). En induktiv slutsats är 

istället när verkligheten studeras och teorin formuleras utifrån det. Genom att forskare studerar 

verkligheten förutsättningslöst skapas en uppfattning om verkligheten, sedan formuleras teorin och 

därefter dras en slutsats. Denna metod kan förklaras som subjektiv (Bryman och Bell, 2013). 

I vår studie ansåg vi att en kombination av dessa två angreppssätt var mest lämplig eftersom vi inte 

ville vara för fast vid vår teori men samtidigt ville vi ha kunskap inom ämnet för att kunna ställa 
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relevanta frågor. Kombinationen av deduktion och induktion kallas abduktion och då skapas rimliga 

hypoteser men dessa ersätts om mer lämpliga hypoteser hittas i ett senare skede (Gold, Walton, 

Cureton och Anderson 2011). Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) handlar abduktion om att 

förklara hur empirin är begriplig genom teori. 

För att genomföra vår studie har vi sett hur budgeten beskrivs i teorin och vad den har haft för 

betydelse historiskt sett. Utifrån detta gick vi vidare för att se vad det var som gjorde att många 

ifrågasatte budgeten och valde att övergå till en budgetlös styrning. Vår teoretiska referensram har 

varit vår grund men med inställningen att den kan komma att förändras utifrån de resultat som 

empirin ger. Utifrån vår teoretiska referensram och empirin tillsammans drogs en slutsats där vår 

empiri förklaras genom vår teoretiska referensram. Att vi har växlat mellan vår teoretiska 

referensram och empiri under arbetets gång, har gett oss nya infallsvinklar och ökat förståelsen. 

2.1.3 Kvalitativ studie 

Bryman och Bell (2013) skiljer på två olika forskningsstrategier, kvantitativ och kvalitativ 

forskningsstrategi. Skillnaden mellan dessa strategier är att den kvantitativa metoden består av 

statistiska undersökningar och görs på faktorer som vi kan kvantifiera samt är ytlig i jämförelse med 

den kvalitativa forskningen. Den kvalitativa forskningen går mer på djupet och beskriver orsaker till 

varför saker och ting är som de är. Det var därför ett givet val för oss att använda en kvalitativ 

metod. Den kvalitativa forskningsansatsen fokuserar på att förstå en forskningsfråga och används 

när exempelvis förståelse vill skapas för erfarenheter och beteenden (Pathak, Jena och Kalra, 2013). 

I vår studie vill vi belysa erfarenheter av den budgetlösa styrningen och vi har av den anledningen 

valt att använda oss av en kvalitativ studie. Denna form av studie menar Pathak et al. (2013) inte 

genererar numerisk data, utan genererar mer djupgående information och har förmåga att lägga till 

en ny dimension till studier som inte kan genomföras genom mätningar. Detta var ytterligare en 

anledning till att vi valde denna metod eftersom vi tyckte att en mer djupgående metod var mest 

gynnsam i vår studie. Bryman och Bell (2013) menar att den kvalitativa metoden ger 

undersökningspersonen möjlighet att svara på forskningsfrågan utifrån sitt eget perspektiv och att 

det är utgångspunkten i undersökningen. Genom denna metod fick vi respondenternas synsätt på vår 

forskningsfråga då respondenterna fick svara på frågorna utifrån sin egen tolkning. Detta gjorde vårt 

beslut om att använda oss av en kvalitativ studie ännu säkrare.  
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2.2 Tillvägagångssätt 

I föregående avsnitt beskrev vi de övergripande metodvalen och här kommer vi att beskriva hur vi 

konkret har gått tillväga för att utföra vår studie. Genom modellen nedan visar vi hur 

tillvägagångssättet i stora drag har sett ut från datainsamling till ett slutligt bidrag. Den beskriver 

tillvägagångssättet för den teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen samt 

förhållandet mellan dem. 

 

Figur 1: Vår Forskningsmodell  
 

Som vår forskningsmodell visar, startade vår studie med insamling av data. Vi började med att 

samla in data till vår teoretiska referensram genom att läsa vetenskapliga artiklar och böcker kring 

området. Den uppbyggda teoretiska referensramen använde vi sedan för att utforma våra 

intervjuguider. Med hjälp av dessa har vi samlat in empiriskt material genom fallstudier på tre olika 

företag. Vårt urval bestod av respondenter från två företag som styr utan budget och ett företag som 

under en period styrt utan budget för att sedan återgå till budgeten. Den empiriska undersökningen 

sammanställdes sedan genom vårt transkriberade material där vi delade upp informationen utifrån 

våra nyckelbegrepp. Vår empiri ställdes sedan mot den teoretiska referensramen där vi analyserade 

vilka likheter och skillnader vi upptäckt. Utifrån det bildades vårt bidrag som svarar på vilka 

erfarenheter som vi har noterat av den budgetlösa styrningen. Vi beskriver dessa tillvägagångssätt 

mer utförligt nedan samt förklarar hur vi förhållit oss till de kvalitetskriterier som finns inom 

kvalitativ forskning. 
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2.2.1 Datainsamling 

För att genomföra vår studie och skapa vår teoretiska referensram samt vår empiri, har vi använt oss 

av både primär- och sekundärdata. På så sätt har vi ökat vår förståelse kring olika erfarenheter av 

budgetlös styrning. Primärdata menar Bryman och Bell (2013) är information som forskare samlar 

in själva och en av de vanligaste metoderna för insamling av information nämner de är intervjuer. 

För att samla in primärdata hade vi personlig kontakt med respondenter från olika företag där vi 

genomförde intervjuer som kretsade kring deras erfarenheter. Intervjumaterialet har vi sedan 

transkriberat för att få en tydlig översikt av informationen som samlats in. Detta underlättade 

sammanställningen av informationen och därmed även analysen. Trots att primärdata är sådan 

information som forskare samlar in själv menar Bryman och Bell (2013) att det är viktigt att 

forskare relaterar sin egen forskning till tidigare studier inom området och att den informationen 

granskas kritiskt. Vi har i vår studie använt oss av intervjuer och sedan kombinerat den 

informationen med tidigare forskning.  

Sekundärdata är den andra typen av datainsamling är sådan information som redan finns tillgänglig, 

alltså sådan information som är insamlad av andra (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2002). Vi har som 

tidigare nämnt även använt oss av sekundärdata. Detta har vi gjort genom att använda böcker, 

internetsidor samt vetenskapliga artiklar. Denna information låg sedan till grund för vår studie. 

2.2.2 Teoretisk referensram 

Insamlingen av den teoretiska referensramen har varit en viktig del i vår studie. Vi har använt oss av 

tidigare forskning och litteratur för att berika vår kunskap inom vårt område för att sedan kunna 

använda denna information som utgångspunkt för vår empiri. Vi har under arbetets gång haft 

relativt mycket material att ta del av, både från böcker och vetenskapliga artiklar. Den breda 

referensramen har gjort det möjligt för oss att hitta relevant information samt sålla bort information 

som inte är relevant och inte känns trovärdig. Bryman och Bell (2013) nämner att det är viktigt att 

informationen är pålitlig för att öka trovärdigheten i studien och på så sätt få ett trovärdigt bidrag. 

Vi har använt den teoretiska referensramen för att skapa förståelse kring olika aspekter om 

budgetlös styrning och sedan utformat intervjuguider utifrån den informationen. För att hitta 

litteratur som passar vår studie har vi använt oss av olika tekniker. Vi använde oss dels av 

Högskolan i Gävles bibliotekskatalog och sökte främst på begreppen Budget, budgetlös styrning 

och ekonomistyrning. Detta ledde oss till en många bra böcker som gav oss grundläggande 

beskrivningar och definitioner kring begrepp inom vårt område. För att inte begränsa insamlingen 

av böcker till Högskolan i Gävles bibliotek fortsatte vi vår sökning genom att studera tidigare 

forskning och se efter vilka referenser de har använt sig av. Genom att använda oss av referenslistor 
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har vi lyckats komma åt böcker som är kända inom området. Genom att använda oss av dessa två 

tekniker, har vi lyckats skapa en teoretisk referensram med lämplig och trovärdig information. 

Som vi nämnt ovan, har vi använt oss av böcker för att få en grundläggande förståelse om vårt 

område. Den delen av informationen utgör dock en liten del av vår teoretiska referensram. Den 

största delen kommer från vetenskapliga artiklar eftersom de gav oss en djupare förståelse kring 

olika aspekter om budgetstyrning och budgetlös styrning. För att hitta dessa artiklar använde vi 

nyckelord som bland annat budget, beyond budgeting, planning, management control och 

management control system. Dessa nyckelord använde vi på flera olika sökmotorer, bland annat 

Google scholar, scopus, ScienceDirect och Emerald. Vi ville inte begränsa vår sökning till dessa 

sökmotorer, så vi fortsatte vår sökning genom att studera tidigare forskning och se efter vad de har 

använt sig av för referenser. Båda dessa tekniker hjälpte oss att komma över intressanta och 

relevanta artiklar. 

2.2.3 Källkritik 

Som vi nämnt ovan har vi använt oss av olika typer av källor, bland annat böcker och vetenskapliga 

artiklar. För att få fram så trovärdig information som möjligt har vi varit noggranna med att kritiskt 

granska den information vi fått fram. Eriksson och Hultman (2014) menar att det är viktigt att vara 

kritisk mot de källor som hittas, för att vara säker på att informationen är trovärdig. De menar även 

att det går att prova källornas kvalitet genom att till exempel utvärdera äkthet och samtidighet. 

Med äkthet menas att källan är vad den utger sig för att vara. Detta har vi kontrollerat genom att 

mestadels använda oss av vetenskapliga artiklar som är kända inom området. Vi har bland annat 

granskat antalet citeringar på artiklarna och i andra fall har vi undersökt att flera artiklar tar upp 

samma fakta. Detta har vi gjort för att säkerställa att det finns trovärdighet i artiklarna.  

För att kontrollera kvaliteten i källorna har vi även kollat på samtidighet som innebär att vi kollat 

vilken tid referensen har publicerats. Ju längre avstånd från nuet, desto osäkrare kan källan komma 

att vara (Eriksson och Hultman, 2014). Vi har använt oss av både äldre och nyare artiklar för att 

skapa oss en bild över utvecklingen av budgetlös styrning. Detta för att få en uppfattning om synen 

på budgetlös styrning när det började användas och hur det har sett ut sedan dess. Vi har varit 

medvetna om osäkerheten vid användandet av de äldre källorna och vi har till största del använt de 

källorna för att beskriva hur det var förr eftersom de kan vara oaktuella för hur verkligheten ser ut 

nu. 
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2.2.4 Utformning av intervjuguide 

För att samla in empiriskt material utformade vi intervjuguider utifrån vår teoretiska referensram. 

Vi valde att utforma två intervjuguider för att anpassa frågorna till respektive fallföretag. Vi gjorde 

en gemensam intervjuguide till Handelsbanken och Ahlsell eftersom de båda styr utan budget. Sen 

gjorde vi en separat intervjuguide till LKAB eftersom de har en kombination av budget och 

prognoser. Som vi nämnt tidigare har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskning eftersom vi 

anser att det passar vår studie bäst. Vi valde att utföra vår första intervju genom att ha en 

ostrukturerad intervju. Enligt Bryman och Bell (2013) innebär det att respondenten får tala fritt 

kring ämnet och att intervjun inte behöver utgå från en intervjuguide. Detta gjorde vi för att öka 

förståelsen om vårt område och få en överskådlig bild över budgetlös styrning. Vi kontaktade 

Handelsbankens före detta Vd, Jan Wallander, som är personen som ligger bakom att 

Handelsbanken inte använder sig av budget idag. Detta gav oss en inblick kring varför 

verksamheter väljer att ha en styrning utan budget och hur det fungerar praktiskt.  

I de resterande intervjuerna valde vi att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Detta gjorde 

vi för att beröra samma teman med varje intervjuperson. Enligt Bryman och Bell (2013) innebär det 

att intervjuerna ska hålla sig till en intervjuguide som är en lista över vilka teman som ska beröras 

med respondenterna. Dock menar de att det är möjligt att fråga sådant som inte finns med i 

intervjuguiden, men att det då måste vara kopplat till något som intervjupersonen nämnt tidigare. 

Intervjupersonen har i denna metod inga begränsningar i hur de ska svara på frågorna under 

intervjun. Frågorna är öppna i en semi-strukturerad intervju och innebär att intervjupersonen har 

stor frihet att svara på frågor på sitt eget sätt (Bryman och Bell, 2013). Detta möjliggjorde att de vi 

intervjuade fick svara fritt, men att de ändå diskuterade samma teman så vi kunde jämföra svaren 

mellan respondenterna. Vi ville ha våra frågor relativt öppna då det är som Potter (2012) beskriver, 

viktigt när det är erfarenheter som undersöks. Denna intervjumetod har bidragit till att 

respondenterna kunde lägga till viktig information som är kopplat till syftet eftersom intervjuguiden 

endast var en mall och följdfrågor fick förekomma. Dessa följdfrågor har bidragit till att vi har fått 

ett djup i intervjuerna. I intervjuguiden började vi med att ställa generella frågor för att sedan gå ner 

på djupet och beröra våra teman. För att undvika att sätta riktning på våra frågor utformade vi 

frågorna så att respondenten fick svara fritt och undvika ja eller nej frågor. 

2.2.5 Fallstudier 

Som forskningsstrategi valde vi att genomföra en fallstudie där vi genom intervjuer fick ökad 

förståelse för vad det finns för erfarenheter hos respondenterna. En fallstudie är som Bryman och 

Bell (2013) beskriver en studie där ett fall studeras och analyseras noggrant. Vi valde i vår studie att 

studera flera fall för att få höra om erfarenheter från personer som arbetar för olika företag. 
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Gummesson (2003) beskriver att en fallstudie var passande vid en hermeneutisk forskning, eftersom 

det ger en tydlig bild och ökad förståelse för det som undersöks. Yin (2013) belyser att fallstudier är 

lämpligt för att ta reda på hur och varför någonting är som det är och detta görs genom att fokusera 

på aktuella händelser. Han beskriver vidare att enfallstudier och flerfallstudier i grunden tillhör 

samma fallstudiedesign, men att en studie som studerar flera fall brukar vara starkare. Det vill säga 

att analysen och resultatet från två eller fler fall är starkare än om bara ett fall studerats. Genom att 

vi intervjuat personer från flera företag fick vi en djupare förståelse för olika erfarenheter av deras 

budgetlösa styrning och kom därmed fram till en starkare slutsats. 

2.2.6 Urval  

För att genomföra studien har vi använt oss av ett strategiskt urval för att få respondenter som 

passar vårt syfte. Som Bryman och Bell (2013) beskriver, innebär det att vi inte har valt 

respondenterna på ett slumpmässigt sätt utan vi hade en tanke om vilka befattningar vi ville att 

respondenterna skulle ha. Vi började med att leta efter vilka företag som var av intresse. Det 

grundläggande kravet var att företaget styr eller har styrt utan den traditionella budgeten. Det var 

även önskvärt att de gjort detta i minst ett par år så att erfarenheter om styrningen skapats. 

Handelsbanken blev tidigt ett självklart val att kontakta eftersom de redan på 70-talet började styra 

budgetlöst och var därmed det första stora svenska företaget som övergav budgetarbetet (Wallander, 

1999; Hope och Fraser, 2003b). Vidare blev vi även intresserade av att kontakta Ahlsell eftersom 

Hope och Fraser (2003b) beskriver att de år 1995 övergav den traditionella budgeten och att de efter 

det, har högre lönsamhet än sina konkurrenter. Det tredje företaget vi valde att kontakta var LKAB, 

då vi läst i tidigare examensarbeten att LKAB haft en budgetlös styrning och under en period valde 

att göra prognoser istället för att upprätta en traditionell budget. 

För att sedan välja ut respondenter från respektive företag hade vi en önskan om att intervjua 

personer med olika befattningar och som befinner sig i olika led i dess organisationsstruktur. Detta 

för att få en inblick i vilka erfarenheter som finns hos de som är ekonomiansvariga och som har 

hand om styrningen. Vi ville även se vilka erfarenheter som finns hos de som påverkas av 

styrningen på kontor eller i butik. Vårt mål var att ha cirka tre intervjuer per företag där 

respondenterna har olika befattningar. Från Handelsbanken hade vi fyra respondenter med 

befattningarna: före detta Vd, controller, ekonomichef och kontorschef. Från Ahlsell har vi 

intervjuat deras ekonomichef samt två butikschefer. Från LKAB har vi respondenter som är 

controllerchef, avdelningschef för finansiell rapporterting och en sektionschef. Att vi har intervjuat 

personer med olika positioner har lett till att vi har fått höra flera vinklar av erfarenheter från deras 

styrning.  
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2.2.7 Empirisk sammanställning  

Efter att vi samlat in vårt empiriska material sammanställdes respondenternas svar. För att 

information inte skulle glömmas bort spelades intervjuerna in med diktafon efter godkännande från 

respondenterna. Vi har också informerat om att inspelningarna kommer att raderas när uppsatsen är 

färdig. Yin (2007) beskriver att ljudinspelning är en lämplig metod för att kunna återge information. 

Att vi spelade in möjliggjorde att vi under intervjuerna kunde fokusera på det respondenten sade 

och vara närvarande i stunden, istället för att fokusera på att anteckna. Ljudinspelningarna gjorde 

också att vi i efterhand kunde lyssna igenom intervjuerna och transkribera materialet. Yin (2007) 

menar att avsikten bör vara att transkribera materialet om intervjuerna spelas in. Bryman och Bell 

(2013) beskriver vidare att transkribering är en tidskrävande process men vi ansåg att det skulle 

underlätta vår sammanställning samt öka tillförlitligheten och därmed vara värt tiden det tog. De 

beskriver också att det finns risk för att information inte kommer fram på samma sätt i textform. Vi 

har därför varit noga med att skriva ut när respondenterna till exempel tagit en paus, skrattat eller 

använt ett visst tonläge. När man ska studera erfarenheter menar Hollway (2009) att det är viktigt 

att ta hänsyn till känslorna som uppstår hos respondenten i samband med beskrivandet av 

erfarenheterna för att fånga upp dem. Det har därför varit extra viktigt för ass att ha en noggrann 

transkribering.  

Elo och Kyngäs (2008) beskriver att kvalitativa studier som transkriberas, ofta resulterar i en stor 

mängd material och att det därmed kan vara lämpligt att dela upp materialet i olika teman. Vår 

transkribering resulterade i väldigt mycket text, när vi läste igenom vårt transkriberade material 

letade vi efter sådant som gick att hänföra till våra teman. Vi började med att dela upp materialet i 

planering, uppföljning och tidsåtgång för att sedan lyfta det till vad vi såg för generella erfarenheter 

av den budgetlösa styrningen. 

Som Sinkovics och Alfoldi (2012) beskriver, är sammanställningen av det empiriska materialet en 

förberedelse för analysen. Under tiden sammanställningen pågår, görs ofta en preliminär analys. 

Detta har vi märkt av genom att vi både medvetet och omdevetet kopplat tillbaka till teorin när vi 

gjort vår empiriska sammanställning. Genom att vi har gjort en preliminär analys under 

sammanställningen av empirin har vi säkerställt att vi tagit med relevant information i det empiriska 

kapitlet som sedan kunnat analyseras mot den teoretiska referensramen. 

2.2.8 Analys  

När den teoretiska referensramen och det empiriska materialet sammanställts, återstod en jämförelse 

dem emellan. Detta gjorde vi för att skapa en förståelse för vilka erfarenheter som finns kring 

budgetlös styrning. För att genomföra detta, menar Bryman och Bell (2013) att det är vanligt att 
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använda sig av en tematisk analys i en kvalitativ studie. I vår studie använde vi oss av denna typ av 

analys för att söka efter återkommande teman och underteman för att sedan diskutera dessa utifrån 

vårt syfte. De teman och underteman som vi tagit fram, använde vi sedan som rubriker i den 

teoretiska referensramen, empirin och i analysen. Våra tre teman med tillhörande underrubriker har 

varit vår grund för studiens struktur. 

 Planering 

- Decentralisering 

 Uppföljning 

- Benchmarking 

 Tidsåtgång 

Vi använde dessa teman som rubriker i den teoretiska referensramen, empirin och analysen. Detta 

för att på ett enkelt sätt kunna jämföra informationen i de olika delarna och hitta likheter och 

skillnader. I den teoretiska referensramen valde vi dock att lägga till några rubriker för att förklara 

bakgrunden till den budgetlösa styrningen. Vi har analyserat genom att jämföra den teoretiska 

referensramen och empirin, detta menar Bryman och Bell (2013) är en vanlig metod inom 

kvalitativa studier. Vad de tidigare forskarna har sagt om budgetlös styrning har jämförts med de 

erfarenheter som vi tagit del av i den empiriska undersökningen. Vi har även jämfört tidigare 

forskning sinsemellan och även respondenternas svar med våra teman i fokus. Studiens bidrag har 

sedan vuxit fram från vår analys. 

2.2.9 Kvalitetskriterier  

Under studiens gång har vi tagit hänsyn till olika kvalitetskriterier. Bryman och Bell (2013) nämner 

reliabilitet och validitet som två viktiga kriterier för kvalitet i forskning. Dock nämner de vidare att 

dessa mått inte alltid är relevanta för kvalitativ forskning eftersom mätningar inte är en stor del av 

den kvalitativa forskningen. Lincoln och Guba (Bryman och Bell, 2013, s. 402) nämner 

trovärdighet och äkthet som två kriterier, vilka motsvarar reliabilitet och validitet. De anser att dessa 

är mer relevanta för bedömning av en kvalitativ undersökning. Vi har i vår studie valt att utgå från 

dessa två kriterier. Trovärdigheten innefattar fyra delkriterier: 

Tillförlitlighet – Det är viktigt att respondenternas röster kommer fram på ett trovärdigt sätt och att 

informationen beskriver deras verklighet. Detta kriterium har vi tagit hänsyn till genom att 

transkribera intervjuerna för att sedan ha möjligheten att granska vad respondenterna ordagrant har 

sagt. Respondenterna har även fått tagit del av vår studie med möjligheten att kommentera om vi 

uppfattat något fel så att detta har kunnat rättas till. För att få vår teoretiska referensram så 

tillförlitlig som möjligt, har vi mestadels använt oss av referenser som är kända inom området. 
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Överförbarhet - Eftersom kvalitativa studier går på djupet är det viktigt att göra fylliga redogörelser 

för detaljerna av det som studerats för att andra ska kunna bedöma hur överförbara resultaten är till 

en annan miljö. Genom att vi detaljerat beskrivit vilka förutsättningar som gäller för vår studie blir 

det tydligare att se vilka analyser som skulle kunna vara överförbara till andra miljöer. Vi vill dock 

poängtera att vår slutsats gäller för just detta fall och att det finns många omständigheter bakom 

som kan förändras. 

Pålitlighet – Genom att tydligt visa och vara öppen med hur forskningsprocessen går till, skapas en 

pålitlighet. För att göra vårt arbete så pålitligt som möjligt, har vi varit öppen med vår 

forskningsprocess. Vi är öppna med vilka metoder vi använt oss av, för att skapa vår studie, både 

vad gäller insamling och bearbetning av material. Detta ökar pålitligheten då stegen till slutsatsen 

kan följas.  

Konfirmering - Det ska vara tydligt att forskaren inte har blandat in personliga värderingar vid 

utförandet av studien eller vid presentationen av resultaten. Genom konfirmering förklaras i vilken 

utsträckning det går att styrka resultaten. I vår studie har vi strävat efter att hålla våra personliga 

värderingar borta. Vi har varit neutrala och inte låtit våra åsikter om budget och budgetlös styrning 

påverka studien. Dock kan det vara svårt att undvika att egna tolkningar görs, men vi har varit 

medveten om detta för att undvika det i den grad det är möjligt.  

Det andra huvudkriteriet för kvalitetsbedömning är äkthet som handlar om mer generella frågor som 

rör konsekvenserna av forskning. För att vår studie och resultatet ska uppfattas som äkta är ett 

kriterium att det ska ge en rättvisande bild av de olika åsikterna som finns i den grupp som studeras. 

För att få en rättvis bild av vilka erfarenheter som finns om budgetlös styrning har vi valt att 

intervjua personer med olika positioner inom företagen. Detta för att ta del av erfarenheter från de 

som arbetar med själva styrningen men även från de ute i verksamheterna som blir påverkade av 

styrningen. Vi har dessutom intervjuat respondenter från företag som i dagsläget inte använder sig 

av en budget men även från ett företag som återgått till budget. Detta har gett oss en bredare bild av 

både positiva och negativa erfarenheter av den budgetlösa styrningen. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Att studera erfarenheter 

För att kunna studera erfarenheter av den budgetlösa styrningen är det relevant att se hur begreppet 

erfarenhet beskrivs i litteraturen. Som Potter (2012) beskriver finns det en vikt av att definiera vad 

en erfarenhet är, för att kunna nå och undersöka erfarenheter. Han beskriver dock att det finns 

svårigheter med att ha erfarenheter som ett objekt som ska analyseras på grund av att det handlar 

om att återge någon annans tankar. 

Geerts (1974) beskriver att det är viktigt att skilja på erfarenheter och beteenden. För att få 

förståelse för andras erfarenheter är det viktigt att inte blanda in egna uppfattningar. En erfarenhet 

är, som Bruner (1986) beskriver, något som inte går att iaktta utan kan bara beskrivas av en själv till 

skillnad från beteenden som enklast beskrivs av andra. Erfarenheter menar han skapas när 

människan bearbetar händelser som sker och att dessa erfarenheter återspeglar verkligheten så som 

en själv uppfattar den. Han menar därmed att det som kan undersökas är människors uttryck för sina 

erfarenheter. 

De erfarenheter vi letat efter är sådana som Geertz (1974) beskriver som nära. En nära erfarenhet är 

något som en individ naturligt och enkelt kan beskriva genom att definiera vad en själv känner och 

tänker. Detta är något som sker spontant och reflekterar på så sätt deras verklighet på ett tydligt sätt. 

För att fånga upp de nära erfarenheterna är det enligt Hollway (2009) viktigt att förmedla de känslor 

som uppkommer i samband med beskrivandet av erfarenheterna. Hon nämner också att de ord som 

används har ett stort värde och att det kan ligga mycket känslor bakom ord.  

3.2 Ekonomistyrning 

Budgetering är ett begrepp som ofta associeras till ekonomistyrning enligt Ax et al. (2005). För att 

förstå vad styrningen har för funktion och vad den har för betydelse i verksamheter, har vi nedan 

presenterat detta.  

Ekonomistyrningen fungerar som ett hjälpmedel i företag för att nå de uppsatta målen och innefattar 

all planering och uppföljning i ett företag där pengar är den centrala delen. Brander Brown och 

Aktinsson (2001) menar att chefen ska kunna ansvara för planering och uppföljning samt att det är 

två av de viktigaste delarna i ekonomistyrningen. För att kunna nå de uppsatta målen krävs det att 

verksamheter har ett effektivt styrsystem som omfattar företagets verksamhet och dess mål. 

Styrsätten för att uppnå målen kan exempelvis vara ett arbetssätt eller en strategi. Ax et al. (2005) 

menar att målen även kan delas in i ekonomiska och icke ekonomiska mål. Nöjda kunder, hög 

kvalitet och korta produktionstider är exempel på icke ekonomiska mål och exempel på ekonomiska 
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mål är likviditet, soliditet och lönsamhet. Anthony och Govindarajan (2001) menar att företag har 

mer än ett mål, men att lönsamhet är det viktigaste målet för att företag ska överleva. De nämner 

även att det är viktigt att ta hänsyn till externa faktorer för att nå de uppsatta målen. 

Målet med ekonomistyrning är att maximera vinsten genom att använda sig av knappa resurser. Den 

viktigaste funktionen i ekonomistyrning är att uppnå ekonomiska mål genom att ha ett strukturerat 

system där ledningens handlingar ska bidra till att de anställda blir motiverade och intresserade av 

att uppnå verksamhetens uppsatta mål. För att kunna nå de uppsatta målen behöver företag olika 

hjälpmedel och i detta sammanhang kallas dessa hjälpmedel för styrmedel. Ax et al. (2005) skiljer 

på två typer av styrmedel, hårda och mjuka styrmedel. De hårda innefattar budgetering och 

internredovisning och de mjuka innefattar bland annat företagskultur, lärande och ledningsstil. De 

berättar vidare att det finns tre olika slags styrmedel och att budgeteringen ingår i de formella 

styrmedlen. 

3.3 Den traditionella budgeten 

Budgeten har blivit ett vanligt förekommande styrmedel och för att förstå hur det har utvecklats, 

beskrivs här den traditionella budgetens historia. Från att budgetering började göras för snart 100 år 

sedan, har omvärlden förändrats vilket har gjort att nya funktioner har efterfrågats hos budgeten. 

Budgeten som styrverktyg började användas i USA på 1920-talet då stora företag som General 

Motors och Siemens var i behov av ett verktyg för att styra verksamhetens kostnader och 

kassaflöden (Hope och Fraser 2004). Greve (2011) berättar att under 30-talet började större företag i 

Sverige att använda sig av budgetering och den var då mest ett bihang till produktkalkylerna som 

gjordes. Det var först under 50- och 60-talet som det blev vanligare bland svenska företag att 

använda sig av budget för att planera och samordna verksamheter. Arwidi och Samuelson (1993) 

beskriver att det fanns ett behov av att planera och känna kontroll efter andra världskriget. Syftet 

var då att ha en långsiktig planering som skulle konkretisera företagets strategiska plan. Målen som 

förmedlades i budgeten angav då företagets färdriktning och dessa mål kunde sedan brytas ned i 

mindre och mer konkreta mål. 

Greve (2011) beskriver vidare att den långsiktiga planeringen blev ohållbar under 70-talet när en 

oljekris ägde rum. Det var år 1973 som de oljeproducerande länderna valde att för en tid sluta 

leverera olja till resten av världen. Detta var något som påverkade världsekonomin i många år. De 

budgetar som ställdes upp fick helt andra utfall eftersom de inte hade förutsett den 

händelseutvecklingen som skedde. En del insåg då att det är svårt att göra långsiktiga detaljerade 

planer och budgetens fokus kom istället att hamna på flexibilitet och anpassningsförmåga.  
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Under sena 70-talet och under 80-talet ökade datoriseringen av information, vilket också kom att 

påverka budgeten. Större mängder data kunde bearbetas och information kunde överföras snabbare, 

vilket gjorde att budgeten blev mer flexibel för förändringar som önskats (Arwidi och Samuelson 

1993). Arwidi och Samuelson (1991) berättar vidare att det under 90-talet fanns fler alternativa 

styrmedel till den traditionella budgeten i företag. De studerade vad industriföretag använde för 

styrmedel för att styra deras verksamheter. De noterade att det bland annat fanns hybridmodeller, 

rullande prognossystem och budget- och prognoslösa styrningar. Trots att de såg många alternativ 

noterade de även att den traditionella budgeten fortfarande är väldigt vanlig inom svenska företag, 

men att den har förändrats med tiden. Arwidi och Samuelson (1993) berättar att det är många 

faktorer som har påverkat att budgeten och dess syfte har förändrats under dessa år. De beskriver 

även att budgetens roll fortsätter att förändras med tiden. Influenser från andra länder, framförallt 

USA, har påverkat budgeten och olika typer av oroligheter har gjort att det efterfrågats nya 

fokusområden inom styrningen.  

Med budgetens historia blir det tydligt att det är möjligt att utveckla budgeten som ett alternativ när 

omständigheterna förändras. Som Neely et al. (2003) beskriver är det som kallas för avveckling av 

budget ibland en utvecklad budget. De beskriver att det för många företag handlar om att förbättra 

sin budget istället för att sluta helt med budgetering. 

3.4 Budgetens syfte 

För att förstå vad den budgetlösa styrningen fyller för roll är det av vikt att se vad budgetens syfte 

är. De budgetsystem och modeller som används idag har vuxit fram under en längre tid och har 

påverkats av människors olika åsikter om vad budgeten ska vara till för och till vem den är riktad 

(Greve 2011). De budgetmodeller som används idag har delar av såväl 60-talets fokus på 

effektivitet, 70-talets ansvarsstyrning, 80-talets flödesorienterade synsätt och även fokus på 

flexibilitet. Arwidi och Samuelson (1993) nämner att budgetens syfte förändras fortfarande. Det 

skiljer sig dessutom åt mellan olika företag och beror bland annat på graden av osäkerhet i 

företagets omvärld, företagets teknologi, storlek, interna kultur och den filosofi som tillämpas av 

företagsledningen (Greve 2011). 

Det finns olika synsätt på vad budgeten har för syfte och två av dem är att använda budget för 

planering och att använda budget för kontroll och ansvarsstyrning (Greve, 2011; Churchill, 1984). 

Dessa synsätt kan i vissa avseenden komplettera varandra och ibland gå emot varandra. Churchill 

(1984) beskriver att stora företag ofta använder en budget i syfte att kontrollera medan mindre 

företag ofta har en budget för att planera. Med budget för planering menar han att budgeten är bra 

för att planera framtiden. Budgeten är även ett stöd för att beslutsfattarna ska tänka rationellt och 
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agera efter vad som är bäst för verksamheten. Att budgetera för att planera innebär en bedömning 

av framtiden och att anpassa sig efter detta. Budgeten används då för att planera olika funktioner 

som till exempel försäljning, tillverkning och inköp. Planering är ett huvudsyfte med budgetering 

men som innehar flera delsyften, några Greve (2011) nämner är resursfördelning, prognostisering 

och kontroll. Dessa beskrivs nedan.  

Resursfördelning - En budget visar hur resurserna ska fördelas för att nå de ekonomiska målen. 

Både kortsiktiga investeringar och långsiktiga satsningar är viktiga att ta hänsyn till. Beslut om 

resursdimensionering och resursfördelning görs därmed ofta i anslutning till budgetarbetet. Även 

Dugdale och Lyné (2006) menar att en budget kan vara bra för att få en överblick över resurserna. 

Prognostisering - Budgetarbetet innefattar ofta en utredning av olika handlingsalternativ innan en 

budget upprättas. Dessa alternativ ger olika konsekvenser som ger prognoser om framtiden. 

Prognoserna behöver inte nödvändigtvis innehålla beslut om vilka åtgärder som ska vidtas, men de 

kan ge exempel på hur framtiden kan bli. 

Kontroll - Genom att ha en budget är det lätt att kontrollera om utfallet blir som tänkt. Om till 

exempel en aktivitet kostar mer än budgetera, kan avvikelsen rapporteras så att ansvariga 

uppmärksammas om att den verkliga kostnaden inte överensstämmer med budgeten. De kan då 

analysera avvikelsen och identifiera orsakerna samt göra korrigeringar eller anpassningsåtgärder.  

Det andra synsättet, budget för kontroll och ansvarsstyrning, innebär att användning av budget görs 

för ansvarsstyrning. Syftet är då att få ansvariga chefer att arbeta mot företagets överordnade mål. 

Att använda budget som ett verktyg för ansvarsstyrning är vanligast i stora företag där många beslut 

måste delegeras. Greve (2011) nämner åtagande, motivation och kommunikation som delsyften när 

budgetering används för ansvarsstyrning. 

Åtagande - En budget innehåller förpliktelser där det beviljas resurser och befogenheter och där de i 

gengäld förväntas prestera motsvarande det som bestämts i budgeten. Budgeten visar därmed vad 

som förväntas av en viss del av företaget. 

Motivation - När de anställda känner att de har ett inflytande över budgeten kan det bidra till att de 

anställda känner sig motiverade att arbeta mot målen. Motivationen handlar därmed om att få vara 

delaktig i själva upprättandet av budgeten. 

Kommunikation - Budgeten är ett sätt för ledningen att förmedla och förankra sina mål i 

organisationen. Ledningen kan också samla in information om hur situationen är hos olika enheter i 

företaget. På så sätt kan budgeten fungera som en kommunikation mellan olika delar i 

organisationen. 
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3.5 Kritik mot budget 

Delar av budgeten kritiseras för att den inte uppfyller funktioner som efterfrågas. Verksamheter 

väljer av den anledningen att avskaffa budgetanvändningen och använda andra styrmedel som 

uppfyller deras behov. För att förstå varför verksamheter väljer en budgetlös styrning behövs en 

närmare presentation av kritiken mot budgeten. Det var under 70-talet som budgetens funktion 

började ifrågasättas och nackdelar med budgeten framhävdes (Hope och Fraser, 2003a). 

Vändningen mot den traditionella budgeten började som vi nämnt tidigare efter en oljekris som kom 

att påverka världsekonomin. Budgetar som verksamheter hade ställt upp fick ett helt annat utfall 

och tappade sin funktion. Det upptäcktes att budgeten var mer anpassad för att göra detaljerade och 

långsiktiga planer. McGee (2003) menar att detta gjorde att kritik mot budgeten började. 

Efterfrågan på styrmedel som är anpassad efter en föränderlig miljö ökade. Budgeten fick även 

kritik av fler andra orsaker, bland annat att uppföljningen inte är kontinuerlig och att den tar lång tid 

att framställa (De Waal, 2005). 

Wallander som är den före detta Vd:n på Handelsbanken avvecklade under 70-talet 

budgetanvändningen i banken (Wallander, 1994). En av anledningarna han nämner är att 

planeringen brister. Detta eftersom budgeten bygger på långsiktiga och osäkra prognoser som gör 

att budgeten inte blir realistisk. Han menar även att budgeten är stel och har svårt att anpassa sig till 

en föränderlig omvärld. Hope och Fraser (2004) understryker detta och menar att marknaden 

förändras snabbt och att långsiktiga prognoser därför blir osäkra. De menar även att eftersom 

budgetens syfte är att nå det tänkta målet tappar budgeten sin huvudsakliga relevans om utfallet blir 

helt annat. Hope och Fraser (2004) nämner även att de ser att budgetens främsta problem är att den 

är utformad efter en hierarki där ledningen är i topp. Ledningens fokus ligger på att maximera 

vinsten vilket också är budgetens syfte. En funktion som budgeten saknar är en förbindelse mellan 

ledning och de anställda. De menar att det kan vara svårt för de anställda att påverka verksamhetens 

planering. Detta kan i sin tur leda till att ledningen sätter upp orealistiska mål som gör att de 

anställda känner att de inte kan prestera tillräckligt. För att budgeten ska vara av betydelse är det 

viktigt att målen som sätts upp är realistiska. 

Budgeten har blivit ett självklart styrmedel i många företag menar De Waal (2005) och att många 

glömt bort att ifrågasätta budgetens syfte. Hope och Fraser (2004) hävdar att budgeten ofta leder till 

diskussioner om det som har förändrats i budgeten mellan tidigare år istället för att granska det som 

sker i den pågående verksamheten och de punkter som inte har förändrats. Även Gooderham (2009) 

menar att det glöms att analysera om en underskridning eller överskridning av de ekonomiska 

målen skulle vara bra för verksamheten eller inte. Det glöms även bort att ta hänsyn till hur det går 

för konkurrenterna. Wallander (1994) menar att uppföljning oftast sker en gång per år med en 
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budget och att det egentligen bör ske oftare. Detta på grund av att det är för sent att göra 

uppföljningar när året är slut eftersom det då inte är möjligt att ändra något som redan har gått snett. 

En av de främsta nackdelarna med budget, menar Gooderham (2009), är att den är tidskrävande. 

Budgeten upptar som tidigare nämnts, cirka 20 procent av företagsledningens tid (Neely et al., 

2003). Detta leder till att budgeten blir kostsam eftersom mycket resurser krävs för att sammanställa 

den. Oldman och Milles (1999) menar att tiden som läggs ner på budgeten ofta är onödig eftersom 

utfallet ofta inte stämmer överrens med budgeten. Detta är något som flera forskare poängterar, 

bland annat Hope och Fraser (2003b) och Wallander (1994), de menar att budgeten inte är 

tidseffektiv. 

Som vi beskrivit ovan har budgeten bland annat kritiserats för att planeringen inte är tillräckligt 

flexibel, att uppföljningar sker för sällan samt att styrningen är tidskrävande. Dessa tre aspekter 

nämns ofta som fördelar i den budgetlösa styrningen. Vidare i studien beskrivs hur den budgetlösa 

styrningen avser att lösa dessa problem.  

3.6 Planering  

Den första aspekten är planering, vilket är en central del av den budgetlösa styrningen och Kugel 

(2011) menar att det bör ligga mycket fokus på planering. Han menar att en väl utförd planering är 

avgörande för företagets framgång, speciellt när omvärlden förändras i en snabb takt. Planeringen 

ska därför vara effektiv och anpassningsbar till förändringar och han menar vidare att en väl utförd 

planering är en konkurrensfördel. Wallander (1999) understryker även detta och menar att  den 

skapar osäkerhet vid långsiktiga planeringar eftersom framtiden inte går att förutspå. Hope och 

Fraser (2003c) menar som Wallander (1999), att budgetplaneringen är stel då planerna görs för 

långa perioder och under den perioden kan det ske förändringar som påverkar budgetens utfall. 

Detta är en av de mest framträdande punkterna till varför verksamheter väljer att utesluta 

budgetanvändningen (Ekholm och Wallin, 2010). Bunce och Fraser (1997) menar dock att det idag 

krävs mycket mer av en budget än vad den var avsedd att leverara från början och att det därför är 

orättvist att klaga på budgetens svagheter. 

Fokus i budgetlös styrning ligger till skillnad från budgetstyrning på att ha en flexibel planering 

som rättar sig efter förändringar i omvärlden (Hope och Fraser, 2003c). Detta genom att ständigt 

jobba med planering och ta beslut vart efter sådana situationer uppkommer. Wallander (1999) 

menar att planering helst ska ske så tätt inpå händelsen som möjligt för att minimera risken att 

utfallet blir annorlunda. Kugel (2011) beskriver som tidigare nämnts att vi lever i en ekonomisk 

miljö som snabbt förändras och att det därmed är viktigt att ha en planering som klarar av 

svängningarna. Han beskriver vidare att det är troligt att förändringarna inom företagsvärlden 
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kommer fortsätta vara snabba och att förutsägbarheten kommer att fortsätta vara låg. Under dessa 

omständigheter beskriver han att en effektiv planering är skillnaden mellan ett genomsnittligt 

resultat och ett resultat som ligger över genomsnittet. Med en effektiv planering menar han att fokus 

ska ligga på faktiska handlingar, vilket det gör i budgetlös styrning. Med en budget menar han att 

det som egentligen görs är en finansiell planering som egentligen inte säger något om hur de ska 

arbeta. Wallander (1999) menar att det är av mer värde att planera hur verksamheter ska ta sig mot 

sina mål istället för att fokusera på vad målet i sig är. Det är därför inte optimalt enligt honom att 

använda sig av en budget eftersom den fokuserar för mycket på själva målet och inte vägen dit.  

Att överge budgeten innebär inte att överge planeringen menar Oldman och Milles (1999). De 

menar att det blir mer tid över till att planera eftersom att onödig tid inte behöver läggas på 

budgetplanering vars utfall ofta inte stämmer. Enligt en undersökning som genomförts är budgeten 

dyr att utföra då den upptar cirka 20 procent av lednings tid (Hope, 2003). En annan undersökning 

gjord av europeiska finansiella direktörer visar att cirka 80 till 90 procent av verksamheter är 

missnöjda med sin planering och att en förbättring av budgeten är en prioritet som är högt rankad 

nämner Hope (2003). Han menar vidare att avskaffning av budgeten är som att sluta röka, det krävs 

ett helt nytt tankesätt och den enda lösningen är att sluta med vanan helt. Vilket kan vara svårt för 

många då styrmedlet ofta är väl integrerat i verksamheten. 

3.6.1 Decentralisering 

En viktig del av planeringen inom budgetlös styrning är att beslutsfattandet är decentraliserat (Ax et 

al. 2005). För att förstå innebörden av begreppet och orsaken till varför det är en viktig del inom 

budgetlös styrning kommer vi nedan beskriva begreppet. 

Hope och Fraser (2003a) beskriver att decentraliseringen innebär att organisationen delas upp i små 

enheter. Genom att de anställda tillhör en enhet får de snabbt veta enhetens resultat vilket kan vara 

mer intressant än att veta hela företagets resultat. Wallander (1999) beskriver också vikten av att en 

organisation är uppdelad i flera små enheter, som alla i hög grad är självständiga och har befogenhet 

att fatta beslut. Han menar vidare att detta gör att anställda blir mer involverade i sitt arbete vilket 

han anser är viktigt. Hope och Fraser (2004) berättar att det är bevisat att anställdas 

arbetstillfredställelse ökar när de får ha ett inflytande över beslut som fattas. De beskriver att de 

anställda kan bli mer motiverade att förbättra sin prestation när de känner ett eget ansvar. 

När verksamheter avskaffar budgetanvändningen menar Sandalgaard och Bukh (2014) att 

styrningen måste anpassas och göras mer decentraliserad. De beskriver vidare den budgetlösa 

styrningen som en radikalt decentraliserad styrning. Østergren & Grønnevet (2009) beskriver också 

vikten av decentralisering och menar att förslaget till de som avskaffar budgeten är att införa en 
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ansvarsmodell där besluten blir decentraliserade och därmed kan anpassas till 

marknadsutvecklingen som sker under året. Vid övergången från budget till att styra utan budget 

omorganiseras styrningen så att den är nerifrån och upp istället för tvärtom som det är i en styrning 

med budget (De Waal, 2005). Detta betyder inte att ledningen överger kontrollen beskriver McGee 

(2003), kontrollen flyttas bara inom företaget där den gör mest nytta. Detta innebär att de anställda 

som arbetar närmast företagets omvärld anses vara mest lämpade att fatta operationella beslut 

(Libby och Lindsay, 2007). Yew (1995) och Hope och Fraser (1997) menar att en styrning blir 

mindre hierarkisk desto mer decentraliserad styrningen är. Detta för att målet i en decentraliserad 

styrning är att ansvaret ska vara fördelat. Oldman och Milles (1999) styrker även detta och menar 

att styrningen bör övergå från att vara på mikronivå till en övergriplig nivå där besluten ska tas i en 

decentraliserad styrning. De berättar vidare att de tror att det största hindret med att övergå till en 

decentraliserad styrning är att ledare har svårt att överlåta ansvar. De menar också att det är svårt att 

upprätthålla en decentraliserad styrning, speciellt under tuffare perioder. 

McGee (2003) menar att en centraliserad styrning i många verksamheter hindrar förmågan att skära 

ner på kostnader, att förbättra relationen med kunder, att utveckla nya produkter och att reagera på 

förändringar i omvärlden. För att komma bort från en centraliserad styrning uppmuntrar hon att 

chefer ska fokusera på kortsiktiga svängningar när det kommer till efterfrågan genom att ha resurser 

tillgängliga och ta fram de när det behövs. Då menar hon framförallt de verksamheter som har en 

föränderlig marknad. Hope och Fraser (2004) belyser att det är av vikt att se till kundernas behov 

för att kunna tillgodose dem. Genom att beslut är decentraliserade, kan beslut som gynnar kunderna 

fattas. För att en decentraliserad styrning ska fungera menar Wallander (1999) att det är viktigt att 

organisationens grundprinciper är tydliga. Han menar att organisationens resultat bygger på många 

små beslut gjorda av de anställda. Det är därmed en förutsättning att de anställda ska fatta beslut 

som är eniga med organisationens idéer för att resultatet ska bli bra. 

3.7 Uppföljning 

Att följa upp och analysera hur det går är något som är viktigt, oavsett styrning. Hur och vad som 

följs upp skiljer sig däremot åt om styrningen innehar en budget eller inte. Mestry och Naidoo 

(2009) beskriver att med en budget jämförs utfall gentemot budgeten medan Wallander (1994) 

menar att i en budgetlös styrning följs olika nyckeltal upp. Uppföljning är något som ofta nämns 

som en fördel med budget, eftersom det blir en tydlig uppföljning när utfallet ställs mot budgeten 

(Ax et al., 2005). Wallander (1999) menar däremot att uppföljning är en viktig del av den 

budgetlösa styrningen och att det kan göras enkelt. Uppföljningarna sker även kontinuerligt vilket 

gör att åtgärder kan vidtas löpande under året. 
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Wallander (1994) menar att det är för sent att göra en uppföljning när året är slut eftersom det då 

inte finns någon möjlighet att ändra det som redan har gått snett. Ett alternativ till budget är rullande 

prognoser och Lindvall (2011) beskriver att prognoserna då görs för exempelvis varje kvartal. Detta 

innebär att uppföljningar sker varje kvartal och att det därmed finns möjlighet att anpassa 

kommande prognos efter rådande förutsättningar. Ett kvartal är också relativt lång tid och 

Wallander (1999) menar att en del uppföljningar behöver göras oftare. Han menar att det är viktigt 

att informationen kommer ut så fort som möjligt och att ju kortare period uppföljningen gäller för 

desto bättre. Genom att uppföljningarna sker kontinuerligt ligger fokus på hur det går nu istället för 

att se långt tillbaka och se hur det såg ut då. 

Hansen (2011) beskriver att med budgetlös styrning finns en önskan om att åstadkomma bättre 

system för att mäta resultat och att detta hör ihop med viljan att vara flexibel för förändringar. 

Uppföljningar av nyckeltal är viktigt inom budgetlös styrning och sker kontinuerligt med syftet att 

vara uppdaterad om hur situationen ser ut. Utvärdering sker genom att jämföra olika enheter, det 

egna företaget gentemot konkurrenter och tidigare perioder (Hope och Fraser 2003c). Hope och 

Fraser (2003c) berättar om General Motors Vd, Jack Welch, som trodde starkt på dessa strategier. 

Han menade att i slutet av året mäts prestationerna mot hur världen visade sig att vara och hur väl 

förändringar hanterats istället för att jämföra mot en plan som satts upp. Detta är något som även 

Wallander (1994) beskriver. Han menar att en jämförelse mellan hur det har gått för sitt företag 

jämfört med konkurrenterna visar hur väl företag med samma förutsättningar har lyckats. När 

uppföljningar görs i form av prestationsmätningar menar Hope och Fraser (2003c) att mätningar ska 

ske för team och att det är viktigt att uppföljningen har någon betydelse för verksamheten. 

Mätningarna ska vara tydliga, öppna och enkelt utformade där det ska vara förståeligt hur 

mätningarna är gjorda och vad det egentligen betyder. Bunce (2003) beskriver också vikten av att 

information ska vara tydlig och öppen. Han menar att om alla får se informationen samtidigt finns 

det ingen risk att informationen skulle vara tillgjord. 

3.7.1 Benchmarking 

Som nämnt ovan är uppföljning en viktig process i den budgetlösa styrningen. De nyckeltal som 

följs upp jämförs ofta internt och externt. Detta kallas benchmarking och är enligt Watson (1994) ett 

sätt att förbättra den egna organisationen genom att jämföra och inspireras av de ledande 

organisationerna. Han beskriver vidare att det ger en objektiv bild över hur organisationens 

processer ser ut kontra andra organisationer. Delpachitra & Beal (2002) beskriver vidare att det är 

viktigt att klassificera vad som ska jämföras, det vill säga om jämförelsen gäller resultat eller 

processer. Det är även viktigt att bestämma om jämförelsen ska ske internt, externt eller 
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funktionellt. Wallander (1994) beskriver att de som tillämpar budgetlös styrning kan använda sig av 

benchmarking och nyckeltal för att mäta hur väl målen uppfylls. 

Intern benchmarking kan göras för att jämföra olika enheter inom företag. Wallander (1994) 

förespråkar framförallt intern benchmarking och menar att företag kan förbättras genom att lära sig 

av varandra inom företag. Detta är något som Elmuti och Kathawala (1997) förklarar som den 

enklaste typen av benchmarking eftersom de flesta företag har liknande funktioner sinsemellan 

enheterna. Genom att identifiera framgångsfaktorer hos en framstående enhet kan dessa faktorer 

överföras till andra enheter av organisationen. Moriarty och Smallman (2009) ser det som ett 

organisatoriskt lärande genom att enheter i organisationen kan lära sig av andra delar i 

verksamheten. Yasin och Zimmerer (1995) menar att en ökad förståelse om den egna 

organisationen ligger till grund för jämförelse med externa organisationer. De menar att en analys 

av den egna verksamheten måste ske innan jämförelse sker med andra verksamheter. 

Extern benchmarking innebär att jämföra verksamheten med andra externa organisationer (Ax et al., 

2005). Jetmarová (2011) menar att en fördel med att jämföra sig externt är att det hjälper 

verksamheten att förstå marknaden de befinner sig på. Jämförelsen hjälper verksamheten att 

upptäcka styrkor och svagheter på marknaden som kan bidra till att verksamheten förbättras. Hon 

menar även att den externa benchmarkingen hjälper verksamheten att hålla sig konkurrenskraftig då 

en överblick fås över hur det går för konkurrenterna. Hope och Fraser (2003b) håller även med om 

detta och menar att extern benchmarking är mest effektiv när företaget vill uttala sig om hur det går 

för det egna företaget överlag. Detta eftersom konkurrenterna befinner sig på samma marknad och 

påverkas på samma sätt av exempelvis inflation. Dock kan den externa benchmarkingen vara 

besvärligare eftersom det kan vara svårt att komma åt information från andra organisationer (Elmuti 

och Kathawala 1997), vilket gör att den externa benchmarkingen inte kan vara svår att genomföra. 

En annan typ av benchmarking är funktionsinriktad som innebär att jämföra verksamheten med ett 

företag som inte nödvändigtvis är en konkurrent eller ens i samma bransch (Ax et al., 2005). Den 

funktionella benchmarkingen handlar om att inspireras av processer och funktioner som Elmuti och 

Kathawala (1997) beskriver det. Då ett företag inte är en konkurrent kan det vara lättare att få 

tillgång till information, men det kan också bli svårare att implementera processerna då företagen 

kan ha stora olikheter i strukturen. Yasin och Zimmerer (1995) menar att funktionsinriktad 

benchmarking kan vara bra när jämförelse ska ske mellan faktorer som är gemensamt för många 

företag, oavsett bransch. Hur verksamheter redovisar sin ekonomi och hur de marknadsför sig är två 

exempel som kan jämföras oberoende av bransch. De menar att dessa två punkter ofta är 

gemensamma för många verksamheter.  
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3.8 Tidsåtgång 

Den tredje aspekten är tidsåtgång. Budgetarbetet är som tidigare nämnts tidskrävande och detta är 

något som budgeten blivit kritiserad för. Hope och Fraser (2003b) beskriver att en positiv effekt 

som sker direkt när företag slutar upprätta en budget är att de sparar tid, vilket i sin tur innebär att 

de sparar pengar. De berättar vidare att det i snitt tar fyra-fem månader att upprätta en budget och 

att detta är tid som inte alls behöver läggas på den budgetlösa styrningen. Oldman och Milles 

(1999) menar att eftersom en budgets utfall ofta inte stämmer blir den tid som läggs ner onödig. 

Neely et al. (2003) beskriver att en anledning till att budgeten är tidskrävande, är att den innehåller 

detaljer och innefattar många uppskattningar som ska göras noggrant. Thomas (2000) anger olika 

skäl till att överge budgeten, varav ett är att det tar tid att gå igenom föregående års budget, när det 

egentligen är för sent att ändra utfallet i efterhand. På grund av de resurser som upprättandet av 

budgeten kräver, blir den dyr att utföra och Libby och Lindsay (2010) menar att budgeten inte 

genererar lika mycket nytta i förhållande till kostnaden. Detta på grund av att budgeten ofta inte 

stämmer samtidigt som den kostar att framställa. 

Ett annat skäl som nämnts tidigare är tiden för att upprätta en budget för nästkommande år. Vid 

upprättandet av en budget läggs mycket tid ner under en period medan i en budgetlös styrning 

planeras det mer löpande under året (Tomas, 2000). Eftersom omvärlden förändras i en snabb takt 

är det viktigt att ha en planering som anpassar sig efter förändringarna (Kugel, 2011). Eftersom att 

budgetarbetet är utsatt under en viss period, menar Thomas (2000) att planeringen inte håller 

eftersom marknaden hinner förändras. Det innebär att när budgeten väl är bestämd är den inte 

anpassad efter den marknad som råder just då och framöver under året. I den budgetlösa styrningen 

sker planeringen mer kontinuerligt vilket innebär att planeringen kan ske mer tätare inpå händelsen. 

Wallander (1999) menar att planeringen ska ske så nära inpå händelsen som möjligt för att få den så 

aktuell som det går. I både äldre och nyare artiklar har forskare konstaterat att omvärlden förändras 

i snabb takt och erfarenheterna tyder på att en efterfrågan på anpassningsbar styrning är eftertraktat 

(Wallander, 1999; Hope och Fraser, 2004; Kugel, 2011). 

3.9 Budgetlös styrning 

Den budgetlösa styrningen har som ovan nämnts, vuxit fram utifrån att det finns ett missnöje med 

budgeten. Planering, uppföljning och tidsåtgång som presenterats ovan är tre aspekter som beskrivs 

som mer effektiva i den budgetlösa styrningen. Vad budgetlös styrning egentligen är kan dock vara 

svårt att definiera (Neely et al., 2003). De beskriver att det är få företag som helt och hållet har 

övergett budgeteringen och att det för många är viktigare att tona ner eller förbättra budgeten. Det 

kan därmed vara en fråga om att utveckla eller avveckla budgeten och en del utger sig för att arbeta 
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budgetlöst men har ändå styrmedel som påminner om budgetering. Däremot finns det några företag 

som har avvecklat budgetarbetet helt. De flesta är skandinaviska företag som till exempel Svenska 

Handelsbanken, Skandia och Borealis. Hope och fraser (2004) beskriver däremot att den budgetlösa 

styrningen spridit sig till flera länder men att det hela startade i norra Europa. De nämner att det är 

allt från små till stora företag, olika industrier och kulturer som gått över till budgetlös styrning. 

Østergren & Grønnevet (2009) beskriver att om budgeten ska tas bort måste det ha analyserats 

innan om hur den nya styrningen ska lösa dess uppgifter. De menar att om detta inte görs blir 

resultatet värre än den problematiken som finns med budgeten. 

Den största skillnaden mellan budgetlös styrning och budget är att allting inom organisationen ses 

som en pågående process och föränderligt. Bourmistrov och Kaarbøe (2013) beskriver att 

styrningen utvecklades för att vara anpassningsbar efter den föränderliga miljön. Wallander (1994) 

menar därför att det inte fungerar att endast en gång om året kolla hur läget ser ut och utifrån det 

göra en årsbudget. Även Ax et al. (2005) betonar att budgetlös styrning har fokus på löpande 

planering och kontroll med kontinuerliga uppföljningar. De menar att då allt sker löpande finns det 

bättre möjligheter att upptäcka styrkor och svagheter. Genom löpande prognoser menar Libby och 

Lindsay (2007) att verksamheter kan planera. När prognoserna görs löpande får de bättre koll på hur 

marknaden ser ut i nuläget och kan lättare anpassa sig efter förändringar. 

I en styrning utan budget är målet oftast inte kvantifierat utan målet är att alltid bli bättre. Hirst 

(1987) beskriver att i en budget är målen beskrivna i kvantitativa termer så som att x antal ska säljas 

av produkten y istället för att ha som mål att sälja så många som möjligt av produkten y. Kugel 

(2011) menar att budgetens fokus är för mycket på intäkter och kostnader istället för själva 

genomförandet och med målet att alltid förbättras. Han beskriver vidare att med en budget handlar 

det om att inte ha högre kostnader än planerat eller lägre intäkter än vad som budgeterats, medan 

han anser att det bör ligga mer fokus på planering för att lyckas. Kugel (2011, s. 24) beskriver detta 

med ett citat: “Budgeting is about not failing, while planning is about succeeding”. På detta sätt 

menar han att budgeten sätter gränser medan en planering fokuserar på möjligheter. 

3.10 Sammanställning av teoretisk referensram 

Brander Brown och Aktinsson (2001) menar att det är viktigt för verksamheter att ha ett effektivt 

styrsystem för att kunna nå de mål som verksamheten sätter upp. Budgeten har länge varit ett 

styrmedel som används i många verksamheter för att planera. Dock har den fått kritik eftersom 

verksamheter har efterfrågat egenskaper på styrningen som budgeten inte tillfredsställer. Den 

budgetlösa styrningen har vuxit fram utifrån detta och fördelar i en sådan styrning är bland annat att 

planeringen är effektiv, uppföljningen sker kontinuerligt och att den är tidseffektiv.  
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I budgetlös styrning efterfrågas en flexibel planering som går att anpassa efter förändringar (Kugel, 

2011; Wallander, 1999; Hope och Fraser, 2003c). Fokus i planeringen ligger på hur de ska arbeta 

mot sina mål istället för att fokusera på vad målen är i siffror (Wallander, 1999; Kugel, 2011). En 

viktig del av hur de ska arbeta mot sina mål är att beslutsfattandet ska vara decentraliserat. Detta 

hänger ihop med viljan att vara flexibel eftersom de som är närmast företagets omvärld kan se 

verkligheten och därmed fatta bättre beslut (Libby och Lindsay, 2007). 

Uppföljningen inom budgetlös styrning är något som sker kontinuerligt. Detta för att hela tiden vara 

uppdaterad och möjliggöra för förändringar under årets gång (Wallander, 1999). Wallander (1999) 

beskriver att uppföljningarna ofta görs i form av nyckeltal som sedan används till benchmarking 

internt och externt. Internt menar han att de olika nyckeltalen används för att jämföra olika enheter 

inom företaget, för att ständigt försöka få enheterna att bli bättre. Externt menar Hope och Fraser 

(2003b) att benchmarking kan användas för att se hur det går för det egna företaget gentemot andra. 

Den budgetlösa styrningen tar betydligt mindre tid eftersom själva upprättandet av budget inte 

behöver göras. Budgetarbete menar Hope och Fraser (2003b) kan ta upp till 4-5 månader i snitt och 

den tiden menar Oldman och Milles (1999) är onödig eftersom budgetens utfall oftast inte stämmer. 

Thomas (2000) menar vidare att den budgetlösa styrningen är mer tidseffektiv eftersom att 

planeringen sker kontinuerligt och tätare inpå händelsen, vilket Wallander (1999) menar är viktigt 

för att få styrningen så aktuell som möjligt. 

Kritiken har framförallt riktats mot att budgeten inte är anpassningsbar och att den inte tar hänsyn 

till förändringar i omvärlden. Många forskare menar att detta är viktigt (Wallander, 1999; Hope 

Fraser, 2004; Bourmistrov och Kaarbøe, 2013). Budgeten har även kritiserats för andra egenskaper 

så som att den inte är tidseffektiv och att den är kostsam (Waal, 2005; Gooderham, 2009; Hope och 

Fraser, 2004). Den budgetlösa styrningen är mer anpassad efter dessa egenskaper men dock menar 

några forskare att det är svårt att överge budgeten helt och att det därför är vanligt att styrningen har 

delar av budgetering kvar (Oldman och Milles, 1999: Neely et al, 2003). 
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Figur 2: Sammanställning av teoretisk referensram 

Modellen ovan visar strukturen i den teoretiska referensramen. Vi började med att definiera 

begreppet erfarenheter för att sedan beskriva betydelsen av att ha en ekonomistyrning i 

verksamheter. Den traditionella budgetens brister är grunden till den budgetlösa styrningen och vi 

började därför med att beskriva detta innan vi gick över till budgetlös styrning. Vidare berättade vi 

om våra tre nyckelord planering, uppföljning och tidsåtgång med tillhörande underrubriker som 

fördelar i den budgetlösa styrningen. 
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4. Empiri 

4.1 Presentation av företagen och respondenterna 

4.1.1 Handelsbanken 

Sedan början på 70-talet har Handelsbanken jobbat med en decentraliserad styrning efter att Jan 

Wallander ändrade till en budgetlös styrning. Fokus har sedan dess legat på att ha en lönsam 

verksamhet som alltid ska ha en räntabilitet som ligger över genomsnittet för de andra bankerna 

berättar vår respondent som är controller på Handelsbanken. 

Vi har intervjuat fyra personer från Handelsbanken, den första vi träffade var den före detta Vd:n 

Jan Wallander som är huvudpersonen bakom Handelsbankens styrning. Han arbetade på 

Sundsvallsbanken men blev under tidiga 70-talet Vd för Handelsbanken. Sedan har vi träffat Karin 

Waldhagen som arbetar på koncern Control avdelningen och benämns controller. Hon har arbetat 

inom Handelsbanken i över 40 år. Vi har även träffat ekonomichefen för Mellansverige som arbetat 

på Handelsbanken i 16 år. Sedan träffade vi kontorschefen i Uppsala city, Johanna Lundberg, som 

har jobbat på Handelsbanken i 25år. 

4.1.2 Ahlsell 

Under tidiga 90-talet slutade Ahlsell med budgetering och har sedan dess haft en budgetlös styrning 

(Ekonomichef på Ahlsell). Styrningen idag förklarar ekonomichefen som decentraliserad och 

flexibel för förändringar.  

Vi har intervjuat tre personer från Ahlsell. Erik Andersson som har arbetat inom Ahlsell i cirka 25 

år och är ekonomichef sedan 8 år tillbaka. Vi har även intervjuat Hans Jonsson som är butikschef i 

Gävle och har varit det i 3 år. Sedan har vi träffat Johan Tillemar som är butikschef för Uppsala 

Norr och har jobbat inom Ahlsell i 4 år.  

4.1.3 LKAB 

År 2004 ersatte LKAB den traditionella årsbudgeten med en rullande verksamhetsplan och en 12-

månaders prognos som uppdaterades efter varje kvartal (LKAB, 2007). Under 2009 valde de att 

överge denna prognosstyrningsmodell för att återgå till den traditionella budgeten igen. Målet med 

att återgå till budgeten var att minska kostnaderna och därmed skapa en bibehållen lönsamhet på 

lång sikt. De styr nu med både budget och prognoser. 

Från LKAB har vi intervjuat tre personer. Den första vi intervjuade var Johan Häggroth som är 

controllerchef och har arbetat inom LKAB i 12 år. Sedan intervjuade vi Monica Wingsund som är 
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avdelningschef för finansiell rapportering där deras koncernredovisning och koncern controlling 

ingår, hon har arbetat inom LKAB i cirka 17 år. Den tredje personen vi intervjuade var Lennart 

Stålnacke som är sektionschef på spårnivå och har arbetat inom företaget i sammanlagt 26 år. 

4.2 Planering 

Flera av respondenterna nämner att det viktiga med planeringen är hur de arbetar mot målet och inte 

målet i sig. Detta menar de att den budgetlösa styrningen är med anpassad för. Handelsbankens 

kontorschef uttrycker att “Vi sätter ju inte upp vilket resultat vi ska ha i slutet av året utan vi jobbar 

ju helt utifrån hur vi ska jobba med våra kunder och den marknad vi är verksamma på.” (Personlig 

kommunikation, 2015-04-08). Vår respondent som är controller på Handelsbanken har jobbat där i 

över 40 år och menar att planeringen inte har ändrats så mycket utan det mesta är sig likt från Jan 

Wallanders tid. Fokus i den planeringen är att sätta upp vilka mål de ska arbeta mot och hur de ska 

arbeta mot dem. Detta håller även Ekonomichefen för Mellansverige på Handelsbanken med om 

och menar att “Intäktssidan kan du inte styra, det är liksom huret, hur ska vi öka 

intäkterna?”(Personlig kommunikation, 2015-03-31). Alla respondenter från Handelsbanken är 

överrens om att det är vägen till målet som är viktig och inte själva målet i sig. De menar att när 

siffror finns med i planeringen hamnar den för mycket på detaljnivå, vilket de vill undvika eftersom 

planeringen då blir lik en budgetplanering. Även Ekonomichefen på Ahlsell menar att en långsiktig 

detaljerad plan inte är optimalt för dem. Han tycker att planeringen ska innehålla övergripande mål 

så verksamheten inte blir styrd av sin egen planering och menar att planeringen ”är en mer 

affärsmässig process än en sifferprocess” (Personlig kommunikation, 2015-04-01). LKAB 

använder sig av en kombination av budget och prognoser för att genomföra sin planering. 

Controllerchefen på LKAB menar att den långsiktiga planeringen är bra för att förankra 

verksamhetens mål men att det även är nödvändigt att ha prognoser eftersom de speglar 

verkligheten på bästa sätt. Han menar också att det finns en bakomliggande plan i prognoserna för 

alla siffror och en analys om hur siffrorna ska uppnås. 

Idag använder sig alla tre företagen av ett alternativ till budgetering, antingen enbart eller i 

kombination med budget. Den främsta orsaken till att budget har valts bort eller behövts 

kompletterats är för att den inte är flexibel och att budgeten oftast inte håller. Ekonomichefen på 

Ahlsell har jobbat på Ahlsell när de använde sig av budget och kan av egna erfarenheter säga att 

budgetprocessen tog tid och ofta stämde inte utfallet. LKABs avdelningschef för finansiell 

rapportering uttrycker att “Det är klart, budgeten har ju sina för- och nackdelar. Nackdelarna kan 

ju vara att man lägger ner väldigt mycket tid på den, oftast så hinner det ju hända så mycket under 

själva budgetprocessen att den är inaktuell den dagen man faktiskt beslutar om budgeten” 

(Personlig kommunikation, 2015-04-09). Alla tre företagen har en liknande process i hur de 



30 
 

planerar idag. De använder sig av ett dokument som benämns olika i företagen, antingen 

verksamhetsplan eller affärsplan. Där står det utförligare om hur de ska arbeta mot de uppsatta 

målen. Ekonomichefen på Ahlsell berättar att deras affärsplan bland annat innehåller vilka kunder 

de ska satsa på och vilka nya produkter de ska lansera. Det kan även stå hur de ska förhandla med 

leverantörer för att få fram så bra priser som möjligt och hur de ska förhandla om kampanjer och 

liknande. Detta menar han är något som de lägger ner tid på men inte i närheten av lika mycket tid 

som de gjorde med budget. Handelsbanken har också ett liknande dokument som de benämner 

verksamhetsplan där de bland annat beskriver hur de ska förbättras, nya idéer och andra mål som 

företaget vill uppnå. Ekonomichefen för Mellansverige på Handelsbanken berättar att 

verksamhetsplanen upprättas av alla anställda på kontoret där alla får vara med och ge förslag om 

vad som ska finnas med i verksamhetsplanen. Efter egna erfarenheter menar hon att de anställda blir 

mer motiverade när de är delaktiga i planeringen och hon menar “ju mer de involverar personalen 

ju större sannolikhet är det att du når ditt mål” (Personlig kommunikation, 2015-03-31). 

Avdelningschefen för finansiell rapportering på LKAB berättar att de också skapar 

verksamhetsplaner på koncernnivå som sedan bryts ned till verksamhetsplaner för varje nivå i 

verksamheten.  Dessa planer beskriver hur de ska arbeta med bland annat uppdrag, mål och 

aktiviteter. Efter att verksamhetsplanerna är klara, upprättar de en budget från arbetsplats till 

koncernnivå. En nackdel hon ser med budgeten är att fokus ligger på att titta bakåt på tidigare 

händelser och menar att “Man tappar ju lite fokus på trender över tiden, både bakåt och framåt, om 

man har för stort fokus på budgeten.” (Personlig kommunikation, 2015-04-09). Hon beskriver att 

de därför gör prognoser utöver budgeten, dessa prognoser gör de tre gånger per år för att hålla fokus 

på nuet. Dock nämner hon att det finns fördelar med att använda budget, bland annat att fokus läggs 

på kostnaderna och att budgeten fungerar som ett operativt verktyg ute i verksamheten. 

Kostnadsfokus tycker hon är bra när önskan är att hålla nere kostnaderna vid exempelvis en 

lågkonjunktur. Hon beskriver vidare att deras tid med budgetlös styrning fungerade bra, men hon 

tror att känslan av större ansvar och större åtagande ökar om det finns en budget som i kronor visar 

hur mycket pengar som får nyttjas. Hennes erfarenhet av budgetlös styrning är som sagt att det 

fungerade bra, men hon tror att detta delvis kan ha berott på att det var bra år för LKAB och att det 

kanske inte skulle fungera lika bra om de hade en sämre period. Det var delvis på grund av att 

konjunkturläget blev sämre som LKAB återinförde budgeten. Hon tror att en kombination kan vara 

bra med en budget som fungerar som en underliggande detaljerad plan och på en mer övergripande 

nivå en framåtriktad prognosstyrning. 

Att en budgetlös styrning är mer flexibel än en budgetstyrning är något som flera av respondenterna 

har poängterat. De menar att de med sin styrning idag har större möjlighet att vara anpassad till nuet 
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och ta hänsyn till förändringar som sker i omvärlden. Efter 25 år i banken, menar kontorschefen för 

Handelsbanken i Uppsala city att deras verksamhetsplan har varit utformad på ett relativt likvärdigt 

sätt under alla år. Dock menar hon att verksamhetsplanen har utvecklats och blivit ett redskap som 

används mer kontinuerligt i företaget. Under hennes första år på Handelsbanken var den inte ett 

levande dokument som den är idag. Hon formulerar sig ”Jag kan ju säga att när jag började i 

banken, då gjorde man sin verksamhetsplan men då lade man den också i lådan och så tittade man 

inte på den i princip förens det hade gått ett år” (Personlig kommunikation, 2015-04-08). Idag 

menar hon att verksamhetsplanen är ett dokument som de hela tiden håller uppdaterat och varje 

månad träffas personalen för att följa upp hur det går med målen. Det blir på så sätt tydligare och 

enklare att komma närmare målen till skillnad från tidigare. Ekonomichefen på Ahlsell har arbetat 

med en styrning utan budget under en lång tid nu och kan utifrån egna erfarenheter säga att en 

budgetlös styrning är mer tidseffektiv. Denna typ av styrning tycker han är mer anpassad för 

förändringar eftersom den kan ändras kontinuerligt. Han berättar vidare att han har varit med både 

under tiden som Ahlsell använde sig av budget och nu när de har en budgetlös styrning. Den 

budgetlösa styrningen menar han ger fördelarna att det går snabbt att anpassa planeringen om 

förutsättningarna ändras. Detta menar han är svårt att göra med en budget. 

4.2.1 Decentralisering 

Av de erfarenheter respondenterna uttryckt, har vi noterat att decentraliserad styrning anses vara 

viktigt för att ha en budgetlös styrning. Alla respondenter från Handelsbanken och Ahlsell beskriver 

att deras organisationer är decentraliserade och att de som är närmast kunden har stora möjligheter 

att fatta egna beslut. Ekonomichefen för Mellansverige på Handelsbanken beskriver att de som är 

närmast kunden får fatta många beslut och uttrycker “att driva ett kontor är som att vara 

egenföretagare” (Personlig kommunikation 2015-03-31). Hon menar att kontorscheferna har stor 

inverkan på sina kontor och att det är viktigt eftersom de känner sin marknad bäst. Kontorschefen 

för Handelsbanken i Uppsala city beskriver också detta och uttrycker att “Jag driver ju det här 

kontoret som om det vore mitt eget företag i princip” (Personlig kommunikation 2015-04-08). Av 

hennes erfarenhet har decentraliseringen varit lika tydlig under hennes tid på Handelsbanken och 

har varit så sedan Jan Wallanders förändringar i banken på 70-talet. Förändringen var då att 

beslutsfattandet flyttades från toppen ner till dem som arbetade på de faktiska marknaderna. Vår 

respondent som är controller på Handelsbanken stödjer också detta och berättar att varje kontor är 

som en bank i banken. Ekonomichefen på Ahlsell beskriver att alla butiker har stor påverkan på sin 

egen planering. Från huvudkontoret styrs relativt lite, han berättar att huvudkontoret är med och 

bestämmer vissa nyckeltal, bland annat omsättningsindex. Sedan har även marknadsavdelningen en 

viss påverkan på butikerna, de är med och bestämmer kampanjer och liknande. Utöver detta 
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beskriver han att butikscheferna får ta många beslut själva. Butikscheferna både i Uppsala Norr och 

i Gävle instämmer om att de har stor inverkan på sin egen planering och att de får styra mycket 

själva. Butikschefen för Ahlsell i Gävle berättar om sina erfarenheter från en annan butik han 

tidigare var butikschef för, vilka styrde med budget. Jämfört med den butiken anser han att de får 

styra mer själva i butiken på Ahlsell. 

På LKAB som styr med budget har vi inte noterat samma vikt vid decentraliserade beslut även om 

de anställda är med och skapar verksamhetsplanen, vilket innebär att de är med och tar beslut om 

hur de ska arbeta under året. Avdelningschefen för finansiell rapportering på LKAB säger att hon 

har svårt att uttala sig om deras organisation är decentraliserad eller centraliserad och beskriver att 

det är olika i olika delar av verksamheten. Många beslut tas ute i själva verksamheten där det finns 

system uppbyggda för vem som ansvarar för vad, samtidigt som det finns regelverk för en del beslut 

som måste lyftas upp till en högre nivå. Även controllerchefen på LKAB beskriver att det är en 

kombination av att vissa beslut är centraliserade medan vissa är decentraliserade. Han beskriver att 

många beslut egentligen blir huvudkontorets från grunden eftersom de sätter riktlinjer och anger 

vilken policy de ska följa. Den dagliga styrningen menar han däremot sker på arbetsplatsen och att 

det inte skulle vara lämpligt att sådana beslut gjordes högre uppifrån. 

Vi har sett att de som har en decentraliserad styrning ser det som positivt för de anställda och att de 

blir mer involverade i målsättningen. Kontorschefen för Handelsbanken i Uppsala city anser att de 

är väldigt decentraliserade och att det ger de på kontoret möjlighet att agera utifrån de 

marknadsförutsättningar de har just i sitt område. Det ger också individerna en större ansvarskänsla 

i och med möjligheten att fatta egna beslut ökar och hon anser att de anställda växer med det ansvar 

de får. Att fler har möjlighet att ta beslut ger också bättre service ut mot kund, vilket också är en 

positiv effekt av decentraliseringen. Ekonomichefen på Ahlsell beskriver att de i butikerna får styra 

rätt mycket själva. Det är sedan upp till varje butikschef hur mycket de vill involvera de anställda i 

planeringen. Han menar dock att det lönar sig i längden att involvera de anställda i planeringen. 

Ekonomichefen för Mellansverige på Handelsbanken beskriver att kontorcheferna har mycket att 

vinna på att involvera de anställda och beskriver att ”ju mer de involverar personalen, ju större 

sannolikhet är det att du når ditt mål” (Personlig kommunikation 2015-03-31). Hon beskriver även 

att hon inte tror att det finns något kontor där de anställda inte är involverade i planeringen. Genom 

att de anställda är med i planeringen är de också med och sätter målen för kontoret. 

4.3 Uppföljning 

Uppföljning är något som flera av respondenterna betonar är viktigt för dem och något de lägger 

mycket fokus på. Vår respondent som är controller på Handelsbanken beskriver just att de lägger 
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mycket fokus på uppföljning i deras styrning. Detta för att hela tiden hålla koll på hur läget ser ut. 

Inom Ahlsell lägger de också mycket fokus på uppföljning nämner deras ekonomichef. Han berättar 

vidare att de fortfarande lägger ner lika mycket tid på uppföljning och analys som de gjorde när de 

hade budget och att det är från själva budgetprocessen som de sparat tid. Butikschefen för Ahlsell 

Uppsala norr beskriver även han att uppföljningen är en viktig del av styrningen. Han anser att det 

är viktigt att den som gör planeringen följer upp den själv och att detta inte ska delegeras. Detta 

eftersom om uppföljningen delegeras kan information tappas på vägen då denne person inte kan 

veta hur tankarna var bakom planeringen. Avdelningschefen för finansiell rapportering på LKAB 

beskriver som tidigare nämnts att med en budgetlös styrning gäller det att hitta ett bra sätt att 

återrapportera och följa upp alla mål så att styrningen verkligen blir som den är tänkt. Nu använder 

de sig av en budget igen men har fortfarande mycket fokus på återrapportering där de varje månad 

gör en månadsrapport och följer upp olika typer av mål och nyckeltal. 

Att uppföljningarna sker kontinuerligt nämner alla respondenterna och detta anser de är viktigt för 

att vara uppdaterade. Vår respondent som är controller på Handelsbanken beskriver att 

uppföljningar är något som görs kontinuerligt och som alla anställda får ta del av. De ska också 

känna att de har möjlighet att påverka utfallet. Ekonomichefen på Ahlsell beskriver att de följer upp 

en del nyckeltal dagligen. Resterande nyckeltal följer de upp vid varje månadsslut och analyserar 

dessa. Han menar att varje månadsslut är lika viktigt som ett årsbokslut och att processen är liknand. 

Av sina erfarenheter menar han att fördelen med att följa upp månadsvis är att åtgärder kan vidtas 

snabbare. Han uttrycker att “Man kan inte gå och vänta i ett år innan man vidtar åtgärder, man 

måste följa månadsvis för att det ska hända någonting” (Personlig kommunikation 2015-04-01). 

Hinner det gå ett år blir processen lik budgetprocessen och det är för lång tid att vänta,  för att agera. 

De försöker istället jobba med kontinuerliga förbättringar. 

Det som följs upp är ofta olika typer av nyckeltal. Vår respondent som är controller på 

Handelsbanken beskriver att de på kontorsnivå följer upp så kallade K/I-tal som mäter kostnader 

delat på intäkter. Genom det nyckeltaletet beskriver kontorschefen för Handelsbanken i Uppsala 

city att de får en tydlig signal för hur kostnadseffektiva de är. Butikschefen för Ahlsell Uppsala norr 

anser att kontrollen av nyckeltal sker snabbare och smidigare än att jämföra utfall mot budget. 

Genom att uppföljningarna ofta är i procent fås en snabb överblick istället för att titta på varenda 

krona. Avdelningschefen för finansiell rapportering på LKAB beskriver att de har en mängd olika 

nyckeltal för att mäta olika verksamheter och att nyckeltalen är olika beroende på vart i 

organisationen uppföljningen sker. 
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Vår respondent som är controller på Handelsbanken beskriver att det är viktigt att de anställda vet 

vart nyckeltalen kommer från. Hon menar att det ska vara tydligt vilka de faktiska kostnaderna och 

intäkterna är, som de mäter med K/I talet. Ekonomichefen på Ahlsell beskriver också att deras 

nyckeltal ska vara begripliga för alla. 

4.3.1 Benchmarking 

Benchmarking är något som alla tre företagen använder sig av i olika stor utsträckning. Inom 

Ahlsell använder de sig framförallt av intern benchmarking men också extern benchmarking. Där de 

internt jämför de olika länen mot varandra och externt jämför sig med konkurrenter. På 

Handelsbanken används benchmarking både externt och internt. Vår respondent som är controller 

på Handelsbanken menar att de internt jämför de olika kontoren inom regionerna och 

regionbankerna med varandra och externt jämför de sig med de andra bankerna. På LKAB berättar 

sektionschefen på spårnivå att de använder sig av intern benchmarking när det jämför sig mellan de 

olika sektionerna och sedan använder de sig av extern benchmarking så gott det går. Han menar att 

eftersom verksamheterna i deras bransch inte alltid är lika, kan det vara svårt att jämföra sig externt.  

På Ahlsell använder de sig framförallt av intern benchmarking. Detta gör de genom att jämföra 

länen mot varandra, där ett snitt av alla länen räknas ut och målet för länen ska då vara att ligga 

över snittet. De mått som jämförs är bland annat omsättning, bruttovinst och personalkostnader. 

Han tycker att detta är ett effektivt sätt att jämföra de olika länen i jämförelse med hur de gjorde när 

de hade budget. Av hans erfarenheter menar han att detta sätt gör att alla kontor utgår från samma 

förutsättningar vilket det inte alltid gör för de som använder budget. I en budget sätter alla upp egna 

mål vilket gör att målen kan se väldigt olika ut och då kan en jämförelse bli missvisande eftersom 

målen kan vara olika svåra att uppnå. De jobbar även med att alla enheter ska gå åt samma håll och 

förbättras. Detta gör de med hjälp av en modell som tydligt visar hur det går för de olika länen. Om 

de märker att det går sämre för någon butik kan huvudkontoret flika in och ge tips om åtgärder, 

dock sköter butikerna det mesta själva. De uppmuntras att ta hjälp av andra butiker i kedjan som det 

går extra bra för och få tips av dem. Han menar att de olika enheterna konkurrerar med varandra 

samtidigt som de hjälper varandra och uttrycker att “Ni kan tänka lite som damskidåkning, är en 

duktig så blir alla duktiga. Man måste ha någon som drar hela laget, då blir alla bra” (Personlig 

kommunikation, 2015-04-01). Med det menar han att benchmarking är viktigt för att driva företaget 

framåt och bli ännu bättre. 

Den interna benchmarkingen på Handelsbanken, berättar vår respondent som är controller, 

genomförs genom att de jämför de olika kontoren inom regionerna samt regionerna mot varandra. 

När de jämför kontoren med varandra, använder de nyckeltalet kostnader genom intäkter berättar 
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ekonomichefen för Mellansverige på Handelsbanken. Hon berättar vidare att den interna 

benchmarkingen mellan de olika kontoren sedan resulterar i en rankningslista där det går bäst för 

kontoret som ligger högst upp och mindre bra för de som ligger längst ner. Kontoren kämpar hela 

tiden för att vara så högt upp på denna lista som möjligt och detta menar hon fungerar som en 

motivation på kontoren för att ständigt försöka förbättra intäkterna gentemot kostnaderna. 

Ekonomichefen för Mellansverige poängterar även detta, “Vi har ju en liga där regionbankerna 

sinsemellan, vi 6 då, naturligtvis tävlar om att ha den bästa räntabiliteten, den högsta 

kundnöjdheten, den högsta förändringen av intäkter och den lägsta ökningen av kostnaderna” 

(Personlig kommunikation, 2015-03-31). Detta menar hon är en drivande faktor i företaget till att 

ständigt förbättras. När de jämför de regionerna med varandra använder de nyckeltalet räntabilitet. 

Den externa benchmarkingen används olika mycket i de olika företagen. I vissa branscher är det 

lättare att jämföra sig med konkurrenterna eftersom att verksamheterna är ganska lika och sedan är 

det mindre användbart inom en del branscher. Sektionschefen på spårnivå på LKAB menar att det i 

deras bransch kan vara svårt att jämföra sig externt eftersom att verksamheterna kan skilja sig åt. 

Vår respondent som är controller på Handelsbanken beskriver att de externt jämför sig med 

nyckeltalet räntabilitet. Handelsbankens vision är att alltid ha en räntabilitet som är högre än snittet 

jämfört med de andra bankerna. Det är därför viktigt för dem att ha koll på vilket snitt de ska ha 

som mål att överstiga. Detta berättar hon är triggande för hela styrningen och gör att de blir 

motiverade till att arbeta mot en högre räntabilitet. Denna målsättning tycker hon att de har kunnat 

arbeta bra mot med hjälp av deras styrning. När de jämför räntabiliteten berättar hon vidare att det 

är viktigt att analysera varför det går som det gör. Vad är det som har gått bra eller mindre bra som 

har gjort att de fått sitt resultat. Detta för att analysen ska bli så givande som möjligt. Kontorschefen 

på Handelsbanken i Uppsala city berättar att de lägger mycket fokus på nöjda kunder. Det är därför 

viktigt för dem att jämföra sig med sina konkurrenter för att se efter om de är på väg i ikapp. Vår 

respondent som är controller på Handelsbanken berättar vidare att det är viktigt att se till att kunden 

blir nöjd så att kunden vill komma tillbaka. Är kunden missnöjd förlorar de en kund och hon menar 

att det tar längre tid att få en ny kund än att se till att befintliga kunder de är nöjda. Detta tycker hon 

har fungerat bra på Handelsbanken och berättar att de har rankats högst alla ”nöjd-kund mätningar” 

under många år. 

Extern benchmarking använder Ahlsell i mindre utsträckning jämfört med den interna 

benchmarkingen. De jämför sig med konkurrenter för att se hur de själva ligger till, men de ser 

inget intresse av att jämföra sig med företag som inte är inom samma bransch (Ekonomichef på 

Ahlsell). 
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Avdelningschefen för finansiell rapportering på LKAB berättar att de använder sig av 

benchmarking, externt i form av omvärldsanalyser och internt mellan de olika gruvorna och 

förädlingsverken. 

4.4 Tidsåtgång 

Flera av respondenterna beskriver en budgetprocess som tidskrävande och att de inte ser att en 

budget skulle göra någon nytta för dem. Ekonomichefen på Ahlsell uttrycker att det tidigare var 

flera personer som arbetade med budgeten och att det idag är färre som arbetar med deras styrning. 

Efter erfarenheter från båda styrningarna kan han konstatera att Ahlsell idag lägger ner mindre tid 

på planering än vad de gjorde när de hade en budgetstyrning. Han menar att själva budgetarbetet tog 

lång tid och att tidsvinsten är stor efter att de avskaffat budgeten. Butikschefen för Ahlsell Uppsala 

Norr beskriver att deras prognoser egentligen inte skiljer sig så mycket mot en budget. Han menar 

däremot att de spar mycket tid på att inte upprätta en traditionell budget, där de till exempel måste 

titta på lönekostnader för varje person. De prognoser som istället görs innehåller inte lika mycket 

detaljer och tar därmed inte lika mycket tid. Är budgeten väl gjord menar han att styrningen blir 

ganska lik men att det är just framställandet av budgeten som är tidskrävande. Avdelningschefen för 

finansiell rapportering på LKAB beskriver att tidsåtgången med en budget är en av dess nackdelar, 

men att det blir mer kostnadsfokus ser hon som en fördel. Hon beskriver vidare att “oftast så hinner 

det ju hända så mycket under själva budgetprocessen att den är inaktuell den dagen man faktiskt 

beslutar om budgeten.” (Personlig kommunikation 2015-04-09). Hon beskriver att det är en process 

på flera månader att få ihop budgeten. Det som tar tid är att se ända nerifrån själva arbetsplatsen, 

följa alla led för att sedan summera upp på koncernnivå. Sektionschefen på spårnivå på LKAB 

beskriver också detta och menar att budgeten som gjordes i höstas inte är aktuell nu under våren för 

att det hunnit hända så mycket.  

Controllerchefen på LKAB beskriver att de lägger mycket tid på styrningen och att det är budgeten 

som är mest tidskrävande. Han uttrycker att “sen så gör vi löpande prognoser tre-fyra gånger per 

år, men vi lägger ju i särklass mest tid på budgeten, helt klart” (Personlig kommunikation 2015-04-

07). Kontorschefen för Handelsbanken i Uppsala city beskriver att de istället för att lägga tid på en 

budget fokuserar på att deras arbetsinsatser ska ta dem mot deras mål. Hon menar att bara för att de 

inte har en budget betyder inte det att de inte arbetar resultatinriktat. Hon menar att deras 

verksamhetsplan leder dem mot deras mål och att budgetarbetet är mer tidskrävande. Det behövs då 

en verksamhetsplan innan för att veta hur verksamheten ska drivas för att kunna sätta siffror på det. 

Genom att de bara upprättar verksamhetsplanen sparar de tid på att inte utföra steget efter, som är 

själva budgeteringen. 
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Ekonomichefen på Ahlsell i Uppsala anser att den tiden som läggs på styrningen idag är mycket 

mer effektiv och givande än när de styrde med budget. Ekonomichefen för Mellansverige på 

Handelsbanken beskriver deras styrning som en ”väldigt enkel men väldigt effektiv styrning” 

(Personlig kommunikation 2015-03-31). Hon beskriver vidare att“ Den största skillnaden kanske 

inte egentligen den effektiva tiden” (Personlig kommunikation 2015-03-31). Hennes erfarenhet är 

att de planeringar som de gör nu drar de nytta av på ett annat sätt och att det inte går att få ut samma 

effektivitet från en budget. Hon anser att det i en budget ofta är antaganden som sedan inte stämmer 

och att det är bortkastad arbetstid att göra antaganden om framtiden. Den tiden de istället lägger på 

verksamhetsplanen ser hon som mer värdefull eftersom de får ut någonting av den och lever med 

den på ett annat sätt. 

4.5 Erfarenheter av budgetlös styrning 

Respondenternas erfarenheter av budgetstyrning och budgetlös styrning har många likheter men 

också en del skillnader. En likhet är att flera av respondenterna betonar vikten av bra alternativa 

system till budgeten vid budgetlös styrning. Vår respondent som är controller på Handelsbanken 

uttrycker att “För att ha ett budgetlöst styrsystem så måste man ha ett bra ekonomikontrollsystem” 

(Personlig kommunikation, 2015-03-30). Detta för att alltid ha kontroll på hur de ligger till. Hon 

beskriver också att kostnaderna och intäkterna ska vara tydliga så att de anställda vet vad de 

faktiska kostnaderna är. Även avdelningschefen för finansiell rapportering på LKAB beskriver att 

med en budgetlös styrning krävs det ett bra system för att rapportera och följa upp. Detta är viktigt 

för att se att styrningen faktiskt fungerar som det är tänkt. 

En annan likhet bland flera av respondenterna är att deras erfarenhet av budget är att den egentligen 

inte ger något värde. Butikschefen för Ahlsell i Uppsala norr beskriver budgeten som en 

kvalificerad gissning. Han beskriver vidare att han tror att det oftast är en själv som klurar till det 

om en vana finns att arbeta med en budget. Även fast en styrning är utan budget finns det kostnader, 

men de är inte utstakade på samma sätt som i en budget. Han tror mer på att bestämma att till 

exempel personalkostnaderna inte får överstiga 10 %. Kontorschefen för Handelsbanken i Uppsala 

city berättar att hon inte heller ser något värde i att sätta upp figurerade siffror på hur det kan bli och 

att det i efterhand bara är att konstatera att det inte blev som siffrorna ändå.  

Respondenterna från LKAB beskriver däremot att de ser fördelar med budgeten, men att den i sig 

inte är tillräcklig som styrmedel. Avdelningschefen för finansiell rapportering på LKAB berättar att 

de under några år provade en styrning med balanserat styrkort och rullande prognoser. Hon 

beskriver den perioden som “då lade vi helt ner budgeten, eller vi trodde iallafall att vi gjorde det, 

men vi förstod ju sen att ute i verksamheten så behöll man ändå sina budgetar fast istället lite mer i 
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egna excel-ark och så, så man behövde sin budget för att kunna styra” (Personlig kommunikation, 

2015-04-09). De införde sedan den traditionella budgeten igen år 2009. Hon menar att budgeten är 

ett bra operativt verktyg och att det verkar finnas ett behov ute i verksamheten av att ha en budget 

att förhålla sig till. Controllerchefen på LKAB berättar att budgeten är bra eftersom alla förstår sig 

på den och att den förmedlar målen på ett tydligt sätt. Sektionschefen på spårnivå på LKAB 

beskriver att under deras tid utan budget blev arbetet som chef lättare då det var som att pengar inte 

var så viktigt. Han beskriver att processerna var korta vid till exempel beslut om investeringar och 

att det egentligen inte ifrågasattes så mycket. För att ha en budgetlös styrning anser han att det är 

viktigt att organisationen är mogen och i deras fall uttrycker han att “det upplevdes väldigt luddigt” 

(Personlig kommunikation 2015-04-21). Den största nackdelen av hans erfarenhet är att det under 

tiden saknades kostnadsmedvetenhet och att det därav inte fungerade i längden. 

Controllerchefen på LKAB beskriver att “träffsäkerheten på prognoserna är självklart mycket 

större än på budgeten” (Personlig kommunikation, 2015-04-07), på grund av att de görs närmare i 

tiden. Han menar att för ju längre tidshorisont planeringen gäller desto svårare är det att pricka rätt. 

Budgeten menar han ofta inte stämmer överrens med utfallet på grund av att planerna görs för ett år 

och att det är större chans att pricka rätt med prognoser eftersom de uppdateras kontinuerligt. Av 

hans erfarenheter tycker han att syftet med budgeten är att inarbeta målen för året och få bättre 

framförhållning genom att förankra planerna och få en tydlig översikt. 

Den budgetlösa styrningen menar ekonomichefen på Ahlsell är mer flexibel och att de enklare kan 

göra förändringar under årets gång. Han menar att om det finns en budget är önskan att följa den, 

vilket leder till att det är svårare att göra saker som dyker upp under året. Även controllerchefen för 

LKAB berättar att en styrning med prognoser istället för budget ger större flexibilitet. Han anser 

däremot att deras styrning med budget i kombination med prognoser och daglig styrning också ger 

flexibilitet. Kontorschefen för Handelsbanken i Uppsala city beskriver också deras styrning som 

flexibel. De har verksamhetsplaner som är som levande dokument som de ändrar i när förändringar 

sker. Hon berättar vidare att det kan komma upp aktiviteter som de inte kan förutspå, till exempel 

när lagstiftningen förändras, vilket den nyligen gjorts angående avdragsrätt på pensionssparande. 

När sådana händelser inträffar är det viktigt att ta tag i situationen när den uppstår för att lägga om 

deras insatser och informera deras kunder om deras pensionsförsäkringar. Eftersom de inte kunde 

planera för detta x antal månader innan, är det viktigt att de är flexibla och kan anpassa sig när 

oförutsedda händelser uppstår. Ekonomichefen för Mellansverige på Handelsbanken uttrycker att 

“De främsta fördelarna är att fokusera på rätt saker” (Personlig kommunikation, 2015-03-31). 

Med det menar hon att fokus alltid ligger på det som är aktuellt och att det därav blir en effektiv 

styrning. 
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5. Analys 

5.1 Planering 

Som vi nämnt i den teoretiska referensramen är en av orsakerna till att verksamheter övergett 

budgeten att den anses vara för stel (Ekholm och Wallin, 2010). Flera av respondenterna har 

poängterat detta och menar att det är viktigt att ha en planering som är flexibel och kan anpassas 

efter förändringar. Ekonomichefen på Ahlsell menar att det inte är optimalt att göra långsiktiga 

planeringar utan tycker att den ska innehålla övergripande mål för att inte bli låst till sin egen 

planering. Wallander (1999) understryker även detta och menar att eftersom framtiden inte går att 

förutspå är det svårt att planera för långa perioder. Flera av respondenterna vi intervjuat har flera års 

erfarenheter av budgetlös styrning och vi har noterat att en flexibel planering är något som det är 

fokus på i styrningen. Vi tror att fokus ligger på en flexibel planering eftersom verksamheter 

behöver ha en planering som går att anpassa till förändringar och vi har även sett att detta är något 

som planeringen kommer fortsätta eftersträva.   

Kugel (2011) menar att ekonomin i dagens samhälle ändras snabbt och att vi därför måste ha en 

planering som klarar av svängningar. För att planeringen ska klara av svängningarna menar 

Wallander (1999) att planeringen ska ske så tätt inpå händelsen som möjligt. Detta har flera av 

respondenterna berättat är en av orsakerna till att de valt bort budgeten och istället använder sig av 

sin verksamhetsplan för att planera. Kontorschefen på Handelsbanken i Uppsala city understryker 

detta och berättar att verksamhetsplanen är ett levande dokument som de kontinuerligt ändrar om 

behovet finns. Uppkommer det nya händelser tar de tag i det då och fattar beslut i samband med 

händelserna. Respondenter från alla tre företagen har poängterat att en budget inte är anpassad för 

förändringar och att ett levande dokument behövs för att göra det möjligt att anpassa planeringen till 

nuet. 

Fokus i planering menar Wallander (1999) inte är målet i sig utan det viktiga är att planera hur 

vägen till målet ska se ut. Detta är något som vi uppmärksammat att flera respondenter fokuserar på 

när de upprättar sin planering. Ekonomichefen för Mellansverige på Handelsbanken berättar att de 

fokuserar på ”huret” när de planerar för att få ut störst effekt. Med budget menar hon att det blir för 

mycket fokus på siffrorna som satts upp och att det glöms bort att titta på hur det ska genomföras. 

LKABs controllerchef menar att trots budgetens brister i att förmedla hur målen ska nås tycker han 

att det är bra att ha en budget i kombination med prognoser. Detta för att få en överblick över årets 

planer och sedan ha en prognos som är mer anpassningsbar efter förändringar som påverkar 

verksamheten. Churchill (1984) understryker även detta och menar att en budget är bra att ha för att 

göra långsiktiga planeringar och att den kan vara ett stöd när beslutsfattarna ska tänka rationellt och 
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ta beslut efter vad som är bäst för verksamheten. Valet om hur planeringen ska se ut har vi sett beror 

på vilka egenskaper som är önskvärda hos styrningen och att det finns för- och nackdelar med både 

budgetstyrning och budgetlös styrning. Det finns fördelar med att använda en kombination som 

LKAB gör, för att dra nytta från båda typerna av styrning. Detta gör att de har en långsiktig 

planering som är deras mål samt prognoser som är mer flexibla och mer realistiska på kort sikt. 

Fördelarna med planering i budgetlös styrning har flera av våra respondenter liknande åsikter om. 

De menar att planeringen blir mer flexibel, ger större fokus på vägen till målet och att den spar tid. 

Dessa aspekter har vi också från tidigare forskning sett att de ofta tas upp i detta sammanhang. 

Dock går det att diskutera om en verksamhetsplan fungerar bäst på egen hand eller om en budget 

som komplement skulle gynna planeringen.  

5.1.1 Decentralisering 

Vikten av att beslutsfattandet ska vara decentraliserat i en styrning utan budget är något vi 

sett tydligt i tidigare forskning samt i vår insamlade empiri. Som Libby och Lindsay (2007) 

beskriver, innebär decentraliseringen att de som är närmast företagets omvärld är mest lämpade att 

fatta beslut. Detta är åsikter som vi även hört från flertalet respondenter. Bland annat kontorschefen 

för Handelsbanken i Uppsala city beskriver att de kan fatta beslut utifrån hur situationen är just 

på marknaden i deras område. Genom att de anställda är närmast företagets omvärld och även får 

vara med och sätta mål tror vi att målen blir mer realistiska att nå. 

Att ha inflytande över beslut är något som kan öka arbetstillfredställelsen nämner Hope och Fraser 

(2004). De nämner vidare att känslan av eget ansvar kan vara motiverande till att försöka förbättra 

sin prestation. Känslan av eget ansvar har vi fått uppfattningen av att de har framförallt på Ahlsell 

och Handelsbanken. Respondenterna på Handelsbanken beskriver att kontorscheferna styr som om 

det vore deras egna företag, vilket innebär ett stort ansvar jämfört med en centraliserad styrning där 

mycket styrs uppifrån. Kontorschefen på Handelsbanken i Uppsala city beskriver också att de 

anställda får ta mycket ansvar och att de växer med det ansvaret de får. Butikschefen på Ahlsell i 

Gävle beskriver att de får styra mycket själva i butiken. Han anser att han får styra mer där än han 

fick göra som butikschef för en butik som hade budget. Denna känsla av eget ansvar har vi också 

uppfattat som en positiv erfarenhet av den budgetlösa styrningen. Vi har sett att de anställdas 

inflytande i planeringen gör att de känner sig mer insatta i de mål som sätts upp.  

På LKAB berättade respondenterna att de har en kombination av decentraliserad och centraliserad 

styrning. De beskriver att ute i verksamheten får de anställda styra relativt mycket i sin dagliga 

styrning men mycket övergripande bestäms i ledningen. Avdelningschefen för finansiell 

rapportering beskriver att det finns regelverk för somliga beslut som fattas på högre nivå. Det kan 
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också vara som Oldman och Milles (1999) beskriver, att det är svårare att ha en decentraliserad 

styrning under tuffare perioder. Då LKAB har svåra tider nu kanske det blir så att mycket styrs från 

huvudkontoret, eftersom de vet om hur det ligger till på en övregripande nivå kan de därmed styra i 

den riktning som de anser passar.  

Här ser vi tydligt att Ahlsell och Handelsbanken som utger sig för att ha en budgetlös styrning i stor 

utsträckning har en decentraliserad styrning och anser att det är viktigt. Medan LKAB som har en 

kombination av budget och prognoser inte är lika decentraliserade och lägger inte lika stor vikt vid 

det. Detta bekräftar Ax et al. (2005) som beskriver att en viktig del av den budgetlösa styrningen är 

att beslutsfattandet är decentraliserat. Genom att LKAB har en budget, har de också riktlinjer att 

hålla sig till. Detta gör att vissa ekonomiska beslut inte kan vara decentraliserade eftersom det finns 

en budget som sätter gränser.(Borttagen mening) 

5.2 Uppföljning 

De erfarenheter vi tagit del av från respondenterna, angående deras uppföljning, stämde överens 

med den bild vi skapat utifrån den teoretiska referensramen. Mycket av det Wallander (1994; 1999) 

nämner, har vi noterat att respondenterna tagit upp under intervjuerna. Bland annat att 

uppföljningen är väldigt viktig och kan göras enkelt i en budgetlös styrning. Butikschefen för 

Ahlsell i Uppsala norr berättar att hans erfarenhet är att det är smidigt att följa upp olika nyckeltal. 

Eftersom de uppföljningarna ofta är i procent ger det en bra överblick och kan tas fram i princip när 

som helst, medan budgetuppföljning oftast sker vid en periods slut. Enkelheten med 

uppföljningarna är något vi noterat i den budgetlösa styrningen. 

Wallander (1994) nämner också att det är viktigt att uppföljningar sker kontinuerligt för att 

upptäcka brister löpande under året. Detta är något som vi märkt i vår empiriska undersökning, då 

alla respondenter beskrivit vikten av att följa upp för att hela tiden vara medveten om hur det går. 

 Ekonomichefen på Ahlsell nämner att det inte går att vänta ett år innan vissa åtgärder vidtas och att 

de därmed följer upp noggrant varje månad. Att följa upp kontinuerligt och hitta system för att mäta 

resultat hänger ihop med viljan om att vara flexibel för förändringar som Hansen (2011) beskriver. 

LKAB som styr med budget lägger också stor vikt vid att följa upp kontinuerligt för att vara 

uppdaterade om läget. Vi ser därmed inte att det är som Wallander (1994) beskriver att med en 

budget sker uppföljningen först när året är slut. Att följa upp nyckeltal kontinuerligt är något vår 

studie har visat är vanligt oavsett styrning och att den kritiken mot budgeten därmed inte håller 

längre. 

Att det är just nyckeltal som följs upp har vi också sett som likhet mellan den teoretiska 

referensramen och den insamlade empirin. Wallander (1994) beskriver nyckeltalen som en 
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motsvarighet till när utfall jämförs mot budget. Alla de tre företagen vi har respondenter från, 

använder sig av olika typer av nyckeltal för uppföljning, vilket visar att det inte bara är de som styr 

utan budget som gör detta. Nyckeltalen som följs upp jämförs sedan både internt och externt, något 

som respondenterna från samtliga företag beskrivit. Hope och Fraser (2003c) beskriver att detta är 

ett sätt för att jämföra hur de olika enheterna eller företagen klarat sig under samma förutsättningar. 

Vi har också märkt att det är som Bunce (2003) beskriver att uppföljningarna ska vara enkla för alla 

att förstå. Bland annat vår respondent som är controller på Handelsbanken och Ekonomichefen på 

Ahlsell beskriver att deras nyckeltal ska vara tydliga för alla anställda.  

5.2.1 Benchmarking 

Benchmarking är något som alla tre företagen använder sig av för att jämföra sig både internt och 

externt. Många respondenter nämner att intern benchmarking fungerar som en drivfaktor i 

företagen. Detta eftersom kontoren och butikerna får en tydlig översikt över hur det går för de 

resterande enheterna och kan på så sätt jämföra sig och få ett tydligt mål att sträva efter. Wallander 

(1994) förespråkar benchmarking, framförallt den interna och menar att det finns mycket att lära sig 

inom företaget för att ständigt försöka förbättras. Även Elmuti och Kathawala (1997) menar att 

genom intern benchmarking går det att identifiera framgångsfaktorer i enheterna som sedan kan 

föras vidare till andra enheter i organisationen och på så vis bidra till framgång. 

Extern benchmarking menar Hope och Fraser (2003b) är den mest effektiva metoden att utreda hur 

det går för det egna företaget. Vår respondent som är controller på Handelsbanken nämner att detta 

är något som de kontinuerligt jobbar med och av hennes erfarenheter i banken menar hon att detta 

är ett bra sätt att kontrollera hur det går för företaget. Dock menar Elmuti och Kathawala (1997) att 

den externa benchmarkingen kan vara svår att genomföra eftersom det kan vara besvärligt att få tag 

på information från andra organisationer. Detta poängterar även sektionschefen på spårnivå på 

LKAB. Han menar att det kan vara svårt att jämföra sig med andra organisationer i deras bransch 

eftersom verksamheterna kan skilja sig åt en del. 

Sammanfattningsvis använder sig våra fallföretag av benchmarking i olika stor utsträckning. Vi har 

inte sett något samband med om styrningen innehar en budget eller inte och att detta påverkar i 

vilken utsträckning benchmarking används. Den interna benchmarkingen har de tre företagen 

poängterat hjälper verksamheten att utvecklas. Detta genom att det fungerar som en motivation för 

de anställda och att de kan utnyttja intern kunskap. Den externa benchmarkingen använder de 

också, dock menar några respondenter att det i vissa fall kan vara svårt att jämföra sig med andra 

organisationer om de skiljer sig åt. Vissa respondenter har även konstaterat att den externa 

benchmarkingen är mest lönsam när de jämför sig med organisationer inom samma bransch.  
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5.3 Tidsåtgång 

När det gäller tidsåtgång kan vi konstatera att alla respondenter håller med om att budgeten är 

tidskrävande. LKAB är det enda företag som vi haft kontakt med som upprättar en budget och 

avdelningschefen för finansiell rapportering beskriver just att tidsåtgången är en av dess nackdelar. 

Som Thomas (2000) beskriver hinner marknaden ändras under de månaderna budgetarbetet pågår 

och avdelningschefen för finansiell rapportering förklarar också detta. Hon berättar att budgeten i 

princip är inaktuell när det beslutas om den. Controllerchefen för LKAB håller också med om att 

budgeten tar tid, men att den ändå är bra för att förankra organisationens mål. Som Hope och Fraser 

(2003c) beskriver innebär det en omedelbar tidsvinst när ett företag slutar med budget. Detta är 

något som ekonomichefen på Ahlsell beskriver att de märkt av. Han beskriver att de fortfarande 

lägger mycket tid på analys men att de gjort en stor tidsvinst på deras planering på grund av att de 

inte längre upprättar en budget.  

Även om vi tidigare nämnde att vi ser likheter mellan prognoser och en budget är den budgetlösa 

styrningen mindre tidskrävande av respondenternas erfarenheter att döma. Det som gör budgeten 

tidskrävande är som Neely et al. (2003) beskriver för att den är på detaljnivå och det är många 

uppskattningar som måste göras. Genom att prognoser är mer översiktliga tar det mindre tid även 

om det är samma uppskattningar som görs överlag. Flera av respondenterna anser att den 

budgetlösa styrningen är mer tidseffektiv. Som butikschefen för Ahlsell i Uppsala norr beskriver 

tittar de inte på lönekostnaderna för varje person, istället uppskattar de sammanlagda 

personalkostnader i procent. Respondenterna på LKAB som upprättar budgetar är medvetna om att 

budgetarbetet är tidskrävande. Detta är något vi har sett är viktigt att det finns en medvetenhet kring 

för att kunna värdera att budgeten ger tillräckligt mycket värde för att det ska vara värt tiden. 

5.4 Erfarenheter av budgetlös styrning 

Tidigare forskning från bland annat Bourmistrov och Kaarbøe (2013) och Wallander (1994) 

beskriver budgetens nackdelar och hur mycket effektivare en styrning är utan budget. När vi nu har 

intervjuat respondenter från de tre olika företagen har vi kunnat se att det finns både för- och 

nackdelar med både budget och budgetlös styrning. Vi har även sett att det inte behöver vara 

antingen eller, det vill säga budget eller budgetlöst. Den budgetlösa styrningen påminner ibland om 

en styrning med budget och den skulle kunna ses som en utvecklad budget.  

I den teoretiska referensramen refererade vi till Neely et al (2003) som beskriver att få företag 

överger budgeten helt. De nämner att det i många företag kvarstår budgetering eller att det finns 

andra styrmedel som påminner om budgeten trots att de utger sig för att ha en budgetlös styrning. 

Detta är något som vi har sett även i vår empiriska undersökning. Avdelningschefen för finansiell 



44 
 

rapportering på LKAB beskriver att de i efterhand insåg att de ute i verksamheten använde sig av 

egna budgetar under tiden de hade budgetlös styrning. Detta är ett exempel på att det i viss mån kan 

kvarstå budgetering och vi har även fått höra erfarenheter av likheten mellan prognoser och en 

budget. Butikscheferna för Ahlsell i Gävle och Uppsala norr beskriver att deras prognos egentligen 

fungerar som en budget. Butikschefen för Uppsala norr menar däremot att processen skiljer sig åt 

vid utformandet av en prognos kontra en budget.  

Vad det gäller att den budgetlösa styrningen är mer flexibel än en styrning med budget så ser vi 

tydliga likheter mellan tidigare forskning och vår insamlade empiri. Bourmistrov och Kaarbøe 

(2013) beskriver att styrningen utvecklades för att vara anpassningsbar efter den föränderliga 

miljön. Även Libby och Lindsay (2007) beskriver hur löpande prognoser är ett mer flexibelt 

verktyg för att få bättre koll på hur marknaden ser ut i nuläget. De kan därmed lättare anpassa sig 

efter förändringar som sker under årets gång, bland annat ekonomichefen på Ahlsell, 

Controllerchefen på LKAB och Kontorschefen på Handelsbanken i Uppsala city, har alla nämnt 

flexibilitet som en fördel med budgetlös styrning. Ekonomichefen på Ahlsell beskriver att de 

enklare kan göra förändringar under årets gång när det inte finns en budget att hålla sig till.  

Sammanfattningsvis verkar det som att budgeten är svår att överge helt men flera av respondenterna 

anser att den traditionella budgeten inte är tillräcklig som styrmedel. Detta kan bero på behovet av 

en styrning som är flexibel för förändringar. Av respondenternas erfarenheter lever prognoser upp 

till detta önskemål bättre än vad budgeten gör. Sedan går det att diskutera om prognoser är ett nytt 

styrmedel eller en annan version av budget. Av de erfarenheter vi har tagit del av finns det likheter, 

men att prognoserna görs på en mer övergripande nivå vilket också medför att de är mer flexibla. 
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6. Bidrag 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Syftet med vår studie var att belysa erfarenheter av budgetlös styrning med avseende på planering, 

uppföljning och tidsåtgång. De erfarenheter som vi har uppmärksammat i vår studie med avseende 

på dessa aspekter presenterar vi nedan. 

Vi har i vår studie noterat att det finns likheter mellan tidigare forskning och de erfarenheter vi tagit 

del av i den empiriska undersökningen. Med avseende på våra tre aspekter har vår studie visat att 

erfarenheterna idag inte skiljer sig så mycket från synen på budgetlös styrning under 80-talet och 

tiden därefter. Vi har uppmärksammat att planeringen, uppföljningen och tidsåtgången har varit sig 

lik under dessa år och att det fortfarande finns en strävan efter att få styrningen så anpassad till nuet 

som möjligt. Flera forskare, bland annat Hope och Fraser (2003c), beskriver att det är viktigt att 

styrningen ska gå att anpassa efter förändringar. Detta är något respondenternas erfarenheter intygar 

om att deras styrning gör och att de fortfarande strävar efter att få den så anpassningsbar som 

möjligt. 

Vår uppfattning är däremot att budgetstyrning och budgetlös styrning inte ska ses som en dikotomi, 

som de ofta beskrivs i de artiklar vi läst. Egenskaper från dessa två styrningsmetoder kan 

kombineras för att få ut fördelar från båda metoderna. Vi har till exempel sett LKAB som använder 

både budget och prognoser för att få ut fördelarna från båda typerna av styrning. I en undersökning 

gjord av Libby och Lindsay (2010), svarade flera att de kunde tänka sig att tona ner budgeten och 

ha rullande prognoser som komplement. Detta är något vi tror är vanligare än en budgetlös styrning. 

Erfarenheterna kring den budgetlösa styrningen är delvis lik den tidigare forskningen men vi har 

uppmärksammat att det sällan skrivs om kombinationen av dessa styrmedel och att det är vanligare 

att dessa styrmedel diskuteras separat. 

Debatten under 80-talet beskrev det dåliga med budgeten och det som var bra med att styra utan 

budget. Resultatet av vår studie ger ett mer nyanserat perspektiv av hur erfarenheterna ser ut idag 

gentemot den ensidiga debatten som var då. Av de erfarenheter vi har tagit del av har båda 

styrningarna sina för- och nackdelar. Det kan också vara därför vi ser att det inte är antingen eller, 

utan att det går att ha en styrning som är däremellan. En del av den kritiken som riktades mot 

budgeten anser vi inte håller längre. Som det Wallander (1994) beskriver om att uppföljningar sker 

för sällan med en budget. Vi har sett att det är möjligt att följa upp resultat kontinuerligt även med 

budget. Vi kan hålla med det som Libby och Lindsay (2010) beskriver att det för en del företag 

handlar om att utveckla sin budget istället för att välja bort den helt. Vi har sett att det är vanligt att 
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det finns kvar spår av budgeten även fast styrningen är budgetlös. Ahlsell som styr sin verksamhet 

med en affärsplan menar att det fortfarande har kvar spår av budgeten på så sätt att den innehåller 

mål i form av siffror som de uppskattat. 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att erfarenheterna av den budgetlösa styrningen med 

avseende på planering, uppföljning och tidsåtgång i stort sätt inte har ändrats sen 80-talet. Dock har 

vi uppmärksammat att kontinuerlig uppföljning är något som är viktigt oavsett styrning och att 

kritiken mot budgetens uppföljning inte håller längre. Vi har även sett att egenskaper från den 

budgetlösa styrningen går att kombineras med egenskaper från en budget. Huvudpoängen är att 

välja styrningsmetod efter vilka egenskaper det är önskvärt att styrningen ska ha. Upprättandet av 

dessa metoder skiljer sig åt men ute i verksamheter har vår studie visat att det inte behöver bli så 

stor skillnad i styrningen. 

6.2 Praktiskt bidrag 

Det vår studie har visat kan även tillämpas i praktiken. Vårt praktiska bidrag gäller inte någon 

specifik bransch utan är generell för verksamheter i olika typer av branscher. Studien har visat att 

det inte är nödvändigt att bestämma sin styrning genom att välja antingen budgetstyrning eller 

budgetlös styrning. Det viktiga är istället att veta vad styrningen ska fylla för funktion och därefter 

bestämma hur styrningen ska se ut. Vi har sett att det finns för- och nackdelar med både 

budgetstyrning och budgetlös styrning. Därmed är det viktigt att vara medveten om styrningarnas 

egenskaper och anpassa styrningen efter vad som efterfrågas. Erfarenheterna gällande planering 

visade att flexibilitet är något som är viktigt samt hur arbetet mot målen ska se ut. Detta är något 

som inte bara behöver gälla för budgetlös styrning, en budget kan också vara flexibel om den 

kompletteras med prognoser exempelvis. Att uppföljningar sker kontinuerligt är också något som 

benämns som fördel med budgetlös styrning. Att följa upp nyckeltal kontinuerligt är något som 

även kan göras med budget. Vi har även sett att den budgetlösa styrningen tar mindre tid vilket är 

viktigt att ha i åtanke. För de som upprättar en budget anser vi att det ska finnas medvetenhet om att 

den är tidskrävande samt att de i sådana fall anser att budgeten ger ett värde som ger mer än den tid 

det tar.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Vi har i denna studie belyst erfarenheterna kring budgetlös styrning med avseende på planering, 

uppföljning och tidsåtgång och detta har väckt funderingar kring andra aspekter. Som vi nämnt 

ovan har vi uppmärksammat att egenskaper från den budgetlösa styrningen och budgetstyrningen 

kan kombineras fördelarna från båda styrningarna. Den tidigare forskningen diskuterar oftast dessa 

metoder separat och det finns inte mycket forskning om kombinationen av budgetstyrningen och 
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budgetlös styrning. Vi tycker därför att vidare forskning om hur dessa metoder kan kombineras vore 

intressant.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Intervjuguide till Handelsbanken och Ahlsell 

Inledande frågor 

1. Vilken befattning har du? antal år? 

2. Vilken yrkesbakgrund har du?  

3. Vad ingår i dina arbetsuppgifter?  

Allmänt 

1. Hur ser er organisationsstruktur ut? 

2. Hur ser du på er styrning i sin helhet? 

3. Finns det några för- eller nackdelar? 

4. Finns det något ni vill förbättra? 

5. Kvarstår någon form av budgetering? 

Planering 

1. Hur planerar ni för kommande perioder? och hur långt fram planerar ni? 

2. För- och nackdelar med er planering? 

3. Har kontoren påverkan på sin egen planering? 

4. Har de anställda möjlighet att påverka planeringen? 

5. Tror du att ni har större möjlighet att påverka planeringen än i företag som har budget? 

Uppföljning 

1. Hur arbetar ni med uppföljning? Nyckeltal? 

2. För och nackdelar med ert sätt att arbeta med uppföljning? 

3. Jämför ni de olika kontoren med varandra? 

4. Jämför ni er med andra företag? 
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8.2 Bilaga 2 – Intervjuguide till LKAB 

Inledande frågor 

1. Vilken befattning har du? antal år? 

2. Vilken yrkesbakgrund har du?  

3. Vad ingår i dina arbetsuppgifter?  

Allmänt 

1. Hur ser er organisationsstruktur ut, centraliserad eller decentraliserad? 

2. Arbetade du på LKAB under tiden ni styrde utan budget?(År 2005 – 2009) 

3. Hur ser du på er styrning i sin helhet i dagsläget? 

4. Vad är den främsta fördelen med er styrning? 

5. Hur tycker du att er styrning skiljer sig åt från när ni använde prognoser jämfört med budget? 

Planering 

1. Hur planerar ni för kommande perioder utöver budgeten?  

2. För- och nackdelar med er planering? 

3. Hur mycket tid lägger ni ner på er planering? 

4. Har de anställda möjlighet att påverka planeringen? 

Uppföljning 

1. Hur arbetar ni med uppföljning nu jämfört med förut?  

2. Följer ni upp några nyckeltal? 

3. För och nackdelar med ert sätt att arbeta med uppföljning? 

4. Använder ni er av intern och extern benchmarking? 
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8.3 Bilaga 3 – Respondenter 

 

Respondenter Befattning Datum 

Handelsbanken:   

Jan Wallander Före detta Vd 23 februari, 2015 

Karin Waldhagen Controller 30 mars, 2015 

Anonym Ekonomichef för region Mellansverige 31 mars, 2015 

Johanna Lundberg Kontorschef 8 april, 2015 

   

Ahlsell:   

Erik Andersson Ekonomichef 1 april, 2015 

Johan Tillemar Butikschef 8 april, 2015 

Hans Jonsson Butikschef 15 april, 2015 

   

LKAB:   

Johan Häggroth Controllerchef 7 april, 2015 

Monica Wingsund Avdelningschef för finansiell rapportering 9 april, 2015 

Lennart Stålnacke Sektionschef spårnivå 21 april, 2015 

 


